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 مزامري يومية لـ عباس داخل حسن التجريب الفكري يف 
 

 سناء جبار حياوي منهي العبودي .م.م
 المديرية العامة للتربية في محافظة ذي قار

Werw2260@gmail.com 
  :الممخص

لمتغيير والتحديث  مع  فعلً  قد مّثؿ الذي فنيةالرؤية المشروع ىو مصطمح التجريب  إف    
الثبات  عممية الرفض ألوجو، فيو عف التكرار والتقميد ةبعيد  ةمختمف ىبرؤ  الرجوع إلى تراث األمة لكف
الكلسيكية إلى األفضؿ واالنزياح عف الصور  وعي جمالي ييدؼ دائماً والجمود والتحجر ؛ ألنو 

 التقميدية ودائرتيا النمطية المييمنة.
ف ىذا  تجريب في التجديد و وال .مف جانب بالشموؿ واإلحاطة  قد اتسـ المشروع التجريبيوا 

 الواقع القائـجاء ملءـ مع ومضمونيا  شكؿ الرواية  مف جانب آخر. أي أف الكتابة األدبية العربية
في  مزامير يومية لػ عباس داخؿ  التجريب الفكريارتأينا دراسة ومف ىنا  ،تمقيلعممية ال استمالة أشدو 

الذي تمثؿ بمحوريف غايتيا االنزياح عف الصور النمطية التقميدية  ،رؤى مختمفةحسف عمى وفؽ 
 .التجريب عمى مستوى الموضوعات والتجريب عمى مستوى التقنياتأساسيف ىما: 

 ، الصور النمطية(.مزامير يومية  ،التجريب الفكريالمفتاحية: )الكممات 
 

Intellectual Experimentation in the Daily Psalms of Abbas inside Hassan 

Sanaa Jabbar Hayawi Munhi Al-Aboudi 

The General Directorate of Education in Dhi Qar Governorate 

ABSTRACT: 

El término experimentación es el proyecto de visión artística que en 

realidad constituye el cambio y la modernización con referencia al 

patrimonio de la nación pero con una visión diferente lejos de la repetición y 

la imitación، es el proceso de rechazo de los aspectos de estabilidad، inercia y 

osificación; porque es una conciencia estética que siempre apunta a lo mejor 

y al cambio de las imágenes clásicas tradicionales y su círculo estereotipado 

dominante. Sobre la base de este proyecto piloto، que se caracteriza por la 

exhaustividad y la información، por un lado. Y la renovación y 

experimentación en la escritura literaria árabe، por otro lado. Es decir، la 

forma y el contenido de la novela se alinearon con la realidad existente y 

fueron más atractivos para el proceso de recepción، por lo que decidimos 

estudiar la experimentación intelectual en los salmos diarios de Abbas dentro 

de Hassan de acuerdo con diferentes visiones، cuyo objetivo es alejarse de los 
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estereotipos tradicionales، que están representados por dos ejes principales: la 

experimentación a nivel de sujetos y la experimentación a nivel de técnicas. 

Keywords: (intellectual experimentation, daily psalms, stereotypes). 

 :ىية التجريبما
  أوال : التجريب لغة واصطلحا.

ترد المفردة في لساف العرب  تحت جذر ) َجر َب( أي )) َوَضَعُو َتحَت الت جريِب 
والجمع : تجارُب ومصدر جر َب يحاوؿ فيو الفرد تطبيؽ   ،َتحَت االختباِر َواالمتَحاف :

َبو َتجريبًا الفكرة المستحدثة وتجديد  فائدتيا والتأ كُّد مف مناسبتيا لظروفو الخاّصة  وجر 
وَتجربًة ي  المنجد فترد المفردة بمعنى ))َجر َب َتجريبًا أما ف ،(ٔ)ًة : اختبره ((وَتجرب

فالتجريب إذف ىو مصدر ) َجر َب(  ويعني  سبيل لممحاولة   ، (ٕ)اختبره وامتحنو((
 واالختبار . 
ويعنى بيا مراحؿ تبني  (ٖ)والمفردة أيضا مأخوذة مف )) تجربة تجريب((  

فيقـو الفرد بتطبيقيا بشيء مف الجدة  مع االلتزاـ  بمناسبتيا  ،واستحداثيا  ،األفكار
 لطبيعتيا السابقة

وفي البحث عف أصؿ الكممة نجدىا  تعود في أصميا إلى  الكممة   
وتعني )البروفة( أو المحاولة وأوؿ ما ظير في العمـو   experimentumاللتينية))
مح   وعدـ اقتصاره عمى مفيوـ واحد  نجد بعض ولفضفاضية المصط ،(ٗ) اإلنسانية((

النقاد ومنيـ الناقد محمد برادة يصفو بالمصطمح الزئبقي أي ال يستطيع الباحث فيو  أف 
لكف كاستعماؿ لممصطمح نجد أف أوؿ  ذكره ىو " إميؿ زوال"   ،يضع لو تحديدا دقيقا 

( حيث  وضح فيو أف الرواية في الحقؿ األدبي في  كتابو  المعنوف بػ) الرواية التجريبية
وأف  ،التجريبية  أحدثت نقمة نوعية وانعطافا ميما في تاريخ كتابة الجنس الروائي  

  ،وبيكيت  ،وبروست كافكا ،وجويس  ،تمثمت بدايًة  بنماذجيا القميمة  مف سرفانتس
 . (٘)ألنو يزيده تخصيص  وداللة ،ومع كؿ ذلؾ فأدؽ تجريب ىو ما يحدث في الشكؿ 

وألف اآلراء تختمؼ باختلؼ رؤية قائمييا  فأننا ال نستبعد عزوؼ بعض    
النقاد والباحثيف  المستيجنيف لمفظة  ووضعيـ التجديد بدؿ عنيا   معتقديف  في ذاتيـ 
أنيا األقرب لممجاؿ األدبي.  ومع تشعب  تمؾ اآلراء  أثبت المصطمح انتشاره  في 
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غربا  وىذا ما دفع " جورج لوكاتش"   إلى النظر مجمؿ أنواع االجناس األدبية   شرقا و 
في االنقطاع الواضح  وعدـ مسايرة الجانب التقميدي  وااللتزاـ بو في التراث األدبي  

  ،(ٙ)ىو ما يجسده التجريب لنا أي أف األديب المتميز مف يعمف عزوفو تقميد الواقعية 
))  :صطمح  إنو عمميةويتجو الدكتور  صلح فضؿ مع الرؤيا ذاتيا فيرى في الم

ابتكار طرائؽ وأساليب جديدة في أنماط التعبير الفني المختمفة ... والفف التجريبي 
ومع وجود اتفاؽ بينيما بأف التجريب ىو  (ٚ)يخترؽ مساره ضد التيارات السائدة((

ىذا األمر  ال يحدد القطيعة الكمية ؛ ألف أي كاتب ترتبط  ،معارضة التيار التقميدي 
حاوؿ  وىنا يستحيؿ خمؽ قطيعة صارمة  فميما و بالماضي وجزء مف التقميد،الأعم

تجاوزىا القفز عمى ثوابت أصمية قد يؤدي تخريبيا واالفراط في الكتاب العرب ال يمكنيـ)
يجابي إلى والنزوؿ  بو رأسا مف الرغبة  في التطور اال إلى إفساد المشروع برمتو،
إذ  ،االختلؼ بيف التجريب شرقا وغرباوىذا ما يميز  ،(ٛ)(العبث والفوضى والفشؿ

مثمت الثورة الغربية لمتجريب ثورة ثقافية جذرية غيرت الصور الموروثة لمعالـ بكؿ 
 . (ٜ)مؤسساتيا واتجاىاتيا االجتماعية والفكرية والفنية وحتى االخلقية والدينية منيا

لتواصؿ مع العصر إف مصطمح التجريب  مع انو يشكؿ فعل لمتغيير وا  
 ،ىنا  ليس  رافضا لمتراثيف ،ة التركيبية  فإف األدب التجريبيولحظتو وعممية إعادة البني

بؿ  ىو الخروج وعدـ التقوقع في داخؿ الموروثات  وىجر لألنساؽ التقميدية واطرىا 
القديمة  برفع الحواجز الفكرية التي يعتمد عمييا األدب التجريبي ؛ ألف ىدؼ التجريب 
ىو  تجاوز تمؾ المييمنات التي تسيطر عمى المواىب وتخمؽ فجوة وعقدة نقص  

 . (ٓٔ)واحتكارا ذاتيا
إذف فالمشروع التجريبي يعني التوؽ إلى االنزياح والتحديث  مع الرجوع إلى   

تراث األمة لكف بتصور مختمؼ  بعيدا عف التكرار والتقميد  أي البحث عف األصيؿ  ؛ 
فاألوؿ يشكؿ  لنا الخمود والثاني يشكؿ النياية وىنا  ،والقديـ عقيـ ألف األصالة خصبة 

ومع بقاء المفيوـ  عائـ يصعب عمى الباحثيف حصره إال أنو يمكف  ،(ٔٔ)يكمف الفرؽ 
الوقوؼ عمى المفيوـ الذي أستوعب كؿ آراء النقاد وقائمو ىو الناقد المغربي محيسف 

فنية تحث عمى االجتياد والفضوؿ والمغامرة إذ قاؿ فيو : ىو)) مشروع رؤية  ،الدموس 
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 والمفيـو  يحدد لنا عممية الرفض ألوجو ،  (ٕٔ)وعدـ التسميـ أو القناعة بما ىو جاىز((
وعي جمالي ييدؼ دائما إلى األفضؿ واالنزياح عف الثبات والجمود والتحجر ؛ ألنو 

 الصور التقميدية ودائرتيا النمطية المييمنة.
 ريب في الرواية.خطاب التج :ثانيا
وما حدث في نياية   ،لتطور والتحوؿ في المجتمع العربيمما ال شؾ أف ا 

جعؿ  المزاج أكثر   ،ـٜٚٙٔعقب النكسة أي في حزيراف عاـ  ،ستينيات القرف
وىذا األمر  دفع العديد مف الكتاب إلى  تقويض ورفض األشكاؿ السائدة  ،انحسار

لشكؿ والمضموف ظيرت وعمى أساس ىذا المنعطؼ الفكري في ا  ،ومضامينيا الثابتة
الحساسية  ،الرواية الجديدة  ،وصفت بمسميات منيا جيؿ الستينات ،أوصاؼ جديدة 

 ،لخطاب التجربة الحداثوية ىو مصطمح التجريب   بميغإال إف الوصؼ ال ، (ٖٔ)الجديدة
 التسامو بالشموؿ واإلحاطة .

بيف التجريب   ومف منطمؽ ذلؾ  يمكننا طرح األسئمة اآلتية ىؿ توجد علقة 
وما ىي التحوالت التي حدثت في متوت الروايات واشكاليا والبنية   ،والرواية الحديثة؟

وانساؽ الكتابة إذف؟  قبؿ اإلجابة عمى ىذه التساؤالت  ال بد أف نعي أف جنس الرواية 
متوارثة ومع نمط العشريف أتسـ بالقطيعة مع األساليب المنذ نشأتو األولى  في القرف 

ضا فالرواية السردية في تمؾ الفترة  خرجت عف الشكؿ المعيود ورف ،البنية التراثية
)) منذ  :وىنا يوضح لنا  نبيؿ سمماف ذلؾ بقولو ،لمختمؼ األطر والشروط القائمة

تجديدا وتجريبا في  -سبقو سواء مع الييكؿ أو مف  - البداية جاءت الكتابة الروائية
 (ٗٔ)الكتابة األدبية العربية((

فأصبح الكتاب أكثر تمكف  في تغيير النيج  وخمؽ نيج مغايير يصعب    
فظير مجموعة كتاب تميز خطاب رواياتيـ  ،نا تممس شكمو وتثبيت حدود ىيئتو عمي

وغيرىـ كثر   ،إبراىيـ درغوثي ،عزيف التازي ،إبراىيـ صنع اهلل  :بالنزعة التجريبية منيـ 
دة منيا وما ميز كتابة بعضيـ ىو اتساـ الخطاب فييا بأنو ذو )) خصائص متعد  ،

والمجاور بيف األزمة عمى نحو  ،والعجيب ،واألسطوري ،الجمع بيف الواقع المعيش
فساىموا في زعزعة تمؾ الطقوس التقميدية التي تحيط بالبنى   (٘ٔ)يفاجئ  ويربؾ ((
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وعميو فأف شكؿ الرواية جاء ملءـ مع واقعنا المعيش  واقرب لممتمقي ؛   ،ية  السرد
 ألف المتمقي يتوؽ دوما إلى  البحث عف المتميز والمبدع  وما يتجاوز بو الواقع 

 أواًل: التجريب عمى مستوى الموضوعات.
 _  إحضار المغيب ٔ

أو غائبا لمنص  إف الجزء المغيب في الخطاب السردي  يمثؿ نصا موازيا     
إذ يدفع بالقاص أو كاتب  ،وىو ال يقؿ أىمية وتأثيرا  عف النصوص المكتوبة  ،الظاىر

عادة إنتاجو وتأويمو   النصوص السردي بشكؿ عاـ إلى البحث عف استراتيجية المغيب وا 
ولذا أخذ القاص  عمى عاتقو تسميط األضواء   ،مى وفؽ القراءة المنتجة والفاعمةع

فنقطة   ،غيبة عنو وىي استراتيجية  مضيئة إلشادة  بالتاريخ الحضاري األمكنة الم
إذ يقدـ القاص مسحا ،اإلشعاع في قصة )أصؿ الحكاية ( تبدأ مف بؤرة مكاف كيرمانة 

 :واضحا عف معالـ التمثاؿ بطريؽ غير مباشرة فيأتي الوصؼ عمى النحو اآلتي
اؿ الضائعة . انيـ أربعوف ألؼ عرفنا بعد سنيف مميئة بالحروب المستيترة واآلم))

ومشاكمنا ال ينفع معيا  ،وجر ة كيرمانة فارغٌة مف الزيت  ،حرامي يعيشوف بيننا علنيٌة 
وال حيمة لحفيدات شيرزاد  ،مصباح علء الديف السحري وال أضخـ مارد يخرج لموجود 

الحروب. وذر  وحرؽ اأُلمراء لفائؼ  سنينا ودخنتيا  ،باإلفلت مف تنكيؿ أحفاد شيريار
وترَكنا  نعيُش حياًة ناقصًة ال نستطيع التمم ُص  ،الحصاُر والعوز كؿ  اآلماؿ واألحلـ 

يوضح النص  طريقة المزاوجة بيف المغيب الحقيقي   ،(ٔ)منيا . وىذا ألصؿ الحكاية((
ولعؿ األمر مكاشفة صريحة  ،إذ  تنطمؽ قيمة الجرة مف ضنؾ العيش  ،والخرافي 

فيوازي القاص بيف سمطاف وجبروف اصحاب السمطة  وبيف مف  ،لمسمطة المتغطرسة 
ألنو عمى يقيف اف  ،يعيش في حالة قمؽ مستمرة  ويفتقد القدرة عمى الخروج مف مأزقو 

يرفض االنزياح فطبيعة االنزياح تظير مف  ،تمركز المتنفذ داخؿ الحيز الجغرافي جعمو 
وىذا األمر شبو مستحيؿ لكثرة  المنعطفات وتعامؿ القاص ىنا لـ ،ندفاع الداخمي اال

يكف قاصرا عمى اساس السياؽ السياسي في تمؾ الفترة أو  السياقات السياسية المحيطة 
فل يمكف أف ينفصؿ ىو ونصو  ،بؿ إف قراءة الواقع تفرض عمى النص طواعية  ،
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شؾ فاف االلتزاـ بالنقد السياسي داخؿ النص ومما ال ،تماما بدعوى موضوعية مزيفة
 .(ٕ)ضروري  لبياف بعض القيـ السياسية والثقافية

أما في قصة) آليُة الشمس ( فإف القاص يستحضر )أورو( شخصية ممكية   
ويعطي القاص  ،مف مموؾ سللة لكش األولى ومدينة )جرسو( ىي المدينة السومرية 

سار التاريخي عمى مر األزماف بقولو: )) ينبشوف حرية لراويو ليصؼ لنا تقاطعات الم
قبور " لكش" طيمة العاـ بحثا عف أمناف فضة المطمقات وجرار الفخار  المميئة بذىب 

لـ يعثروا عمى مبتغاىـ سوى لوح طينّي ُرسـَ  عميو وجياف متعاكساف لمممؾ "  ،المموؾ 
 خر ينظر الييـ ساخرا.. أورو _كاجينا" احدىما ينظر إلى قوس الو الشمس مبتسما واال

حطمت معاوُؿ  احدى فرؽ النباشيف مخروط طينّي كتب عميو" واأسفاه إف  
 نفسي لتذوب حسرة عمى مدينتي جرسو** وعمى الكنوز 
 إف  األطفاؿ في جرسو المقدسة لفي بؤس شديد 

 لقد استقر " الغازي" في الضريح األفخـ  
 وجاء بالممكة المعظمة مف معبدىا

يظير النص  حالة  ،(ٕ)مدينتي المقفرة الموحشة مف تعوديف؟"(( أي سيدة
تحطيـ الحمـ فاالختناؽ مف حاجز الفشؿ بإحضار الغائب بصورة معنوية دوف المادي 

إذ يظير الخطاب التأسفي في  ،المحسوس دفع أحد الذوات إلى مرحمة االنيزاـ الداخمي 
يني( فينا يتضح أف القيمة مقطع ) حطمت معاوُؿ احدى الفرؽ النباشيف مخروط ط

المعنوية ال تساوي شيئا أماـ قيمتو المادية التي ال يعرفيا الذات بسبب قمة ادراكيا 
ت البشرية يقدـ اووعييا ألىمية الغائب فالقاص حيف يستحضر االنساؽ المتحكمة بالذو 

وء إلى وعميو فإف المج ،تحديا لمقيمة الفكرية التي توازي تغطرس الذاتي لسمطة الذوات 
اإلشارات االثرية ومعالـ العراؽ ىو لمفت االنتباه بمردود المجد التاريخي  وتأثيره عمى 

 الفرد .
ومف ىنا فإف مبدأ استحضار المغيب لو دواعي ذاتية ونفسية وجنوح الكتاب   

واستعاضة عف المفتقدات المعنوية  ،لذلؾ ىو لترسيخ استراتيجية الشخصيات واالمكنة 
را ما تنحني عمى المستوى الحقيقي أو في اطار المتخيؿ لترى تموضع فالذات كثي ،
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إذ يظير الخطاب في قصة ) لعنة ،وجودىا وكأنيا تبحث عف ثنائية نقيضة لمحمـ  
مورفيوس( فاعمية الجانب الحسي لمعممية الخطابية إذ يصؼ الراوي ذلؾ بقولو: )) منُذ 

ف يحمـ أحلمًا بالواف قوز قزح وفي اليزيع أف غادر خياُؿ الطفولة وأدركو البموغ اعتاد أ
أيقظو حمـ مرعب مفاده أف كؿ  سكاف المدينة مسخوا قرودا  ،األخير لميمة شتاء مزميرة 

خرساء... فو ض أمره إلى كبير المعبريف في المدينة ووجو مكفيرا قاطبا وأخبره بما 
 تبقى ماثوما. إمض عمى جرى... قائل: ياولدي عميؾ دفع كفارة باطعاـ ستيف دابة واال

 ،(ٔ)بركة اهلل. ترؾ االحلـ وبقى ماثوما لعدـ قدرتو عمى دفع كفارة حممو المشؤوـ((
 ،يستعؿ القاص منذ الوىمة األولى مف العنواف  إلو االحلـ  في  الميثولوجيا اإلغريقية 

والوعي التاريخي الذي  يتميز بو اإللو وما يحيط بو مف  فمسفة فيقدـ صورة لألنماط  
تاريخية سابقة  ولكوف اإللو مسؤوؿ عف تشكيؿ االحلـ  يقدـ ايماءات جسدية تنعكس 
عمى الشخصية ورؤى صاحب الذات المستحضرة  وألف الذات ممئ بالذكريات 

جانب مف جوانب  الحضارية نجده ينتج خطاب تأويمي يتناسب مع الزمف الحاضر وىو
  .فيعزؼ عف المقاربة بيف الحمـ والواقع ،االنزياح  ونياية لمصراع بيف الواقع وال واقع  

 _ اليوية.ٕ
تشكؿ اليوية ايديولوجة فكرية وثقافية لحامميا بكؿ مكوناتيا الثقافية والمرجعية  

فتكوف  ،فيي  تتحوؿ وتتشكؿ في فضاءىا المنتج  وتختمؼ تبعا لتغيير محدداتيا   ،
دائما في طور التكويف  ومكوناتيا  وعناصرىا  ترتبط بالتاريخ والسياسة والثقافة والمغة 

وضياعيا يرتبط بتشظي الذات بيف الوطف والمنفى وما  ،والديف والجغرافيا... إلخ 
يتشكؿ لديو مف ازمة نفسيو  ؛ وألف النص السردي ىو وعاء فضفاض  يتسـ بحرية 

ونديرا( يصؼ الدوافع لمتجريب بقولو: ))دفعت فكرة الصراع ىذه فكرية لمذوات  نجد )ك
الشعوب إلى تجريب ىويتيا مف خلؿ معادؿ موضوعي تحرر فيو طاقتيا الكامنة التي 

فاألدب  لو دور كبير في التعبير عف أزمت الذوات   ،(ٔ)تتطمع إلى تحقيؽ وجودىا((
لذا  ،عترؼ إال بوجود الذات فكريا وضياع الذات وتشظييا  وخطاب اليوية ))  ال ي

يتواصؿ الخطاب العقلني مع الذوات األخرى بوصفيا ذوات ال تقؿ حقيقًة وأىمية عف 
وىوية الذات ىنا تنبثؽ مف الخطاب السردي مندمجة مع الخطاب  ، (ٕ)ذواتنا((
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وال  ،اإلنساني ؛ ألف البعض يرى أف خطاب اليوية يشكؿ خطابا أيديولوجيا بامتياز 
ّف  يميد ألي حوار مع اآلخر؛ كوف اآلخر متمرس  في خطابو وىويتو  أيضا يمكف  أ

لذا أتسمت أغمب الخطابات السردية بالوعي  وتحديد مسارىا  ،(ٖ)ألف اآلخر ىو أيضا
عمى وفؽ القيـ اإلنسانية وجعؿ الخطاب باحثا ومستكشفا لممناطؽ الواعية  مف دوف 

زامير يومية  يتوزع بيف اعتزاز الذات تحديد أو قيد  فيوية الخطاب السردي في م
فيشكؿ القاص بنيتو ذاكرة راويتو الحية والمتجددة  فيصؼ   ،باليوية الوطنية واإلنسانية 

)) :( تاريخو الحضاري وامتداده حتى بعد  رحيميا عنيا بقوؿ الراوئفي قصة  )مزمور
حيدًا والميُؿ أكثر كيؼ طاردت فراشاِت التمنياِت في الحمـ دوَف ىوادة؟ في السرير و 

إمعانا في الوحدة في ارض الجذور واألسلؼ أو في يباب المنافي الموحشة الضوء 
األزرؽ في الشوارع العتيقة بيذا الشتاء السرمدّي. كيؼ اعتدَت الرحيؿ صوَب البحار 
المتجمدة وجباؿ الجميد عمى حيف غرة تاركًا إخوتَؾ كينة آلية الشمس يحتضنوف الفراَت 

يقدـ الراوي في النص رمزا  ،(ٔ)د جمَع القرابيف لمحاكـ جينـ وحروبو باسـ الرب((يكاب ،
ويختزؿ المسافة  ،فيعزز الوالء  ،ليوية الوطنية بإشارتو إلى الفرات وحضارة العراؽ  

وخصوصيتو الفكرية التي   ،محددا لنا ارتباطو االيديولوجي بأرضو  ،عف طريؽ الحمـ 
ويصؼ الحروب  بتداخلتيا وتوالييا وسوداوية ،يخية ومراحميا يجسد عبرىا الرموز التار 

إال أنو  يشخص الوضع العاـ  وىذا  ،أحداثيا  و عمى الرغـ مف انقطاعو الزمني  
األمر جعمو يعيش في اغتراب مكاني فقط ؛ ألف الجانب الروحي مرتبط تماما بيويتو 

 األـ .
  :إذ يقوؿ  ،( نجد الراوي يصؼ حالة التخبط والحيرة ٕأما في قصة )مزمور  

)) أنا معتاٌد  عمى الظلـ وطمِؽ  المخاضاِت في األماكف الغريبِة واألرصفة المترعة 
ببوؿ السكارة والنفايات البشرية والمحطاِت الغادرة الموحشة التي تحتضُف المجانيف 

ـٌ مخبوٌؿ ومختؿ بكّؿ شيء. أخذت عمى عاتقي أف أمد  والمشرديف عند المساء ... عال
مرقى جنوني إلى األعمى وأتسمؽ.. أتسمؽ حّتى الرمؽ األخير أمتطي الغيوـَ  البعيدَة 

أسير في الميؿ الطويؿ بخطوات عاقرٍة  وحيدًا وأعزؿ حتى  ،القتطاؼ " نجمة سييؿ"
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. حتى الصباح الباكر  وصوت إلى أف يتعالى آذاف اهلل الرائؽ ويمأُل السماء ،الفجر 
 فيروز السماوي

فمنذ ،يصور القاص المخاضات والمشاعر العميقة  (ٔ)) أنا عندي حنيف...( ((
فوجوده  ،المحظة األولى ال تترؾ الذات مساحة لإلحباط العقمي لمتعايش مع واقعو

مف فيجعؿ  ،مرىوف بكبح  تمؾ االنييارات النفسية وىو جانب مف جوانب تحديد اليوية
 ،وعميو فإف أي ابعاد مكاني يعيده إلى فكرة اليوية  ،التمني والمتخيؿ ذو نبضا متوازنا 

وعمى الرغـ مف اجتماع العوامؿ عمى  ،والنسائـ المحممة  بعبؽ صوت فيروز  
شخصية القصة إال اف مقصدية  القاص تكمف في إبراز العنصر القصدي  في إنتاجو 

والمغة ليما  القارئدالالت ومعاني متعددة  ؛ )) ألف  وقصدية القراءة  التي تؤوؿ إلى
القابمية عمى إنتاج عدة معاٍف وتأويلت بواسطة قراءات وتأويلت مختمفة تبعًا لطبيعة 

إلى ايجاد داللة ثقافية  القارئوعميو فأنو يدفع  ،(ٕ)المستقبؿ(( القارئالخطاب ونوع 
الخطاب المكتوب المحكوـ بسمطة  و ما يخمقو،نسقية خاضعة لبنية الذات المعرفية 

فكما لمخطاب المكتوب القدرة عمى تحقيؽ الفاعمية  ،فيحاوؿ أف يقارب بينيما  ،الغياب 
 عمى تفعيؿ  مسار التواصمية مع اليوية واالنتماء .  ،فإف لمشخصية القدرة ،والقصدية 
وفرضية االنتماء ترتبط بسياقات  متباينة بعضيا يتشعب داخؿ الحياة  

وعميو فإف النص يحتفظ  ،خاصة والبعض اآلخر  يرتبط بنشاطات الفرد ومؤسساتو ال
بيويتو وما يتركو القاص مف مؤشرات يأتي بالخطاب المنتج الذي يكوف الراوي فيو 
 ،وسيطا  وىذا ما يجعمو شريكا؛ ألف الرسالة بطبيعتيا  تقع بيف طرفيف  األوؿ الراوي 

إذ يفضي األوؿ بمغتو بعدا  ،ملمح شكؿ اليوية  والثاني المروي لو وكلىما يضعاف
( ٖفتركيز القاص الداللي في قصة )مزمور  ،خاصة بإيراد دالالت  تحاكي اليوية 

وغيرىا مف المفردات  ،الشناشيؿ (  ،النفط،النخؿ  ،عمى أيراد المفردات اآلتية) السدر 
التي يستعيد بيا الراوي اليوية الكبرى بقولو: )) اقتمعوا أشجار الحن اء وأزىقوا أرواَح 
شجر الّسدر العتيؽ وماَت النخيُؿ  واقفًا مقطوع الرؤوس وال زاؿ الزنوج يكسحوَف سباخ 

وؽ ويتصارعوف  مع صبر أيوب . يحمموف بعث ، الممح ويمعقوف جراَحيـ ببكاٍء مرّ 
يتناسموَف مثؿ القطط يتخبطوف  في  ،الماضي في مخيمتيـ السرية يمارسوَف االستمناء 
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سواقي النفط اآلسف الذي مألت رائحُتو العطنُة البلَد ونشر مواعيف الطاعوف والسرطاف 
بدؿ سلِؿ الرُّطب والبمبر والنبؽ . خرَب شذاذ اآلفاؽ والخصياف الشناشيؿ وأناخوىا 

يفتح بوابة الوعي واليوية  بلد  (ٔ)حمة وحطموىا بحقد ومجوف ((عمى األرض دوف ر 
 ،والقاص ىنا يلحؽ بمفرداتو  اليوية الوطنية  ،الرافديف وحضارتيا الحاضنة لمعراؽ

عمى الرغـ مف تواجده في البمد الجديد إال اف اعتزازه بوطنو جعؿ ال يركز عمى 
وأف كاف بديمو بالرحيؿ عقلني  ،صؿ  بؿ التشبث بما ىو أ ،االنغلؽ اليوياتي لممكاف 

وىو سندا تجريبيا يقدمو القاص   ،وتدعيـ فكرة اليوية األصؿ وانغلقيا  في النص  ،
 لفكرة االنقساـ الذاتي روحيا وجسديا.

إف السياؽ النقدي  لفكرة اليوية  يضع االنتماء ورؤية اإلنساف  في سياؽ  
مف يتكفلف في تحديد اطار اليوية بؿ لمسياؽ  لكف التاريخ والنشأة ليسا ىما ،تاريخي  

االجتماعي الدور في تعدد اليويات ؛ ألف مف الصعب أف تثبت الذات عمى نمط واحد 
وانما الذات تقـو بممارسة اختياراتيا بصورة  ،كما لو كانت اليوية ظاىرة طبيعية 

 . (ٕ)مستمرة  سواء اكاف االختيار ضمنيا أو كميا
المبدأ  يمكف لإلنساف تجريب اليوية وانفتاحو  جانب مف إذف عمى وفؽ ىذا  

وألجؿ  استيعاب  ،جوانب التفكير العقلني والمساىمة في كبح زماـ العنؼ الداخمي 
( نجد  القاص  أكثر ٗالواقع بعمؽ  ال بد مف التماىي الطوعي ففي قصة ) مزمور 
وانسيابية النفس والروح  تحاشيا لمظاىر  وينزؿ براويتو إلى العمؽ الغائر فيصؼ حركة

)) فكف عصفورًا أو وردة أو نجمة . ضوء النيار أو ضوء شمعة في ىزيع الميؿ  :بقولو
أو أغنية  تتدث ر بيا روُحؾ العاريُة مف برد الغربة والوحدة أيُّيا الماثؿ مثَؿ خيوِط الممح 

... عمى حيطاف سومر العتيقة .. إن ؾ مثُؿ نير ال يدري أيف يرحؿ ومتى يت وقؼ ويجؼُّ
ختـ سومري ال  ،إن ؾ جرُة نبيٍذ ممفوفٍة بميِؼ النخِؿ مدفونٌة منُذ فجر السلالِت ال تتعفف

فإننا  نجد اليوية ليا   ،إذا امعنا التأمؿ في النص  ،(ٔ)تمثاؿ أكدي ال يبمى. (( ،يمحى 
مع انغلؽ فالرؤيا والتصور اللإرادي ال يمكنو التضاد  ،امتداد داخؿ الوعي والذات  

اليوية وانفتاحيا ؛ ألف القاص  ىنا يجنح إلى صعود شخصية القصة بجناح التأمؿ دـو 
ليذا نجده  ،المساس بتقاطعات اليوية  فتمثلت اليوية ال تنحصر بحدود المكاف 
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حريص عمى توظيؼ الخطاب  بطريقة رمزية  واستحضار البعد المستقبمي وما تمنحو 
مفردة )عصفور ( مف داللة  وما يحممو الجسد  مف داللة عمى الزمف المستقبمي  

امتلؾ المفردة لمداللة مستمدة مما تثيره النفس رقتو لمزمف الحقيقي فيسعى إلى ))ومفا
؛ ألف الداللة المغوية أكثر  (ٕ)الداللة في الرمز(( وتستقر ىذه ،ف إيحاءات وتداعيات م

قدرة عمى امتلؾ الذات واآلخر المتمقي  عف طريؽ التلحـ بيف مستويات الخطاب 
والمضاميف الفكرية التي تجنح الييا القصة  فغالبا يقدـ نسقا متناىيا مع الوصؼ إلبراز 

 .الداللة 
وز في النص السردي يفتح بوابة أخرى وعميو فإف القاص حيف يضع الرم 

لمتمقي فالقارئ يبدأ تمقي الرموز وتأويميا معتمدا بالدرجة األساس عمى المخزوف الثقافي 
الذي يكشؼ لنا مغاليؽ النص وىذا ما نجده في قصة )نوف( التي تتحدث عف ىوية 

رحمة اغترابيـ  المسيحيوف  فداللة النوف ىنا تأكيد ليوية تمؾ الطائفة  فيصؼ لنا الراوي
القصري وطريقة تمسكيـ باليوية بقولو: ))  في ليمٍة خريفيٍة حالكِة الظممِة غادَر الجميع 

عمى صدوِرىـ دوَف أْف يمتفتوا خمفيـ مف  الداَر عمى عجٍؿ بعَد أْف رسموا علمَة الصميب
أْف يمتفتوا وحيف أصبحوا خارَج الحدود تذكروا أنيـ نسوا  ،شد ة اليمع الذي ىو ىـ بعنؼ 

وحيف أصبحوا خارج الحدود تذكروا أنيـ نسوا  ،خمفيـ مف شد ة اليمع الذي ىز ىـ بعنؼ
أْف يضعوا الّدخف لطيور الكناري التي مأل صدى زقزقتيا جميع أركاف البيت نفذوا 
بأرواحيـ مف باب الوطف المفتوح عمى مصراعيِو وعمى باِبيـ الموارِب ُكِتَب حرُؼ )ف( 

)).(ٖ). 
يظير ىذا النص  حالة التجرد القصري التي يعيشيا المسيحيوف وىـ  منتزعي  

االرادة في التمسؾ بيوية المكاف  فترنحيـ  حوؿ اليروب مف السقوط صرعي دفعيـ 
وعمى الرغـ مف استلب حقوقيـ إال انيـ لـ يعيشوا في  ،إلى عندـ النظر إلى الخمؼ 

يتخذوف مف داللة )نوف( بوابة امؿ   نكوص نفسي  فقناعاتيـ واف سمبت إلى أنيـ
وتعريؼ بيويتيـ الحقيقية  وكأنو استرجاع لكؿ مار ليقؼ عمى ماتـ طمسو مف ىويتيـ  

يسعى إلى أبراز ىوية الذات  وعميو فإف عباس داخؿ حسف  ،نتيجة األحداث الراىنة 
السومري إذ  والى  ىوية المسيحييف  فاالنفتاح بيف اليويتيف  يفتح االفاؽ لديو للبداع
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تتلحـ مفرداتو السردية بخطابيا لتؤكد لمقارئ ىويتو الوطنية  واعتزازه باليوية االنسانية 
 التي تجسدت بالتيجير والطائفية  جعمو يضع الرموز  بياف ىويتو الوطنية واالنسانية

ومع تنوع الرموز واإلشارات الدالة عمى اليوية  ظاىرة وخفية  يتضح لدينة إف  
إلبداعي  عاـز عمى التمسؾ بيويتو  اإلنسانية والوطنية معا دوف االقتصار عمى الفكر ا

 .حات الجوىرية داخؿ الفرد بالذاتواحدة منيا. وىو جانب مف االصل
 ثانيا: التجريب عمى مستوى التقنيات.

 _  التشيؤ
  ،إف موضوع التشيؤ مف  الموضوعات التي أثيرت في الفكر الماركسي  

( Georges Lukacsوالتي طرحت كموضوع لمبحث عمى يد الفيمسوؼ غيورغ لوكاش)
ـ  ٖٕٜٔحيث أفرد لو فصل كامل في كتابو ) التاريخ والوعي الطبقي( الصادر عاـ  ،
كما إف لمساره الفكري انعكاسا  واضحا  عمى مدرسة فرانكفورت في تأسيس نظريتيا  ،

كتابو النقدي  تضمنووا بتحميؿ  لوكاش لمتشيؤ  وما فرواد ىذه المدرسة استعان ،النقدية
فجاء اىتماميـ  لمتشيؤ    (ٔ)ودراستو لوضع اإلنساف  وتواجده في المجتمعات المتقدمة 

بتوظيفو  لتشخيص األمراض  تدعيما لفمسفتيـ وآرائيـ النقدية  فشرع أكسؿ ىونيث
ولبياف  (ٕ)واألزمات خصيصا بعد ظاىرة العولمة في بداية القرف الحادي والعشريف

مفيوـ التشيؤ  عند الفيمسوؼ لوكاش  نجده يوضح ذلؾ بقولو: )) تنفصؿ ىذه األشياء 
فبدال  ،فتنعكس القضية األصمية ،عف اإلنساف رغـ أف جوىرىا مرتبط  بعمؿ اإلنساف 

تتغير ىذه  ،والبنوؾ  ،يتحكـ اإلنساف في األشياء المحيطة بو مثؿ المصانع  مف أف
وبدال مما كاف يفعمو اإلنساف في العصور القديمة  ،وتتحكـ في حياة البشر  ،األشياء 

أصبح اإلنساف يحاوؿ أف  ،حيث كاف يحاوؿ تعديؿ الطبيعة مف حولو لتتفؽ مع حاجاتو
ومف ثـ أصبحت األشياء ىي التي تصوغ حياة  ،ويوائـ نفسو مع األشياء المحيطة ب

اإلنساف وليس العكس... إنو يرتكز عمى واقع أف رباطا أو صمة بيف األشخاص يأخذ 
فاشتقاقو لمظاىرة متأٍت مف تعميـ البنية التجارية في المجتمعات ذات  (ٖ)طابع شيء((

عميو  طبيعة البنية  الطابع الرأسمالي التي تستبعد العلقات اإلنسانية وىذا ما ترتكز
 .التجارية 
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وعميو فإف نظرة لوكاش لمتشيؤ  يجعؿ األشياء جامدة  يتـ اخضاعيـ لقوى  
خارجية فيكوف العالـ أشبو باألشياء  واألمر ال يقتصر عمى الذات اإلنسانية فقد إنما 
ة التأثير يتحوؿ حتى عمى طبيعة العلقة االجتماعية وارتباطيا بكافة  المجاالت الحيا

وعمى الرغـ مف طروحات لوكاش المتميزة إال إف لػ) ىونيث ( رأي في  طرحو  (ٗ)العامة
وىذا ما دفعو إلى نقد تمؾ  ،إذ يرى أف طروحاتو أحادية تتسـ بالطابع االقتصادي

عادة النظر لطبيعة تكويف العلقة ) البنية التحتية(  و)البنية الفوقية  المقارنة الكميانية  وا 
 ،يما لخمؽ أشكاؿ وابعاد أكثر جدة والتي يحددىا  بثلث ) التشيؤ الذاتي (  والبحث في

واستناده في ذلؾ إلى  تحميؿ مف سبقو  وىـ   (ٔ)التشيؤ التذاوتي ( ،التشيؤ الموضوعي
 و جوف ديوي(  ،كؿ مف ) مارتف ىيدغر 

 ،إف العلقة في النص القصصي ترتكز عمى تحويؿ الكائنات إلى أشياء 
والتسويؼ  ،أ إلى تقنية التشيؤ ؛ألف الواقع اإلنساني في طور المماطمة  فالقاص يمج

 ،وعميو فإف محاكاة الصورة  سبيؿ مف سبؿ أبعاد خطابيا عف الجدؿ العقيـ   ،المستمر
فيوكؿ   ،فيضطر الكاتب إذف إلى  تواشج العلقة بتعاممو مع القرائف األخرى 

وىذا التواشج  ،زا بذلؾ الخطاب النمطي لممخموقات الحية وغير الحية الخطاب متجاو 
 ،فيستنطؽ ما ال يمكف استنطاقو  ،يأتي عمى سبيؿ انسنة المخموقات  داخؿ النص  

وىنا يضع الكلب لداللة مقصدية منذ مطمع عنواف القصيدة ) رىاف الكلب الضالة(  
إال إف داللة مفردة )ضالة (  ، ،فعمى الرغـ مف صفة الوفاء التي تلـز الكلب دائما ،

فيضع قارئ القصة اماـ مفارقة لكينونة ووجود الداللة الحقيقية ،تؤدي إلى انزياح الداللة 
ومظير  ،إذ تشكؿ الداللة محاورة قصدية لمعقؿ البشري ،فوجودىا لـ يكف اعتباطا  ،

رة الفعمية وعف طريؽ التشيؤ تكوف محاكاه الصو  ،ميـ النتكاس الوجود اإلنساني السوي 
ـ  فيصؼ الراوي قائل: )) ىاجمت أفواج مف الكلب ٖٕٓٓوالتي حدثت بعد عاـ  ،

قض  مضاجع السكاف وصؾ  أسماعيـ  ،الضالة المدينة ووصؿ عواؤىا لعناف السماء
نباُح الكلب السائبة التي تناسمت في شوارع المدينة والخموات . استنفرت مخافُر 

 . (ٕ)ضد اعتداءاتيا التي ُقيِّدت ضد  كمب مجيوؿ(( الشرطة وفتحت ممفات جرمية
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باستثماره الرؤى  ،وىذا يعني أف القاص يربط مكونات الوعي مع المخموقات  
إذ يشكؿ لو جانب مف  ،وتوجييا نحو وعي القارئ وتفاعمو  ،والخطابات الممكنة  

واألمر  ،(ٖ)نية((جوانب )) التمثيؿ وتفاعؿ المتخيؿ مع باقي األشكاؿ التعبيرية اإلنسا
بؿ يحاوؿ القاص أف  ،ىذا ال يعني جنوح القصة نحو الواقع اصل وصورتو الواقعية 

عادة أنتاج  فيوسع  ،ولعمو بيذا ييدـ الصورة األحادية النمطية لممرجع  ،يحدث تلقح وا 
وانطلقا مف تشيؤ الكلب مدخؿ قصتو يدخؿ  ،أفؽ القارئ باستحضار تقنية التشيؤ  

والسيطرة األحادية التي لـ تأتي مف باب المفاجأة أو  ،ة التشوه العميؽ في منظوم
فتعبيره عف المظاىر غير السوية لمكلب الضالة ىو استفحاؿ لمبقعة   ،الصدفة 

مشكمة ال  ،لكف حدث ما ال يحمد عقباه )) :الموبوءة التي تصادر استقرار المدينة فيقوؿ
يجة الفضلت ظيرت طوابير مف القوارض  فنت ،تقؿ ضراوة  وخطورة عف سابقاتيا 

اآلبقة  تتخاطؼ بكؿ االتجاىات وتختبئ بسرعة فائقة . وضج السكاف بأحاديث ىرج 
اصبحت  ،ومرج عف خطورة الوضع الجديد مع القوارض التي تناسمت بشكؿ مخيؼ 

 . (ٔ)اكثر طيشا مف الكلب وبدأت تنشر مكارىا علنية((
وىذا ما نجده في  ،لـ يفرؽ القاص بيف الواقع الناطؽ  وأجناس الحيوانات  

  ،ويعمف بتشخيصو عف جنسيا ،أسماء  يمنحياإذ ،عممية المقاربة مع المضموف السمبي 
فيبدا زمف االنسنة  كانقطاع زمني عف حالة االختناؽ  ،فيجردىا مف حيونتيا األساسية 

ى لحظات التأـز التي تزداد ضراوة فيصؼ الراوي وىو يشير إل ،لمشخصيات الواقعية 
)) بدأت ُتطؿُّ بروسيا في كّؿ  األماكف خمسًة وتقضـ كؿ شيء  اقترح الشيخ :ذلؾ قائل

اف تستعيف الحكومة بدوؿ الجوار وتجمب مزيد مف القطط وتحقؽ تكافوء في معركتيا 
يظير  ،(ٕ)غوائيا((الوطنية مع ىذه الفموؿ النجسة مف القوارض  والحد مف طيشيا  و 

فتضع القوارض سطوتيا  عمى حدود  ،ىذا المقطع  مرحمة التحوؿ التي تدؾ السمطة 
وألف الواقع  ال يواجو   ،و تجرد الكلب مف فموؿ السيطرة وتجعميا أكثر براءة ،المكاف 

فإف أثره يرتبط بالمكاف  ،سمطة محددة  كونيا مؤّسسة تنتج خطابا يعيد انتاج باستمرار 
 .(ٖ)لزماف  وينتشر ويحاصر االضعؼ وا
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وعمى الرغـ مف إف المناخ اإلنتمائي المسيطر متعدد االصوات فإف مستوى   
وواقع مّر  ،تعكس صورة مرجعية واقعية  ،الخطاب يضج بأصوات واحداث مؤنسنة 

قد جعميا القاص تتمحور في دائرة ضيقة  فيصؼ الراوي ذلؾ  ،وتقمبات وتحوالت 
القططُ  في مطاردت القوارض دوف ىوادة لكف قد تطارد ىي األخرى  )) بدات :بقولو

مف قبؿ كمب غاضب . وبدأت رىانات الجميور عمى كمب ابمؽ او اسود يطارد قطا 
فسوداوية  ،ولعؿ ىذا الوصؼ ىو تكسير لوعي الغائب  ،(ٗ)حبشيا أو تركيا أو فارسيًا((

العقوؿ  منقسمة عمى ذاتيا  دوف التطمع  لمجدلية الزمنية وصيغ العجز التي تلحؽ 
 والنظاـ التسمطي الذي  يسمب ويطالب باالمتثاؿ  إلرادتو .،اإلنساف  
ويحيمنا القاص ايضا إلى لعنة السمطة وطغيانيا وما يحيط بالذوات مف   

عمى وفؽ مسوغات  ،يف نفوذىـ وتقيدىـ  ومردودىا السمبي في تقن ،حاالت االستلب 
والذات الفردية اليمكف أف تفرض  ،ترسـ ليـ حدود التمتع بالسمطة الغائرة والمستجدة 

خطابيا دوف المجتمع الذي))  يفرض الخطاب السائد ويحدد ما ىو مقبوؿ أو مرفوض 
لمتحكـ في وىذا يعني إف  ا  ، (ٔ)ما يمكف قولو وما يتعيف تناسيو والسكوت عنو (( ،

وما تفضيو وتفرزه تمؾ  ،الذوات ىي أفكار وعادات مرىونة بمشاعر موجودة فينا 
وعميو  ،الجماعات مف استلب  ومجسات داخمية إلفرادىا والذي يمر بأطوار مختمفة  

فإف مخرجات انسنة الشخصيات  ىو توجيو ذو قصدية لمواقع ولنقده  فػ)) األبعاد الفنية 
مشبع بأرؽ مراحؿ عدة عقود   ،النافذ والمفتوح  ،المعنى غير المكثؼ الجديدة لمثيمة أو 

فرازاتيا  فالذات  تناط  ،(ٔ)لتصبح علقة الراوية بالمرجع خاصة تمر عبر الذات((  ،وا 
 بيا عممية الكشؼ واإلفصاح عف مقصدية الكاتب   وتوجياتو الحقيقية .

تطويع الذوات  والتي إما في  قصة ) صفاقة( التي يجسد فييا القاص مشيد ل
يقدميا بمغة مكثفة يؤنسف  أحد اعضاء الجسد  لتفكيؾ الخطاب  ويكيشؼ عف الجانب 
المسكوت عنو  وما تحممو اليديف مف أىمية ودورىا في التغيير فيصؼ الراوي ذلؾ 

)) صفقوا بشّدة تقدـ نحو المنصة ازداد التصفيؽ بعد أف عاد أدراَجُو قاـ الجميع  :بقولو
 تصفيؽ يصُـّ اآلذاف  ،طويلً  وصفقوا

 سألت الذي يجمس بجانبي
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 ىؿ سمعت خطابو؟
 قاؿ : كل

 َلـ كؿُّ ىذا التصفيؽ
 صفؽ ،قاؿ : حشرًا مع الجميور 

 ،يشير المقطع إلى جوانب المسكوت عنو  ، (ٕ)الحياُة أصبحت صفاقة كبيرة((
التي تندمج مع  ومسوغاتو تتفاعؿ مع السواكف،إذ يشكؿ التصفيؽ  ىنا فعؿ المخاطبة 

ومع   ،جمعت الذات  تتفاعؿ داخميا وخارجيا،وتموج حركة اليديف دوف وعي  ،الذات 
وىو رديفا لصمت الخطاب  ،مأزؽ موقؼ اليديف  تستبطف  الذات لنا  جوابا استنكاريا 

وىدؼ القاص رسـ كابوسيو الصورة عف طريؽ التشيؤ ألحد   ،المغوي المنطوؽ 
وما يشكمو  ،وتمكيف الوعي السمبي  وتطوره داخؿ المجتمع  ،اعضاء الجسد اإلنساني 

مف مسمخ مرعب لقيمة العقؿ البشري  وطريقة المزاوجة بينو وبيف باقي المخموقات التي 
وعميو فإف ركائز التشيؤ ال تقتصر عمى  انسنة الحيوانات فقط  ،تفتقد الصفات اإلنسانية

) أف نفرض شكل مف العلقة مع وذلؾ عف طريؽ ) ،بؿ يكوف مع الذات ونفسيا  
الذات " األصمية" التي يمكف أف تسمح بوصؼ " التشيؤ" كانحراؼ ذي طابع إشكالي 

فالذات بانحرافيا تسجؿ حدث ذىني نتاج لعالميا الداخمي وبسؤاؿ اآلخر ليا  ، (ٔ)((
وىذا األمر ال يشكؿ  خطابا تأسفيا  بؿ  ،تعترؼ بأنيا تقع تحت  سطوة المجتمع  

 ح مدى التأثير وطغيانو عمى وعي الذوات . يوض
أما في قصة ) المرآُة( فاألمر مختمؼ ؛ ألف محور االنسنة يتجو إلى الجمادات 

ومنيا ما تشكمو المرآة مف انعكاس لمصورة وكأف األمر يرتبط بالمرجعية الصورة التي  ،
 :نا ذلؾ بقولوفحيف يدخؿ الراوي المرآة في تقنية التشيؤ يصؼ ل  ،أشرنا ليا سابقا 

))كمما واجيت المرآة في الصباح ترتعد فرائضيا مف خيوط التجاعيد الرقيقة المشؤمة 
في كؿ األماكف كمما تسنى  بإفراطلكنيا لـ تبرح أف  تنظر لممرآة  ،في محيط وجنتييا

ال يساعدىا  ،الصدأترمـ تجاعيدىا العنيدة التي ترعبيا بمسحوؽ بموف غبار  ،ليا ذلؾ 
أصبحت ثرثارًة ووجمًة غير قادرة عمى ضبط  ،ى اخفائيا وىي تعادي الزمف طويل عم

فملمح الشخصية  تحاكييا المرآة  وىي  تحمؿ الصورة  ، (ٕ)انفعاالتيا مع الجميع((
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وىذا ما يعيدىا إلى إعادة ضبط العممية االنفعالية ،فتمتصؽ معيا روحيا ،وانعكاسيا  
 تتكأ عمى استسلميا لسطوة الزمف وحدة تمردىا مع أنيا ال ،وىوس المحاكاة الوقتية 

والذي يؤثر عمى تصرفات الشخصية في أطارىا العاـ ؛  ،عمى المرآة واستنطاقيا ليا 
فيوكؿ ليا عممية الكشؼ  البصري ، ،ألف دالالتيا ضاربة شكميا عمى خطابيا المرئي  

 .(ٖ)والتي تحدث اضطرابا داخميا  لو مدركات عقمية،
وعمى ما يبدو أف القاص  يضع شخصياتو تحت الصورة الحسية التي تراىا 

ولعمو يعمف لنا عف داللة االنييار وعدـ التصالح  ،العيف  فيقارب بيف األصؿ وانعكاسو 
وفي منحى آخر في قصة )  ،ودور االقناع الممارس في بنائيا النفسي  ،الذاتي 

وقدرتو عمى  ،مو لتضاريس الحدث مشاعر صادقة (  يستعيف القاص بالمعطؼ  وحم
)) في جيِب :االحتفاظ بالبنية االشتغالية لمعاطفة اإلنسانية  فيصؼ لنا الراوي ذلؾ بقولو

اذ ُمَشر د آخر رسالة حّب مف المرأة التي أحب يا صاحُب  معطؼ ُمْسَتيمٍؿ وجد شح 
رقُة طريُة مثُؿ جنح و  ،الذي وز عت الكنيسة َتِرَكَتُو  وأشياءه عمى الفقراء  ،المعطؼ

كانت كمماتيا تضيء بوىج فسفوري ُمدىٍش بعيني الشحاذ  ،فراشة بيف َيَدي الشحاذ 
يشير النص إلى  تشيؤ  ،(ٗ)لكف قرأ توقيع صاحبة الرسالة " جوليا" بمشاعر صدئة((

وتسميعو بصورة مستمرة ىو صورة رمزية  لممشاعر   ،ففاعميتو  المتجددة  ،المعطؼ 
الشحاذ في نسؽ المتمقي الحر عمى الرغـ مف مكانتو في المجتمع  والتي ادخمت

فمكنونات العقؿ والوعي ال تقتصر عمى الصورة الخارجية أنما  حدودىا ترتبط بالوعي 
وعميو فإف الروائي أو القاص  يظير شخوصو  ،والتقاط المغة  مكتوبة أو مقروءة 

فيمازج بيف  ،وطرؽ استجابتيـ  بأبعادىـ عمى وفؽ محددات اجتماعية  تعكس تفكيرىـ 
ويكسر أماج الزمف؛  بجعؿ الورقة حافظة لمقيمة المشاعر اإلنسانية  ،المعمف والمضمر 

ولعمو بذلؾ يرفع  ،قنية  يجعؿ األشياء في النص أكثر نطقا  بنقشيا المكتوب  وبيذه الت
 مف القمتيف معا أي قيمة المعطؼ والورقة وقيمة الشحاذ ككياف إنساني . 

 :أىـ النتائج
 ،لمنص الظاىر غائباً  يمثؿ نصاً   النص القصصيإف الجزء المغيب في   -ٔ

عادة إلى البحث عف استراتيجي بصورة عامةكاتب البإذ يدفع  ة المغيب وا 
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استحضار  ألف عممية ؛وذلؾ .مقراءة المنتجة والفاعمة ل تبعاً  إنتاجو وتأويمو
ما تنحني عمى  كثيراً الفاعمة  فالذات  ،المغيب لو دواعي ذاتية ونفسية

وكأنيا تبحث  طار المتخيؿ لترى تموضع وجودىاإالمستوى الحقيقي أو في 
 كيانيا في الواقع المتناقض مع شخصيتيا وذاتيا.عف 

ايديولوجة فكرية وثقافية في النص القصصي قد شكمت  اليوية  إف  -ٕ
في فضاءىا   تتكوفتتحوؿ و  فيي ،بكؿ مكوناتيا الثقافية والمرجعيةلحامميا 
 تشظيياو  ،والثقافةوالمغة السياسة بترتبط ف ،أفقياتغيير  عمى وفؽوتختمؼ 
 .الذات بيف الوطف والمنفى  بضياعيرتبط 

عمى تحويؿ الكائنات  يرتكز محورىاإف العلقة في النص القصصي  -ٖ
 يمجأ إلى تقنية التشيؤ ؛ألف الواقع اإلنساني في طور فالكاتب ،إلى أشياء 

فيوكؿ لممخموقات الحية وغير الحية   ،والتناقض الواضح التسويؼ المستمر
يأتي عمى  التعالؽوىذا  ،متجاوزا بذلؾ الخطاب النمطي لغة التخاطب

اماـ مفارقة  المتمقيفيضع  القصصي، سبيؿ انسنة المخموقات داخؿ النص
 دة.وتأويلتو المقصو لتنتج عبرىا دالالت النص  ؛ذات صور وابعاد مختمفة

  :اليوامش
                                                           

 .ٕٔٚ:مادة ) َجر َب(  ،ٔط ،المجمد الثالث  ،بيروت، لساف العرب، أبف منظور   (ٔ)
 .  ٗٛىػ: ٜٕٗٔ ،ٖط ،لوئيس معموؼ ،المنجد في المغة   (ٕ)
مادة ) ج  ،ٔج ،ٔط ،_الكويت ،دار اليداية  ،السيد مرتضى الحسف الزبيدي   ،تاج العروس   (ٖ)
 .ٗ٘ٔـ: ٖٜٜٔ،ب(  ،ر،
 ـ.ٜٜ٘ٔ ، ٔع  ،ٗمجمد  ،مجمة  فصوؿ  ،المسرح والتجريب   (ٗ)
تموز  ،د. سعيد حميد كاظـ  ،ٖٕٓٓوية بعد عاـ ينظر: التجريب في الرواية العراقية النس (٘)

 .ٖٖـ: ٕٙٔٓ ،ٔط ،لمطباعة والنشر والتوزيع_ دمشؽ
 ، ٕط ،وزارة الثقافة _ دمشؽ  ،نايؼ بموز ترجمة ،جورج لوكاتش ،ينظر: دراسات في الواقعية (ٙ)

 .ٕٔـ: ٕٜٚٔ
 ،ٔط ،القاىرة  ،أطمس لمنشر واالنتاج االعلمي  ،صلح فضؿ   ،لذة التجريب الروائي  (ٚ)

 .ٖـ: ٕ٘ٓٓ
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 ،محمد عدناني  ،اشكالية  التجريب ومستويات االبداع في المشيد الشعري المغربي الجديد  (ٛ)
 .ٙٔـ:ٕٙٓٓ ،ٔط،جذور لمنشر_ الرباط 

نشرة ميرجاف القاىرة الدولي الخامس لممسرح التجريبي_ القاىرة  ،ينظر: أسئمة معمقة في الفراغ   (ٜ)
 .ٓٔ: ٖٜٜٔ ،(ٔالعدد ) ،
 .ٖٚٔـ :ٕٕٔٓ ،ٔط ،الدار التونسية لمكتاب_ تونس   ،خميفة غيموفي  ،ينظر: التجريب في الرواية (ٓٔ)
دار الوفاء لمطباعة والنشر_  ،مدحت الجيار ،النص األدبي مف منظور اجتماعي :ينظر (ٔٔ)

 .ٖٕٔـ: ٕٔٓٓ ،ٔط ،االسكندرية
 ـ. ٕٚٓٓ ،ٕٔالعدد  ،مجمة طنجة األدبية  ،محيسف الدموس ،معنى التجريب   (ٕٔ)
دار اآلداب _  ،ادورد  الخراط ،مقاالت في الظاىرة القصصية ،ينظر : الحساسية الجديدة   (ٖٔ)

 .ٖٜ)د. ت( :  ،ٔط ،بيروت
 .ٚٚٔـ: ٕٕٔٓ ،ٔط ،الدار التونسية لمكتاب _ تونس ،خميفة غيموفي  ،التجريب في الرواية العربية  (ٗٔ)
)د. ت(:   ،ٕط ،دار صادر_ تونس ،عمر حفيظ  ،التجريب في كتابات إبراىيـ درغوثي القصصية   (٘ٔ)

ٕ٘. 
 .ٕٙ( مزامير يومية: ٙٔ)
 ،منشورات االختلؼ _ الجزائر  ،أ.د ح. حفناوي بعمي  ،(مدخؿ في نظرية النقد الثقافي المقارفٚٔ)
 .ٜٗـ:ٕٚٓٓ ،ٔط
 .ٕٖ( مزامير يومية : ٛٔ)
 .ٔٗة: مزامير يومي (ٜٔ)
 .ٕ٘ٔـ : ٜٜٛٔ ،ٔط ،بيروت  ،ترجمة : سمير بارد  ،جوزيؼ كونديرا  ،قمب الظلـ   (ٕٓ)
 ،تموز _ دمشؽ  ،د. سعيد حميد كاظـ  ،ٖٕٓٓالتجريب في الرواية العراقية النسوية بعد عاـ   (ٕٔ)
 .ٕٖٔـ: ٕٙٔٓ ،ٔط
 ٔط ،دار الشؤوف الثقافية العامة _بغداد  ،مجدي ممدوح  ،( ينظر:  إشكاليات فمسفية معاصرةٕٕ)
 . ٔٔـ: ٖٕٔٓ،
 .ٖٔمزامير يومية:   (ٖٕ)
 .ٗٔ( مزامير يومية: ٕٗ)
أ.ـ.د. عمي ىاشـ طلب  ،( خطاب اآلخرفي الشعر العراقي السبعيني " التمقي والتأويؿ"ٕ٘)

 .ٖٚـ: ٕ٘ٔٓ ،ٔط ،دار ومكتبة البصائر  _لبناف ،الزيرجاوي
 .ٙٔ( مزامير يومية: ٕٙ)
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عالـ  ،ترجمة سحر توفيؽ  ،أمارتيا  صف ،اليوية والعنؼ وىـ المصير الحتمي  :ينظر   (ٕٚ)
 .ٙٙٔـ:ٕٛٓٓ ،(ٕٖ٘المعرفة _ الكويت ع)

 .ٛٔ( مزامير يومية: ٕٛ)
 .ٛٔ:( ـ . ف ٜٕ)
 .ٕٔ( ـ . ف: ٖٓ)
  ،د. كماؿ بو منير    ،مف غيورغ لوكاش إلى أكسؿ ىونيث نحو إعادة مفيـو التشيؤ   :ينظر  (ٖٔ)

 .ٜٓ-ٜٚـ: ٖٕٔٓ ،( ٗالعدد) ،المجمد الثاني 
 ٓٛينظر: ـ .ف : ( ٕٖ)
 ،دار األندلس_ بيروت ،ترجمة حنا الشاعر ،غيورغ لوكاش  ،التاريخ والوعي الطبقي   (ٖٖ)

 .ٜٚ_ٚٚـ: ٜٜٚٔ
 ٖٛينظر:ـ. ف:  (ٖٗ)
مؤسسة   ،ترجمة: د.كماؿ بومنير ،أكسؿ ىونيت  ،التشيؤ دراسة في نظرية االعتراؼ  :ينظر  (ٖ٘)

 .ٕٗ-ٓٗـ:ٕٕٔٓ ،ٔط ،كنوز الحكمة لمنشر والتوزيع _ الجزائر
 .ٜٕ:عباس داخؿ حسف ،مزامير يومية  (ٖٙ)
 .  ٖٖٕشعيب حمفي :  ،المتخيؿ والمرجع سيرورة خطابات  (ٖٚ)
 .ٖٓ-ٜٕمزامير يومية: ( ٖٛ)
 .ٖٓـ. ف: ( ٜٖ)
:  :ينظر (ٓٗ)  .ٓٔأنطقة المحـر
 .ٖٓ :مزامير يومية   (ٔٗ)
 ٜٔد. محمد سبيل:  ،مدارات الحداثة  (ٕٗ)
 . ٔٚمرايا التأويؿ :   (ٖٗ)
 ٖ٘مزامير يومية:  (ٗٗ)
 .ٕٛالتشيؤ دراسة في نظرية االعتراؼ:   ( ٘ٗ)
 .ٓٗمزامير يومية :  (ٙٗ)
ينظر : الحواس الخمسة " بيف التوظيؼ المجازي والتوظيؼ الواقعي في قصص لطيفة الدليمي  ( ٚٗ)
(ٜٜٔٙ-ٜٜٜٔ : ")ٕٜ. 
 .ٜٗمزامير يومية :  (ٛٗ)

 


