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قواعد النشر في المجلة
يرحب العميد أبو الفضل العباس  بزائريه من أطياف اإلنسانية،
مثلام ّ

رح ُب جملة (العميد) بنرش األبحاث العلمية األصيلة  ،وفقا للرشوط اآلتية:
ُت ّ

املتنوعة
1 .1تنرش املجلة األبحاث العلمية األصيلة يف جماالت العلوم اإلنسانية ّ
التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته املتعارف عليها عامليا  ،ومكتوبة
بإحدى اللغتني العربية أو اإلنكليزية ،التي مل يسبق نرشها.

2 .2يقدَّ م األصل مطبوعا عىل ورق ( )A4بنسخة واحدة مع قرص مدمج ()CD
بحدود ( )15.000 - 10.000كلمة ،بخط ( )Simpelied Arabicعىل أن
تر ّقم الصفحات ترقيام متسلسال.

3 .3تقديم ملخص للبحث باللغة العربية ،وآخر باللغة اإلنكليزيةّ ،
كل يف حدود
صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث ،ويكون ّ
امللخص بحدود

( )3500كلمة.

4 .4أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث /الباحثني،
وجهة العمل ،والعنوان ،ورقم اهلاتف ،والربيد األلكرتوين ،مع مراعاة عدم
ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث ،أو أية إشارة إىل ذلك.

ُ 5 .5يشار إىل املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر ا لبحث ،وتراعى
تتضمن :اسم الكتاب ،اسم
األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن
ّ

املؤلف ،اسم النارش ،مكان النرش ،رقم الطبعة ،سنة النرش ،رقم الصفحة.
تكرر
هذا عند ذكر املصدر أول مرة ،ويذكر اسم الكتاب ،ورقم الصفحة عند ّ

استعامله.

يزود البحث بقائمة املصادر منفصلة عن اهلوامش ،ويف حالة وجود مصادر
َّ 6 .6
أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عن قائمة املصادر العربية ،ويراعى يف إعدادها

الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.

7 .7تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة ،و ُيشار يف أسفل الشكل
إىل مصدره ،أو مصادره ،مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.

8 .8إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث يتعاون مع املجلة للمرة األوىل،
وعليه أن ُيشري فيام إذا كان البحث قد قدّ م إىل مؤمتر أو ندوة ،وأنه مل ينرش ضمن

أعامهلام ،كام ُيشار إىل اسم أية جهة علمية ،أو غري علمية قامت بتمويل البحث،
أو املساعدة يف إعداده.

9 .9أن ال يكون البحث مستلاّ من ( رسالة أو أطروحة) جامعية ،ومل يسبق نرشه،
ّ
مستقل
تعهد
وليس مقدما إىل أية وسيلة نرش أخرى ،وعىل ا لباحث تقديم ّ
بذلك.

1010تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها ،وال تعبرّ بالرضورة عن
وجهة نظر جهة اإلصدار ،وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.
صالحيتها للنرش ،وال تعاد البحوث إىل
رسي لبيان
1111ختضع البحوث لتقويم ّ
ّ
أصحاهبا سواء أقبِلت للنرش أم مل تقبل ،وعىل وفق اآللية اآلتية:
املرسلة للنرش خالل مدّ ة أقصاها أسبوعان من
أ) يب ّلغ الباحث بتس ّلم املادة َ
تاريخ التس ّلم.

ب) خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها
وموعد نرشها املتو ّقع.
املقومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها
ج) البحوث التي يرى ّ
قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا ،مع املالحظات املحددة ،كي يعملوا عىل إعدادها

هنائيا للنرش.

د) البحوث املرفوضة يب ّلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.

 )#يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه مع مخسة
مستالت من املادة املنشورة ،ومكافأة مالية.

1212يراعي يف أسبقية النرش:

أ) البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب) تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.

ج) تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.

د) تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

 1313ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة التحرير ،إال
ألسباب تقتنع هبا هيأة التحرير ،عىل أن يكون خالل مدة أسبوعني من تاريخ
تس ّلم بحثه.

ِ
بسمه تعاىل

ٌ
...كلمة البدّ منها...
ِ
اجلانب املعريف يف حياتِنا ُ
َّ
ِ
الشعوب
حياة
يمثل الركيز َة األساس يف
الشك أن
َ
والشعب الذي ُ
ُ
اجلاهل
والشعب
الشعب الذي ال يموت،
يقرأ هو
ونامئها املتواصل،
ُ
ُ
ُ
ِ
ُ
والعراق بلدُ
حي وحيوي.
القراءة والكتابة ،وهو
الشعب امل ِّيت،
هو
ٌ
ُ
شعب ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
الشؤون
قسم
املقدسة من خالل
العباسية
للعتبة
األمانة العا ّم ُة
وقد أو َلت
ِ
ِ
ِ
االهتامم
الواضح للعيان
أصبح من
والثقافية هذه املسأل َة أمهي ًة كربى؛ إذ
الفكرية
ِ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
والنشاطات العا ّم ِة واخلاصة ،ومع
االصدارات املتنوعة،
خالل
ري باملَعرفة ،من
الكب ُ
ِ
اختالف املستويات.

ِ
ٍ
اجلام ِ
خاص ٍة يف
تتمتع به من
األكاديمية كبري ًا ،ملا
عات
نصيب
وقد كان
ُ
مكانة ّ
ُ
ّ
البلد عموم ًا ،ويف اهتامم العتبة املقدسة عىل ِ
(الع ِميد)
وجه اخلصوص؛
ْ
وجاءت فكر ُة َ
ٍ
ٍ
تفسح جما ً
ِ
وثقافة
بحثية متنوعة،
خالل زوايا
وتنضج أفكار ًا ،من
ال ،وحتدّ َد أفق ًا،
كي
َ
َ
ٍ
َ
ني واآلخر ،وهي ُ
مربجمة وهادفةُّ ،
تطل علينا بني احل ِ
مشاعل الفكر ،كي تيض َء
حتمل
ِ
ظلامت الطريق.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ِ
املقدسة هذه اإللتفاتة،
العباسية
العتبة
والثقافية يف
الفكرية
الشؤون
لقسم
أبارك
ِ
ِ
ِ
ُ
رب
سفرة
احلضور امليمون مع
(للع ِميد) هذا
املعرفة الرصينة ،واحلمدُ هللِ ِّ
وأبارك َ
َ

العاملني.
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نبدأ بحمد اهلل
َ
اإلنسان
والثناء عىل ما قدَّ م ،فع َّل َم
الشكر عىل ما ألهْ َم،
احلمدُ هللِ عىل ما أن َْعم ،وله
ُ
ُ
ولطائف ِ
الع َ
َ
وميزَ ُه عن سائ ِر َخ ْل ِق ِه من األمم...
قل
يعلم،
َ
وأودع فيه َ
ما مل ْ
احل َكمَّ ،

ِ
َ
أفضل من َّ
تأخ َر وتقدَّ م ،وعىل
املبعوث للعامل،
والسالم عىل نب ِّينا اخلاتم،
والصال ُة
ُ
ِ
ومفاتيح ِ
ِ
وسادة األمم ...وأزكى التحايا عىل َم ْن َ
مصابيح ُ
بذل
احل َكم،
الظ َلم،
آله
ِ
ِ
ِ
ُم ْه َجت َُه ،وواسى ِ
ِ
الح أيب الفضلِ
السالم)،
بنفس ِه رحيان َة نب ِّيه،
الص ِ
العبد َّ
العباس (عليه َّ
ِ
ِ
ُ
األزمان والدّ هور ،ووعا ًء معرفي ًا
مر
مهوى
رياض ُه
أصبحت
والتي
ً
ْ
للقلوب عىل ِّ

متبني ًة ما ُ
ِ
َ
َ
واملعارف
حقول الفك ِر
يمأل
ري
العقول ويشفي ُّ
ُير َت َش ُف منه ما ُين ُ
الصدورَّ ،
ِ
ِ
َ
املجتمعات
روافد احلياة ،فإن حيا َة
أهم
برؤى جديدة،
صية
ً
ّ
لتكون أحدَ ِّ
التخص ّ
ِ
بحياة ُعلامئها وباحثيها.
ورقيها
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
بوجود ٍ
البحوث والدِّ
اإلنسانية
راسات
متزاحم من
فيض
االعتقاد
وملَّا كان
ُ
ٍ

ِ
ِ
وعظيم نفعها ،تب َّن ِ
ِ
ِ
ُ
الشؤون
قسم
العباسية املقدسة ،ومن
للعتبة
العام ُة
ت
خالل ِ
ِ
األمانة َّ
ِ
ِ
مرشوع إصدا ِر ٍ
ِ
ِ
فصلي ٍة حُم َّك َم ٍة ُتعنى بالدِّ
والبحوث
راسات
جملة
والثقافية
الفكرية
َ
َّ

ِ
ِ
اإلنسانيةِ ،
صاح ِ
ِ
ألحد
وملناس َبتِ ِه
املر َق ِد الرشيف،
بلقب
تيمن ًا
وس َم ْت
َ
َ
بـ(الع ِميد) ُّ
ب ْ
ِ
ِ
العلمية.
إدارة مؤسساتِنا
ألقاب
َّ
صيةِ ،
ٍ
وهذه ُ
ترتك ُز عىل
بحثية،
طر ِح
ودراسات ُّ
َ
ختص َّ
مشاريع َّ
اخلطو ُة تتجلىَّ يف ْ
ِ
ِّ
ِ
الدال ،مما َّ
نجزات
املشاريع وا ُمل
لتساهم يف ر ْب ِط
خف وز ُن ُه ،وغال مضمو ُن ُه،
االختزال
ِ
َ

ِ
ِ
هِ
خلفي هِاتا أو تفس ِ
مساراتا الكربوية،
واستكشاف
ريها،
والكشف عن
الفكرية،
ّ
رو ِاد ِ
إغ ٍ
عنرص ْ
الع ْل ِم واملَ ْعر َف ِة ،و َمن ُيريدُ ارتقا َء ُس َّل ِم العلو ِم
لتكون – بحقٍّ -
َ
ناء لِ ّ
صية.
ال َّت ُّ
خص َّ

ِ
ِ
ِ
كل ٍ
ففي ِّ
وعصارات
اإلنسانية نجدُ كنوز ًا من األبحاث،
جماالت العلو ِم
جمال من
ِ
ِ
االطالع عليها،
رضورة
املختصون والباحثون ،ال غنى عن
توص َل إليها
ِ
الف ْك ِر التي َّ
ُّ

ِ
واستكناه ِ
ِ
واقعها ْ
إبداع ٌّي
إن
كانت استكشافي ًة وصفي ًة أو تفسريية ،أو أهنا ُمنجزٌ
ْ
ِ
ِ
علومها ،ل ُت َ
يتنفس من خالهلا
ضيف نافذ ًة ورئ ًة
وأصول
ومبادئ
ري
َ
ْ
اتكأت عىل معاي َ
ُ
الدَّ ارسون واقع ًا ِع ْلمي ًا نقي ًا.
أن تعا ُنقَ ُج ِ
وال إشكال يف َّ
تقوم
السابقنيَ مع الالحقنيَ هو
األساس الذي ُ
ُ
هود ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
هجية والعلمية ،وال
اجلوانب املَ ْن
خمتلف
درات الباحثني يف
عنارص تطوي ِر ُق
عليه
ُ
يتحقق ذلك بعيد ًا عن ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
املؤسسات
وضعت
اخلربات املشهودة ،هلذا
وموازين
أنامط
ُ

ِ
ِ
ٍ
ُ
ترتكز عىل
العلمية
للرتقية
آليات
النتاج البحثي -
تقييم
العلمية العليا  -ويف إطا ِر
ُ
ِ
ِ
ِ
اخلرباء العلميني.
وحتكيم
نظ ِر
ِ
ِ
ومن هنا َ
جودة
ري
حكيم
حاز ال َّت
أهم معاي َ
العلمي أمهيت َُه الكربى ،باعتباره أحدَ ِّ
ُ
ُّ
ِ
ِ
ِ
العلم
إلثراء
واإلرتقاء األكاديمي،
البحث
األساس يف
الركيز ُة
ِ
النِ ِ
ُ
تاج العلمي ،وهو َّ
ِ
ِ
املجاالت النافعة.
واملعرفة يف
ِ
ِ
ولخِ
أجلِ ْحت ِ
الكادر
العلمي ِة ،تب َّنى
األمانة
قيق
ُ
طورة هذا الواقع ،وكذا من ْ
َّ
ِ
وضوابط ممنهج ًة الختيا ِر ا ُمل ِّ
َ
حكمنيَ اخلرباء ،فلم
ري
التحريري
ُّ
ملجلة َ
(الع ِميد) معاي َ
االختصاص ا ُمل ِ
َ
ِ
ِ
حتكيم ُه،
راد
يكون ا ُمل َح ِّك ُم أستاذ ًا أو مرجع ًا يف
األهم أن
يار
يكن امل ِ ْع ُ
ُ
ُّ

ِ
تق ُّل أمهي ًة عن ِع ْل ِم ِه ،فالبدَّ أن ي َّت ِس َم ِ
املحك ِم ال ِ
باحل ِ
ِّ
ِ
بل َّ
األفق،
وسعة
ياد
شخصي َة
أن
َّ
ِ
ِ
اجلوانب الشخصية.
واالبتعاد عن
التحريري بع ِ
ري لل ّتحكيم ،من أ ِّ
مهها
الكادر
وضع
وكذلك
ُّ
َ
ني االعتبا ِر معاي َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ِ
البحث،
(عنوان
حتكيم
تشمل
واملنهجية والتي
العلمية
اجلوانب
حتكيم
ري
ِ
معاي ُ
َ

ِ
ِ
ِ
ِ
البحث،
وأهداف
البحث يف كونهِ ا جديد ًة ومبتكرة،
شكلة
وموضوع أو ُم
ومقدمتِ ِه،
ِ

ِ
ِ
وحدود ِه ...إىل آخر تلك اجلوانب).
والعملية،
العلمي ِة
وأمهيتِ ِه
َّ
َّ
ِ
ِ
وكذلك من املعاي ِ
اللغة
جوانب
حتكيم
حتت النظر ،هي
هم ِة التي
كانت َ
ْ
ُ
ري ا ُمل ّ

ِ
ِ
ُ
ِ
ِ
ومنطقية
العرض وال َّتحليل،
ووضوح
الكتابة،
(أسلوب
حتكيم
تشمل
والتي
ِ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وتنظيمها،
وترتيب األفكا ِر
العرض وا ُملناقشة،
واملوضوعية يف
األسلوب وحياد ّيته،
ِ
ِ
ِ
والدِّ َّق ِة يف ال َّتعب ِ
اإلفراط يف االقتباس.)...
واالبتعاد عن
البحث،
ري عن حمتوى
ِ
قائمة املصاد ِر
حتكيم
ختص
همة ُأ ْ
خذت بنظ ِر االعتبارُّ ،
وهناك أيض ًا معاي ُ
َ
ري ُم َّ

ٍ
ِ
واملراجع التي أفا َد
قائمة باملصاد ِر
(وجود
حتكيم
واملراجع ،والتي شم َل ْت
ِ
َ
ِ
ِ
وتنوعها ،ومدى ِص َلتِها
وأصالتِها،
منها الباحث،
وحداثة املصاد ِر واملراجعَ ،
َ
مباحة ِّ
ٌ
تفاصيل معاي ِ
االطالع
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أ .د .ابراهيم جنداري

...ملخص البحث...
إن للرواية القدرة عىل ترشب األجناس األدبية والال أدبية ففضاء اجلنس الروائي

فضاء تنتعش فوق أرضيته كل األجناس وخمتلف احلقول املعرفية – الفكرية.

وقد جسدت الرواية لعبة التناص بأعىل درجاهتا ،فهي تنبثق من امتزاج كل

األجناس التي سبقتها بل هي النوع الذي توج النثر والذي يتوافر عىل خصوصية
تناصية .وليس هناك ملفوظ روائي جمرد من البعد التنايص ،ذلك أن اخلطاب احلارض

يلتقي مع خطاب الغري يف كل االجتاهات التي تتجه نحو موضوعه ،وال يستطيع إال

أن يدخل معه يف تفاعلية حية وقوية مما يؤدي إىل تفاعلية حوارية بني اخلطابات كيفام
كانت خصائصها اللسانية.

تناول البحث التناص يف املقاربات النقدية احلديثة عىل يد أبرز دارسيه مقس ًام

عىل :التناص اخلارجي واستدعاء النصوص املختلفة إىل داخل النص الروائي عرب

األشكال املتداولة من األجناس التعبريية كالرسائل واالعرتافات والسرية الذاتية

والشعارات والنصوص املوازية لألدب .وتناول البحث التناص الداخيل من خالل
التأثرية وعالقة السخرية ووعي اآلخر عرب إدماج كالمه وتعرف الذات املتلفظة
والدفاع عن وعيها .وقد مال البحث إىل منحى تطبيقي موجز دار حول روايات

جربا إبراهيم جربا الثالث (البحث عن وليد مسعود) و(السفينة) و(صيادون يف

شارع ضيق).
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...التناص في المقاربات النقدية الحديثة...
إن الدراسات النقدية القديمة تناولت داللة (التناص) لكنها حرصته يف

مفاهيم ضيقة كالتأثريات واملعارضة والرسقة األدبية ،وهي مفاهيم مل ختضع

للتحليل والكشف إذ مل حتاول هذه الدراسات النظر إىل التحوالت التي تعرفها
العملية التناصية.

أما يف جمال الدراسات النقدية احلديثة فإن مفهوم التناص ما فتئ يعرف رواج ًا

واسع ًا نظر ًا ملا حيظى به من حضور مستمر يف النصوص (األعامل) األدبية عامة
والروائية خاصة.

ويعود اهتامم املقاربات النقدية احلديثة بالتناص إىل اهتاممها بالنص األديب

من خالل البحث عن اآلليات اإلجرائية التي تشتغل داخله ،وإىل القوانني األدبية

التي عرفت مع ظاهرة التناص دعوة إىل قراءة متعددة املعاين ،إذ إن النص األديب أو

النمط يمكن أن يتجسم يف أكثر من مثال واحد ،لذا فهو يمتلك إمكانية سحرية يف
احتواء أجزاء من ذاته وتوليدها ال حيتوهيا عىل نص رصيح ،وكذلك فإن سمة املعنى

الكامل أنه حيتفظ بتكامله وكليته حتى وإن مل ينطق بجميع تضمناته(.)1

ولقد كانت عبارة (دي سوسور) القائلة "إن الكلمة ال تكون وحدها أبد ًا"(،)2

باعث ًا الهتامم كثري من النقاد بام حول الكلمة أو ما توحي به يف السياق الذي وضعت
العددان األول والثاين  ...رمضان / #1433آب 2012م
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فيه ،األمر الذي يعني :أن الكلمة يف النص إشارة ختفي وراءها إشارات وهذه

الدالالت تنتمي إىل ما وراء النص ،الغائبة التي حتيل إليها الكلامت احلارضة ،وهذا

ما يؤكده بارت يف تعليقه عىل قراءة النص التي تصبح فن ًا لكشف ما ال يكشف يف
النص نفسه الذي نقرأ والعالقة مع نص حارض بغياب رضوري يف األول(.)3

ويف هذه احلالة عىل وجه التحديد أصبح النص الغائب يدرج يف الدراسات

النقدية التي تتناول موضوع (التناص) عىل أساس أن استحضار النصوص الغائبة

هو جزء من عملية التناص يف اخلطاب األديب(.)4

وألن التناص ال يقترص عىل احلقل األديب فحسب ،وإنام يتواجد باستمرار

يف حقول خمتلفة فإنه ينحو منحى الشمولية ،ونظر ًا لشموليته فإنه يتملص من

كل حتديد وحيتوي مفاهيم الرسقة واالستشهاد واملرجعية واملحاكاة والباروديا
(املحاكاة الساخرة) ويتجاوزها يف الوقت ذاته مما جعله يأخذ طابع االنفتاحية أمام
االجتهادات يف ميدانه ،ونظر ًا لطبيعة اخلطاب األديب اجلديد وبنياته وأساليبه احلديثة
التي تعتمد عىل الرتكيز والتكثيف واإلحياء أكثر من اعتامدها عىل املبارشة واخلطابية
والتقريرية ،فالنص األديب اليوم اختزل وكثف وصيغ صياغة عميقة معقدة ،حيث

حيتاج إىل قراءة متخصصة وإىل نظرة نقدية واعية الكتشاف فحواه واستبطان مالحمه

وأبعاده(.)5

ولعل هذا التكثيف واالختزال يف النص املعارص هو الذي دفع كثري ًا من النقاد

املحدثني إىل التعامل مع النص عىل أساس أنه (شفرة) أو برقية مركبة مركزة تصدر
من مرسل إىل مرسل اليه ،وهذا املرسل إليه  -وهو القارئ  -ال بد أن يفك رموز

هذه الشفرات يف النص من أجل استيعابه وفهمه ،ومن هذا املنطلق فإن القارئ
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يتحول إىل (منتج) كام يرى بارت ،وتفيد هذه العملية يف إجياد قراء إجيابيني يشعرون
بأن القراءة عمل إبداعي وهي عملية تثري النص إثراء ًا دائ ًام باجتالب دالالت ال

حتىص إليه(.)6

وسواء تعاملنا مع التناص بوصفه مفهوم ًا إجرائي ًا ،يشتغل داخل النص من

خالل تفكيك بنياته أم نظرنا إليه من حيث كونه ذا عالقة باألنساق الفكرية -
املعرفية ،أو باعتباره أحد مكونات كالمنا اليومي فإن األمر يتعلق بحضور خطاب
اآلخر بكل أشكاله داخل خطابنا إذ "إن كل نص أو خطاب يرجع برصاحة إىل

خطاب سابق"(.)7

إن (كرستيفا) رائدة التناص يف الدراسات النقدية احلديثة حتدده يف احلقل

الروائي ضمن منطلق أن كل نص يتشكل كفسيفساء من االستشهادات ،وامتصاص

وحتويل لنص آخر( ،)8ألن العمل األديب ال يتم إبداعه من نظرة الفنان ولكن انطالق ًا
من أعامل أخرى .أي إن العمل الفني تتم والدته عرب أعامل فنية سابقة مما جيعل
لغة التناص تشكل من جمموع استدعاءات نصوص خارج نصية يتم إدماجها وفق
رشوط بنيوية خاضعة للنص اجلديد عىل أن ال يفهم من عملية االستدعاء هذه جمرد
االنعكاس البسيط أو التعبري عن نصوص موجودة من قبل.

إن إبداع الكاتب وإن تم انطالق ًا من يشء معطى فإن الكاتب يبدع دائ ًام شيئ ًا مل

يكن موجود ًا من قبل وهذا يعني أن النص املدمج خيضع لعملية حتويلية ذلك ألن
التناص ليس جمرد جتميع مبهم وعجيب للتأثريات ،ولكنه عمل حتويل واستيعاب
لعدد من النصوص اخلاضعة لنص مركزي حيافظ عىل سيادة املعنى.
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فداخل الكتابة تقوم عملية معقدة يف صهر وإذابة خمتلف النصوص واحلقول

املدجمة مع النص الكبري (حالة الرواية) ،ألن املؤلف (قد) يدخل داللة معارضة

لداللة كالم غريه( )9مما جيعل الكلمة املقحمة تأخذ توجيه ًا مزدوج ًا :توجيه ًا داللي ًا
أولي ًا منبثق ًا من األصل ،وتوجيه ًا داللي ًا ثاني ًا يستمد أفقه من الصنيعة واملظهر
اجلديدين اللذين أدمج فيهام وهبام مما ينتج عن هذه احلمولة الداللية للكلمة نفسها

حوارية داخلية ،ذلك أن الكلامت الغريية التي يترشب هبا كالمنا ينبغي أن حتمل

فهمنا اجلديد وموقفنا اجلديد ،بمعنى أن تصبح مزدوجة الصوت( ،)10فاخلطاب
الغريي يؤسس مع النص الذي تضمنه خليط ًا (مزجي ًا) كيمياوي ًا وليس تواص ً
ال

ميكانيكي ًا ألن درجة التأثري املتبادل عن طريق احلوار بني النصني تكون كبرية هلذا

تعد عمليتا االستيعاب والتحويل ميزة عمل التناص.

إن رؤية رائدة هذا املصطلح (جوليا كرستيفا) أن التناص "هو النقل لتعبريات

سابقة أو متزامنة وهو (اقتطاع) أو (حتويل) .وهو عينة تركيبية جتمع لتنظيم نيص
معطى بالتعبري املتضمن فيه أو الذي حييل إليه"( ،)11وتضيف":أن كل نص يتشكل
من تركيبة فسيفسائية من االستشهادات ،وكل نص هو امتصاص وحتويل لنصوص

أخرى"( ،)12وتوضح":إن التناص يندرج يف إشكالية اإلنتاجية النصية التي تتبلور لـ

(عمل النص)"( )13وهو (نص منتج).

إن حتديد (كرستيفا) للتناص عرب مفهومي (االستدعاء والتحويل) يأيت من

نظرهتا إىل النص كإنتاجية وليس (كمنتج) من خالل مرجعية السيمياء التحليلية
وذلك باعتبار النص جهاز ًا عرب  -لساين يعيد توزيع ترتيب اللغة مع جعل الكالم
التواصيل يف عالقة مع خمتلف امللفوظات السابقة أو املتزامنة.
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وحتديد (كرستيفا) للنص كإنتاجية يعني:
1 .1أن عالقته مع اللغة التي يتموضع فيها هي إعادة التوزيع.

2 .2أنه استبدال أي تناص بمعنى أن تتقاطع يف فضاء النص نصوص عدة(.)14
لذا أصبح النص يف مفهوم (كرستيفا) مرادف ًا لـ (نظام الرموز) سواء تعلق األمر

باألعامل األدبية ،أم اللغات الشفوية أم األنظمة الرمزية االجتامعية أو الالواعية،
حيث يصبح النص جممع ًا لألنظمة والعالمات ،من هنا ال ينبغي النظر إىل لغة العمل
األديب كلغة تواصل ،وإنام كلغة إنتاجية منفتحة عىل مراجع خارج  -نصية بام فيها

من نصوص أدبية وفكرية وممارسات إيديولوجية ودينية وغريها.

وهذه اإلنتاجية ال يمكن إدراكها إال يف مستوى التناص ،يعني يف تقاطع التغيري

املتبادل للوحدات املنتمية لنصوص خمتلفة.

تأسيس ًا عىل هذين املفهومني (االستدعاء والتحويل) فإن النصوص املتناصة

تدخل يف نوع خاص من العالقات السيميائية التي نسميها احلوارية كام يرى ذلك

(تودوروف) ألن أمهية العالقات بني النصوص (امللفوظات) ترجع إىل كوهنا

عالقات حوارية.

وقد طور (روالن بارت) هذا املصطلح وعمقه فهو يرى "أن كل نص هو

نسيج من االقتباسات واملرجعيات واألصداء وهذه لغات ثقافية قديمة وحديثة،

وكل نص (الذي هو تناص مع نص آخر) ينتمي إىل التناص وهذا جيب اال خيتلط
مع أصول النص ،فالبحث عن مصادر النص أو مصادر تأثره هي حماولة لتحقيق

أسطورة بنوة النص ،فاالقتباسات التي يتكون منها النص جمهولة (املصدر) ولكنها
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مقروءة ،فهي اقتباسات دون عالمات تنصيص"( ،)15والذي ركز عليه (بارت)

إنه إىل جانب التناص الذي يستخدمه أو يستحرضه املؤلف هنالك تناص آخر

يستحرضه القارئ.

أما (ميشيل فوكو) فيتوسع يف هذه املسألة مشري ًا إىل أن الكتابة أو النص يمر

يف ثالث حاالت أو مراحل تتفاعل مع ًا إلثراء النص وإعادة إنتاجه ،فاخلطاب

"ليس سوى لعبة :لعبة كتابة يف احلالة األوىل ،ولعبة قراءة يف احلالة الثانية ،ولعبة
تبادل يف احلالة الثالثة ،وهذا التبادل ،وهذه القراءة وهذه الكتابة ال تستعمل أبد ًا إال

العالمات"(.)16

إن التناص ذو قيمة فعالة كيفام كان املرجع األيديولوجي الذي يستند إليه،

ألنه ينحو منحى نقدي ًا ،ذلك أن الداللة التوظيفية هلذه النصوص املعاد تكرراها

(إنتاجها) داخل نص روائي تتم وفق إنتاجية جديدة تأخذ داللتها من السياق
الفكري الذي يندرج حتته هذا النص.

إن فعل االعتامد عىل أساليب  /لغات الغري ،سواء السابقة أم املتزامنة مع لغة

الكاتب حييل عىل مسألة استمرارية البحث املشرتك عند اإلنسان (املبدع) يف كل
مكان وزمان ،واملتعلق بالبحث عن حتديد العالقة بينه كإنسان وبني الواقع الذي
ينتمي إليه ،إىل ما يتفرع عن هذه اإلشكالية (عالقة اإلنسان بالواقع) من عالئق

صغرى ،فض ً
ال عن كون مزج نصوص متفاوتة األساليب واللغات داخل ملفوظ
واحد من شأنه أن ينسب احلقيقة.

بنا ًء عىل هذا الطرح للتناص ،فإن فعالية اشتغاله داخل العمل األديب تؤدى إىل

تفكيك الرسد واخلطاب مع ًا ،كام يتالشى احلكي وينفجر الرتكيب ويتصدع الدال.
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التناقض إذن صيغة إلدراك النص باعتباره اآللية اخلاصة للقراءة األدبية فهو

وحده ينتج الدال يف حني القراءة اخلطية ال تنتج إال املعنى الذي ليس مرجعي ًا.
الرواية والتناص

إن للرواية القدرة عىل ترشب األجناس األدبية والال أدبية ففضاء اجلنس الروائي

فضاء تنتعش فوق أرضيته كل األجناس وخمتلف احلقول املعرفية  -الفكرية.

وقد جسدت الرواية لعبة التناص بأعىل درجاهتا ،فهي تنبثق من امتزاج كل

األجناس التي سبقتها بل هي النوع الذي توج النثر والذي يتوافر عىل خصوصية

تناصية(.)17

وليس هناك ملفوظ روائي جمرد من البعد التنايص ،ذلك ّ
أن اخلطاب احلارض

يلتقي مع خطاب الغري يف كل االجتاهات التي تتجه نحو موضوعه ،وال يستطيع إال

أن يدخل معه يف تفاعلية حية وقوية مما يؤدي إىل تفاعلية حوارية بني اخلطابات كيفام
كانت خصائصها اللسانية.

وتتيح الرواية للروائي أن يعيد بناء وقولبة ما يرتاكم يف ذاكرته من نصوص

والعمل عىل إعطائها تراتبية جديدة ختضع ملنطق النص األديب (الروائي) ،وقد تربز
هذه النصوص يف الكتابة ،أو ختضع لالختفاء وراء إشارات  /عالمات تبع ًا ملقصدية

الكاتب والقارئ الضمني ،أو متاشي ًا واملراقبة التارخيية املتمثلة يف اشرتاطات إنتاج

الذاكرة للنصوص ،اال أن النص األصل يظل موجود ًا  -يف هذه الوضعية  -بالقوة

(ضمني ًا) حام ً
ال معناه(.)18
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وتعد الرواية  -انطالقا من مرشوعية التناص  -نظام ًا حواري ًا لصور اللغات

واألساليب واألصوات وهذه ميزة تنفرد هبا الرواية عن بقية األجناس األخرى،

ونظر ًا هلذه االعتبارات يرى باختني( :)19أن الرواية هي اجلنس الوحيد الذي يمكن

أن يتكيف عضوي ًا مع األشكال اجلديدة ،فإذا كان كل جنس يتوفر عىل طرقه
ووسائله التي يرى ويفهم احلقيقة هبا ،وهي طرق متيزه فإن التعدد األسلويب واللغوي
والصويت الناتج عن ظاهرة التناص يشكل البنيات التكوينية التي متيز الرواية والتي

عربها تؤسس تصورها نحو العامل ،واحلقيقة األدبية ال تتشكل إال داخل تعددية
النصوص والكتابات  -أي داخل التناص  -وتقيم هذه النصوص الدخيلة مع
النص حوارية داخلية تعد من الصيغ األكثر أمهية يف األسلوب النثري.

وتعد الرواية قالب ًا نصي ًا مفتوح ًا( )20عىل األشكال املعرفية واالجتامعية وبانفتاحها

تعلن استمرارية البحث عن تأسيسها ،وهذا الطرح يتجاوز الرواية كتقنية إىل إدراك
الدالالت اإليديولوجية املوجودة وراء اخلطابات اللغوية للمتكلمني حيث يقرب

هذا التصور عالقة العمل األديب بالواقع االجتامعي وهي عالقة تتأسس وفق
هذا الطرح من خالل كشف تقاطع هذه اللغات داخل النص الروائي عن طبيعة
اإليديولوجيا املتجاورة يف الواقع واإلفصاح عن التوجهات احلقيقية للخطابات

التعميمية داخل املجتمع.

ومن أجل الرتكيز عىل املكون املميز لنسيج اخلطاب الروائي ،فقد تعرض

(باختني) ملسألة تعدد امللفوظات داخل النص وذلك من خالل طرحني منهجيني
متفاوتني زمني ًا :ينطلق الطرح األول يف حتديده للملفوظ من مالحظة جتعل املادة
اللسانية للملفوظ ال تشكل إال جزء ًا منه ،نظر ًا لوجود جزء آخر غري لفظي يمثله
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السياق خارج لفظي والذي يرجعه (باختني) إىل ثالثة مظاهر:
1 .1األفق الفضائي بني املتكلمني.

2 .2معرفة الوضعية املشرتكة بني املتكلمني وفهمها.

3 .3التقييم الذي يشرتكان فيه أيض ًا هلذه الوضعية(.)21
وهذا يعني أن امللفوظ يكون  -دائ ًام  -حمدد ًا بالرشوط الواقعية هلذا التلفظ ،قبل

كل يشء من خالل الوضعية االجتامعية التي تندمج يف امللفوظ كعنرص رضوري
لرتكيبها الداليل.

إن التواصل اللفظي ال يمكن أن يدرك خارج هذه العالقات مع الوضع

امللموس ،أي بمعني تبعية امللفوظ للوضعية االجتامعية أو التوجه االجتامعي

للملفوظ الذي يعد إحدى القوى احلية التكوينية التي هلا يف الوقت ذاته أن تنظم
نسق امللفوظ ،وحتدد أيض ًا شكله األسلويب وبنيته النحوية.

أما الطرح املنهجي الثاين فقد اعتمد عىل (مرجعية) رأي (باختني) مرشوعيتها

وفعاليتها الكبرية يف تدارك حوارية امللفوظات وهو ما سامه (تودوروف) بالعرب -

لسانيات التي بانطالقها من حوارية اللغة فإهنا تالمس العالقات التناصية.

أي أن الوحدات العرب  -لسانية خمتلفة نوعي ًا عن نظريهتا اللسانية ،ولذا فإننا

سنقع كام يقول (باختني) يف خطر كبري إذا أدركنا امللفوظ كوحدة هلا الطبيعة نفسها
التي للوحدات اللسانية ،فامللفوظ يدخل يف عامل عالقات أخرى (حوارية) متعارضة

مع العالقات اللسانية.
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يف هذا املعنى فإن نقطة النهاية عند اللسانيات تشكل فقط إحدى نقط البداية

عند العرب – لسانيات( ،)22فام كان غاية صار هنا وسيلة ،ومن بني العنارص التي متيز

امللفوظ عن اجلملة (موضوع اللسانيات) هو عالقة امللفوظ بمتكلم وبموضوع،
كام أنه يدخل يف حوار مع امللفوظات املنتجة سابق ًا يف حني أن العالقات اللسانية

اخلالصة هي عالقات بني عالمة (عالمات) وأخرى.

هكذا حيدد (باختني) اخلاصيات املكونة للملفوظ يف:
1 .1أن حدود كل ملفوظ ملموس من حيث هو وحدة للتواصل اللفظي ،حمددة
بتغري ذوات اخلطاب أي املتكلمني.

 2 .2يتوافر كل ملفوظ عىل إنجاز داخيل نوعي.

3 .3ال يكتفي امللفوظ بتعيني موضوعه كام تفعل العبارة ،بل يعرب عن ذاته.

4 .4يدخل امللفوظ يف عالقة مع ملفوظات املايض التي هلا املوضوع نفسه ،ومع
ملفوظات املستقبل التي يتوقع أجوبتها.

5 .5أن امللفوظ موجه دائ ًام نحو شخص(.)23

نفهم من هذا أن باختني يريد أن يوضح أن اللغة ليست شيئ ًا ثابت ًا ،ومعطى

مرة واحدة ،وحمدد ًا برصامة يف قواعده وقوانينه النحوية ،وإنام هي إنتاج للحياة
االجتامعية ،إهنا تالحق تطور احلياة االجتامعية – الثقافية ،لذلك فإن أي ملفوظ

ال يمكن إدراكه يف غياب عن تأمله يف جمرى التواصل الشفوي( ،)24مع األخذ بنظر

االعتبار الرشوط االجتامعية والواقعية التي حتدد بدورها نربة الصوت واحلركة

وتعمل عىل إنجاز امللفوظات.
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إن اللغة التي هتم (باختني) هي اللغة :امللفوظ ،اللغة املشبعة بقصدية املتكلم

ووعيه ،واللغة التي تصبو نحو النسبية وحتمل موقف متلفظها داخل النص األديب
(الروائي) فتكشف من ثم عن نوعية العالئق القائمة بني شخصيات النص ،هكذا

نجد داخل ملفوظ كل متكلم حضور ملفوظات أخرى يتم استدعاؤها داخل حلبة
قول املتلفظ ،إما ملجادلتها (حماورهتا) أو ملعارضتها ،أو لتشخيص ُأفق وعيها.
إن التناص – كوحدة تركيبية تسهم يف ملء النص الروائي بلغات وأصول

وأساليب عدة – كان بؤرة للتحليل والنظر من عند كثري من الباحثني ،والتناص
عىل اختالف التعاريف التي أعطيت له ،يعني دخول نصوص داخل النص الكبري
 /الرواية ،وذلك عن طريق تقنيات خمتلفة حيث تذوب داخل الفضاء اجلديد تصري
إحدى عنارصه البنائية.

إال أن هذا االندماج ال يعني اندماج ًا سلبي ًا ،وإنام هو اندماج عالئقي ،وهذه

العالقة تتخذ هلا صور ًا عدة تبع ًا لنية توظيفها.
التناص الخارجي

ملا كان التناص يعني يف أبسط صوره أن يتضمن نص أديب ما نص ًا أو أفكار ًا

أخرى سابقة عليه ،اقتباس ًا أو تضمين ًا أو تلميح ًا أو إشارة ،بحيث تندمج هذه

النصوص أو األفكار مع النص األصيل وتندغم فيه ليتشكل نص جديد( ،)25فإن

التناص يعني العالقة التي تربط بني النص وغريه من النصوص( ،)26بل غدا التناص

توظيف ًا معقد ًا يولد تفاع ً
ال خصب ًا بني النصوص يثري مناخ ًا مغاير ًا لألصل تتداخل
فيه عنارص هذا النص وتتزامن يف عمق الطبقات النصية(.)27
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إن عملية استدعاء نصوص خارج نصية  /أدبية إىل داخل النص الروائي قد

تأخذ أشكا ً
ال عديدة وخمتلفة منها:

األشكال المتداولة وتتفرع إلى فرعين كبيرين
األول :األجناس التعبريية املتخللة كالرسائل واملذكرات واالعرتافات والسرية

الذاتية وغريها ،وتدخل هذه األجناس يف ملفوظات غري املدجمة يف لغة الكتابة
وذلك يف إطار تصنيف ملفوظات احلكي التي أرجعها (باختني) إىل ثالثة أصناف،

فهناك إىل جانب هذه األجناس املتخللة (امللفوظ املبارش) ،وهو ملفوظ الكاتب،
الذي ينبغي أن يؤدي إىل فهم موضوعي مبارش ،ثم (ملفوظ غريي) ويعني اخلطاب
املبارش للشخصيات ،وهو كملفوظ له داللة مبارشة ولكن ال يتموضع يف مستوى
خطاب املؤلف نفسه ،اذ يوجد يف مسافة منظوريه إزاءه(.)28

تشمل هذه األجناس املتخللة ك ً
ال من الرسائل واالعرتافات واليوميات،

والسرية الذاتية والشعارات وغري ذلك ،ومتتص هذه األشكال الكالم الغريي
الضمني أو املبارش ،كام تترشب األجوبة املتوقعة للمرسل إليه (املتلقي) ،فكلامت
الغري وردود فعله هي التي حتدد الشكل التعبريي املنتمي هلذه األجناس املتخللة.

تأسيس ًا عىل دمج كالم اآلخر الضمني الذي يعد أساس ًا ،فإن األشكال التعبريية

بإقحامها يف نص روائي فإهنا تسمح بإدخال وتنوع امللفوظات داخل النص ،كام
جتعل خطاب اآلخر ماث ً
ال باستمرار ،واألجناس التعبريية املتخللة خطابات ثنائية

الصوت (كام يرى باختني)( )29وذات صيغة حوارية داخلية ،كام توجد فيها بذرة

حوار كامن ،حوار صورتني ومفهومني للعامل وحوار لغتني.
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ولذلك فإن وجودها يقوي من التعددية اللغوية واألسلوبية ،فاخلاصية

املشرتكة بني هذه األجناس املركبة يف إطار مرشوعيتها داخل النص الروائي تعود

إىل طبيعتها احلوارية ،ولقد عرفت روايات (جربا) حضور بعض هذه األجناس

وهي عىل النحو اآليت:

أ ) الرسائل :تعد الرسالة شك ً
ال تعبريي ًا ذاتي ًا ،وهي خطاب مرسل من طرف إىل

طرف آخر يتوقع منه ردود أفعال ،ويفرتض يف الرتاسل اإلحساس القوي باملرسل
إليه ،هلذا فالقالب الرسائيل عىل حد تعبري  -باختني  -مزدوج الصوت نظر ًا حلضور

الطرف املقابل يف الرسالة ،وحضور املرسل إليه يف منظور املرسل.

فالرسالة شأهنا شأن الردود يف احلوار موجهة إىل إنسان حمدد ،ومن ثمة فإن

توقعات ردوده املحتملة تكون حارضة يف خطاب الرسالة ،وتعد لغة الرسالة غري

رسمية بني الواقع واألدب(.)30

وملا كان توظيف القالب الرسائيل يف الفن الروائي يدخل يف إطار استغالل

الشكل الكتايب التقريري الذي يتم يف اإلخبار دون الوقوع يف لعبة الصنعة البالغية

فقد شملت نصوص (جربا) عدة رسائل منها :ثالث رسائل يف رواية (صيادون يف

شارع ضيق)( :)31رسالة من يعقوب  /القدس إىل أخيه مجيل فران  /بغداد ،ويتضح
البعد الرتاسيل فيها من خالل العالمات اآلتية :تاريخ الرسالة (بيت حلم  10نيسان

 )1949واملرسل إليه (أخي احلبيب) واملرسل (واسلم ألخيك املحب يعقوب)

الذي يقول يف رسالته" :ظهر يف هذه املدينة عدد كبري من البعثات التبشريية ،بعثات
أمريكية ،غنية ،ماهرة تتحدث عن حب عيسى املسيح للمسيحيني واملسلمني عىل

السواء ...تقول هلم إن املسيح هو ابن اهلل مما جيعل حتى امليتني جوع ًا يضحكون،
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ويدخلون يف مناقشات الهوتية مع املتدينني ،يقول الناس إهنم صهاينة مقنعون
يتجسسون عىل أحوالنا ويدعون بطريق غري مبارش جلمع شتات اليهود يف أرض

امليعاد"( ،)32تنتمي اجلملة األوىل إىل املرسل (يعقوب) وهي عبارة عن خرب البعثات
التبشريية التي ظهرت يف (هذه املدينة) ومن خالهلا نشعر بحضور املرسل إليه بشكل
ضمني يف املدينة غري املعلن عنها اسمي ًا وإنام اكتفى املرسل بالقول (هذه املدينة)
باعتبارها عنرص ًا داخ ً
ال يف وعي املرسل إليه ،بعد هذه اجلملة يفهم ملفوظ آخر جاء
بشكل غري مبارش ينتمي إىل هذه البعثات التبشريية التي تتحدث عن حب عيسى..

وهو ملفوظ يشري إىل الوعي املزيف الذي حتاول هذه البعثات بثه بني سكان هذه
املدينة ألنه خيفي حقيقة وعيه.

يتضح هذا من تدخل املرسل بشكل ساخر «مما جيعل حتى امليتني جوع ًا

يضحكون» كام حيرض داخل ملفوظ الرسالة كالم الناس أي صوت اخلطاب
االجتامعي .ويكشف وعي الناس بالقناع الديني الذي خيتبئ وراءه الصهاينة،
يتصارع داخل خطاب الرسالة ملفوظان متناقضان :ملفوظ البعثات الذي حياول

أن يرسب وعي ًا مزيف ًا ،ويدخل وعي املرسل ضمن ملفوظ الناس باعتباره يتكلم
يف هذا الشكل التعبريي الذايت من خالل صوت اجلامعة وذلك باستعامله ضمري
اجلامعة مثل«:مل نشهد يف املايض ربيع ًا أمجل من هذا الربيع».

ويتابع (جربا) استثامر هذا الشكل داخل هذه الرواية لتأكيد حضور كالم اآلخر

عرب رسالة (سالفة) إىل (مجيل فران) .وقد صيغت هذه الرسالة بطريقة حوارية .إنه

حوار بني لغات ومواقف حارضة بواسطة التهجني اللغوي من خالل ملفوظ واحد

هو ملفوظ (سالفة النفوي).
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إن حماولة الكتابة تطرح إمكانية االنفصال عن الذات األوىل األدبية الذات

املسلوبة التي نلمس صفاهتا عرب السياق الرسدي للنص (الصمت األدبية الغياب)

واللجوء إىل الكتابة يعني انطالق وعي جديد تتحكم فيه الذات املتلفظة التي
تصطدم بأصوات أخرى.

"لقد حرمنا حرية االختيار األدبية احلرية األدبية احلرية الكل يتحدث عنها

(حتى أيب) ولكن بأي احتقار فهو يقول إن الرجل (احلر) هو من خيالف املعتقدات
األدبية لذا فهو عدو للمجتمع ،واملرأة (احلرة) بطبيعة احلال هي امرأة (فاسقة) هذا

كل ما يف األمر"(.)33

يطرح هذا امللفوظ وعيني متناقضني :وعي سالفة (االبنة) التي ترصح عالنية

بحرماهنا من احلرية ،ووعي (عامد الدين النفوى) (األب) الذي يرى أن من صاحله

أن يبقى الوضع القائم عىل ما هو عليه ،ولذا فإن خطابه اللغوي ينسجم ووضعيته

اإليديولوجية يف املجتمع البغدادي ،وبالتايل فإن كالمه املدمج يف هذه الرسالة يقرب
إلينا جانب ًا من جوانب املشكلة للسلطة ،كام نلتقي أيض ًا داخل هذا اخلطاب بحضور

كالم (سلمى الربييض) (خالة األب) عرب األسلوب غري املبارش ،نلتقي داخل هذه
الرسالة بتشخيص لغات تتوارى وراءها مواقف ورؤى حول العامل (الواقع املادي)،
إذ يشكل (النفوي) (األب) الوعي املتصالح مع الواقع ،ألنه مستفيد من مكتسبات
الوضع ،وموقف (سلمى الربييض) املنتمية أص ً
ال إىل الطبقة االرستقراطية والرعب

الذي بدأ يترسب إليها بفعل حدة التناقضات التي عرفتها املدينة (بغداد) ،ثم
الوعي الذي بدأ يتلمس طريقه نحو اخلروج من احلصار ،وإعالن قرار االختيار،

وهو وعي (سالفة) ،غري أن هذا الوعي ال زال (جنين ًا) نظر ًا لكونه مل يصل بعد إىل
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مستوى طرح البديل أو حتى طريق اخلالص من ذلك الوضع (سالفة) توجد بني

موقفني :موقف طبقتها التي تثقلها بآلياهتا ،وتفرض عليها القيد واحلصار ،وموقف
ذايت ينطلق منها توق ًا إىل احلرية واالنطالق.

وتضمنت رواية (السفينة) ثالث رسائل من مرسل واحد هو (فالح) واحدة

إىل زوجته (ملى) ،وثانية إىل ربان السفينة ،وثالثة إىل عشيقته (اميليا فرينزي) ومل
حترض هذه الرسائل بلغتها وإنام ترصف فيها السارد (عصام السلامن) مما أبعدها عن

كل حوارية قد حتدث ولو عىل صعيد الذات املرسلة.

وشملت رواية (البحث عن وليد مسعود) عدة رسائل غري أن أغلبيتها مل

حترض لغة وأسلوب ًا وإنام حرضت فقط من خالل اإلشارة إليها ،إال رسالة واحدة
تشخصت عرب لغتها وهي رسالة (وليد) إىل املرسل إليه (جمهول) ،وحيرض يف أثنائها

املخاطب (املرسل إليه) عرب مجل تنتمي أص ً
ال إىل املرسل (وليد مسعود) وتفصح
طريقة صياغة هذه اجلمل عن كوهنا جاءت رد ًا عىل سؤال أو اهتام ضمني صادر

من املرسل إليه.

ب) االعرتافات (املذكرات) :وتشكل إحدى األنواع التي هتتم بمالحقة

اليومي قصد تأرخيه ،وهي خطاب يتوجه إىل الذات املتكلمة (حوار مغلق) عكس

الرسالة املوجهة إىل طرف خارج – ذايت ،وتشتمل االعرتافات واملذكرات عىل ردود
أفعال وأجوبة متوقعة ،لذا فإهنا تسهم بدورها يف العالقات احلوارية ذلك أن إدراك

املستمع (حالة االعرتافات) أو القارئ (حالة املذكرات) من املتلفظ مهم جد ًا يف
هذا الشكل التعبريي الذايت ،وذلك ألن هذا اآلخر (املستمع  /القارئ) يعد مشارك ًا
حملي ًا يف التعبري الفني هلذا الشكل الذي حيدده من الداخل ،ويتم – يف هذا الشكل
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– اكتشاف اإلنسان الداخيل وذلك عرب املحاورة الباطنية التي يعقدها املعرتف مع

نفسه.

لقد تضمنت رواية (صيادون يف شارع ضيق)( )34قطعتني مقتطعتني من يوميات

(عدنان طالب) وقد جاءت عبارة عن كالم مقطع يؤرش حضور املحاور الضمني
مما يشعر بحضور اجلواب الغريي من خالل تركيبة هذه االعرتافات.

أما رواية السفينة فقد تضمنت مذكرة  /اعرتاف (فالح) بعدما قرر االنتحار،

وقد جاءت هذه املذكرة عىل شكل حوار داخيل وتصل فيها الذات املنتحرة إىل

األسباب املمهدة لالنتحار ،حيث حتقق تصور ًا عام ًا حول الواقع.

وامتصت هذه املذكرة من جهة نظرة (كافكا) يف كتابة املذكرات ،وهي نظرة

ترى أن كل جتربة هلا عدة أوجه ،ومن جهة ثانية ترشبت كالم (وديع) و (حممود)
األول عن أزمة التاريخ وعالقتها بقضية األرض ،والثاين عن الثورات قيد التخطيط،

كام حيرض داخل هذه املذكرة كالم الناس (العامة) وهو كالم يتدخل باستمرار يف أية
وضعية اجتامعية.

إن استدعاء (فالح) لكالم اآلخر املتعدد املصدر ،ومن هذا التعدد حياول أن

ينظر – عىل غرار جتربة كافكا  -إىل قرار االنتحار من عدة زوايا ،ثم العمل عىل كتابة
املذكرة باإلضافة إىل الوقوف عىل حقيقة الذات الرافضة للعيش يف زمن االحتالل
والظالم ،إن كل هذا جعله يصوب وينظم جتربته يف هذا املجتمع ويكشف عن بعد

املسافة احلاصلة بينه كإنسان يملك تصور ًا معين ًا جتاه الواقع ،وبني الواقع الذي
نخرت بنيانه التناقضات ،إن هذه الوضعية أدت بـ (فالح) إىل اإلحساس بالعدمية
والالجدوى ومن ثم إىل التفكري يف االنتحار ،وهذا يعني أن التجربة التي يعيشها
العددان األول والثاين  ...رمضان / #1433آب 2012م

229

الر ُ
ناص
واية وال َّت ْ
ِّ

اإلنسان ال تتخذ شكلها املنظم إال يف الكلمة ،فليست "التجربة هي التي تنظم

التعبري ولكن عىل العكس إن التعبري هو الذي ينظم التجربة"( )35ويعطيها شك ً
ال
وحيدد اجتاهها.

وتنحو رواية (البحث عن وليد مسعود) كنص منحى االعرتافات ،وذلك ألن

طبيعة الثيمة التي تشتغل وحدات النص لإلحاطة هبا تتمحور حول سؤال (اختفاء
وليد مسعود) ومن أجل جتميع عنارص متفرقة حول طبيعة تفكري (وليد) لتكوين
تصور تقريبي هلذه الشخصية التي مارست هيمنتها يف زمن حضورها واختفائها،

نجد أن كل متكلم يف حديثه عن وليد مسعود قد وضع يف موقف اعرتايف جاء مترشب ًا
بكالم اآلخرين الذي بإقحامه داخل االعرتافات يدخل بوعيه وموقفه.

وثمة بعض االعرتافات واملذكرات الواضحة كاعرتاف (وصال) ومذكرات

(مريم الصفار) التي جاءت عبارة عن وحدات إخبارية.

ج ) السرية الذاتية :تقوم السرية الذاتية عىل االغرتاف من أحداث ماضية ناجزة

ومنتهية عن طريق اسرتجاعها وإعادة إنتاجها نصي ًا ،وبعبارة أخرى فإهنا تعمل عىل

نقل التجربة اإلنسانية من املعانى إىل املحكي ،وذلك وفق خطة رسدية اسرتجاعية

تعيد للاميض حضوره النيص بعد افتقاده احلضور الفعيل املتحقق(.)36

تشكل السرية الذاتية حلظة تقف فيها الذات عىل ماضيها حماولة بذلك

استعادته قصد حماورته وجمادلته وفق رشوط الذات احلارضة (املتلفظة) التي تنشطر
إىل شطرين كل شطر حتدده رشوط زمكانية معينة ،ومعطيات معرفية ،أي أن كتابة
السرية الذاتية ال يمكن أن تكون إعادة أمينة ملجمل تفاصيل حياة صاحبها ،إهنا
تعرب عن توق دائم لالحتفاظ بوجود مستمر ،إهنا جتديد ودفع آخر ملراحل احلياة
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املاضية( .)37وقد ظهرت بوضوح بعض أشكال السرية الذاتية يف نصوص (جربا)

( ،)38ال سيام يف رواية (البحث عن وليد مسعود) فالفصل السادس منها معنون بـ
"وليد مسعود يكتب الصفحات األوىل من سريته" ،وبينه وبني العامل واآلخرين
(حوار موضوعي)" :منذ أن وعيت كانت املعركة أبد ًا هي نفسها ،بيني وبني نفيس،

بيني وبني اآلخرين ،بيني وبني العامل ،معركة حب أردته كل يشء لكل إنسان ،فإذا

أردت تغيري العامل باحلب (يا للغرور) وجب عيل أن أغري نفيس"(.)39

لقد توزعت الذات املتكلمة بني وعيني خمتلفني  /متناقضني :وعي أويل مثل

الذات املتلفظة التي توجد (زمن التلفظ) يف زمان خمتلف عن مكان الذات األوىل،

ونظر ًا هلذا الرشط الزمكاين اجلديد فإهنا تعيد مناقشة وعي الذات األوىل ،فتسخر من
وعيها الساذج" :أردت أن أغري العامل عىل هواي ،وأنا أنظر إىل الغادين والرائحني،
من عىل شجرة تطل عىل الطريق من ورائه عىل الوادي ،أردت للعامل أن يتغري وأنا

جاثم بني أغصان شجرة"(.)40

ثمة حوارية داخلية بني وعيني خمتلفني زمني ًا للمتكلم نفسه ،بل نجد أن الذات

احلارضة من أجل إثبات الوعي (املثايل) للذات املاضية قد أقحمت كالم اآلخر

الذي يلتبس يف هويته .لكن بالنظر إىل السياق الرسدي هلذه السرية الذاتية ،فيمكن

إرجاعه إىل كالم الناس ،يتمثل ذلك يف (يا للغرور) وهو وعي رأت الذات املتلفظة

منبعه يف االعتقاد املسيحي":عندما كربت وجدت الكثري أرادوا تغيري العامل ،وتغيري
التاريخ ،وأدركت أن تصورايت الطفولية كان هناك من جعل هلا منطق ًا وهيأ هلا

نظريات وثورات وأنا ما زلت مأخوذ ًا بكلامت املسيح من أن املساكني الفقراء سوف

يرثون األرض"(.)41
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إن هذه املجادلة بني الذاتني جتعل اإلنسان يقف عىل حقيقة تصوره األول
الذي أسسته رشوط معينة ،ومن ثم يعمل إما عىل أساس تصويبه أو يقوم بِ َخ ْر ِق ِه
ورفضه.

"إن كتابة السرية الذاتية إذن ال يمكنها عىل اإلطالق أن تكون إعادة أمينة

ملجمل تفاصيل حياة صاحبها ،إهنا تعرب عن توق دائم لالحتفاظ بوجود مستمر،
إهنا جتديد مستمر ودفع آخر ملراحل احلياة املاضية"(.)42

وهكذا نجد أن (وليد مسعود) من خالل هذه السرية الذاتية دخل يف حوار

داخيل مع الوعي الذي ميز ذاته املاضية (الذات املشخصة) وعمل عىل ترشحيها
من خالل كشف منابعها ،مما أدى إىل مسافة وعي بني التصور األويل (الطفويل)

والتصور الثاين (زمن التلفظ) حيث جتمعت األفكار يف ذهن املتلفظ ،وامتلك وعي ًا
جديد ًا جعله يبتعد عن زمن الروح والتأمل والسقوط يف عامل احلس  /عامل الزمن

"فالسقوط إىل الزمن إنام هو الدخول إىل دنيا الفعل"(.)43

د) الشعارات :وخيتلف هذا الشكل عن الرسائل واالعرتافات  /املذكرات

من جهتني :من جهة املتكلم ،حيث ال يملك الشعار قائ ً
ال فردي ًا وإنام هو التعبري عن
صوت مجاعي ،ولذلك فهو شفوي من جهة ثانية .يعد الشعار مطلب ًا احتجاجي ًا ،لذا

ينترش برسعة فائقة ،ونظر ًا للطابع الرصاعي بني السلطة والشعب الذي تعرضت

له رواية (صيادون يف شارع ضيق) فإننا نجد بعض الشعارات التي تندد بالوضع،
وتعيني مواطن اخللل مثل (حتيا اجلامعة) و (يسقط اإلقطاع) ،ومثل هذه الشعارات

تعكس الوعي اجلامعي بغياب احلرية وهيمنة اإلقطاع ،وهي لغة شفوية متثل صوت

الرأي العام يف البلد ،إنه صوت ينادي بطلب احلرية وإسقاط اإلقطاع.
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أما الشعار يف رواية (البحث عن وليد مسعود) فقد جاء بالعامية "وين اللد،

وين الرملة بدنا سالح"( ،)44وذلك يف السياق الرسدي عن املظاهرات التي قامت
بعد نكبة  1948فهو شعار يطالب باسرتجاع اللد والرملة واملطالبة بالسالح

السرتجاعها كاختيار للمواجهة احلربية .إنه وعي مجاهريي يرص عىل رضورة
املواجهة بالسالح.

وهكذا فإن التعامل مع الشعارات عىل املستوى األديب (الروائي) هو تعامل

مع صوت اجتامعي خارج – أديب يسهم يف إقحام مستوى تعبريي مجاعي حياور
مستويات أخرى .وتكمن حوارية الشعار يف كونه يولد  -دائ ًام – نقيضه الضمني.

الثاين :النصوص املوازية لألدب :يتعلق األمر بنصوص خارج – نصية تعمل

كعنارص تكوينية يف تشكيل النص الروائي ،ويدخل يف هذه النصوص :الصحف،
واملجالت ،واجلرائد ،واألغاين ...إن طريقة صياغة لغة اجلرائد و املجالت
واألخبار واألغاين ،إىل جانب لغة الرسد يقصد من ورائها جعل الرواية والواقع يف

عالقة جتاذب ،إذ يتعلق األمر هذا بحقيقة مبارشة وهي ما يسميها (كريز فسكي)

باإلهيام املرجعي.

لقد ّ
وظفت بعض هذه األجناس املوازية لألدب داخل روايات (جربا)

كاجلرائد واملجالت .إال أن إدماج مثل هذه النصوص يعطينا مرشوعية التساؤل عن

الوظيفة األساسية هلذه األشكال ،وكيف متت طريقة إدماجها ،وهل كان حلضورها
املسامهة يف خلق تعدد الوعي؟ إن أول ما يالحظ عىل طبيعة إدخال هذه املجالت

واجلرائد هو ورودها بدون اإلشارة ال إىل اسمها( )45وال إىل انتامئها السيايس مع

العلم أن املرجعية اإليديولوجية للجريدة أو للمجلة من شأهنا أن ختلق وعي ًا حياور
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وعي الواقع احلدثي مما يسهم يف تعددية الوعي .كام إن التعرض هلذه النصوص جاء

عىل شكل إشارات مثل "مل أستطع الذهاب معهم ألن ع ّ
يل أن أنتزع ثالث أو أربع
مقاالت من هذه املجالت جلريديت"( )46و "يقرأ بعض املجالت العربية التي جاء
بكومة منها من بريوت"(.)47

وإذا ما حرضت بعض املجالت :اجلرائد بثقلها اللغوي (األسلويب) فإن ذلك

احلضور ال يتعدى حمتوى بسيط ًا وساذج ًا كخرب تعيني( ،)48أو لقراءة احلظ( ،)49ويتم

أحيان ًا الترصف يف املقال الصحفي بالرتكيز عىل مضمون املقال وحده دون أن حيدد
الصحيفة املتضمنة للمقال واجتاهها السيايس مما جيعل صوهتا ال خيلق أي وعي

صحفي وال يسهم يف تعدد الوعي(.)50

إن احلضور الصحفي (اجلرائد واملجالت) يف روايات (جربا) ليس حضور ًا

لغوي ًا وأسلوبي ًا وإيديولوجي ًا خيلق وعي ًا حيمل وعي الواقع الفعيل يوضع إىل جانب

وعي الواقع احلدثي ليخلق بذلك عالقة حوارية ،وإنام انعدمت هذه احلوارية

بني احلدثي والفعيل نتيجة النعدام التواجد اإليديولوجي واللغوي هلذا اخلطاب

الصحفي.

وتقيم روايات (جربا إبراهيم جربا) عالقة االندماج مع بعض التيارات

واملدارس األدبية كالرومانسية والواقعية وإن اختلطت مالحمهام وهذا طبيعي ألن

«األرضية العامة التي أوجدت الواقعية كانت امتداد ًا للخلفية التي انطلقت منها

الرومانسية»

()51

ويرى (آرنست فيرش) :أن "املوقف يف التيارين مع ًا الرومانيس

والواقعي ال يعرف تغيري ًا جوهري ًا ،وإنام الذي يتغري هو األسلوب إذ يصبح أكثر
برود ًا وموضوعية وينظر لألمور من مسافة أبعد"(.)52
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التناص الداخلي
ويعني "ارتباط األجزاء املختلفة بعضها بالبعض اآلخر"

()53

أو ما يسمى

بالدوال املولدة ،أي أن يظهر دال يف موضع ما من النص ويتولد عنه كوكبة من

الدوال األخرى وبآليات متعددة .والتناص الداخيل يعني حضور ملفوظات أخرى

داخل ملفوظ كل متكلم يتم استدعاؤها داخل حلبة قول املتلفظ إما ملجادلتها
(حماورهتا) ،أو ملعارضتها ،أو لتشخيص أفق وعيها ،أي اعتامد املتكلم داخل النص
الروائي عىل أقوال باقي الشخصيات يف النص.

تدخل ملفوظات (لغات) املتكلمني داخل نصوص (جربا إبراهيم جربا)

الروائية يف عالقة تناصية مع أقوال الغري ،وهو ما يسمى بالتفاعل امللفوظي بني

املتكلمني ،الذي يشكل اجلو الرضوري حلياة اللغة ،فداخل كل ملفوظ نلتقي

بملفوظات املتكلمني اآلخرين ختتلف درجة توظيفها وإدماجها من ملفوظ إىل آخر
وتتالحم هذه امللفوظات يف جمموع اإلنتاج الروائي.

وتبع ًا لطبيعة العالقة التناصية التي تقوم بني ملفوظ املتكلم وامللفوظات

املقحمة يمكن إنجازها يف العالقات اآلتية:

أ ) التأثرية :ومتتلك العالقة التناصية التأثرية حضور ًا مكثف ًا خاصة يف نيص

(السفينة) و (البحث عن وليد مسعود) حيث غمرت ملفوظات الشخصيات
املتكلمة كالم (وديع عساف)  /السفينة وكالم (ليد مسعود)  /البحث عن وليد

مسعود وهذه اهليمنة يمكن أن تقرأ من واجهتني :واجهة تأثرية وواجهة منبثقة

عنها تسعى إىل تأكيــد الذات الفلسطينية ويظهر هذا التأكيد للذات الفلسطينية من
خالل (وديع عساف) الذي حينام يتوىل عملية احلكي فإن ملفوظه ينصب أساس ًا
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عىل كالمه ووعيه وتصوراته وقلام نجد ملفوظات اآلخريــن مدجمة يف كالمه يف

حني أن ملفوظات املتكلمني اآلخرين تأيت لتتم عن طريق (وديع) ،كعصام السلامن
إذ أنه بمجرد بداية مقولة يدمج كالم (وديع) الذي يصري هو احلاكي الثاين املهيمن

لغة وصوت ًا.

إن معظم شخصيات النص قد تأثرت بوديع عساف يقول (عصام)" :مل يدهشني

أن تتعلق به جاكلني تعلق الكلب بصاحبه حتى أميليا كانت قد بدأت ترفرف حوله

كطري يلذ له الوقوع يف الفخ ،ويوسف حداد ،وحممود الراشد ،وفرنندو ،وحتى
اخلدم واملالحني مل يكونوا يف منجى من شخصيته"(.)54

إن (عصام السلامن) يغيب ويرتك الكالم (لوديع) بل يتعلق به متأثر ًا فيدمج

بشكل مكثف وحيلل آراءه" :أصبحنا متالزمني ،أصغي إىل حديثه ،وهو دائ ًام ينهمر

كاملطر  -يف زوبعة ال تنتهي ..ما عرفته قبل يومني وما تعرفه اليوم ليس واحد ًا
احلياة تسيل ،جتري ،تسابق البرش ،وهي كل يوم تغريك ،تأكل منك ،تقضمك من
حواشيك ،توسع رقعة احلذر يف قلبك ،وكل يوم تضيف إليك وتضخمك وتدق يف

قلبك مسامري املتعة واألمل ولكنك متغري أبد ًا )55("..هذا ملفوظ (عصام) املدمج يف
بنيته كالم (وديع عساف) عن طريق األسلبة .وذلك ألن لغة (وديع) جاءت ضمنية

عرب لغة (عصام) املبارشة.

"بمثل هذه اللغة حياول إقناعي أحيان ًا ،مع أنه يعلم أن تفكريي وال سيام يف

السنوات األخرية يضيق باملصطلح الصويف ويؤثر ما أتصور أنه موضوعية علمية

ولكنني ما عدت بحاجة إىل إقناع .لو قال يل امحل بندقيتك واتبعني لتبعته"(.)56
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إن هناك ملفوظني (واحد ًا ضمني ًا وآخر مبارش ًا) متعارضني عىل مستوى

املعتقد الفكري من جهة :ملفوظ عصام السلامن املبارش كأن يؤمن باملوضوعية
العلمية ،وملفوظ (وديع) الضمني يؤمن بالتصوف والتوحد مع املسبح والصخرة

(نظرة صوفية).

ولقد بلور هذا الرصاع لغة اتباعية جعلت (عصام السلامن) يصري خاضع ًا

يف املعتقد والتصور إىل (وديع عساف) وهلذا تصبح لغة وديع الصوفية هي اللغة
املهيمنة يف ملفوظ (عصام) وهذا جيعل العالقة االتباعية (التأثريية) تسهم يف تغيري

إيقاف أسلوب احلاكي األول.

وقد يتأثر صاحب امللفوظ األصيل بكالم اآلخر إىل درجة التعامل معه كحكمة،

"متنيت لو أن للذاكرة إكسري ًا يعيد إليها كل ما حدث يف تسلسله الزمني واقعة واقعة،
وجيسدها ألفاظ ًا تنهال عىل الورق لعل من حقي اآلن أن أجلأ إىل عبارة وليد مسعود

هذه التي كثري ًا ما كررها يف أشهره األخرية ،نحن ألعوبة ذكرياتنا مهام قاومنا"(.)57

إن املتلفظ هنا هو (جواد حسني) وقد ترشب كالمه – بشكل ملحوظ – كالم

(وليد مسعود) مما يربهن عىل تأثري األخري ،إن (وليد مسعود) قد امتلك هيمنة
مكثفة سواء يف زمن وجوده ضمن مجاعته ،أم زمن اختفائه حيث كان للزمن الثاين

فعالية يف بلورة تصور اجلامعة حول شخصية (وليد مسعود) من خالل البحث عن

مقومات تفكريه ،وخصائص سلوكه عرب حديث الشخصيات عنه ،مما يسهم –

التصور – يف سبب االختفاء.

وانطالق ًا من مرشوعية البحث عن هذا التصور ،وجدنا أن كل شخصيات

النص قد امتأل كالمها إما بكالم (وليد) الذي تنوع وفق القضايا التي تبناها ،أو
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بكالم الشخصيات حوله مما أسس حوارية داخلية بني املتكلمني فيام بينهم من
جهة ،ومن جهة أخرى بينهم وبني (وليد) عرب خطابه اللغوي الذي يبدو أن (جواد

حسني) قد ترشبه بشكل كبري.

كام إن الذات الفلسطينية تعلن هيمنتها بشكل رصيح يف رواية (صيادون يف

شارع ضيق) وإن اختلفت هذه الرواية عن الروايات األخرى ،ألن كالم املتكلمني

مل يترشب كثري ًا خطاب الفلسطيني (مجيل فران) ،وقد يعود هذا إىل أن الرواية
اعتمدت – أساس ًا – عىل احلوارات املوضوعية (املبارشة) ومل تنح منحى االعرتاف

والسرية واملذكرات ،وهي أشكال جتعل حضور كالم اآلخر رضوري ًا ومؤكد ًا نظر ًا

للحوارية الضمنية التي ختلقها هذه األجناس املتخللة ،ولكن مع ذلك فإن هيمنة

(مجيل فران) ومقدراته الكبرية ،وتأثريها البالغ يف شخصيات النص جاء عرب الرسد

احلدثي.

إن شخصيات النصوص الروائية جلربا ما هي إال عنارص ختدم الشخصية

الفلسطينية وهذا يعني أن حتويل اآلخرين إىل ظالل معناه أال ترى إال ذاتك،

وهي نظرة انبهارية باإلنسان الفلسطيني ،حجبت الرؤية العميقة واملوضوعية هلذا

اإلنسان ،كام أعاقت النظر إليه يف إطار احلركة االجتامعية – التارخيية.

ب) عالقة السخرية :أي استحضار ملفوظ الغري للسخرية منه كام يف هذا

القول (جلميل فران)" :حيمل عصا ثقيلة ويميض مشاوير طويلة وحده دون
رفيق ،وكان يشعر األميني بلغة قديمة تتخللها املقتبسات الالهوتية – ويتحدث

عن املبادئ األوىل والثانوية ،وعند تقييد الشيطان بالسالسل ومناجاة األرواح من

العامل اآلخر ،وكان لديه»كتاب ًا»يراجعه وال يسمح ألحد برؤيته ،حسبام قيل ،وقد
238

أ .د .ابراهيم جنداري

تنبأ أنه»يف الساعة التاسعة من اليوم العارش من الشهر السابع ستفتح القدس ثانية"

ومن مل يصدقه ؟ كل من يشك به يف حرضته حيتفظ بشكه لنفسه.

وعندما حلت ساعة النبوءة دون اخلالص املوعود كان أبو هالل قد جاء بنبوءة

غريها ،فهو قد أخطأ يف حساب األرقام سيأيت احلدث السعيد يف الواقع يف الساعة

السابعة من اليوم العارش من الشهر التاسع(.)58

إن هذا امللفوظ (جلميل فران) ولكنه أدمج يف بنيته كالم الشيخ (أبو هالل)

إما عن طريق األسلوب غري املبارش من خالل ترصفات املتلفظ (مجيل فران) يف

نقل الكالم املقحم "يتحدث عن املبادئ" الذي أخضع النتقائية مقصودة من طرف
املشخص للغة اآلخر ،أو بواسطة األسلوب املبارش "يف الساعة التاسعة" وهو شكل

يضعنا مبارشة أمام وعيني مبارشين :وعي اللغة املشخصة (وعي الشيخ) وذلك عن
طريق التهجني مما أدى إىل تصادم وعيني متعارضني ،وعي (أبو هالل) الذي يمتلك
رصيد ًا غيبي ًا خرافي ًا يؤثر يف مجيع الناس بدليل استفهام صاحب امللفوظ األصيل

"ومن مل يصدقه؟".

ووعي ساخر هو وعي الشخص الذي جتسدت سخريته بوعي الشيخ من

خالل طريقة تقديمه لكالمه "وعندما حلت ساعة النبوءة دون اخلالص املوعود

كان أبو هالل قد جاء بنبوءة غريها".

وثمة قول يلتبس فيه األمر ،أمر متلفظه "سيأيت احلدث السعيد يف الواقع" هل

هو لصاحب اللغة املشخصة أو للمشخص ألن هذا القول مل يوضع بني مزدوجتني،

وليس هناك إشارات تدل عىل انتامئه إىل أيب هالل ؟ يف هذه احلالة حيدد سياق امللفوظ
هوية الكالم إذ ينسب إىل املتلفظ (مجيل فران) الذي وإن تكلم بلغة الشيخ فإنه
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أعطى لتلك اللغة بعد ًا داللي ًا مناقض ًا لالجتاه الداليل الذي يتضمنه كالم أيب هالل،
وهنا نلتقي بمحاكاة ساخرة يف مستوى التعامل مع كالم الغري ،وهو مستوى جعلنا
داخل حلبة ملفوظ واحد أمام تصادم وعيني لنكبة  :1948وعي الشيخ الذي يفرس

النكبة تفسري ًا خرافي ًا باتكائه عىل تنبؤات غيبية تفصلها عن الواقع مسافات بعيدة،

ووعي يعارض (بسخرية) هذا التصور.

ويف ملفوظ (جواد حسني) احلاكي يف الفصل الثاين من رواية (البحث عن

وليد مسعود) ترتاكب ملفوظات عدة داخل قول واحد ،فإىل جانب لغة احلاكي

يف هذا امللفوظ (جواد حسني) الذي يعمل عىل توزيع خطابات اآلخرين وفق

قصدية ذاتية جتعله إىل جانب (وليد مسعود) يلتقي بلغة (كاظم إسامعيل) املضمنة
– بدورها لكالم (وليد مسعود) هبدف الطعن فيه والسخرية منه وذلك جيعل وليد

(سليل) ارستقراطية منقرضة ،والتي يصل مستوى انحطاطها إىل تبني الربجوازية
ألفرادها الذين يعملون ألغراضها ،وتبلغ حدة سخرية (كاظم) من (وليد) يف جعل
هذا األخري خيدم الطبقة الربجوازية بدون علم منه من جهة ،ويف تبني (وليد) لقضية

األرض (الوطن) من خالل تصور رومانيس من جهة ثانية ،إال أن مربمج هذا
الرتاكب امللفوظي (جواد حسني) يستدعي كالم (وليد) (املختفي) الذي يسعى إىل

أن يثبت وجوده من خالل كونه "يريد أن يكون جزء ًا مه ًام يف زمانه" ،يدخل (كاظم)
يف رصاع خفي مع وعي (وليد مسعود) وهو رصاع يكشف عن املسافة التصويرية

القائمة بني (كاظم) الذي يوجه خطابه من موقع املعتقد الشيوعي والرافض لسلوك

(وليد مسعود) وتفكريه الذي حاول – قبل اختفائه – أن يدافع عن قضية الوطن
عربة ثيامت عدة كالثورة والتغيري ،والتوحد مع األرض ،وهي مواضيع ستتضح

معاملها يف تفكري (وليد) مع كل شخصيات النص واعرتافاهتم.
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ج) وعي اآلخر عرب إدماج كالمه :ثمة ملفوظات تستدعي كالم اآلخر للدخول

معه يف اصطدام ،ولكن من أجل توضيح وعي تلك اللغة ،ففي رواية (صيادون يف
شارع ضيق) نجد أنموذج ًا هيدف إىل تشخيص وعي اآلخر املجسد  -هنا – يف
وعي (عدنان طالب) املدمج عرب ملفوظ (مجيل فران) بواسطة أسلوب مبارش

"موت عمي حادث هام ،إنه هناية عهد بأكمله ،تصور أنا ساعدت يف وضع حد

لعهد طويل"( ،)59وذلك للتعريف بصورة الوعي عند (عدنان) بعد موت (النفوي)
املوايل للسلطة والذي ساهم (عدنان) يف هنايته ،كام أن عدنان وا ٍع أيض ًا بعدم االنتهاء
النهائي هلذا العهد (النفوي كرمز له) الذي يعمل بجهازه السلطوي لسد األفق أمام

جيل الشباب ورضب احلريات وقمع الطموحات ،ولكن مع ذلك فهناك إيامن لدى
(عدنان) وأتباعه بحياة جديدة تنبثق من هذا الوضع العام للمدينة (بغداد).

وتشخص لنا بعض النامذج يف رواية (السفينة) تراكيب امللفوظات من أجل

تقديم أفق اآلخر وتصوره حول العامل ،إذ نجد أن اجلملة املشكلة هلذا امللفوظ تنتمي
إىل (وديع عساف) وختضع للخطاب املرسد "أنه يريد للعرب عودة إىل األرض"(،)60
وقد تم تشخيصها من طرف احلاكي (عصام السلامن) الذي يقدم هنا وعي (وديع)

املمثل يف اإليامن بالصخر الذي يعني بكل داللته األرض – الوطن.

ويدمج (وديع عساف) داخل مقول كالم (فالح اخلطيب) بشكل مبارش وفيه

تعرفنا التوجه الفكري لصاحب اللغة املتلفظة حيث يمثل قوله "أين أرفض العامل

الذي ال يتيح يل أن أرفع صويت حمتج ًا ،أو مطالب ًا أو مرص ًا عىل إنسانيتي ،دون أن

يرضبني عىل رأيس"( ،)61الذي جاء بني مزدوجتني وجهة نظره وتصوره العام حول

الواقع الذي يعيشه ،ونجد أنفسنا مبارشة – من خالل األسلوب املبارش – أمام وعي
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يرى واقع مدينته بغداد(العراق) الذي يعمد إىل خنق أصوات االحتجاج ،أنه واقع
يعرف تناقضات اجتامعية – اقتصادية ،ويعيش تناحر ًا سياسي ًا متثل يف االضطرابات
التي عرفتها املدينة.

وتشخص بعض النامذج من رواية (البحث عن وليد مسعود) باإلضافة إىل

تقديم وعي اآلخر تقيي ًام له ففي أحد هذه النصوص( ،)62تم إدماج كالم (وليد

مسعود) ضمن ملفوظ (جواد حسني) عىل طريق اخلطاب املرسد واألسلوب غري
املبارش مما يدل عىل أن (جواد حسني) قد ترشب  -بشكل كبري – خطاب (وليد

مسعود) الذي يريد للمجتمع العريب أن حيقق ذاته عن طريق العقل واحلرية ،غري
أن املتلفظ  /املشخص هلذا اخلطاب ينظر إىل هذا التوجه الفكري لدى (وليد) عىل

أنه مثالية عنيدة ويؤكد رأيه هذا بواسطة تتضمن رأي أغلبية املحيطني به" الكثريين
كانوا جيدون أن هذه املثالية نفسها هي أضعف ما يف شخصيته" وكأنه – هنا –

يضمن صوت ًا مجاعي ًا ال سبيل إىل جمادلته باعتباره حيمل – تقريب ًا – الرأي العام حول
مثالية (وليد مسعود) وعالقتها بضعف شخصيته ،فهذا األنموذج وإن كان يعمد

إىل تقديم األفق التصوري لــ (وليد) إال أنه يقحمه (األفق) بنوع من التقييم.

ويقدم لنا أنموذج ًا آخر بشكل أكثر وضوح ًا للتعامل مع الغري من خالل

تقييمه وتبيان مواطن اخللل ،هكذا نلتقي بتداخل خطابني" :كان يقول إن مجيع

أنواع التصنيع مث ً
ال أشبه بثورات فرضت عىل هذه املجتمعات من فوق وإهنا كانت.

غري أن هذه العالنية من فوق تقلقه"(.)63

تنتمي املقولة األوىل إىل وليد "كان يقول" بعدها يتدخل كالم املتلفظ

(جواد)»غري أن هذه العقالنية» ،أما املقولة التي جاءت عبارة عن تساؤالت فإهنا
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تنتمي باألصل إىل وليد ،ولكنها صيغت بشكل جيعلها تنسب إىل (جواد حسني) مما

يدل عىل أن املتلفظ /احلاكي يتكلم لغة (وليد مسعود) ،ويف هذا األنموذج مل يكتف
(جواد حسني) بتشخيص موقف (وليد) املؤمن باحلل التكنولوجي بديل للمجتمع
املتخلف (املجتمع العريب) وإنام يعارض هذا املوقف ألنه – يف نظر (جواد حسني)

– حل ال يساوق جمتمع ًا تنخر بنيانه األفكار الغيبية.

ويستحرض (إبراهيم احلاج نوفل) كالم (وليد مسعود) بشكل خيضع لعملية

حتليلية من املشخص للغة (وليد) – أي إبراهيم – وقد نتج عن هذا تصادم ملفوظني

أبان عن فارق اهلوة املوجودة يف مستوى البعد التصوري بني (وليد) و (إبراهيم).

ففيام حيلق (وليد) يف أجواء املذاهب والنظريات مبتعد ًا عن االنحسار داخل

مذهب فكري واحد ،نجد أن (إبراهيم) يؤمن بالتشبث بمذهب واحد كاملذهب
املاركيس الذي يعتنقه ،إن هذا الرصاع بني هذين التوجهني جعل (إبراهيم نوفل)
يرجع مأساة (وليد مسعود) إىل اندفاعه النظري وبعد اعتناقه مذهب ًا فكري ًا ،كاملاركسية

مث ً
ال ،يعينه يف تسيري اندفاعه ويف وجهات متصاعدة متكاملة ،أما هو فكان يرى
غري ذلك ،كام يرى أن انتامءه الفكري ال حتده حدود موضوعة ،وأن اعتناق املذهبية

مسبق ًا هو االنقضاض يف قاعدة كبرية ،عوض ًا عن التحليق يف األجواء التي ال ختوم
هلا ،وهذا يف التحليل األخري هو رسد املأساة يف حياة وليد مسعود(.)64

د ) تعرف عىل الذات املتلفظة والدفاع عن وعيها :تقدم بعض النامذج إحدى

وظائف الكالم الغريي داخل ملفوظ املتكلم ،ويتعلق األمر بفهم املتكلم لوعيه

وسلوكه من خالل خطاب اآلخر حوله من جهة ،والدفاع عن مواقفه أمام اهتامات
اآلخرين من جهة أخرى":فيقولون عني انحطاطي ماكر ،يناقض نفسه ،يعبد
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القرش ،ما عادت أرضه تعني له شيئ ًا ،كأهنم يريدونني أن أمحل حفنة من تراهبا يف

كيس من ورق يف جيبي دلي ً
ال عىل أملي ،وأنا أمحل صخورها الربكانية الزرقاء كلها
يف دمي"(.)65

إن املتكلم يف هذا النص (وديع عساف) يستدعي كالم الناس الذين يتهمونه

باخليانة الوطنية نظر ًا النجرافه وراء مجع املال ،وذلك لريد عىل تصورهم واهتامهم

له بشكل استهزائي ،أنه يدافع عن نفسه.

ويعود (جواد حسني) داخل ملفوظ كالم (وليد) (الغري) حوله" :كانت
عالقاته حتتدم وتربد بتلقائية فطر عليها ،وأبقى أنا ُأداري تلك العالقات بام كان
يسميه عبقريتي اخلاصة يف منع التناقضات من االصطدام ،بل حتى يف دمج
التناقضات دون أذى ألحد أو عىل اآلخرين"(.)66

وكأنه هنا يعيد سلوكه الذي ميزه يف فرتة ما ،وانطالق ًا من هذا االستدعاء لكالم

اآلخر يناقش ذاته املتلفظة.

لقد متت عملية إدماج الكالم الغريي داخل الكالم املتلفظ بشكل أسلوب

مبارش حيث نوضع وجه ًا لوجه أمام وعي اللغة املدجمة ،ذلك أن اخلصائص الذاتية

للمتكلم تظل قائمة مع األسلوب املبارش ،وقد ال حظنا أن املتكلم – املشخص
حيافظ عىل هذا الوعي املبارش عندما يتعلق األمر بتقديم صورة وعي اآلخر حول
العامل ألن الكالم املوضوع بني مزدوجتني يشكل املوقف الذي اختذه صاحبه بعد
إرهاصات فكرية تصورية ،كام تم إدماج خطاب اآلخر عرب األسلوب غري املبارش
واخلطاب املرسد ،ومها الشكالن املهيمنان عىل مستوى هذه النامذج ،حيث تغيب

معهام خصائص اخلطاب املبارش من انفعاالت وعواطف ،ولذا فإن هذين الشكلني
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يتطلبان نوع ًا من احلذر يف القراءة ،ألن اخلطاب املحول كامل الترصف مما جيعل

لغته (صوته) الضمنية حارضة عرب هذين الشكلني ،وهذا يوضح مسألة التعامل

القصدي مع كالم الغري ،هلذا فإن األسلوب املبارش واخلطاب املرسد يسامهان يف

تعدد اللغة وتعدد الوعي.
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الترشحيية  -عبد اهلل الغذامي – النادي
األديب والثقايف – جدة– .1985
3)3الرواية يف األدب الفلسطيني – د .أمحد
أبو مطر – املؤسسة العربية للدراسات
والنرش – بريوت – .1980

4)4يف أصول اخلطاب النقدي اجلديد –
تودوروف وآخرون ،ترمجة :أمحد املديني
– دار الشؤون الثقافية العامة – بغداد –
.1987

م .ب .باختني ،ترمجة :د.مجيل نصيف
التكريتي ،مراجعة :د.حياة رشارة –
دار الشؤون الثقافية العامة – بغداد –
.1987

6)6املبدأ احلواري ،دراسة يف فكر ميخائيل
باختني ،تزفيتان تودوروف ،ترمجة:
فخري صالح ،دار الشؤون الثقافية
العامة  /بغداد – .1992
7)7املعنى األديب من الظاهراتية إىل التفكيكية
– وليم راي – ترمجة :د.يوئيل يوسف
عزيز – دار املأمون – بغداد – .1987
8)8نظام اخلطاب ،ميشيل فوكو ،ترمجة:
حممد سبيال – دار التنوير – بريوت –
.1984
9)9النقد األديب والعلوم اإلنسانية – جان
لوي كوباس ،ترمجة :د.فهد العكام –
دار الفكر –دمشق – .1982
األجنبية

–"1)	 "Lastrategie du Laforme
JEENY (LAURENT).

–"2)	 "Le Texte du Roman

KRTSTEVA (Julia) – Ed. Seuil
1964.

3)	 "Proust et LeRoman" TADIE
(J. Y) Ed. Gallimard 1971.

5)5قضايا الفن اإلبداعي عند دستويفكيس.
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ُ الر
ناص
ْ واية وال َّت
ِّ
Summary

1)	 “The Novel and the
Intertextuality”

2)	 Prof: D. Ibrahim Jindary.
3)	 College of Education/

University of Al- Mosul

4)	 The Novel has the ability to

absorb the literary and nonliterary genres. Different fields
of knowledge and intellectual
rebound in the space of the
novelistic genre.

5)	 The Novel embodied

the highest degrees of
intertextuality. It arises from
the mingling of all genres that
preceded it and is the best
kind of artistic prose in its
ability to intertextuality.

6)	 There is no novel free of

intertextuality because of the
strong and active interaction
between the linguistic
discourses.

7)	 The research dealt with

intertextuality in modern
critical studies by the most
prominent researchers. It is
divided into:

8)	 External intertextuality and

making use of the text by
current forms such as: letters،
confessions، autobiographies

الدوريات

أنساق امليثاق االطوبيوغرايف – السرية1)1
الذاتية باملغرب نموذج ًا – حسن
،4  و3  العددان،بحراوي – جملة آفاق
.1984 لسنة
 مقدمة نظرية:التناص التارخيي والديني2)2
عن دراسة تطبيقية للتناص يف رواية رؤيا
هلاشم غرايبة – جملة أبحاث الريموك
/  العدد األول،– املجلد الثالث عرش
.1995
 قراءة يف:حول بويطيقا العمل املفتوح3)3
(اختناقات العشق والصباح) – سيزا
– قاسم – جملة فصول – املجلد الثالث
.1984 – العدد الثالث
سرية جربا إبراهيم جربا الذاتية وجتلياهتا4)4
يف أعامله الروائية والقصصية – خليل
حممد الشيخ – أبحاث الريموك – املجلد
.1989 السابع – العدد األول – لسنة

طبيعة السرية الذاتية وعالقتها بالرواية5)5
3  العددان،– محيد حلمداين – جملة آفاق
.1984  لسنة،4 و
النص الغائب – دراسة جدلية العالقة6)6
– بني النص احلارض والنص الغائب
 مج،أمحد الزعبي – أبحاث الريموك
.1984  لسنة،1  ع،12

النص الغائب يف الشعر العريب احلديث7)7
 عدد،إبراهيم رماين – جملة الوحدة.– د
.1988 ، ترشين األول،49
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 ابراهيم جنداري. د.أ
and slogans.

9)	 The research also dealt with
the internal intertextuality
through the "Impressionism"
and the Irony relationship
in order to understand and
defend other’s awareness.

10)	 The research turned to a brief
applied study about Three
of Jabra Ibrahim Jabra>s
novels:"Al-bahth An Walid
Masoud"،"Al-Safina"،and:
Sayadon Fi Shara Dhaiq"
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