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ٌّة بٌن الوعً و الّّلوعً                            صراع الّذات البغداد

 ) مقاربة سٌكو نّصٌة فً نّص حٌرة و ارتقاب لـ/ عبد المولى البغدادي (         

 إعداد:

 إٌناس رمضان عمر الّشتٌويد:                                              

 كلٌة اآلداب / غرٌان  / جامعة / غرٌان                                                   

 المقدمة1_

الّشعراُء ىم عمماُء النَّفس األوائل الذين سيَّموا لمن جاء بعدىم من عمماِء العصور الحديثة, اكتشاَف 
نسان الّنفسيَُّة مزيٌج معقَّد من الوعي و الّّلوعي بينيما القوة العازلة أقاليم النَّفس الُمْعتمة, فحياة اإل

أي ) الكبت (, فإذا كانت الكممة ىي أداة التعبير عن الخبرة الّشعوريَّة, و ىذه تحمل بشكٍل أو 
بآخر أثر الّلوعي, فإنَّ تحميل النَّّص ىو َمْعَبر المحمِّل إلى المضمون أو الّّلوعي, من ىنا تبدو 

 حيث ُوِلَد الّنص. (1)العّلقة الوثيقة بين الوعي و الّّلوعي

فالنصَّ ينشأ من خّلل ذات ُمتخيمة منقسمة تكون غير واعية عمى نحو تام بذلك الّنشاط الدَّال  
, وىو  (2)اّلذي َيدفع كمماتيا و ُيحرِّكيا. أي إّنيا تكون شبو واعية, أو تقف عمى عتبة الوعي الخاص

, و وعيو الخاّص, و لو وعيو الجمعّي اّلذي يمكن استحضاره من خّلل الغوص كنصٍّ لو فضاؤه
في تمك المتاىات الُمغمقة لمّذات النَّاّصة الخالقة. أي أنَّو عمينا استدعاء الّذات النَّاّصة كمرجعيَّة 

يا و اإلبقاء عمى الّنصِّ ذاتو كُمثار لمتساؤل و اإلجابة عن ذاِتو بذاِتو وفق جدليتو الخاّصة  لنصِّ
,عمًّل بمعايير َيخُمقيا ىو وَوْفَق ُنُظم إشاريَّة و تأويميَّة ُتحدِّد اإلطار العام لمرجعيتو الّسيكولوجّية و 
اّلتي تُْنِطق لغة حراك المقاصد الّنصيَّة و أساس معناىا الُمنفتح عمى فضاِء الّنّص بذاتو كونيا 

 .(3)خافويَّةمرجعيَّة النّص السيريَّة و مّلمح ُبْنَيَتُو ال

وعادة ما يحدث داخل ىذه البنية الخافويَّة نوٌع من التَّضارب و التَّصارع الّداخمي أساسو ) حيرة  
وارتقاب( اّلذي ُعنون بيا الّنص, و اّلذي يعكس صراع الذَّات البغدادّية و ُيعبِّر عن نوٍع من التّنافس 
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حساس داخم ّي بالتّفكك و العجز/ حيرة, ىنا ُتدافع تمك بين ذات كمّية متكاممة متخّيمة/ ارتقاب, وا 
األنا األولى المبكرة عن نفِسيا بشكٍل أدبي ضد ذلك الشُّعور بالتَّفكك و االنييار الَّذي يمي الحيرة, و 
ضد كّل ما يستثير ىذا الشُّعور أيًضا, من خّلل تفريغو عمى الورق, و صّبو بشكٍل واع في صورة 

د و دالالت نفسّية, ترسم صوًرا إيحائيَّة واضحة عمَّا يجتاح جمل و مصطمحات مشّبعة بمقاص
 الذَّات البغدادّية من مشاعر متناطحة.

عند االشتغال عمى رصد ىذا الّصراع الواعي/ ارتقاب, و الّّلواعي/ حيرة بنفس الوقت, و و 
بغدادّية امتصاص تمك الّصور الّنفسّية الخفّية, و ما تحمل من تضارب و تصارع يضرب الّذات ال

دون ىوادة, البّد من الّسير وفق منيجّية سميمة, تساعدنا عمى التَّعاطي مع الّصور الواعية و 
 مرئي.الّّلواعّية و ىي في حالة من التَّصادم الّّلمرئي, دون أن تضيع خطواتنا في عتمة  ىذا الّّل 

 _ المنهجّية2
حضرة الّّلواعي النَّّصي, و نعمل عمى استحضار الشُّعور النَّفسي الّرئيس اّلذي عندما نكون في 

يقوم عميو النَّّص األدبّي, البّد عمينا أن نستدعي الّذات النَّاّصة و نتعاطى معيا,          و 
وايا, و لكي نتمّكن من كّل ذلك عمينا أن نتّبع منيًجا يُ  عّول نحاورىا, بل و نمتّصيا من كّل الزَّ

ة األدبي, وىذه العّلقة ىي ما قام عمييا منيج  بشكٍل كبيٍر عمى عّلقة الّناّص بذاتو الّناّصة و بنصِّ
, المنطمق من الّنص األدبي نحو الّذات النَّاّصة, (4)) شارول مورون(, ىذا المنيج ) السَّيكونصِّي(

ور المشّبعة أحاسيس في رحمة تنقيب عن المحّرك الرَّئيس ليذا الكّم اليائل من المصطم حات و الصُّ
و مشاعر متناقضة, فرضت وجودىا و بقوة منذ العنوان ) حيرة و ارتقاب(, إالَّ أّن ىذه الحيرة 
المغمَّفة باالرتقاب و تشظياتو الّداللّية المتنافرة بين الباطن و الّسطح الّنفسّي خمقت داخمنا استفياًما 

مضادة, لتنقل لنا حالة من الّصراع الّذاتي    و الفيض كبيًرا تمتقي فيو الّصورة و الّصورة ال
 الّشعوري اّلذي يحتاج لتوضيح و إجابة.

  _ اإلشكالية3
تقوم ىذه الّدراسة حول تساؤل يجتاحني و أنا في حضرة ىذا النَّّص المفعم بالحياة, ىذا النَّص 

 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُيرض اعثر عمى جواب األدبي الّناطق اّلذي اسعى الستنزافو بحثًا و تنقيًبا و تحميًّل؛ كي
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 التَّالي:استفيامي 
 ما الّسبب الّرئيس لصراع الّذات البغدادّية في ىذا الّنص المتضارب بين الحيرة و الّترّقب؟ _

 الّتحميل_ 4
حضر الّنص الّشعري الواعي و ىو يحمل في طياتو محاولة الواعّية من الّذات البغدادّية نحو 

وازن الّنفسي, من خّلل خوض ىذا الّصراع الّذاتي اّلذي _ فيما الوصول إلى نوٍع مناسب من التّ 
يبدو_البّد منو, إذ لم يعد بمقدور ىذه الّذات البغدادّية كبتو داخميا, و إرغامو عمى الّصمت و  

 التقيقر نحو أعماقيا.
تبدو كمخنوق  و قد بدأ ذلك جميِّا في تفريغيا الُمسبق بالعنوان, اّلذي جعميا _ أي الّذات البغدادّية _

فظير لنا في صورة صراع بدا كنتاِج حالٍة من اإلحباِط  سبق ُصراخو/ العنوان, اعترافو/ الّنص,
الدَّاخمّي, أثارىا دافعان متناقضان ) الشَّباب/ العجز( في موقٍف بعينو/ حّب الحياة, فكان عمى 

و تظلُّ غير مستقرة دون جدوى. الّذات البغدادّية أن تختار أحدىما أو تصل إلى التَّراضي بينيما, أ
و ىذا ما دفعيا إلى الّدخول في صراٍع مع اتجاىاِتيا و رغباِتيا َفتُْنِتُج لنا ذواتًا متعّددًة و متباينٌة في 
أشكاِليا, منيا المستسممة و المتمّردة و الطامحة ؛ ولكن في طبيعة عّلقتيا باألصل واحدة, و 

يعني بناء األخرى, كما أّن ىذه الذَّوات ال نفترضيا بل ىي ظاىرة  انكسار_ أيِّا من ىذه الذَّواُت_ قد
 .(5)في تصرفات أي إنسان , إالَّ أنَّيا  تبدو أكثر وضوًحا في نتاجاِت األدباء

و ىي كذلك واضحة في نتاج الّذات البغدادّية القائم عمى مزاوجة بين ذات الواعّية, متمّردة و 
صراحة في العنوان ) حيرة و ارتقاب(, لنقرأ بالحيرة صراعًا نفسيًا أخرى واعية منطوية, قدمتيا لنا 

أساسو الّرفض, و نممح باالرتقاب ىدنة نفسّية أساسيا الرُّضوخ, و بينيما يكمن الّصراع اّلذي ُيحرِّك 
لم تعد قادرة عمى الّركون بين الوعي       و الّّلوعي  النَّّص ىنا و ىناك, و يرسم لنا ذاًتا ناّصة

 ث فجوى )الكبت(؛ لذا ُجبرت الواعّية عمى التَّنفيس منذ الوىمة األولى المتمّثمة في ىذا العنوان.حي

 _ ُثرّيا العنوان 4.1
واعّية, و بعيدة/ الواعّية, ىي ُثرّيا شديدة اإلضاءة؛ نظًرا لما تمتمك من قدرة إيحائّية قريبة/ 

استطاعت أن تمنحنا القدرة عمى المسير نحو النَّّص دون تعّثر؛ رغم وجود الحيرة بكّل مقاصدىا و 
دالالتيا و إيحاءاتيا و قدراتيا عمى تعتيم الّنص و جذبو نحو الغموض المظمل, وقد ضاعف ذلك 
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معنى فقط, كونو  متن بل و التأكد معواإليحاء من مقدرتو _ أي العنوان_ عمى التعمق بتفاصيل ال
, جعمتو يستدعي صوًرا مشّبعة ((6يخضع لفاعمية االسم و الحرف, التي حدَّدتيا وقائع نفسيَّة

 .بالّترقب
إاّل أّن ىذا الّترقب منحنا نوًعا من اليدوء و االتزان اّلذي مّكننا من الّسيطرة عمى حالة الّتوتر اّلتي 

كأّنو_ أي العنوان_ يييئ المتمقي لصراٍع ال انتصار فيو    و ال خسارة؛ زرعتيا داخمنا الحيرة, و 
ألّن الّترقب جاء متصًّل فيو بالحيرة و مرتبًطا بيا, بل يبدو نتاًجا ليا, أي أّن االرتقاب ُوِلد من 
مخاض الحيرة و الّتشتت, و كان دوره رئيًسا _ أي االرتقاب_, حيث تمّكنت خّللو الّذات البغدادّية 
من الّسيطره عمى تشتتيا, و الحّد من عزلتيا اّلتي أْحِيت قمقيا و عجزىا بشكٍل كبيٍر. كما أّنيا 
تمّكنت من صّد انفّلتيا الّّلشعوري المنبثق من خريف / عجز تعّرى في حضرة رياح العمر) و 

مّلمح  شمس األصيل تسّد الطريق(, فما كان منيا سوى المُّجوء ال شعوريِّا نحو ترقب ربيٍع ال
واضحة لو/ الّذكريات ) أعيدي بربك أشيى حديث/ تفّجر كالّمحن في مسمعي(. صيرت فيو ىذه 
الّذات نفسيا بنفسيا؛ لتنجب لنا نًصا تتداخل فيو المكنونات الّداخمّية و الخارجّية في بوثقة اإلبداع, 

ص ) تقولين, تقاسمين, متكئة في تحركيا و توجييا عمى األفعال المضارعة اّلتي يعّج بيا ىذا النّ 
 تجوبين, تسّد, يأتي, يعبر, ينزاح, تشرق, تحثُّ (.

شعوريِّا قبل الّنص,  فبدأت الذَّات البغدادّية  نبتعد عن الّصواب إذا ما قمنا: إّن العنوان ُوِلد ال لذا ال
تصّدر , و ىذا ما جعل الحيرة ت(7)محكومة بقوة العنوان النفسيَّة, و بثقمو الّسياقّي و المعرفيّ 

االرتقاب, و جعل االرتقاب الواعي يصنع لمحيرة الّّلواعّية حدوًدا واعّية تحمييا من االنفّلت 
الكّمي, و التَّعري التَّام اّلذي ترفضو ىذه الّذات البغدادّية و ىي تحت وطأة حالة من التَّخبط و 

ّسده بما يممك من قدرة قادرة الّتصارع الخفي, استطاع االستفيام المتداخل بالّتعجب و الّتكرار أن يج
عمى امتصاص ىذا الخفي, و رصده في كممات ليا داللتيا المشّبعة بكّل ىذه المشاعر و 
األحاسيس المتقاتمة و المتصاعدة بشكٍل الفت داخميا, لتبّين لنا مقدار الّتعب والعناء الّداخمي اّلذي 

 :  (8)يدوء الّداخمي, إذ تقولتّلقيو لموصول إلى غايتيا الّنفسّية, و تحقيق نوع من ال
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 تقولين ماذا...؟
 تناول طعام العشاء معي؟!
 أعيدي بربك أشيى حديث
 تفّجر كالّمحن في مسمعي

 و أنِت عمى شرفات الّربيع الخصيب
 تقاسين مثمي صمت الخريف و برد الّشتاء
 تجوبين وحدِك مثمي دروب الحياة الكسيحة

 فأي عشاء كيذا العشاء
 و أي مساء كيذا المساء

 و كّنا عمى عتبات الّظييرة
 و الزال بين المساء و بيني طريق طويل 

 تجّمد في نصف دىٍر ثقيل الخطى
 ُأراقب فيو دبيب أصيل تمّدد

 في صمتو و استراح
 فمن أين يأتي المساء الحبيب؟
 و شمس األصيل تسّد الّطريق 

 و دقات قمبي تحثُّ الخيال
 ليعُبر جسر الغروب

 إلى حيث ينزاح عبء الّنيار
 و تشرق في الّنفس دنيا المساء.
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 _ حيرة ال واعّية/ واقع و ارتقاب واع/ الخيال4.2

في ىذه الثّنائيات  يبدو من خّلل الّنص أّن الّصراع القائم بين الوعي و الّّلوعي قد تجّسد
عجز(, و اّلتي تعمل  ×خيال/ شباب× مساء/ واقع× المتعارضة و المتناقضة في آٍن واحٍد ) نيار

عمى إضافة أجواء الحركة و الحيوّية إلى جوىر ىذا الّنص, كما تمنحُو القدرة عمى التَّجديد الّتمقائي 
و الثَّراء النَّغمي الَّذي يستوعب جميع المستويات الدَّاخميَّة و الخارجيَّة, و يجعمو في حالٍة دائمٍة من 

كسبو الحيوّية و القدرة عمى إنتاج المعنى باستمرار   ) أراقب فيو الّتجّدد و التّنامي و الّتوالد, كما ي
دائًما ما تشتبك في الُعمق تمك اإليقاعات ) فأي  إاّل إّنو دبيب أصيل تمّدد/ في صمتو و استراح (,

عشاء كيذا العشاء/ و أي مساء كيذا المساء ( اّلتي تعكس ذلك الّصراع اّلذي يخّف و يرتفع وفًقا 
 الّذات األنية. لحالة ىذه 

الّصراع الّداخمي اّلذي ُخمق داخل الذَّات البغدادّية نتيجة ذكرى ما آثارىا موقف خارجي تجّسد  ىذا
في العشاء دون غيره من وجبات األكل التي اعتادىا اإلنسان, و ذلك ألّن الوقت يمعب دوًرا فعااًل 

بين الّنص و المرجعّية الّنصّية؛ نظًرا في قوة و حركة ىذا الّصراع الّنفسي, و يعقد صّلت داللّية 
لما تتمتع بو صورة الّزمان من تكثيف, و ما يصاحبيا من إيحاءات في الّذاكرة,   و ما يتعمق بيا 
من مشاعر نفسّية و وجدانّية, فالعشاء يعني ضمًنا الّميل, و الّميل ىو الوقت المناسب لتحفيز 

و إذا ما حضر الماضي ال بّد أن تحضر معو الحيرة بين الّذاكرة و سرد الماضي و الحنين لمّراحل, 
أن نقبل الحاضر أو نعيش الماضي و ىذا ما يوّلد العجز, و ُيفّجر النِّزاع, و ينشب الخّلف داخل 
الّذوات؛ فيبدأ التّقاتل و الّتصارع باستدعاء الّضمني/ المساء اّلذي ذكر في االستيّلل من خّلل 

ء معي(, ليحضر  بعده مجّرًدا من أي قناع, فنراه و كأّنو انسمخ من العشاء ) تناول طعام العشا
العشاء ) فأي عشاء كيذا العشاء/ و أي مساء كيذا المساء( نتيجة لحّدة و قوة الّّلوعي؛ و نظًرا 

و تمتّص  لحاجة الّذات البغدادّية لمتّنفيس و التّفريغ عّميا تتخّمص من وطأة الحيرة اّلتي تحاصرىا
 .(9)تحيمو إلى المنحى الّسمبي  لتذبل حياتيا و يخّيم عمييا الموتعطاءىا و 

و الحيرة ال ُتستدعى من قبل الماضي و ذكراه إاّل إذا دخل_ أي الماضي_ في مفارقو مع الحاضر 
) أعيدي بربك أشيى حديث/ تفّجر كالّمحن عمى مسمعي (, و قيام ىذه المفارقة البّد أن يشعل 
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و ىي في رحمة العودة لمّذة الماضي من خّلل آالم  ش الذَّات البغدادّيةحرًبا و صراًعا قد يني
الحاضر و ما يوّلده من ارتباك أو اضطراب, باالعتماد عمى " الذَّاكرة االنفعالّية و ما تسترجعو من 

 ما لم تجد لنفسيا مخرًجا ,(10) أحوال انفعالّية و أحداث مرتبطة,..., تدعم أحزانيا و تجّدد تشاؤميا"
ىو بمثابة حيمة شعورّية دفاعّية تمجأ ليا ىذه الّذات لتحافظ عمى اتزانيا الّنفسي و تسيطر عمى 
حجم انفّلتيا الّّلشعوري. فيي ترفض الّتعرض لكبتيا مّرة واحدة؛ ألّن ذلك قد يدفعيا لّلنييار, و 

 ترفض أيًضا أن تقول كّل شيء؛ ألّن ليا خصوصّية ىي ممك خاص.
إاّل أّن الّصراع بين اليوم و األمس ) فمن أين يأتي المساء الحبيب/ و شمس األصيل تسّد 
الطريق(, قد الييدأ قبل أن يكشف الذَّات البغدادّية بشكل كّمي؛ لذا نراىا تغرق في الحيرة فيجدبيا 

ّرغبة    و الّّلوعي نحو فجوة الكبت ) و كّنا عمى عتبات الّظييرة ( فتطفو عمى الّسطح مشاعر ال
المغامرة و الّمقاء و الّميفة ) و أنِت عمى شرفات الّربيع(, و كّل ىذه المشاعر لن تقف عند ىذا 
الحّد و ستتمادى في ظيورىا حتى تستدعي االحتواء ) تقاسمين مثمي صمت الخريف و برد 

ب/ األمل اّلذي بإمكانو الشتاء(. و ىذا ما ينبو الّذات البغدادّية فترتفع نحو الواقع و تتمّسك باالرتقا
اب ) فأي عشاء كيذا العشاء/ و أي مساء كيذا ــــأن يردع الّّلوعي و يدفع الحيرة نحو االرتق

        اليومو المساء ( فتيدأ الّنفس و يخّف الّصراع و تركن الّذات المتوجعة في زاوية بين األمس 
 وح و عجز الجسد.) ودقات قمبي تحّث الخيال/ ليعبر شمس الغروب( , حيث شباب الرّ 

كما أّن تقديم الّنص بيذه الّصورة الحوارّية يؤكد لنا انشطار الّذات البغدادّية إلى ذاتين حتى و إن 
؛ إاّل إّنو وأنِت عمى شرفات الّربيع الخصيب(بدا و كأّنو حوار )األنا و اآلخر(, بين رجل و إمرأة ) 
ات البغدادّية اّلتي انقسمت ال شعوريِّا و ىي في حقيقة األمر ىو حوار داخمي طرفاه شيء واحد/ الذّ 

في حضرة الماضي و الحاضر إلى ذات شابة تسكن الّروح و تنبض بالماضي )ودقات قمبي تحّث 
الخيال( , و ذات عاجزة تقّيد الجسد و تتنفس الحاضر ) و شمس األصيل تسّد الطريق (, و 

ضر مًعا البّد أن يجّسد لنا حالة من الّصراع ظيور الّشباب/ الّروح /الماضي و العجز/ الجسد/ الحا
و الّنزاع الحاد الذي لن يرحم الّذات البغدادّية ) فأي عشاء كيذا العشاء/    و أي مساء كيذا 

ىذا يقضي بدوره إلى دفع ىذه الّذات البغدادّية إلى  المساء/ فمن أين يأتي المساء الحبيب(, و
المرأة من اليرب نحو  يًنا و شعورية حيًنا آخر, جعمتالبحث عن آّوليات نفسيَّة ال شعورية ح
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سقاط االستفيام عمييا لتغطية األنا طريًقا تسمكو دون ترّدد, إاّل أّن ذلك اليروب لن  المتخيمة وا 
لمخيال يفيدىا ما لم يرتبط بالخيال لينجب لنا قصة ُتجّدد ليا شبابيا الغائب, و ىذا ما جعميا تمجأ 

شكٍل صريٍح ) ودقات قمبي تحّث الخيال/ ليعبر جسر الغروب ( فيي صراحة من خّلل ذكره ب
ُتدافع عن نفِسيا بشكٍل الواعي تعتبره الممجأ الوحيد الذي يمنحيا الّراحة و الّسكينة, و ىي بذلك 

ضد ذلك الشُّعور بالتّفكك و االنقسام, و ضد كّل ما يستثير ىذا الشُّعور أيًضا, فتخمق بدائل 
,  د معيا, كالّذكريات و المرأة؛ كي تدعم و تقوي نفسيا, و تقاوم الّضغط و تنفذ منومتوىِّمة تتوحَّ 

كـ "غريب يسكن فتصنع لنفسيا عالًما جميًّل سيكون غالًبا مستمًدا من الماضي اّلذي ستعيش فيو 
 ) إلى حيث ينزاح عبء الّنيار/ و تشرق في الّنفس دنيا المساء(.  .(11)داخل المألوف"

سب الّذات البغدادّية تجّسد بالّميل/ الّشباب/ الّّلوعي, بينما نرى الحاضر و عبأه الثّقيل فالماضي ح
و شمس األصيل تسّد في الّنيار/ الوعي/ العجز؛ كما أّن شمس الّنيار/ الحاضر تسّد الّطريق )

و كّل  )و تشرق في الّنفس دنيا المساء(.    , بينما شمس الّميل/ الماضي تشرق بالّنفس الّطريق(
ذلك يعكس لنا مدى حاجة الّذات البغدادّية لذاك المساء البعيد اّلذي كانت و مازالت تتوّجو نحوه 

كّمما عصفت بيا رياح الّنيار/ العجز, ففي الماضي كان المساء يجّسد الّراحة و الّسكينة           
اّلتي تعيد لمقمب نبضو اّلذي و االحتواء, و اليوم يجّسد اليروب من العجز و الّتعب نحو الّذكريات 

لم يفقده خّلل وقوعو في ىذه الحالة من الّتوتر و االضطراب المباغت اّلذي نممحو في الّتكرار, 
وّلد االستفيام و الّتعجب )تناول طعام العشاء  (12) ىذا التكرار الذي بإمكانو أن يحدث ضغًطا

ساء(/ ) و الزال بين المساء    و بيني معي؟!(/) فأي عشاء كيذا العشاء(/) و أي مساء كيذا الم
شعورًيا  ال طريق طويل(/ ) فمن أين يأتي المساء الحبيب؟(/) تقولين ماذا..؟ (, فيذا الّرفض جعميا

و تحيمو بذلك إلى , (13)) التساؤل ( تكراًرا تراكميِّا تفرضو رغبة داخمية ال تخضع لقاعدة معينةتكرر
 ات البغدادّية المختمفة.أداِة ربٍط تصل مشاعر الذَّ 

ىذه المشاعر التي جّسمتيا القوافي حين امتصت حالة الّذات البغدادّية المتصارعة و نقمت لنا 
 وعييا؛ كونيا ارتبطت بشكٍل وثيٍق مع المحمول الّداللي لمّنص, فنرى األلف الممدودة  وعييا و ال

بذلك أصبحت أداة تنفيس استدعت ) تقولين ماذا..؟( و كأّن العويل و الّصراخ يسكنيا, و ىي 
)تناول طعام العشاء معي() تفّجر كالّمحن عمى مسمعي( (14)صوت )الياء( المجيور الصائت
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ليساندىا و يقتسم معيا مصاب ىذه الّذات الموجوعة, إال أّن الفعل ) تفّجر( المتضامن مع صوت 
نحو الّسكون و اليدوء الّنفسي اّلذي )الياء( المسموعة منحيا حالة من التفريغ الُمرضي؛ لنراىا تتجو 

انعكس بشكٍل واضٍح في اعتمادىا عمى حرف ) الباء( و ىو صوت ضعيف اإلسماع و انحباسّي 
)و أنِت عمى شرفات الربيع  (15)مجيور يوحي بالخوف و العجز ؛ لذا لم يمثل أي انفجار

( وما تممك من قوة إسماع الخصيب(/) فمن أين يأتي المساء الحبيب؟( و منو إلى صوت ) اليمزة 
تسعى إليو ىذه الّذات المتصارعة مع حاضرىا الخاوي )تناول طعام العشاء   (16)و التصاق

معي؟!(/) فأي عشاء كيذا العشاء(/) و أي مساء كيذا المساء(, ثم يحضر صوت )الحاء( 
ال الّراحة تجسد  , فنمتمس فيو دفقة نفسّية فييا ىدوء مصدره العجز(17)الميموس الّرخو االحتكاكي

في صور شعورّية مشّبعة باليأس ) تجوبين وحدِك مثمي دروب الحياة الكسيحة(/    ) أراقب فيو 
دبيب أصيل تمّدد/ في صمتو و استراح (. تتماشي و المّد الّنفسي لموجع و التقيقر, اّلذي يحضر 

ب و العجز ليخمق لنا ىذا كّمما حاول الّلوعي التعمق و استخراج المدفون اّلذي آثار قصة الّشبا
 الّنص المتسارع بخطى المساء المرجو.

وقد استطاعت كّل ىذه األصوات أن ترسم لنا بداية اتزان نفسي و رضى داخمي قد يكون مؤقتًا, إاّل 
أّنو موجود و استطاع أن يمجم الّّلوعي المتجّسد في صوت )الّلم( الّرافضة اّلتي تعّد من أقوى 

) و الزال بين المساء و بيني طريق طويل(/ )ودقات قمبي تحّث الخيال( وعدم (18)األصوات إسماًعا
طغيانيا عمى الّنص يؤكد حقيقة ىذه القدرة الواعية عمى لجم الّّلوعي, وكذا صوت )القاف( 
الّصاخب) و شمس األصيل تسد الطريق( و ما يحوي من شوق لممساء, و صوت )الّراء( ) إلى 

الّنابضة بالتكرار المرتبط بالقمق اّلذي يصاحب الحيرة المتوالدة من رحم حيث ينزاح عبء النيار( 
اليمس و الّصمت و العجز اّلذي انعكس في كّل ىذه الّصور الّشعورّية المحّممة بمشاعر متضاربة, 
يسكنيا العجز و يجتاحيا الّرفض, فقد كان لكلِّ حرف مكانتو اّلتي توائم حركة الذَّات النفسيَّة, التي 

 . (19)نّوعت لتواكب ألوان انفعاالتيا المختمفةت
االحتكاك و الّتردد, ىو بناء لّصورة الذَّات البغدادّية, و  الجيرنوع لمقافية بين اليمس و ىذا البناء المتو 

و ما تضمر من صراٍع و تطاحٍن و ما يجرَّه من قمٍق و توتٍر و غضٍب و سخٍط و تذمٍر و 
 (20)حر المتقارب؛ نظًرا لما يحمل من نغمة مطربة عمى شّدة مأنوسةمواجيٍة, انتيت باستدعاء الب
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  وعييا, فنراىا تعّنف نفسيا حيًنا  تتماشي و نوع الّصراع اّلذي تخوضو ىذه الّذات بين وعييا و ال
) فمن أين يأتي المساء الحبيب؟( و ُتيّديء من روعيا حيًنا آخر ) و تشرق في الّنفس شمس 

... تفّجر كالّمحن عمى مسمعي(, و ترخي ىناك )...تمّدد في صمتو و  الخيال ( , تشّد ىنا )
استراح (, تسرع عند اإلحساس بالّتوتر/ الّلوعي كي ال تتألم طويًّل ) تقولين ماذا..؟(, و تتباطأ 
عند الّشعور بالّصمت و الخواء/ الوعي ) و الزال بين المساء و بيني طريق طويل(. وىذا ما 

 تّفعيّلت من سطر إلى آخر, تبًعا الختّلف دفقاتيا الّشعورّية المتضاربة. جعميا تغير عدد ال
و من ىنا يبدو واضًحا لنا أنَّ الذَّات البغدادّية لم تكن مدفوعة بتوتراتيا إلى استجّلء معنى معين أو 
صورة معينة, بل كانت مدفوعة إلى ىذا الكّل ) النّص ( اّلذي ىو معاٍن و صور      و ألفاظ 

بعضيا يستدعي بعضيا اآلخر, فنرى الوعي يحاصر الّّلوعي تارة, فيحضر الواقع  ,(21)رةمعبِّ 
الكسيح, و ما ىي إاّل لحظات حتى يتجاوز الّّلوعي الوعي, جاعًّل من الماضي مطّية سيمة 
الّركوب و الّتوجيو, تسير بو نحو األعماق لينبش فييا و يجمب المطمور؛ إاّل أّن ذلك التعّمق في 

حفر داخل أعماق الّذات البغدادّية ينبو الوعي و يدفعو نحو إيقاف الّّلوعي من خّلل ذكر ال
 الحاضر المعاش وما يحوي من أمل معقود بالقادم )و تشرق في الّنفس دنيا المساء(.    

 _ الّنتائج5
الفٍت ) _ خاضت الذَّات البغدادّية صراٌعا حاًدا, وقد انعكس ذلك في تداعي المتناقضات بشكٍل 1

× تمّدد(, ) المساء× الغروب(, ) تجّمد× شرفات(,) الّشروق× الخريف(, ) عتبات× الّربيع
 المساء(.× الّظييرة(,) الّنيار

_ كانت الذَّات البغدادّية تخضع لحالة من التَّوتر و القمق و الحيرة بدت واضحة في تكرارىا 2
و المقاصد المُّغوية المتنوعة, مثل: ) المساء/ لبعض المصطمحات ذات الّدالالت النَّفسّية البعيدة, 

 العشاء/ الّصمت/ الّطريق/ األصيل/ الّشمس(.
و قوع الذَّات البغدادّية في صراٍع بين وعييا و الوعييا دفعيا لميروب نحو الخيال المرتكز  3 _

 عمى الماضي و المتفوق عن الحاضر.
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اضًحا في احتكام الّذات البغدادّية لمقمب, و _ تفوق الحاضر/ العجز عمى الماضي/ الّشباب بدا و 4
المجاىرة بصوت دقاتو, و كأّنيا تقول ضمًنا: مازلت اسمع صوت قمبي الّنابض بالحياة       و 

 المفعم بالحيوية, و ىذا يعني أّن الّشباب لم ييجرِن بعد.
دادّية لمّرفيق في ذاك _ إّن الحوار اّلذي جسد المرأة و ربطيا بالمساء بّين مدى حاجة الّذات البغ5

 الّدرب الّطويل.
_ الذَّات البغداديَّة انقسمت ال شعوريِّا إلى ذات متمرِّدة عمى الواقع منطمقة من الماضي و ذات 6

 مستسممة لمحاضر .
_الّنص قام عمى فكرة واحدة متمثمة في رفض الّذات البغدادّية لمعجز الجسدي و التّقدم بالّسن 7

ّمما حاولت الّتعاطي مع الحياه, وقد بدا ذلك جميِّا في ) وشمس األصيل تسّد اّلذي بدا يحاصرىا ك
 الطريق/ و دقات قمبي تحثُّ الخيال(.

_ استطاعت الّذات البغدادّية أن تحّقق اتزانيا الّنفسي في نياية الّصراع و قد بدا ذلك واضًحا 8
 ائم منذ االستيّلل.  بخاتمة النص التي انزاح فييا الّتعب اّلذي نتج عن الصراع الق

نيل العجز الجسدي من الّذات البغدادّيو ىو الّدافع الّرئيس ليذا الّصراع الّداخمي ؛ ألّنو _ عمى _ 9
ما يبدو_ بدا يزحف نحو روحيا و ىي ترفضة بّل و تتمّرد عميو بكّل ما تممك من قوة من خّلل 

  ىذا الّصراع.
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 التوصيات_ 6
ُيعّد ىذا الّنّص األدبي من الّنصوص اّلتي تجسد كمِّا كبيًرا من المشاعر و األحاسيس المتضاربة, 
المتناقضة اّلتي استدعت عددًا من الّصور الّشعورّية و الّّلشعورّية, لنقرأ من خّلليا دالالت و 

الّنيار/ تمّدد في مقاصد ليا أبعاد نفسّية تفوق معانييا المُّغوية المباشرة ) ثقيل الخطى/ عبء 
صّمتو و استراح (, يمكن أن تكون منطمقًا لدراسة ُمغايرة, نرى فييا الّميل مّلكًا يبّث في الجسم 
المنيك راحة بعيدة عن العجز الجسدي و التّقدم بالّسن, و في الّنفس المتيالكة من ضغوطات 

ء, بينما يرسم لنا الّنيار ذاك الحياة المتراكمة سكينة بعيدة عن الّذكريات و الّرغبات و االحتوا
 الوحش الّشرس الّّلىث خمفنا المتمّثل في الّسعي خمف مطالب الحياة و مستمزمات المعيشة. 

إذ أّن العّلقة بين الّداخل و الخارج عند ىذه الّذات ال تتناقض و ال تتباعد, بل ال َيعدو الخارج أن 
. بذلك يمكن أن ُيقرأ ىذا (22)العالم من حوِليا " يكون مجرد تخريج مباشر لمدَّاخل الممتزج بمعطيات

الّنص كنّص أدبي رمزي, يجّسد الّنيار كرمز لمبحث اّلذي ال ينتيي مادام القمب ينبض, و العين 
ترمش, بينما يكون الّميل رمز ليدنة مع الجسد المتيالك طيمة ساعات الّنيار, فيكون الّنيار و الّميل 

غاير لما تطرقنا لو عندما كانا _ أي الّميل و الّنيار_ قناعًا لتوالي صراع بوصمة الّناقد نحو اتجاه مُ 
 ذاتي, و ىو مؤٌشر لما تتمتع بو ىذه الذَّات من كفاءٍة و فاعميٍة و مواجيٍة لتحقق الّتوازن النفسيّ 

(23). 
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