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يت�ص��ور �أن ( :العلماء بال�ش��عر �أندر من
مل يك��ن �أب��و عمرو بن العالء وحده َم ْن
ّ
يع�ض��د ر�أيه بقوله  (:فر�سان ال�شعر �أقل من فر�سان
الكربيت الأحمر) فالأ�ص��معي ّ
مدحا لندرتهم؛
احل��رب )  ،وال ن��دري �إن كانت هذه االح�ص��ائية رثاء لق ّلته��م �أم ً
جي�� ًدا � -أن هذه الندرة ا�س��تطاعت �أن ت�ؤطر ال�ش��عر بخارطة نقدية
ولك��ن نعلم ـ ّ
ومتيز �أ�س��اليبه وتعدد �أغرا�ضه
ّ
تدل عليه وتهدي القارئ �إىل معرفة تطور ال�ش��عر ّ
ق�سمه املعا�رصون ح�سب اخلريطة
و�ألوانه ،ومل يكن ذنب الناقد العربي القدمي �إن ّ
ال�سيا�س��ية ،فهم لهم مرجعياتهم الفكري��ة والثقافية التي ينتمون �إليها؛ ولهذا مل
يدركوا م�صطلح ( الع�رص ) وخارطة �شوقي �ضيف ! .
ولع��ل م��ن �أب��رز �س��مات النقد العرب��ي القدمي �أنه قائ��م على درا�س��ة الظواهر
امل�س��تقرة والنا�ض��جة واملختم��رة ،والتي اكتملت �ص��ورتها وتوقف��ت حركتها ،
ومن هنا ما كان ابن �س�لام اجلمحي ي�س��مح لأ�صدقائه ال�شعراء �أن يدخلوا �ضمن
طبقات��ه النقدي��ة  ،وما كانت موازنة الآمدي ال�ش��هرية ب�ين متزامنني بل كانت
بني جتربتني خمتلفتني يف�ص��ل بينهما ما يقارب ن�ص��ف قرن من الزمان وبينه
وبينهما قرن بحاله !  ..فالنقد الأدبي الذي ولد من ح�ضن االعتزال  ،جعل الذوق
الأدب��ي قائم��ا على االحتكام �إىل العقل ليميز ب�ين اجلميل والقبيح  ..وهذه هي
مهمة النقد الرئي�سة ..
وال �أظ��ن �أن النق��د العرب��ي احلديث ميتلك ط��ول ال ّن َف�س و�ص�بر الت�أمل� ،إذ يقوم
على اطالق الأحكام التو�ص��يفية قبل اكتمال التجربة ال�ش��عرية  ،ولكني �أظن �أن
ال�ش��اعر الذي �أخذ دور الناقد _ �أحيانا _ هو من �أـ�س��هم يف جتلي �رسعة الأحكام
؛ وك�أنها تب�شريية ت�أملية ملا �سيخلد �إليه ال�شعر  ..وهذا ال يعني �أن النقد العربي
احلديث يخلو من املنهجية املنتظمة واملرجعيات العلمية ،فقد انبثقت درا�س��ات
لها ف�ض��لها الكبري يف ت�أطري اخلارطة ال�ش��عرية احلديثة؛ ولكن �أعني الدرا�س��ات
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رئي�س التحرير

أما قـــــــبل

الت��ي تتزام��ن مع والدة الن�ص وم��ا زال حرب الكلمات مل يجف بع��د ! فالتجارب
الآنية ال تعني بال�رضورة اطالق �أحكام نقدية �آنية  .و�إال ملاذا �أ�ص��بح  -الآن-
كث يف اال�ست�ش��هاد ب�ش��عره �ضمن مرحلة
الزهاوي تاريخا �ش��عريا والر�ص��ايف ُي رَ
�سيا�سية ت�أريخية وهو ينت�سب �إىل ال�شعر احلديث؟!
ويب��دو �أن ظاه��رة اجلماع��ات ال�ش��عرية القائمة على االخت�لاف الآيديولوجي
لها ال�س��بق الثق��ايف يف تولد الأح��كام العاجلة  ،التي تغ��ادر ت�أثريها مع والدة
جماعة جديدة و�سيا�سة جديدة وحكم انقالبي جديد ؛ وهل هذا يعني �أننا نعي�ش
جتب ما قبلها ؟!  ..ف�ض�لا عن ذلك �ض��عفت الدرا�سات النقدية
( انقالبات نقدية ) ّ
يف تق�ص��ي الظواه��ر ال�ش��عرية والأدبي��ة التي تنظ��ر �إىل الأدب عل��ى وفق مادته
التعبريي��ة اللغوي��ة � ،أعني ( اللغ��ة العربية) وباتت تهيمن الدرا�س��ات التي تنظر
�إىل الأدب بامل��ادة القطري��ة وال�سيا�س��ية واملحلية :فالنق��اد العراقيون معنيون
مبتابع��ة ال�ش��عر العراقي وكذلك احلال مع النقد امل��صري واملغاربي  ،وكل قطر
م�ش��غول ب�أدب دولته  ،و �أ�ص��بح م�ص��طلح الناقد يطلق على كل من �أجاز لنف�س��ه
حرية الأحكام وكتابة الأعمدة ون�رش الدرا�سات وحمل الهوية النقابية  ،فهو من
ُيعلن وظيفته وانت�سابه بغ�ض النظر عن فاعلية ت�صوراته ومنهجيتها وعلميتها
و�رشعيته��ا  ..ويف �ض��وء الط��راوة النقدي��ة �أ�ص��بحت التجرب��ة الأدبي��ة ال تبايل
طيبون �سينت�رصون
للت�أويل النقدي امل�شاك�س لها واملت�ضاد معها فهناك �أنا�س ّ
ل��ه  ،ويردون التهم املوجهة �إليه ب�أح��كام ال تقبل النق�ض  ..وحني ُي�رشق الن�ص
الأدبي مع ا�رشاقة يوم جديد فقبل �صالة املغرب يولد الن�ص النقدي !
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النقد البيئي ..مقاربة وتمهيد
علـ ـ ــي �سعـ ـ ــدون

ت�أتي �أهمي��ة النقد البيئي من نف�س امل�س��وغات التي
ينطوي عليها نقد املكان ،بو�ص��فه من املمار�س��ات
النقدي��ة الت��ي تلتف��ت �إىل الطبيع��ة ومكوناته��ا يف
الن���ص االدبي .ه��ذا الدر�س اجلديد ال��ذي ظهر نهاية
ال�س��بعينيات م��ن الق��رن املا�ض��ي يري��د �أن يق��ول
ب�أهمية القراءة ال�سياقية التي تنتمي للبيئة واملكان
والطبيعة ب�ش��كل ع��ام ،ال لأن الطبيع��ة مهملة وغري
�شاخ�ص��ة يف الن�ص��و�ص ،ب��ل لأن الطبيع��ة مل تك��ن
فاعل��ة وحيوي��ة يف الدر�س النقدي ال��ذي د�أبت عليه
لا وتنظ�يراً .ه��ذه الر�ؤي��ة بتقدي��ري
املناه��ج حتلي� ً
ال�شخ�صي الب�س��يط حلظة �إنبثاق ذلك النقد على حني

غ��رة يف ت�ص��ديه ملث��ل ه��ذا الهاج���س الفاع��ل ،وقد
جرى ذل��ك يف غمرة ت�ص��اعد اجلدلي��ات الكبرية يف
�أداء النقاد �س��واء يف الر�ؤية الن�صية التي تنتهي عند
تخوم النقد االدبي وال تتعداه� ،أم يف الر�ؤية ال�سياقية
التي ت�أخذ مناخات و�أجواء النقد الثقايف مرتكزا لها
وتبقي لنف�سها م�ساحة مفتوحة من الت�أويل واملعنى
واالحاالت املتعددة �أىل التاريخ وااليديولوجيا.
عل��ى وفق ه��ذا النمط من التفكري يول��د النقد البيئي
يف التبا�س��ات التفك�ير املنهج��ي يف النق��د االدب��ي
ب�سبب مقاربته من مناهج را�سخة يقف يف مقدمتها
منه��ج "البنيوي��ة التكويني��ة" لإت�س��اعه وجماورته
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النقد البيئي

الإ�ش��تغالني مع��ا (االدب��ي
والثق��ايف) ،ورمب��ا تك��ون
ه��ذه اخل�صي�ص��ة واح��دة
من املفارق��ات العلمية يف
درا�س��ة املناه��ج و�ض��بط
احلدود فيم��ا بينه��ا� .أقول
باملفارق��ة ب�س��بب تداخ��ل
كولدمان
�إج��راءات ه��ذا �أو ذاك يف
الإج��راء النقدي ،.فقد جرت
الع��ادة يف �أن امل�ص��طلح يتخ�ص���ص بر�ؤي��ة حمددة
تعم��ل على بلورة معناه ومفهومه ،وال ُي�س��مح له �أن
يتع��دى حدوده يف اال�سرت�س��ال مبفهوم �آخر يخت�ص
مبنهج غ�يره!! ..فاذا م��ا كانت "التكوينية" بح�س��ب
ٍ
"كولدم��ان" تعنى بتناغم وتوا�ش��ج االدب ب�س��ياقه
التاريخ��ي واالجتماع��ي دون �إهم��ال ن�ص��يته ،ف�إن
النقد البيئي �س��يبحث يف ذلك التوا�ش��ج الذي يقتفي
�أث��ر الطبيع��ة وامل��كان يف الن�ص��و�ص ،و�س�نرى �إىل
الفرق بينهما مبربرات االلتبا�س ال مبعنى الفروقات
الهائل��ة املن�ض��بطة واملحافظ��ة عل��ى ا�س��تقاللية
كل منهم��ا ،.وم��ن ثم �س�نرى نتائج هذي��ن احلقلني
النقدي�ين بع�ين الده�ش��ة والغراب��ة عندم��ا ينتهيان
�إىل ب���ؤرة تفك�ير واح��دة مبعثه��ا االهتمام بدرا�س��ة
ال�س��ياق والن���ص ،بقط��ع النظ��ر ع��ن مرام��ي �إنتاج
الن�ص��و�ص على وفق ال�ص��يغة اجلمالية بو�صفها –
�أي الن�ص��و�ص  -فن��ا م��ن فن��ون التعبري االن�ش��ائي
املخ�ضب باالنزياح ومت�ضمنا يف الوقت ذاته جملة
من التقانات التي ترتقي بها كن�ص��و�ص للأبداع يف
الكتابة� ،أقول بقطع النظر عن ذلك كله ،ي�صبح الن�ص

م�رشوع�� ًا للق��راءة الثقافية
تعثت �أقدامه بعتبات
ك ّلما رّ
االجتماعي��ة
الأن�س��اق
والتاريخية وااليديولوجية،
وكلم��ا كانت ر�س��الته غنية
وعميق��ة �أك�ثر م��ن كونه��ا
معني��ة بزخ��ارف الق��ول
كارين وينكلر يف الن�ص��و�ص االدبي��ة .ما
يهمن��ا يف املق��ام الرئي���س
هو توفرها على ن��وع من التعار�ض �أو االحتجاج �أو
التغاي��ر التاريخي يف ر�ؤية جدي��دة توزاي من حيث
ر�سالتها ر�سوخ ذلك التاريخ �أو تلك االيديولوجيا..
ال تنعط��ف دالالت الدرا�س��ات الثقافي��ة عل��ى وف��ق
حاجة املناهج النقدية �إىل التطور والنمو يف �أحيان
كث�يرة� ،.إمن��ا تنعطف ب�ض��غط م��ن حاج��ات القراءة
الت��ي تخت�ص ب�أكرب ن�س��بة من القراء الذين ي�س��عون
قارة
ب�ش��كل جدي �إىل كل ما يحيط احلياة من �أن�ساق ّ
حتتاج �إىل تفكيك ودرا�س��ة وحتليل يقارب تطلعاتهم
وهمومه��م ال�شخ�ص��ية واالجتماعي��ة ،.ه��ذا العام��ل
هو ال�ض��اغط االول يف احلاجة �إىل ممار�س��ة الثقافة
والتنظري لها على الدوام..
م��ا يعن��ي �أن احلاج��ة �إىل الدرا�س��ات الثقافية ي�أتي
من �ض��غط القارئ ال من �ض��غط النخب��ة ،وي�أتي من
تطور بال��غ تتيحه �أمناط الكتابة االبداعية وال ي�أتي
من �ض��غوطات منهجية م�س��تقرة ورا�سخة تدافع عن
ح�ص��ون قالعه��ا املعرفي��ة على ال��دوام .الدرا�س��ات
الثقافي��ة عل��ى وف��ق ه��ذا االداء ،ف�س��حة �ش��عبوية
لتداول الثقافة بعد �أن تخ ّل�ص��ت من ربقة املدر�س��ية
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او الواقعي��ة .ذل��ك �أن ال�ش��عر – على �س��بيل املثال -
املحافظة التي حتت�ض��ن الكال�س��يكيات بقوة الفتة،
يتمت��ع بقابلي��ة درا�س��ته اليوم حت��ى و�إن كان يغور
وتقب���ض عل��ى جذوته��ا حفاظ��ا على م��ا تبقى من
يف حي��اة م��ا قب��ل التاري��خ واحل�ض��ارة ،التقان��ات
ا�ص��ول املنهج واملعرفة .رمبا يت�صور بع�ض م ّنا ان
الفنية للق�ص��يدة تربر مثل هذا اال�ش��تغال ،ف�ضال عن
الدرا�س��ات الثقافية �س��تعني على وفق ه��ذا التقدمي،
طروحات التاريخ امل�س��تعاد عن��وة من بطون الكتب
مناه�ض��ة للدر���س املن�ض��بط او املنهجي ال�ص��ارم،
وقابليته على التزييف والتغاير والتعار�ض .القراءة
الدرا�س��ات الثقافي��ة بطبيعة احلال ،لها ان�ض��باطها
الثقافي��ة على وجه التحديد هي واحدة من متطلبات
وافقها العلمي اي�ض��ا بنوافذ متع��ددة وخمتلفة ،هذه
اخلو�ض يف الن�صو�ص واالحتدام معها.
الدرا�س��ات �ستكون يف طليعة املمار�سة التي تريد ان
يف البدء ،علينا �أن نو�ض��ح الإلتبا�س يف مو�ض��وعة
جتع��ل من القارئ م�ش��اركا وقطبا فاع�لا يف عملية
النق��د البيئ��ي عل��ى م�س��توى املفه��وم والر�ؤي��ة
تخلي��ق وتفاعل النتاج الأدبي والفكري مع املجتمع
وامل�ص��طلح ،له من املربرات وامل�سوغات ما يجعلنا
برمته ،.وهي مبثابة الأفق ال�شعبي ملمار�سة الثقافة
نتداول فيه بحذر �شديد ،ملا له من تداخل مع تقانات
من حيث اغنائها لفكرة اجلماعة مبفهومها الوا�س��ع،
ومفاهيم خمتلفة يف اال�شتغاالت النقدية .هذا احلذر
ال النخبة فقط ب�أفقها ال�ضيق املتعايل..
يف الواقع� ،س��تنبثق عنه مو�ضوعة غاية يف االهمية
يتغول
ه��ل يعن��ي ذلك �أنن��ا �س��نقف حي��ال ��صراع ّ
تتج�س��د ب��ضرورة ف��ك اال�ش��تباك بني ر�ؤي��ة املنهج
في��ه �أحدهم��ا على الآخ��ر ،فينفتح في��ه الأول ويقف
املدر�س��ية �أو العلمية ،وب�ين �آفاقه التي ينفتح عليها
الآخ��ر وراء �أبواب��ه املو�ص��دة املحافِظ��ة؟ هل ميكن
عن��د التطبيقات والعم��ل االجرائي على الن�ص��و�ص،
�أن نقي���س التناق���ض ب�ين امل�س��تويني املعرفي�ين
وم��ا �أعنيه هنا عل��ى وجه التحديد ،ه��و قدرة الناقد
به��ذه الطريق��ة امليكانيكي��ة؟ .بالت�أكيد ال ..خا�ص��ة
عل��ى الإتيان بطريق��ة للعمل تنطلق م��ن املنهج وال
�إذا م��ا �أدركن��ا �أنن��ا ب�ص��دد الدخ��ول يف �أتون حمنة
تنغلق عليه يف حرمان البحث من تالقح املنهجيات
الت��داول والتثاقف يف املنهجي��ات التي حتتاج على
الأخ��رى� ،أو الإف��ادة م��ن
الدوام �س��عيا حثيث��ا لبواطن
حق��ول �أخ��رى جت��اور النق��د
املعرفة بطريق��ة تتناغم مع
على
الثقافية
القراءة
فينهل منه��ا مبا يعزز قدرته
احلياة املعا��صرة ،ال احلياة
على تقدمي ال�ص��ورة املثالية
املهجورة التي يتحدث عنها
وجه التحديد هي
يف التحليل والتق��ومي ،..هذه
النق��د يف ق��رون �س��حيقة،
واحدة من متطلبات
بتقدي��ري ثيم��ة احل��ذر التي
ويتح��دث عنه��ا التاري��خ
النصوص
في
الخوض
يج��ب ان نتوخاه��ا ونح��ن
بو�ص��فه �رسدي��ة ك�برى من
.
معها.
واإلحتدام
نخو���ض يف ج��دل الطبيع��ة
�رسدي��ات املعرف��ة املتخيلة
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وال�رسد من �إرها�ص��ات للم��كان والطبيع��ة والبيئة،
ب��ل ومن حفري��ات عميقة من خ�لال اللغة بحيثيات
امل��كان والطبيع��ة� .أقول على الرغم من ذلك ين�ش��غل
النقد يف تطبيقات الإنطباعية والرومان�سية البعدين
عن �أفق الطبيعة و�س�يرورة املكان ،يف حني �أن النقد
البيئ��ي ميتد ت�أ�سي�س��ا وجذورا م��ن الواقعية القدمية
والرا�س��خة� .أق��ول ذل��ك و�أعتق��د �أن جتدي��د اخلط��اب
النق��دي ال يجازف كث�يرا يف معطي��ات احلداثة وما
بعدها �إال بعد �أن ي�س��تهلكها التنظري وي�ش��بعها در�سا
وج��دال في�أت��ي للتطبيق��ات بع��د �أن ته��د�أ عا�ص��فة
املفهوم وت�س�تريح على خ�ش��بة يف ال�ضفاف ،ان هذا
املنه��ج "يعتم��د عل��ى وعي االدي��ب البيئ��ي ور�ؤيته
جت��اه ما يحيط به ومن يحيط به ،كما �أنه يركز على
ق�ض��ايا البيئة من منطلق �إن�س��اين متج��اوزا احلدود
بني الكائنات واجلماد ،غري معرتف بحدود جغرافية
�أو عرقي��ة"( )2وعل��ى ه��ذا الأ�س��ا�س ،رمب��ا نعتق��د
باحل�ض��ور الالفت والقوي الذي ميك��ن �أن ي�ؤديه هذا
املنه��ج النقدي بعد عب��وره حاجز اجلغرافيا وحاجز
العِ��رق ،ب��ل وعبوره م�تن الن�س��ق القار اىل ال�س��ياق
املفتوح على القراءات الثقافية املتعددة التي تن�ش��ط
تركزت اجلهود البحثي��ة يف مقاربات املفهوم
كلم��ا ّ
وامل�ص��طلح بالتداول وبالتطبيق على مناذج حملية
وعربي��ة ،لأن الناق��د ال��ذي تختم��ر فك��رة البيئة يف
منهج��ه النق��دي ويف �إجراءات��ه املختلف��ة "يتطل��ع
لإقتف��اء �أثر الأف��كار واملزاعم البيئي��ة حيثما تظهر
ليت�سنى له مالحظة حوار متوقع ويعمد النقد البيئي
�إىل تقييم الن�ص��و�ص والأفكار فيما يتعلق برتابطها
وجدواها ب�صيغة ا�ستجابة للمحنة البيئية"(.)3
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واث��ر البيئة عل��ى تداعيات النف���س يف العمل االدبي
�شعرا كان �أم رواية و�رسدا ونرثا ،مثلما هي تداعيات
الن�ص ت�أثرا بعوامل الطبيعة الغنية بو�صفها عنا�رص
وحمددات للمعنى وللظاهرة االجتماعية ال�شاخ�ص��ة
يف الن�ص��و�ص وثيماته��ا� ..إىل ذلك يناق���ش الدكتور
حمم��د اب��و الف�ض��ل ب��دران ا�ش��كاليات امل�ص��طلح
وعالقاته ال�شائكة مع املفاهيم املجاورة له ،وي�شري
�إىل �إعرتاف الناقدة "كارين وينكلر" ب�صعوبة التما�س
معنى حمدد لهذا امل�ص��طلح ب�سبب من الت�صاقه على
نحو ما بـ"الدرا�س��ات الثقافية اخل�رضاء" فهو ي�شمل
العوام��ل التالي��ة  :الأ�ص��ل والطبق��ة واجلن���س ،وهي
عوامل م�س��تخدمة يف حتليل االدب ،وتعرتف �أي�ض��ا
بغمو�ض امل�ص��طلح يف ن�ش��وئه ،لكنها ت�ش�ير اىل انه
عندما يو�ض��ع يف بوتقة الدرا�سات التي متتلك وعيا
مباهيتها وكائناتها فان االلتبا�س يتفكك تدريجيا،
وترج��ع وينكلر كرثة اال�ص��طالحات فيه اىل ت�ش��عب
ا�ص��طالحات النق��د االدب��ي وتعددها ،فت�ص��فه بانه
نق��د للجميع .فيما متيزه عن �س��واه بقدرته على رفع
الوع��ي البيئي وانه ج��اء كردة فعل عل��ى النظريات
النقدية يف الثمانينيات والت�سعينيات ،ف�ضال عن �أنه
يبح��ث ع��ن كيفية متثيل الطبيعة يف الق�ص��يدة وعن
دور املكان يف حبكة الرواية وهو مو�ض��وع للرتابط
بني الطبيعة والثقافة(.)1
�إن منهج��ا جدي��دا كهذا ال��ذي نحن ب�ص��دده الآن ،مل
يت�ص��در م�تن الدرا�س��ات النقدي��ة ،ومل تتفاع��ل معه
االكادمييات ،ومل يت�ش�� ّكل ك�إج��راء نقدي على الرغم
من �أهمية ر�ؤيته يف النظر �إىل الن�ص��و�ص االبداعية.
�إذ يكاد ال يخلو ن�ص من ن�ص��و�ص الإبداع يف ال�شعر
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وباعتب��ارات �أهمية النقد البيئي و�أهمية
الطبيع��ة وامل��كان� ،س��نقر�أ يف ال��سرد
�أعم��اال متعددة ت�أخذ عل��ى عاتقها ر�ؤية
املكان والبيئة جوهرا لتمثيالت الواقع،
�إذ لن ي�ستطيع املتلقي قراءة ذلك احلدث
ال��سردي مبع��زل ع��ن التخيي��ل للم��كان
والبيئة ،ب�س��بب م��ن تفاعلهما مع البنية
ال�رسدي��ة يف الرواي��ة والق�ص��ة .ولنا يف
"اململك��ة ال�س��وداء"( )4ملحمد خ�ض�ير
حي��ا مع امل��كان ال ميكن عبوره
تفاعال ّ
�أو ن�س��يانه :اجل��دران ببيوت ال�شنا�ش��يل
يف الب�رصة و�أثر ال�شنا�ش��يل نف�س��ها على
التعامل مع الطبيعة ،وال�سالمل التي ينهمر
ال�ض��وء عليها بت�شكيالت ال تخ�ص �سوى
هذه االمكنة ،ورائحة البحر يف �ش��واطئ
الب��صرة ونخيله��ا ،و�ص��وال �إىل تداخ��ل
الأمكن��ة يف خطاط��ات الغرف ال�ض��يقة
م��ع التقهق��ر النف�س��ي لأبطال��ه و�شخو�ص��ه يف تل��ك
املجموع��ة الرائدة� .إذ يجري ذلك يف �رسد الق�ص���ص
وك�أنه ير�س��م ف�ضاء ثالثي الأبعاد بتج�سيم حلميمية
امل��كان وفرادت��ه ،حتى يخي��ل �إليك عند الق��راءة �أن
خ�ض�ير يت�أمل يف امل��كان والبيئ��ة باعتبارهما من
مكمالت �ص��نعة احلبكة و�سريورة ال�رسد .ومع حممد
خ�ض�ير �أي�ض��ا يف "ب�رصياث��ا"( )5عالق��ة �أثرية مع
املكان ،ب��ل �إن طبيعة الب��صرة وبيئتها كانا رهانا
للإج��راء ال��سردي وفكرت��ه الأ�س��ا�س ،ومن��ه ينطلق
لت�أثي��ث معمار ال��سرد يف هذا الكتاب ال��ذي يتخيل
املدين��ة �إىل ح��د طباع��ة �أثره��ا على �س��حنة النا�س
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تذكر ب�رصياثا
و�أرواحهم ،وما يهمنا يف ّ
هو انهمامها باملكان بطريقة ت�ش�ير اىل
�أهمية البيئة والطبيعة ك�أثر وما اخرتاعه
و�ص��نعه لـ"قري��ة احلكائ�ين" �إال تنويعا
لتغاي��رات ال��سرد ومناه�ض��ة رتابت��ه
و�س��كونه ،وق��د عم��ل علي��ه بخف��ة كائن
مت�أمل يف ب�رصة املكان وب�رصة الزمان
ت .ا�س  .اليوت وب��صرة ال��روح ،االم��ر ال��ذي ي�س��وغ لنا
اعتبار ه��ذه الكتابة جزءا م��ن متطلبات
فل�س��فة ال�رسد واالنتقال به من ف�ضاء �إىل
ف�ض��اء �آخر يتوخ��ى الن��درة والفرادة يف
�رسد يجيء حممال بالفوتوغراف وبوحه
احلاذق الذي مل تخط��ئ عينه املكان ومل
تخط��ئ روحه االثر الذي يت�س��اءل طويال
عل��ى امت��داد ب�رصياث��ا وال يتوق��ف �إىل
جربان خليل جربان االبد..
ورمبا جن��د الأمر ذاته عند ف���ؤاد التكريل
يف روايت��ه "الرج��ع البعيد" حيث االزق��ة والدرابني
وروائ��ح بغ��داد القدمي��ة وبيئته��ا الت��ي ال تخطئه��ا
العني ،بارزة و�شاخ�ص��ة بطريقة تن��م عن قوة ت�أثري
بالغ متار�س��ها البيئة على ابطال الرواية وخطابها،
�إذ �سيتح�س�س قارئ الرجع البعيد نكهة خمتلفة للبيئة
البغدادية ال ت�ش��ابه يف �سحنتها بيئة اخرى ،ومن ثم
�س��يتهجى خطاط��ة بغ��داد – حياة بغ��داد على وجه
التحدي��د – بطريق��ة ثقافي��ة اكرث منه��ا تاريخية �أو
درامية ،و�س��تتيح هذه الرواية تلم�س املكان بو�صفه
خ�صي�ص��ة ثقافي��ة مثلم��ا �س��تتيح �س��مات ومالم��ح
بيئي��ة للمدينة وعالقتها بالطبيع��ة وت�أثريهما على
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الطبيع��ة م��ن ح��ال �إىل ح��ال وب�ين الف�ض��اء ال��ذي
الإن�س��ان و�أخطائه وتطلعاته ونوازعه الب�رشية التي
ت�ص��نعه البيئ��ة جمتمع��ة  :طبيع��ة كان��ت �أم مكان��ا
�سنلم�س �س��موها وانحطاطها كلما توغلنا عميقا يف
مبنيا باحلجر والآجر ،مرف�أ كان �أم واحة من واحات
الق�ضاء ال�رسدي الذي �صنعه التكريل..
�ض��فاف الأنهار والبحريات� .إذ �سيتمثل نوع الطبيعة
حمم��د خ�ض�ير وف���ؤاد التك��ريل ،كان ق��د �س��بقهما
يف نهاي��ة املط��اف بالت�أثري على م�ض��مرات النف�س
عبدالرحم��ن مني��ف يف رباعيت��ه "م��دن املل��ح" يف
الب�رشي��ة عن��د التعبري عن خلجات ال��روح والوجدان
�إج��راءات ��سرده املوجع يف التحول م��ن البداوة �إىل
وال�ضمري .و�ستعمل الطبيعة على ح�ضورها املختلف
النفط� ،إذ ينطلق الن�ص من البيئة وينتهي عندها ،وقد
م��ن بيئة �إىل �أخ��رى .ثم علين��ا �أن نتوق��ف بالت�أمل
حف��رت البيئ��ة عميقا يف روح تل��ك الرواية وبنائها،
والتحلي��ل عن��د مفه��وم جمالي��ات املكان بو�ص��فه
ومن ثم �سنتهجى ت�أثري البيئة على �صناعة الإن�سان
مفهوم��ا را�س��خا وق��ارا يف اال�ش��تغاالت النقدي��ة،
وميوله ورغباته يف تلك الرواية خا�ص��ة يف جزئيها
وبو�س��عنا �أن نت�س��اءل ع��ن عالق��ة ه��ذه اجلماليات
الأول والثاين (التيه واالخدود) �إذ �أن حركة الإن�س��ان
بالطبيع��ة نف�س��ها التي ينطلق منها املكان � :ألي�س��ت
تهيم عل��ى وجهها ب�أثر من التغي�يرات الطبوغرافية
تل��ك اجلمالي��ات الت��ي تتج��ه اىل م��كان حم��دد هي
بتم��ازج ث��روة ال�ص��حراء بعط��اء املدني��ة ،مثلم��ا
بال�رضورة جزء من جماليات بيئة وطبيعة؟
�س��يتمازج ب��وح ال�ص��حراوي ولوعت��ه الطويلة ببوح
�إن النظ��رة املتج��ددة للطبيع��ة ،ه��ي واح��دة م��ن
الع��صر املزدان باملكنن��ة ونتائجه��ا الكارثية على
اج��راءات التحدي��ث يف االدب والفك��ر ،فمعرف��ة
الإن�س��ان وطبيعته الفطرية التي �ستعاين الأمرين يف
العالقة الرا�س��خة بينهما �ست�ش�ير اىل جتدد اخلطاب
الو�ص��ول �إىل حالة من الإ�س��تقرار والر�سوخ ..مناذج
االدبي وافاقه التعبريية و�ص��وال اىل ا�ش��باع الرغبة
كث�يرة تتمثل الت�أثريات البيئي��ة على الأدب ال ميكن
االن�س��انية باال�س��تفادة من مقومات الطبيعة ماديا
ح�رصه��ا على االطالق ..ويف هذا املف�ص��ل الميكننا
ومعنوي��ا .و�سي�ش�ير ادوني���س اىل مث��ل تل��ك العالقة
�أن نف�صل بني التغريات املكانية واجلغرافية وحتول
الت��ي تق��ود اىل فهم عمي��ق للطبيعة
بو�ص��فها م��ن ا�س��تثمارات جتدي��د
اخلط��اب الثق��ايف" :علمي��ا ،تعن��ي
يولد النقد البيئي في التباسات التفكير
احلداث��ة اع��ادة النظر امل�س��تمرة يف
المنهجي في النقد بسبب مقاربته من
معرف��ة الطبيع��ة لل�س��يطرة عليه��ا،
مناهج راسخة يقف في مقدمتها منهج
وتعمي��ق ه��ذه املعرف��ة وحت�س��ينها
«البنيوية التكوينية» إلتساعه ومجاورته
باط��راد"( )6و�سي�ص��ف �أدوني���س
اخلط��اب الإبداعي مب��ا ي�ؤ�رش �أهمية
االشتغالين معا (األدبي والثقافي).
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بالغة للطبيعة والوجود بو�صفهما من �أهم متطلبات
اخلطاب الإن�س��اين يف الأدب وقدرته على الإن�ش��غال
باملكان والطبيعة والوجود لأنهما بب�س��اطة �شديدة
م��ن متطلب��ات اخلط��اب واملعن��ى� ،إذ يتع��ذر علينا
دائم��ا �أن نتفاع��ل م��ع التخيي��ل الذي ال ي�س��تند �إىل
حقائ��ق� ،أو ال��ذي ال يول��د من حقائق را�س��خة تطبع
�أثرها يف �أذهاننا ،وعندئذ �س��يكون التخييل ف�س��حة
م��ن ف�س��حات متثي�لات الواق��ع م��ن خ�لال الإبداع
والندرة يف اخلطاب والتعبري عنه .يقول �أدوني�س يف
�أهمية الوجود وعالقته الرثة بالأدب والإبداع �" :إنه
نظ��ر مع��ريف ي�ص��غي �إىل العامل فيما يخلف �ص��ورة
جدي��دة له .وهو �أذن �ش��مل الوجود كل��ه ،وجماليات
الوجود"()7
وت�ش�ير املارك�سية بو�ضوح اىل نوع من الفظاعة يف
�أالثر الكبري الذي يخلفه طغيان االن�س��ان وا�ستبداده
و��شروره عل��ى الطبيع��ة والبيئ��ة عندم��ا ت�ش�ير �إىل
الهيمنة على ال�ش��عوب وا�ستغالل ثرواتها وت�شويهها
والعبث مبقدراته��ا ،يقول مارك���س" :احلياة البدنية
والروحي��ة للإن�س��ان مرتبط��ة بالطبيعة مم��ا يعني
�أن الطبيعة مرتبطة بنف�س��ها ،لأن الإن�س��ان جزء من
الطبيع��ة( ،)8وق��د حفل��ت
الفل�س��فة املارك�س��ية يف
�رشوح��ات ال ح��صر له��ا
يف حتقي��ق مثل ه��ذا النوع
م��ن العالق��ة الأ�س��تبدادية
والقهري��ة ،وحث��ت عل��ى
الث��ورة والتغي�ير مبوجبها
و�أ�س��هبت يف عالق��ة االدب

ف�ؤاد التكريل

والفكر مبو�ضوعات مثلها.
يف ال�ش��عر �أي�ض��ا ويف منوذج��ه العاملي على �س��بيل
املث��ال ،يطل علين��ا "ت .ا�س �ألي��وت" باهتمام بالغ
يف ر�ؤيت��ه للمكان يف الن���ص "االر�ض اليباب" وهو
منوذج لتمثيالت البيئ��ة وعالقتها باجلدب واليباب
واالنهي��ار الكامل للنف���س الب�رشية .وك��ذا احلال مع
"رو�س��ني" البلغ��اري ال��ذي تتق��دم ن�صو�ص��ه بيئة
ال�س��جن وعالقت��ه الغني��ة باخلارج والت��ي تنتج من
خ�لال تل��ك العالقة احلرجة ن�ص��و�ص بيئ��ة ومكان
وطبيع��ة تنتج عذاب��ات �شخ�ص��ية ال ميكنها ان تربز
وت�ش��كل هاج�س��ا �رسديا كبريا لو ال ف�س��حة الت�أثري
البال��غ للبيئ��ة وعالق��ات ال�س��جن املت�ض��من عالقة
ال�ضيق باملت�سع.
يف النم��وذج العرب��ي� ،س�نرى جتربة ج�بران خليل
جربان و�أ�س��تثماره �سحر الطبيعة ما يلفت �إنتباهتنا
كثريا خا�صة يف ن�صه الطويل "املواكب" وكذا احلال
فيم��ا يخ�ص جتربة ف�ؤاد رفقة ويو�س��ف اخلال ،ويف
النموذج املحلي �س�نرى �إىل طالب عبدالعزيز وعمار
امل�س��عودي على �س��بيل املثال ال احل��صر ،من حيث
كثافة املكان والطبيعة والبيئة يف ن�صو�صهم ،حتى
يخي��ل �إلي��ك �أن مو�ض��وعة
خ��ارج امل��كان وخ��ارج
الطبيع��ة ل��ن تك��ون م��ن
�إهتماماتهم��ا يف معظم ما
كتبا من ن�صو�ص.
واذا م��ا تو�س��ع البح��ث
ع��ن من��اذج �إجرائي��ة على
ال�ص��عيد العامل��ي والعربي
حممد ابو الف�ضل بدران
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ال�شخ�ص��ية �س��واء كان��ت
واملحلي ،ف�س��نجد �أن جتارب
ال يمكننا ان نفصل
حقيقي��ة ام متخيل��ة� .إذ م��ن
كث�يرة ا�س��تثمرت يف املكان
المكانية
التغيرات
بين
الطبيعي جدا ان يكتب �سكان
واعتربته يف �صميم �شعريتها
والجغرافية وتحول
بح��ر الكاريب��ي ع��ن البح��ر
وبنائها الفني واملو�ضوعي،
بو�ص��فه احلا�ض��ن الرئي���س
وثم��ة خرائطي��ة �س��تحملنا
الطبيعة من حال الى
للم��دن املطل��ة علي��ه ،ب��ل
�إىل ب���ؤرة ن�ص��و�ص متع��ددة
حال وبين الفضاء الذي
و�س�نرى اىل ت�أثرياته البيئية
كان مبعثه��ا االن�ش��غال يف
مجتمعة.
البيئة
تصنعه
واملناخي��ة يف جوهر الن�ص
البيئ��ة وامل��كان يف الن�ص،..
االدب��ي لديه��م  -غابري��ل
دون �أن يقرتن ذلك باهتمام
غار�سيا ماركيز على �سبيل املثال  ،-مثلما �ستتمثل
ملحوظ يف الظاهرة النقدية ،بل و�سينعدم ذلك �إذا ما
الن�ص��و�ص التي يطل منها اجلبل على �سحنة التعبري
ا�س��تثنينا امل�رشوع الطويل والغني ليا�س�ين الن�صري
ال�ش��عري وال�رسدي على املناطق ال�شمالية واجلبلية.
يف �إ�ش��تغاله الالف��ت على �أهمية امل��كان والبيئة يف
والت�أثري ذاته �س��يخت�ص بال�صحراء ال�شا�سعة و�أثرها
الن�ص ال�رسدي وال�شعري ،.والن�صري جتربة فردية يف
على االدب منذ فجر التاريخ .هذا االجراء وهذا القول
النقد العراقي مل تتعدد لت�ص��ل �إىل م�س��توى الظاهرة.
ي�ص��ح �أي�ض��ا على جت��ارب كث�يرة للغاية ،و�س��يقود
وخال�صة القول يف هذا امل�ضمار � :إن ح�ضور الطبيعة
خرائطي��ة النق��د �إىل حيث توا�ش��ج ال��روح يف املكان
والبيئة واملكان ب�صورة كثيفة يف الن�ص ،يتيح للنقد
والطبيع��ة وت�أثريهما املتب��ادل يف الن�ص يف عالقة
�أن يقر�أه على وفق منهج النقد البيئي.
�س��يفهمها القارئ النابه ب�سهولة وي�رس .فكم من مرة
عل��ى �أن ذلك يج��ري باعتبارات ح�ض��ور البيئية يف
نعتنا �ش��اعرا بالعن��ف وبالروح اجلاف��ة الن ثقافته
بنية الدرا�سات الثقافية ،مثلما يجري بو�صف الن�ص
الت�ص��حر الذي عا�ش فيه حياته كلها ،وما
نابعة من
وعاء الن�ص��هارات ر�ؤيوية للم��كان والطبيعة
نف�س��ه
ً
ّ
�إن �سنحت له الفر�صة بالإقرتاب من املدنية والعمران
واملناخ والبيئة ،.وهي م�سوغات للقراءة يف خطاطة
وبيئ��ة اخل�ص��ب الندية ،حتى بدا ذلك الأثر �شاخ�ص��ا
ه��ذا املنهج اجلدي��د الذي ي�ض��يف للقراءة ُبع��دا �آخر
يف بني��ة ق�ص��يدته ،وك�أن��ه تخلى ع��ن جفاف روحه
وف�ض��اء خمتلف��ا ميكننا ع�� ّده تنويعا م��ن تنويعات
ً
و�إىل الأبد! ..ثم هل �سينتهي النقد الثقايف يف تفكيكه
القراءة الثقافية والن�صية على حد �سواء.
ملق�ص��ديات العنف والقبح امل�ض��مرة يف ال�شخ�ص��ية
لك��ن ال�س���ؤال اجلوهري الذي �س��ينبثق م��ن حيثيات
املمت��دة �إىل ال�ص��حراء ،مثلم��ا �سيحت�ض��نها النق��د
امن��اط البيئ��ة وح�ض��ورها يف االدب� ،س��ي�أخذ نوعا
البيئي اىل �أدواته التي تت�ضمن البيئة والطبيعة بقوة
م��ن احلراج��ة يف بل��ورة االج��راء النق��دي ..فمث�لا
و�إ��صرار و�أهمية بالغة؟� .إىل �أي املنهجني �س��نحتكم
�س��تبدو الطبيع��ة م�ؤثرا وا�س��عا وكب�يرا يف التجارب
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لكن الأثر �س��يتمخ�ض عن التجربة املعا�ش��ة �أكرث من
يف نهاي��ة املطاف بق��راءة هذه النزعة ال�ص��حراوية
كونه��ا مطبوعة ومرتاكمة باملعرفة وبو�ص��فها �أثرا
ال من انتاجنا االدبي الذي
تخ�ضب تاريخ ًا طوي ً
التي ّ
من �آثار الطبيعة والبيئة التي �صنعت ذلك االدب ومل
ن�س��ميه تراثا عظيما وغنيا؟ ..نت�س��اءل هنا من دون
ت�صطنعه ..هذا هو الفرق يف درا�سة الن�ص مب�سوغات
�أن نغف��ل �أن من البديهي درا�س��ة تالق��ح هذا املنهج
الت�أثر والت�أثري ،.اعني م�سوغات �أثر الطبيعة اال�صيلة
مع مناه��ج �أخرى لتفكيك االلتبا�س الذي �أ�رشنا �إليه
ال املتخيل��ة فق��ط باعتبارها من افرتا�ض��ات تناغم
مبكرا يف هذا التمهيد.
الن�ص مع الطبيعة والبيئة..
وعل��ى الرغم م��ن ذلك� ،س��تطر�أ متغ�يرات الر�ؤية يف
علين��ا هن��ا �أن نح��دد مفه��وم وم�ص��طلح ذل��ك النقد
حتلي��ل �أفقية ال�س���ؤال ذات��ه على املتخي��ل البيئي �أو
ال��ذي يري��د �أن ينتظ��م يف حتدي��ات الق��راءة اجلادة
املكاين ،و�س��نقر�أ الت�أث�ير البيئي بطريقة خمتلفة من
للن�ص��و�ص �أ�س��وة بغ�يره م��ن املناه��ج املعروف��ة
حي��ث درا�س��ة البيئة ك�س��ياق ثقايف ال ن�س��ق طبيعي
والرا�س��خة ،مثلم��ا علينا �أن ننظر بع�ين الأهمية �إىل
يتناغم مع الن�ص� .أعني على وجه التحديد �أن يكتب
عالقة هذا املنهج بالأخالق وفل�سفتها بعد اال�ساءات
امل��رء عن البح��ر م��ن دون �أن ي��راه ،مثلما �س��يكتب
املتكررة والبالغ��ة اىل البيئة واملكان والتي �أحدثت
عن ال�سال�س��ل اجلبلية م��ن دون �أن يعي�ش يف كنفها.
ه��زات عنيفة يف ال��روح الب�رشي��ة� .ألي�س ال�ش��عر من
و�س��تظل الر�ؤية املتخيلة امل�ش��بعة بالده�ش��ة و�سحر
اخلطاب��ات املثالي��ة الت��ي
امل��كان مطبوع��ة يف الن���ص
تن��وح عل��ى خراب��ات الدنيا
بالوعي وبالرتاك��م املعريف
وب�ض��منها الطبيع��ة والبيئة
ال بالتجرب��ة الأ�ص��يلة
بعين
ننظر
أن
علينا
وامل��كان بطبيعة احلال؟ فما
والإن�ص��هار بامل��كان� .إذ �أن
األهمية إلى عالقة
ال��ذي ين�ش��ده النق��د البيئ��ي
الق��راءة عل��ى وف��ق الوع��ي
يف نهاي��ة املط��اف؟ ،وكيف
ال��ذي نعرف��ه يف الكتاب��ة،
هذا المنهج باألخالق
�س��يتبلور معناه وان�ض��باطه
�ست�شري �إىل احتمالية املعرفة
وفلسفتها بعد
واختالف��ه ع��ن املناه��ج
باملكان واحللم فيه ا�س��تنادا
المتكررة
االساءات
االخرى ،بعد �أن ات�ض��ح لدينا
للمخيل��ة اخل�ص��بة  -بقط��ع
والبالغة إلى البيئة
مب��ا ال يقب��ل ال ّلب���س عالقته
النظ��ر عن وج��ود التجربة -
احلي��ة والفاعل��ة باملناه��ج
ولن��ا يف العديد م��ن جتارب
والمكان والتي أحدثت
االخرى الن�ص��ية وال�س��ياقية
املتخي��ل يف الطبيع��ة �ش��عرا
هزات عنيفة في الروح
يف �آن مع��ا؟ ه��ذه اال�س��ئلة
و�رسدا ما ي�ش�ير اىل مدونات
البشرية.
الت��ي ي�س��تدعيها ه��ذا النمط
كث�يرة يف ه��ذا امل�ض��مار.
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االخرى املتمثلة باملناهج الرا�س��خة واملعروفة ،بل
�سيتوا�ش��ج معه��ا بطريقة الفت��ة لالنتب��اه وتنم عن
ات�ساع هذا املنهج احليوي والفاعل يف نقدية ما بعد
احلداثة وما بعد بعدها.
ه��ل ميكنن��ا �أن نكتف��ي ب�أ�س��ئلة م��ن ه��ذا النوع عن
منه��ج مثل��ه؟ وه��ل ميكنن��ا �أن ننتهي من اال�ش��ارة
�إىل اهميته ال�ض��ائعة يف مدونتنا النقدية املعا�رصة
وان�شغالها الدائم بالزخرفيات واجلماليات والبالغة
القدمية؟ هذه اال�سئلة وغريها حتر�ضنا على املعرفة
املنهجية التي يراد لها اليوم �أن تنتف�ض على القراءة
االفقي��ة املك��رورة للن�ص��و�ص ،حت��ى �ص��ارت مث��ل
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النقد البيئي

النقدي او الف�ض��اء املعريف اجلديد� ،سوف لن تتوقف
بدرا�سات نكتبها هنا وهناك بغية االم�ساك ب�أطراف
متبنيات��ه وحمددات��ه االكادميي��ة املعروف��ة ،والتي
ب��د�أت من��ذ �س��بعينيات القرن املا�ض��ي عن��د املفكر
والناق��د وليام روكريت "لدرا�س��ة العالقة بني االدب
والبيئ��ة مبا فيها املكان والطبيعة واالر�ض واحلياة
وهو من نقديات ما بعد احلداثة" بح�سب الناقد جميل
حم��داوي( ..)9ومن ث��م باعتبارها �أفق��ا �أيكولوجيا
يحفر يف معرفة املكان والبيئة والزمان الذي ينبثق
يف �أثرهما يف الن�ص االدبي ،..و�أعتقد جازما �أن �أفقا
به��ذه التعددية لن يجري مبعزل عن الطرائق النقدية
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البيئة من ثقافة المحيط
ص
إلى ثقافة ال َّن ِّ
د .رواء جليل �شلوحي

� َّإن البيئ��ة ه��ي الأُ ُّم الك�برى الت��ي تت�ش��كَّل م��ن
احلية)،
احلية،
واملكون��ات غري َّ
�أبنائه��ا( :الكائن��ات َّ
ِّ
واجل��زء يف ال��ك ِّل يف � ٍآن معاً،
ال��كل يف اجل��زءِ،
فه��ي
ُّ
ُ
ديناميكي ٌة ت�ؤ ِّثر وتت�أ َّثر ،وبقدر
والبيئ ُة �أي�ض ًا ظاهر ٌة
َّ
ُ
م��ا ُتعط��ي ت�أخذ ،فعالق��ة ه��ذه الأ ُّم الك�برى عالق ٌة
و�رسمدية �أي�ض�� ًا فال انف�ص��ال
تكاملي�� ٌة م��ع �أبنائها
َّ
َّ
ويكمل��ه من��ذ � َّأول
يك��ون الآخ��ر
ِّ
بينهم��ا ،ف�أحدهم��ا ِّ
ولع��ل �أقدمها احل�� ُّد القائل ب��� َّأن البيئة:
ال َّتنظ�يرات،
َّ
اخلارجي��ة ،التي لها
جمموع�� ُة الظُّ روف وامل�ؤ ِّث��رات
َّ
نبه لت�أثري
احلية( ،)1فال َّت ُّ
أث�ير على حياة الكائنات َّ
ت� ٌ
البيئي��ة عل��ى الكائن��ات كان
الظُّ ��روف وامل�ؤ ِّث��رات
َّ

مكان
مبكِّ��راً ،كظاه��رة هجرة بع���ض الكائنات م��ن
ٍ
البيئية الطَّ ارئة.
لآخر ،تبع ًا للظُّ روف
َّ
احليوية
البيئي بال ِّدرا�سات
ويعود ا ِّت�صال البحث
َّ
ِّ
طفق��ت يف البح��ث ع��ن
� َّأو ًال ،ه��ذه ال ِّدرا�س��ات الت��ي
ْ
بيع��ي ،و�إمكانياتها
طبيع��ة الأحياء ،وتاريخه��ا الطَّ
ِّ
�رشع��ت
كي��ف ،وال َّتعاي���ش ،وال َّت��وازن ،وح�ين
ْ
يف ال َّت ُّ
العلوم احلديثة والفل�س��فات املعا�رصة نحو ال َّت�ضافر
نظريات
ظه��رت
املو�ض��وعاتي،
العلمي ،وال َّتعا�ش��ق
ْ
َّ
ِّ
ِّ
ُ
هملت،
ثقافية ت�ش ُّد بع�ض��ها ،لدرا�سة مو�ضوعات قد �أ ْ
َّ
الرغم م��ن قيمتها
ومل تمُ ن��ح العناي��ة الكافي��ة عل��ى َّ
الوجودية ،فظهر مو�ضوع (البيئة) ب�صفته مو�ضوع ًا
َّ
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ن�ض��وج �آرائهم لتكون درا�س��ات ذات �أ�صول ،وقواعد،
وله��ا وظائ��ف ،وغاي��ات ،تدر���س البيئ��ة ب�ص��فتها
أدبية.
حا�ضنة
وجودية ،وظاهرة � َّ
َّ
البيئية � ،اَّإل
لت (كار�سون) �رشارة ال ِّدرا�سات
وقد م َّث ْ
َّ
قريب ،مل يكن
� َّأن �أعمالها و�أعمال البيئيني ح َّتى ٍ
وقت ٍ
الرغم من و�ضوح �أهدافها،
لها نتائج وا�ض��حة ،على َّ
واجله��ود املبذول��ة م��ن الباحث�ين ،الذي��ن راح��وا
يفكِّكون املجازات والأ�س��اليب التي ُت�شري �إىل ظواهر
بيئي��ةٍ  ،تع ِّزز وعي الإن�س��ان مبحيط��ه ،وارتباطه به،
َّ
فوقي ًا عليه(،)4
ب�ص��فته ع�ضواً فاع ً
ال فيه ،ال رئي�س�� ًا َّ
فما زال �أمام هذه ال ِّدرا�س��ات �شوط طويل ؛ كي حت ِّقق
البيئية ت�سري يف
ن�ص��اً ،فواقعاً ،وال ِّدرا�س��ات
َّ
غاياتها َّ
�ضوء منظورين:
ل/احلي��ويُ :يعنى بدرا�س��ة مظاه��ر البيئة ،التي
ال َّأو
ُّ
ال عالق��ة للإن�س��ان بوجوده��ا ،ودرا�س��ة تاريخه��ا
بيع��ي ،م��ن دون تن��اول ت�أ ُّثره��ا وت�أثريه��ا� ،أي
الطَّ
ِّ
العلمية(.)5
بال�صفة
درا�ستها
َّ
ِّ
ق��ايفُ :يعن��ى بدرا�س��ة البيئ��ة بو�ص��فها
الآخر/ال َّث
ُّ
متميزة،
مو�ض��وع ًا
ثقافي��اً ،ميلك حم ِّددات ،و�س��مات َّ
َّ
احليوي� ،إذ يرمي �إىل
فهو �أو�سع مفهوم ًا من املنظور
ِّ
درا�س��ة البيئ��ة ت�أ ُّثراً وت�أثرياً؛ لأ َّنه
منظور ذو �ص��بغةٍ
ٌ
ديناميكيةٍ (.)6
َّ
و�س��عى الباحثون يف �ض��وء هذين املنظورين �إىل
خ�ص�ص��ات
ال ِّدفاع عن البيئة ،وحمايتها،
ْ
فظهرت ال َّت ُّ
الت��ي جتع��ل البيئ��ة حت ِّق��ق هدفه��ا املن�ش��ود يف
ال ِّدرا�س��ة ،وال َّتحلي��ل ،وال َّت� ُّأم��ل ،واحلماية ،ك��ـ( :علم
البيئية،
البيئية ،والهند�س��ة
البيئي ،والترَّ بية
ال َّنف���س
َّ
َّ
ِّ
البيئي��ة ،وال َّتاريخ
البيئي��ة ،واجلغرافي��ا
والكيمي��اء
َّ
َّ
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ال له��ذا الوجود ،ال
هم ًا نبي ً
َّ
ثقافي�� ًا معا�رصاً ،يحم��ل َّ
ب�ص��فته مو�ضوع ًا قد اعتاد الإن�س��ان ال َّتعاي�ش معه،
هي�أ لظهور (ال ِّدرا�س��ات
�أو الكتاب��ة عنه ،الأم��ر الذي َّ
البيئية) بفروعها املختلفة.
َّ
ت�ض��م اتجِّ اه��ات ومذاه��ب
البيئي��ة
وال ِّدرا�س��ات
َّ
ُّ
إبداعية
َّلت �أعما ًال �
بيئية ،وحل ْ
عدي��دة ق َّد ْ
َّ
مت تنظريات َّ
انفتح��ت ه��ذه ال ِّدرا�س��ات
بيئي��ة ،وق��د
ْ
ذات حوام��ل َّ
ُ
عل��ى العلوم واملعارف الأخ��ر؛ كي حت ِّقق غايتها يف
مو�ض��وع
لا عن � َّأن مو�ض��وع البيئة
ال َّت�ض��افر ،ف�ض� ً
ٌ
إحيائي��ة ،واملع��ارف
مت�ش��ع ٌب ،يدخ��ل يف العل��وم ال
ِّ
َّ
جتاوزت
إبداعي��ة ،له��ذا فق��د
الفكري��ة ،والأعم��ال ال
ْ
َّ
َّ
أ�ص��بحت وظيفتها درا�س��ة "عالقة
اللغوية ،و�
احلدود
ْ
َّ
يف
ين على مدى ال َّتاريخ ال َّثقا ِّ
ين بالالان�سا ِّ
ما هو �إن�سا ٌّ
ين
الب��شري ،وتق��دمي حتليلٍ ناق ٍد مل�ص��طلح (الإن�س��ا ِّ
ِّ
ذاته)"( ،)2وقد بد� ْأت هذه ال ِّدرا�سات على يد( :را�شيل
كار�سون ،وويليام روكريت ،وجوناثان باث ،وجرج
وم ْن
جريارد ،ومايكل زميرمان ،وجو�س��ت هريماند) َ
و�س��ع واالنت�ش��ار ،ف�ص��ار
ثم � ْ
�س��واهم ،من َّ
أخذت بال َّت ُّ
��اب ،ومدافع��ون يف الع��امل(� ،)3إذ
له��ا �
أن�ص��ار ،وك َّت ٌ
ٌ
ق�� َّدم ه���ؤالء درا�س��ات معا��صرة يف العالق��ة ب�ين
البيئ��ة والإن�س��ان م��ن جه��ةٍ  ،والبيئ��ة والأدب م��ن
�س��مت �أطروحاته��م بالبح��ث
جه��ةٍ ُ�أخ��رى ،وق��د ا َّت
ْ
���ص،
املو�س��وعي؛ النفتاحه��م عل��ى �أك�ثر من
تخ�ص ٍ
ُّ
ِّ
(الفل�سفية،
فبحوثهم ودرا�ساتهم م َّت�صلة باملجاالت:
َّ
والبايولوجي��ة) ،الأم��ر ال��ذي ع�� َّزز
واالجتماعي��ة،
َّ
َّ
معرفية
وتوجهات
علمية،
قدية ب�أفكار
َّ
َّ
درا�س��تهم ال َّن َّ
ُّ
ذات رواف��د متع ِّددة ،فحدث انتق��ال البيئة من ثقافة
���ص والإبداع ،بعد
املحي��ط واملجتمع �إىل ثقاف��ة ال َّن ِّ
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إ�شكالية نظرة (مارك�س)
وتقر ب�
البيئية
�أ.
َّ
َّ
َّ
اال�شرتاكيةُّ :
نظري��ة
للطَّ بيع��ة ،له��ذا ح��اول منظِّ روه��ا تطوي��ر
َّ
البيئي ،ترمي
بيئية �أكرث ا ِّت�ساق ًا مع الواقع
مارك�سية َّ
َّ
ِّ
ميقراطي لو�سائل الإنتاج و�أدواته ،من
د
ال
نظيم
�إىل ال َّت
ِّ
ِّ
دون ا�ستغالل البيئة ا�ستغال ًال جمحفاً ،وقال (جيم�س
اال�ش�تراكية تعمل على تطوير
البيئية
�أوكون��ور)َّ � :إن
َّ
َّ
البيئي يف
عامليةٍ  ،فقد ع َّد ْت ال َّتدهور
طبقيةٍ
�سيا�س��ةٍ
َّ
َّ
َّ
عملت على انف�ص��ال املجتمع
طبقيةً،
ق�ض��ي ًة
الع��امل
ْ
َّ
َّ
�إىل طبق��ةٍ عليا تنعم بالأرباح ،وطبقةٍ م�س��حوقةٍ يف
حداثية
ا�ش�تراكية ما بعد
فاقرتحت
العم��ل وال َّت ُّلوث،
ْ
َّ
َّ
البيئي(.)11
يلهمها املذهب
ُّ
الليربالي��ة:
البيئي��ة
ب.
و�ش��اعت ب�ص��ورةٍ كب�يرةٍ
ْ
َّ
َّ
دت
عن��د منظِّ ��ري الواليات امل َّتح��دة ال
أمريكي��ة ،و�أكَّ ْ
َّ
��ضروري للحيلولة
احلكوم��ي املنظَّ م
ب��� َّأن ال َّن�ش��اط
ٌّ
َّ
البيئي��ة ،م��ع احرتام حقوق الإن�س��ان
دون الأ��ضرار
َّ
دولية
دعت �إىل عق��د
و�ص��ون العدالة ،وقد ْ
اتفاقيات َّ
َّ
وج��ه
بيئي��ة �أك�ثر
فاعلي��ةُ ،
َّ
َّ
وع�� َّد ْت �أطروحاته��ا ال َّت ُّ
البيئي��ة
أف��كار
ل
ا
م��ن
ير
كب�
جلان��ب
إيديولوج��ي
ال
ٍ
ٍ
َّ
َّ
ُ
البيئي،
ثمة اتجَّ اهات �أخر يف الفكر
املعا��صرةَّ ،
لكن َّ
ِّ

البيئي،
ينية للبيئة ،واخليال
البيئي ،وال ِّدرا�س��ات ال ِّد َّ
ِّ
ِّ
لكن ال ِّدرا�س��ات
قد
ن
وال
،
البيئ��ي
أدب
وال
َّ
البيئي)(َّ ، )7
ِّ
ِّ
جرت يف �أربعة مذاهب رئي�س��ة،
قافي��ة
البيئية قد ْ
َّ
ال َّث َّ
ببع�ض ،وجرى �أحدهما يف الآخر ،وهذه
نفذ بع�ضها
ٍ
املذاهب:
البيئية،
ت�ضخم امل�شكالت
يا�سيةَّ � :إن
� َّأو ًال.
ُّ
َّ
ال�س َّ
َّ
البيئية ِّ
و��ضرورة ت�رشيع القوان�ين التي متن��ع زيادتها ،قد
متح��ورت
�سيا�س��يةٍ  ،وق��د
ولَّ��د احلاج��ة �إىل مقارب��ةٍ
ْ
َّ
خا�ص يف
املقاربات بني
وال�سيا�س��ة ب�ش��كلٍ
َّ
ٍّ
البيئية ِّ
وتو�س��ع
بيعية،
ال��ِّصرِرِّاع بني ُّ
ال�ش��عوب والبيئات الطَّ َّ
ُّ
بيعية،
ال��َّشرَرَّ كات
العاملي��ة امل�س��تهلِّكة للم��وارد الطَّ َّ
َّ
�سيا�سية،
يا�سية يف حركات
ومت َّثل مذهب
َّ
ال�س َّ
َّ
البيئية َّ
و�أحزاب ُخ�ضرْ  ،واحتجاجات ،ت�سعى �إىل �إعادة ال َّنظر
الكونيالية ،واحلرب
يا�س��ية م��ا بع��د
ال�س
َّ
َّ
يف ال َّثقاف��ة ِّ
تركت
الب��اردة( ،)8وم��ن منظِّ ريها (�س��نايدر ،ال��ذي
ْ
يا�سية� ،إذ ق َّدم
�أفكاره �أثراً كبرياً يف مذهب
ال�س َّ
َّ
البيئية ِّ
البيئي��ة وفل�س��فتها ،والترَّابطات
مو�س��ع ًة يف
َّ
�أف��كاراً َّ
املع َّقدة بني ال َّثقافة والطَّ بيعة(.)9
وهذا املذهب ذو �صلةٍ باملذهب
االقت�صادي ب�شكلٍ
ِّ
شر ،فه��و يق�� ِّدم مقارب�� ًة بني
مبا�� ٍ
يا�س��ي وح��ركات
االقت�صاد_ال�س
ِّ
ِّ
فظه��رت م�ص��طلحات
البيئ��ة،
ْ
شرعت العلوم الحديثة والفلسفات
حين
ْ
بيئي��ة متعلِّق��ة به��ذه املقاربة كـ:
ِّ
َّ
العلمي ،وال َّتعاشق
المعاصرة نحو ال َّتضافر
ة
واحلر
ة،
ُ��ر
حل
ا
ة
البيئي
أ�س��واق
(ال
َّ
َّ
َّ
ِّ
ْ
تشد
ظهرت نظر َّيات ثقاف َّية
الموضوعاتي،
ُّ
البيئي��ة،
واحلفاظي��ة
اخل��ضراء،
َّ
َّ
ْ
هملت ،ولم
بعضها ،لدراسة موضوعات قد ُأ
احليوي��ة)( ،)10ومن
أقليمي��ة
وال
َّ
َّ
البيئي��ة
�أظه��ر اتجِّ اه��ات مذه��ب
ُتمنح العناية الكافية على الرَّغم من قيمتها
َّ
يا�سية:
ال�س َّ
ِّ
الوجود َّية.
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البيئية العميقة ،ناق�ش نقد هذين
�أن�ص��ار
َّ
�س��وي) ،وقال:
(االجتماعي ،وال ِّن
املذهبني
ِّ
ِّ
(املركزية
� َّإن �أن�ص��ارهما ُي�س��يئون تف�سري
َّ
توما�س تايلور
الب�رشي��ة) الت��ي مت ِّث��ل جوه��ر �أطروحات
َّ
البيئي��ة العميق��ة ،فيجعلونه��ا مرادف��ة
َّ
الب�رشي)(.)15
اجلن�س
لـ(كره
ِّ
االجتماعي��ة :ومت ِّثل مذهب ًا
البيئية
ثالثاً.
َّ
َّ
جدلي�� ًا ال ُيذي��ب الأج��زاء مع بع�ض��ها ،بل
َّ
ال بني الأجزاء من دون �إرجاع
يبعث تفاع ً
تطب��ق عل��ى
ك ِّل ج��زءٍ �إىل الآخ��ر ،فه��ي ِّ
واالجتماعي��ة نظر ًة
يا�س��ية
ال�س
َّ
َّ
الق�ض��ايا ِّ
كارل مارك�س
ري ًة �إىل ال َّتاري��خ ،وترى ب� َّأن
تطو َّ
َّ
ن�ش��وئي ًة ُّ
فرع من الأخالق ،وتربز القيمة
ال�سيا�س��ة ٌ
ِّ
كل �أ�ش��كال
ة
للبيئي
املحورية
االجتماعية ب�أ َّنها تنقد َّ
َّ
َّ
َّ
ري��ة لتحقيق
طو
ت
ال
�يرورات
ال�س
عيق
ت
الت��ي
الهيمن��ة
ُ
َّ
ُّ َّ
َّ
والكوكب��ي يف � ٍآن معاً ،وم��ن �أبرز
الب��شري
الوج��ود
ِّ
ِّ
���س م�شاركٌ ،
منظِّ ريها (موراي بوكت�ش�ين) ،وهو م� ِّؤ�س ٌ
وجه
البيئية
فخري ملعهد
وع�ض��و
َّ
َّ
ٌّ
االجتماعية ،الذي َّ
�س��وية،
نق��داً كب�يراً ملذاه��ب
البيئي��ة (العميق��ة ،وال ِّن َّ
َّ
واال�ش�تراكية) ،لك َّن��ه يف الوق��ت ذاته واج��ه نقداً من
َّ
جدليته
وو�ص��فت
نف�س��ه،
ة
االجتماعي
ة
البيئي
مذهب
ْ
َّ
َّ
َّ
ُ
��لت �أطروحات (ج��ون كالرك) ،وهو
باجلم��ودِّ ،
وف�ض ْ
�أ�س��تاذ الفل�س��فة يف جامع��ة ليوال ،ورئي���س برنامج
إقليمية
البيئية ،لفرتةٍ طويلةٍ يف احلركة ال
ال ِّدرا�سات
َّ
َّ
خل�ضرْ ( ،)16ودعا هذا املذهب
احليوية ،واحلركات ا ُ
َّ
�إىل(:)17
االجتماعي،
�.1رضورة درا�سة خ�ضوع البيئة لل َّتفكري
ِّ
أثري
وفح���ص االخرتاع��ات
َّ
االجتماعي��ة التي له��ا ت� ٌ
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اقرتح��ت تغي�يرات �أعم��ق يف املنظومة
ْ
ودع��ت �إىل
واالقت�ص��ادية،
يا�س��ية
ال�س
ْ
َّ
َّ
ِّ
بيئية �أكرث
إيديولوجيات
�
ت�ش��كيل
إعادة
�
َّ
يا�س��ية �س��واء
ال�س
َّ
َّ
جذري��ة م��ن املقوالت ِّ
ليربالية(.)12
أم
�
ة
ا�شرتاكي
أكانت
�
ْ
َّ
َّ
املعمقة� ،أو العميقة :وهي
البيئية
ثانياً.
ّ
َّ
البيئي��ة الأكرث فاعلية خارج الأو�س��اط
َّ
ير م��ن
اجلامعي��ة ،وتع�� ُّد ملهم��ة لكث� ٍ
َّ
كجمعيات( :الأر�ض،
ة،
البيئي
ات
اجلمعي
َّ
َّ
َّ
و�أ�ص��دقاء الأر���ض ،وراع��ي البح��ر)،
وح��ي له��ذا املذه��ب (�أرين
الر
واملر�ش��د ُّ
ُّ
(البيئية
ني���س) ،ال��ذي ابتك��ر م�ص��طلح
َّ
(ال�ض��حل والعميق،
العميق��ة) يف بحثهَّ :
ح��ركات الإيكولوجيا بعيدة امل��دى) ،الذي ق َّدمه يف
م�ؤمت��ر العامل ال َّثال��ث ،الذي �أُقيم يف بوخار�س��ت يف
ع��ام 1972م ،وبحث��ه الآخ��ر( :حرك��ة الإيكولوجيا
البيئية
الفل�س��فية) ،ومذهب
العميقة ،بع�ض اجلوانب
َّ
َّ
�ش��جع امل�س��اواة ب�ين موج��ودات املحيط
العميق��ة ُي ِّ
مثالي��ةٍ ؛ ل َّأن
البيئ��ي و�أ�ش��كاله( ،)13فه��و ذو نزعةٍ
َّ
ِّ
قائم على مبد�أ ال َّتوازن ال ال َّت�ساوي.
الوجود
ٌ
احل��ي� ،إنقاذ
الع��امل
إنق��اذ
�
ب��ضرورة
ن��ادى
وق��د
ِّ
احلي��ة ،وحماي��ة الب��شر من
املالي�ين م��ن الأن��واع َّ
البيئ��ي املرتق��ب ،واملحافظة عل��ى مظاهر
ال َّتدم�ير
ِّ
البيئي��ة كالغابات ،والأنهار ،بو�ض��ع ح ٍّد
املكون��ات
َّ
ِّ
الب�رشية(،)14
��زوات
ن
وال
قانة،
ت
وال
،
ين
��كا
ال�س
م��و
لل ُّن
ِّ
َّ
َّ
َّ
ُّ
ُ
وقد واجه ه��ذا املذهب نقداً كبرياً من املذاهب الأخر
بـ(البيئية
�سوية� ،إذ و�صف
كالبيئية
َّ
االجتماعية وال ِّن َّ
َّ
َّ
لكن (فوك�س) وهو �أحد
ده،
د
لت�ش��
ة)؛
الفا�ش��ي
وتطرفهَّ ،
ُ
ّ
َّ
ُّ
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البيئي.
�سلبي على ال ِّنظام
ِّ
ٌّ
جماع��ي
جمتم��ع
.2خل��ق
ٍ
ٍّ
ح��ر ين�س��جم م��ع الع��امل
ٍّ
بيع��ي ،لك َّن��ه مل ُيح�� ِّدد
الطَّ
ِّ
الو�سائل الوا�ضحة لتحقيق
هذا املجتمع.
جذرية ال
.3التزام �سيا�سة
َّ
مركزية ،وم�ض��ا َّدة لل َّدولة،
َّ
را�شيل كار�سون
أ�سمالية ،وهذه ال َّدعوة
والر�
َّ
َّ
والبيئية
االجتماعي��ة،
البيئية
أحدث��ت مقارب ًة ب�ين
�
ْ
َّ
َّ
َّ
وجتاوزت خ�صوماتهما.
العميقة،
ْ
البيئي
البيئي��ة :يع�� ُّد ه��ذا املذه��ب
�س��وية
َّ
رابع��اً .ال ِّن َّ
ُّ
البيئية ،وي�ؤمن
الأك�ثر حذق ًا و�إبداع�� ًا بني املذاه��ب
َّ
ب��� َّأن ال ِّن�س��اء �أك�ثر تناغم ًا م��ع الطَّ بيع��ة والبيئة من
لكن يف الوقت نف�س��ه يرف�ض � ْأن يكون
الرجال(َّ ،)18
ِّ
الق��وة والعقل بال ِّن�س��بة
ت�أني��ث الطَّ بيعة ق�ص��وراً يف َّ
لل ِّن�س��اء ،فبو�س��عنا � ْأن من�ض��ي بال َّتميي��ز ب�ين املر�أة
والرجل ،والعقل والعاطفة ،والإن�سان واحليوان ،لكن
َّ
الفل�سفي ،الذي
إرث
ل
ل
�صابي
الع
اال�س��تحواذ
دون
من
ُ
ِّ
ّ
الب�رشية
والفوقية
كورية على الأنثى،
يع ِّزز
َّ
َّ
الفوقية ال ُّذ َّ
َّ
وجه (توما�س تايلور) نقداً الذع ًا
على الكائنات ،وقد َّ
مل��ا ن�رش ْت��ه (م��اري ول�س��تونكروفت) يف درا�س��تها
(دفاع ًا عن حقوق املر�أة) ،لري َّد بدرا�س��ته (دفاع ًا عن
�ص��ح ْت
حق��وق البهائم) ،ليقولَّ � :إن حجج (ماري) �إذ
َّ
تطبيقي ًا على احليوانات
ت�صح
على ال ِّن�ساء ،فلماذا ال
َّ
ُّ
كالكالب والقطط والأَح�صنة على ح ٍّد �سواء؟؟؟(،)19
ال�ص��فة
َّ
لك��ن (مايكل زميرم��ان) ر َّد عليه بقولهَّ �" :إن ِّ
البيئية ،و� َّإن
مهم ًا للأخالق
َّ
ال ِّن َّ
�س��وية ت�ض��يف �ش��يئ ًا َّ
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بيئي��ةٍ (مبا فيها
� َّأي �
ٍ
أخ�لاق َّ
الإيكولوجي��ا العميق��ة)،
تف�شل يف تو�ضيح الترَّابطات
ب�ين الهيمنة عل��ى الطَّ بيعة،
والهيمنة على ال ِّن�ساء"(،)20
وا َّت�سم هذا املذهب ب�أ َّنه:
��ب م��ن
.1
مذه��ب مركَّ ٌ
ٌ
والبيئي��ة) ،فف��ي
�س��وية،
َّ
مايكل زميرمان (ال ِّن َّ
�رشع��ت في��ه
الوق��ت ال��ذي
ْ
أخذت
�سوية بالعناية بق�ض��ايا املر�أة وحقوقها ،و� ْ
ال ِّن َّ
ُ
�سلبت املر�أة ميزاتها ،ف� َّإن
�ص��وليات التي
بتفكيك الأ
ْ
َّ
نيت بق�ض��ايا البيئة ومت ُّثالتها ،فت�شكَّل من
البيئية ُع ْ
َّ
البيئية)؛ لتقارب وجهات
�سوية
َّ
املذهبني ،مذهب (ال ِّن َّ
ال َّنظر بينهما.
ُ
� .2س��عى بت�ض��افره م��ع العل��وم واملع��ارف الأخر
�إىل تق��دمي ر�ؤي��ةٍ متوازنةٍ للحي��اة� ،إن�ص��اف ًا للفئات
والفوقية
كورية
املهم�شة،
َّ
واملق�ص��ية من الهيمنة ال ُّذ َّ
َّ
َّ
أبوي��ة ،فق َّدم قراءات جم ِّددة يف الفكر واملمار�س��ة،
ال َّ
مولية.
اتية �إىل بوتقة ُّ
ال�ش َّ
لتخرج العلوم من �رشنقة ال َّذ َّ
الوجودي،
 .3اق�ترح حل��و ًال وبدائل ُتعي��د ال َّت��وازن
َّ
امل�بررة
ال�س��لطة الواح��دة ،والهيمن��ة
َّ
بعي��داً ع��ن ُّ
يربر
م�س��و ٌغ
بالبايولوجي��ا وال َّنوع ،فال يوجد
عقلي ِّ
ِّ
ٌّ
ن�س��اء فقط ،وال
هن
الرج��ال على ال ِّن�س��اء؛ لأ َّن َّ
ٌ
هيمن��ة ِّ
ب�رش فق��ط ،فالوجود
الب��شر على املوج��ودات؛ لأ َّنهم ٌ
(الفوقية)
ن��وع) و(ال َّت��وازن) ،ال
َّ
ٌ
قائ��م على مب��د�أ (ال َّت ُّ
و(اال�ستعالء).
ْ
ناق�ش��ت هذه املذاه��ب و�أطروحاتها العالقة
وق��د
ْ
فاعلي��ة ب�ين (البيئ��ة ،والإن�س��ان ،والأدب) ،ومن
ال َّت
َّ
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البيئي) ،وقد �أ�ضاف بع�ضهم
ُّ
أدب��ي)،
ل
(ا
م�ص��طلح
�إلي��ه
ِّ
فو�ض��ع م�ص��طلح (ال َّنق��د
البيئ��ي) ،وو�ص��ف
أدب��ي
ِّ
ال ِّ
�أي�ض�� ًا بـ(ال َّنق��د الأخ��ضر)،
ق�ض��ية
�إذ ُي�ش�ير تلوي��ن � َّأي��ة
َّ
بالل��ون الأخ��ضر �إىل حماية
البيئ��ة( ،)26وهذا الو�ص��ف
معنوي�� ًا
مل ُي�ش��كِّل تعار�ض�� ًا
َّ
البيئي)،
مع م�ص��طلح (ال َّنقد
ِّ
وي�سعى هذا ال َّنقد �إىل الإجابة

عن الأ�سئلة(:)27
 م��ا �إمكاني��ة ال َّتداخ��ل اخل�ص��ب ب�ين ال ِّدرا�س��اتالبيئي؟؟
أدبية ،واخلطاب
ال َّ
ِّ
بيئيةً؟؟
 هلْ
عاجلت الق�صيدة م�شكل ًة َّ
�ص؟؟
 كيف َّمت ت�صوير الطَّ بيعة ومظاهرها يف ال َّن ِّ
الرواي��ة ،وتفاع��ل
 م��ا �أث��ر امل��كان يف حبك��ة ِّخ�صيات؟؟
َّ
ال�ش َّ
امل�رسحية ت َّتفق مع احلكمة
 هل القيم التي حتملهاَّ
البيئية؟؟
َّ
 ه��لجنح��ت اللوحة يف لف��ت االنتب��اه �إىل ظاهرةٍ
ْ
طبيعيةٍ معينةٍ ؟؟
َّ
هذه الأ�س��ئلة وما �س��واها ،تحُ ي��ل �إىل ال َّتداخل بني
البيئ��ي والعلوم الأُخر؛ ل َّأن هذا الفرع من ال َّنقد
ال َّنقد
ِّ
اللغوي،
ال�س��ياق
ِّ
هو ممار�س�� ٌة َّ
فكريةٌ ،ال تقت�رص على ِّ
ومعطيات��ه ،وم��ا متنحه املفردات م��ن ت�أويالت ،بل
يذهب �إىل ما هو �أعمق من ذلك ،ليبحث يف العالمات،
ال�ص��لة
والإيقون��ات ذات الإحاالت
َّ
اخلارجية ،ليجد ِّ

النقد البيئي

هذه العالقة واملناق�ش��ة ظهر
البيئي) بكونه احلركة
(ال َّنقد
َّ
املعرفي��ة امل�س��تقلِّة ،الت��ي
َّ
تدر���س العالق��ة ب�ين البيئة
والأدب ،ف�أ�ص��بح فرع�� ًا م��ن
أدب��ي املعا��صر يف
ال َّنق��د ال ِّ
�س��عينيات( ،)21وظيفت��ه
ال َّت
َّ
حتلي��ل الأث��ر الذي متار�س��ه
البيئ��ة يف ت�ش��كيل
خميل��ةٍ
َّ
جماعي��ةٍ يف حلظ��ةٍ
ثقافي��ةٍ
َّ
َّ
تاريخي��ةٍ حم�� َّددةٍ  ،فه��و
َّ
أدبياً ،ودرا�س��ة القيم
�
(البيئة)
��ف
كيف
ى
يتح��ر
توظَّ
َّ
َّ
الت��ي يحمله��ا الأدب جتاهه��ا �أي�ض��اً( ،)22وتكم��ن
ين جدي�� ٌد لوجودنا يف
قيمت��ه ب�أ َّن��ه
"م��شروع �إن�س��ا ٌّ
ٌ
العامل،
م�رشوع عماده نظرة جديدة ت� ِّؤ�س ُ�س حل�ضارةٍ
ٌ
جديدةٍ "(.)23
ويع ُّد (ويليام روكريت) � َّأول من ق َّدم م�صطلح (ال َّنقد
البيئي) يف عام 1978م يف مقالته( :الأدب والبيئة:
ِّ
البيئي)( ،)24يف حني ُع َّد (لوران�س
قد
ن
ال
يف
جترب��ة
َّ
ِّ
البيئي) عن كتابه (اخليال
أدبي
ِّ
بوي��ل) رائد (ال َّنقد ال ِّ
البيئ��ي) ،وقد ح َّدد وظيفة ه��ذا ال َّنقد بد ِّقةٍ  ،بقولهَّ � :إن
ِّ
هنالك فجوة بني ال ُّن�ص��و�ص والوقائ��ع من ال َّناحية
ال هذه الفجوة( ،)25وهذا
ظري��ة ،وال َّنقد
البيئي مي ً
ال َّن َّ
ُّ
�ص
القول يع ِّزز �أي�ض�� ًا انتقال البيئة من الواقع �إىل ال َّن ِّ
ثقافي ًة معا�رص ًة.
وعلى العك�س ،لت�شكِّل ظاهر ًة
َّ
ق��دي لغط ًا
ومل يح��دث يف حتدي��د ه��ذا الف��رع ال َّن ِّ
ا�ص��طالحياً ،كالذي يحدث عاد ًة يف حتديد املفاهيم
َّ
إيكولوجي/
ل
(ا
امل�صطلح
�ش��اع
فقد
اجلديدة،
قدية
ال َّن َّ
ُّ

البيئ َّية االشتراك َّية
تقرُّ بإشكال َّية نظرة
َّ
للطبيعة ،لهذا
(ماركس)
ِّ
حاول منظروها تطوير
نظر َّية ماركس َّية بيئ َّية
أكثر ِّ
اتساق ًا مع الواقع
ِّ
البيئي.
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حل عليها الظَّ الم،
تذوي يف حميطه��ا
ثم يجد الإجابة عن �أ�سئلته.
البيئي بعد � ْأن َّ
َّ
البيئية بينها ،من َّ
ِّ
البيئي
اق��د
ن
ال
دور
أت��ي
�
ي
ث��م
م��ن
املط��ر،
وهجره��ا
نحو
ة
ي
د
املا
الفل�س��فة
من
ينطل��ق
البيئ��ي
ق��د
ن
وال
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ِّ
ُّ
البيئية يف
احلوام��ل
وي�س��تخرج
��اعر،
ال�ش
لي�س��تنطق
من
�
أ
فيبد
ة،
والوجودي
ة،
واملعنوي
ة،
وحي
َّ
َّ
َّ
َّ
الر َّ
الفل�س��فة ُّ
ال�شاعر
�ش��عره ،ليح�صل على
احل�س �إىل ال َّتجريد ،فعلى �س��بيل املثال لو حلَّلنا هذه
جواب ل�س���ؤاله :هل ق َّدم َّ
ٍ
ِّ
بيئياً ،على
ا
ح��وار
م
د
ق
نعم،
اجل��واب:
ً؟؟
ا
بيئي
ا
ح��وار
قد
ن
ال
�ض��وء
يف
ة
ذاوي
ة
زنبق
حاور
ي
ر
ل�ش��اع
أبي��ات
ال
ً
ً
ً
ً
ٍ
َّ
َّ
ُ
َّ
َّ
ا�ست�ش��ف حوامله من
الرغم من �ص��مت حماوره ،فقد
البيئي:
َّ
َّ
ِّ
ا�ستعالئية؟؟
ة
نظر
نبقة
ز
ال
تلك
إىل
�
نظر
هل
ِّقاته..
ل
متع
ً
َّ
َّ
الرغ��م من �إح�سا�س��ه
�إذا �أ�رضتكِ �أغاين الظَّ الم
اجل��واب :نع��مَّ ،
فال�ش��اعر عل��ى َّ
وحي��ة لتلك ال َّزنبق��ة ،لك َّنه يرى �آالمه
بنات الغيوم
و� ْإن هجرتكِ
ُ
الر َّ
بامل�ش��اركة ُّ
الر�ؤية تخلق ا�ض��طراب ًا يف
هر يف م�سمعيـ
و� ْإن �سكب ال َّد ُ
�أ�ش�� َّد من �آالمه��ا ،وه��ذه ُّ
م�س��افة الوعي ،الت��ي يجب � ْأن حت ِّدد طبيع��ة �إدراكنا
هر يف ُمهجتي
فقد � َّأج َج ال َّد ُ
البيئي الذي يك�شف هذه
مهمة ال َّنقد
فقد ع َّذب ْتني �أغاين الوجوم
للكائنات ،وهذه َّ
ِّ
الهيمنات ،كي يكون الأدب وال َّنقد و�سيلتني ملعاجلة
بنات اجلحيم
فقد عانقتني ُ
هم الوجود
كنحيب ال ُّدجى ،و�أنني الأمل
امل�شاكل املعا�رصة ،فالأدب الذي يحمل َّ
كونيةٍ  ،فقيمة الآداب
�شواظ ًا من الأمل املُ�شتعل()28
والعامل يع ُّد �أدب ًا نبيالً ،وذا قيمةٍ
َّ
والفنون تكمن يف الفكرة اخللاَّ قة التي تكمن فيها.
وق��د َيع�� ُّد بع�ض��هم ه��ذا الفرع م��ن ال َّنق��د �إفراط ًا يف
ال�ش��اعر يب��د�أ م��ن املتعلِّق��ات املا ِّد َّي��ة لل َّزنبقة
جند َّ
خ�ص���ص ،لك َّن��ه لي���س كذلك ،فال َّنقد �ش���أنه �ش���أن
الرغم من
ح��وار
ال َّذاوي��ة ،خللق
ٍ
ال َّت ُّ
روحي بينهما ،عل��ى َّ
ٍّ
العل��وم واملع��ارف ،يحدث لبع���ض فروعه تال�ش��ياً،
� َّأن ال َّزه��رة �ص��امتة ،لك َّن��ه ا�س��تنطقها للق��ول ،وهي
نقدي��ة
لي�ش��هد والدة مذاه��ب َّ
جديدة ،وقادرة على ا�ستيعاب
ّ
البيئي امتداد ًا للجهود التي
يعد ال َّنقد
ُّ
مو�ض��وعات الع�رص ،ومواكبة
ِّ
أدبي��ة ،و�أعراف��ه
ْ
ونص َّية بين
سعت إلى تكوين روابط لسان َّية
لتقالي��ده ال َّ
بخا�ص��ة � َّأن الع��امل
الفكري��ة،
َّ
َّ
األدب وما حوله ،وهو يقترب في ضوء هذا
بيئي��ة م��ن:
أزم��ة
�
يعي���ش
َّ
المفهوم من المفاهيم ِّ
السيميائ َّية التي
�ص��حر ،واجلفاف،
ال َّت ُّلوث ،وال َّت ُّ
ْ
أكانت لسان َّية أو
تنطلق من العالمات سواء
احل��راري،
واالحتبا���س
ِّ
حي��ة ،كان
غير لسان َّية.
وانقرا���ض �أن��واع َّ
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البيئي امتداداً للجهود التي
كما يع ُّد ال َّنقد
ّ
��ية
�س��عت �إىل تكوين روابط
ْ
ون�ص َّ
َّ
ل�س��انية ِّ
بني الأدب وما حوله ،وهو يقرتب يف �ضوء
يميائية التي
ال�س
َّ
وويليام روكريت هذا املفهوم من املفاهيم ِّ
ل�سانية
أكانت
تنطلق من العالمات �س��واء � ْ
َّ
ل�سانياً؛
�أو غري
ل�سانية ،وتف�سريها تف�سرياً
َّ
َّ
أدب��ي،
لأ َّن��ه يبح��ث يف درا�س��ة الأث��ر ال ِّ
البيئي الذي �سبق دخوله ب�صفته
و�س��ياقه
ِّ
لي�ص��بح الحق�� ًا قيم�� ًة
أدبي��اًُ ،
مو�ض��وع ًا � َّ
"كانت رائد ًة
بيئيةً؛ ل َّأن الأخالق
�
ْ
أخالقي ًة َّ
َّ
[البيئية]
إيكولوجية
يف دمج املع��ارف ال
َّ
َّ
أخالقي"(.)31
وجوناثان باث اجلديدة يف �إطار �
ٍّ
ف�ص��ار واجب�� ًا عل��ى الإن�س��ان �إيج��اد
ال�س��ليمة؛ ملواجه��ة �أزم��ة البيئ��ة؛ كون��ه
الو�س��ائل َّ
رئي�س
�سبب
"الكائن الذي يعي وجوده"( ،)32ولأ َّنه ٌ
ٌ
يف ه��ذه الأزمة �أي�ض��اً ،ف�أخط��ار البيئ��ة املعا�رصة
م�ص��نعة بفعل الإن�س��ان ،بل ن�ش��� ْأت م� َّؤخ��راً عالقات
�س��يئة للغاي��ة بني الإن�س��ان وبيئته ،وهذا ما ك�ش��فه
(كوفيد_/19فريو�س كورونا) الذي خ�ضع له العامل
وال�س��بب عدم �إدراك الإن�س��ان مل�سافة الوعي
ب�أ�رسهَّ ،
بقي��ة املخلوقات ،وكيف م��ن املمكن � ْأن
بين��ه وبني َّ
ُت�ش��كِّل خطراً عليه ،مثلما ُي�ش��كِّل خطراً عليها �أي�ض��اً،
العلمية ف� َّإن هذا الفريو�س
وبح�سب تو ُّقعات ال َّتقارير
َّ
�س��بب خط��راً على حياة
جينية
ه��و طف��ر ٌة
حيوانية ُت ِّ
َّ
َّ
و�ص��حته( ،)33وح�ين تت�ص�� َّدى املذاهب
الإن�س��ان،
َّ
البيئي��ة لتف�س�ير ظه��ور ه��ذا الفريو���س� ،س��نجد ب� َّأن
َّ
ال�س��بب بانفتاح
د
د
يح
ة)
يا�س��ي
ال�س
��ة
(البيئي
مذه��ب
ِّ
َّ
َّ
ِّ
َّ
أخالقيات
�
ب
د
مقي
غري
حوله
ما
الإن�س��ان على
ٍ
ب�ش��كلٍ
ِّ
َّ

النقد البيئي

البيئي ،ك�س��عي
كبري يف ال ِّنظام
أثر ٌ
له��ا � ٌ
ِّ
الإن�سان عمداً �إىل قتل بع�ض احليوانات؛
للح�ص��ول عل��ى �أ�س��نانها� ،أو فرائها� ،أو
ال ك�أن يراها
م�رضة من دون معرفةٍ
جه ً
َّ
البيئية ،كمحاولة الق�ضاء على
مبهمتها
َّ
َّ
(الأر�ض��ة/ال َّنمل الأبي�ض) ،وهي ح�رش ٌة
البيئي� ،إذ
ذات قيم��ةٍ كبريةٍ يف ال ِّنظ��ام
ِّ
الليلية ،والتي مل
تقوم بتلقي��ح ال َّنباتات
َّ
ينتبه لها ال َّنحل والفرا�ش ،وبانقرا�ض��ها
نباتية ،وه��ي الكائن
�س��تنقر�ض �أن��واع
َّ
احلي الوحيد الذي يعمل على حتليل ما َّدة
ُّ
ال
إىل
�
��ليلوز
ال�س
مكوناتها الب�سيطة ،ف�ض ً
ِّ
ِّ
ع��ن دورها يف زي��ادة خ�ص��وبة الترُّ بة،
البيئية(،)29
وتهويته��ا ،وال َّتخلُّ�ص م��ن املخلَّف��ات
َّ
وجودي بني الإن�سان والكائنات ،ي�شبه
�رصاع
فظهر
ٌ
ٌّ
بقي بني الب�رش �أنف�س��هم ،فت�ش��كَّل ب�س��بب
ال�صرَّاع الطَّ َّ
قمته ،وت�سحق
الر�أ�سما ُّ
ذلك ٌ
يل يف َّ
هرم ،يقف الإن�سان َّ
ُ
بال�سعي �إىل حتويلها �إىل
الكائنات الأخر يف قاعدتهَّ ،
�آالت منتج��ة ب�ش�� َّتى الو�س��ائل ،و� ْإن كان هذا الإنتاج
�سبب ًا يف هالكها ،والق�ضاء عليها.
البيئي ي�سعى لوقف هذا ال َّزحف نحو
لهذا فال َّنقد
ُّ
املكونات
احلي��ة ،وا�س��تغالل
الق�ض��اء على الأن��واع َّ
ِّ
البيئي��ة بطرائ��ق ب�ش��عةٍ  ،بنق��د املمار�س��ات غ�ير
َّ
ال�س��ليمة منه��ا ،وت�ش��جيع الأُدباء
وتعزيز
��ليمة،
ال�س
َّ
َّ
وال ُك َّتاب بتناول مو�ض��وعات البيئة ،وامل�س��اعدة يف
الب�رشية �أ�ص��ل الأزمة
"املركزية
حمايته��ا ،فقد ع�� َّد
َّ
َّ
حتليلي ًة تدر�س البنيات
البيئية"( ،)30بكون��ه تقني ًة
َّ
َّ
بيئية،
نظر
وجهة
ت�شكيل
إعادة
�
و
وتفكيكها،
ة،
البيئي
َّ
َّ
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بيئية ،ت�س��مح له بالعمل يف �ض��وئها ،وهذا
أدبيات َّ
و� َّ
أخالقيةٍ  ،يف حني
ف�س��لفيةٍ �
ال َّتف�س�ير ينطلق من فكرةٍ
َّ
َّ
مذه��ب
(البيئي��ة العميق��ة) �س��ينظر ل��ه بكون��ه حلاَّ ً
َّ
فيعامله كما
ال�س��كا ِّ
ينُ ،
َّ
بيئي�� ًا لإعادة �ض��بط ال َّتزاي��د ُّ
عام��ل كثرياً م��ن الأمرا�ض والأوبئ��ة كالإيدز(،)33
طبيعية تقلِّ�ص من ن�ش��اط الإن�س��ان،
بكونها جائحة
َّ
ف�س��يف�سرِّ ظهوره
االجتماعية)
(البيئي��ة
� َّأم��ا مذه��ب
ُ
َّ
َّ
بع��دم اح�ترام املجتمع��ات الت��ي ظهر فيه��ا للقيود
احلتمية ،يف الوقت الذي كان يجب � ْأن يحدث
البيئية
َّ
َّ

والبيئ��ي ،كي يح��دث ال َّتوازن
املجتمع��ي
ال َّت�ض��امن
ُّ
ُّ
(البيئي��ة
الوج��ودي للجمي��ع( ،)34بينم��ا مذه��ب
ُّ
َّ
الب�رشي��ة عل��ى
��ة
للفوقي
ة
نتيج��
�س��يجده
ة)
�س��وي
ً
َّ
َّ
ال ِّن َّ
احليوان ،وعدم التزام الإن�س��ان ب�أخذ ما ميكن �أخذه،
لكن نهم��ه ،وجهله بكث ٍري
وت��رك ما يج��ب � ْأن يرتكهَّ ،
البيئي��ة ،جعلته عر�ض�� ًة لله�لاك ،وبهذا
من الع��وامل
َّ
قت ح�ضورها ،وانتقالها من ثقافة
ف� َّإن البيئة قد ح َّق ْ
�ص وال َّت�أويل.
املحيط �إىل ثقافة ال ِّن َّ
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(حتري��ر ،وتق��دمي) ،من�ش��ورات وزارة ال َّثقاف��ة ،ط ،1دم�ش��ق،
2007م. 147 :
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النقد البيئي والنسوية البيئية
تأطير مفهومي
د .حميد عبدالوهاب البدراين

ثم��ة ارتباط��ات و�ش��يجة ب�ين م�ص��طلحي النق��د البيئ��ي
والن�س��وية البيئي��ة ميك��ن �أن تت�ض��ح يف مقارب��ة كل م��ن
ال عن م�ص��طلح البيئة الذي ميثل –لي�س
امل�ص��طلحني ف�ض ً
وحده -القا�سم امل�شرتك بينهما ..

النقد البيئي :
قبل �أن تثمن �أو تدر�س �أو يدافع عنها بحما�س تنه�ض
�رضورة مفهمة البيئة بو�ص��فها النطاق الإيكولوجي
العامل��ي  world ecosherفه��و مفهوم بقدر ما
ه��و ملمو���س ف�إنه غام�ض وخالق ومنت��ج  ،والر�ؤية
الأدق للواق��ع الإيكولوج��ي تنطل��ق من اخل��ارج �إىل

الداخل لأن ر�ؤية العامل من الداخل �إىل اخلارج تعني
�أننا نراه ب�ش��كل خاطئ م��ع �أن هذا املنظور هو الذي
ا�ستخدمه النا�س لتف�سري دورهم على الأر�ض()1
وكلم��ة بيئ��ة من ب�ين جمي��ع الكلم��ات ه��ي الأكرث
ا�س��تخدام ًا يف املناق�ش��ات حول التدهور �أو ال�سالمة
الإيكولوجي��ة  ،وحتظ��ى ب�أهمية رمزي��ة ،الأمر الذي
ي�ؤكده ان�شغال العديد من الدوائر احلكومية ب�إدارتها
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�أكرث ()3
وكذلك ح�شد البيئيني املتلهفني للدفاع عنها .وبعيداً
ولقد حر�ص��ت على �إيراد هذا التعري��ف القانوين لأن
ع��ن العبارات العامة التي ت�ش�ير �إىل اله��واء والرتبة
الو�ض��وح والتوا�ص��لية هم��ا �أه��م ال�س��مات البنيوية
الربي��ة واحلدائق واملدن
وامل��اء والغابات واحلي��اة ّ
الت��ي تنه�ض عليها اللغة القانونية ،ولأن الفال�س��فة
والثقاف��ة واملجتم��ع ،يواف��ق القليلون عل��ى الداللة
والنقاد لي�سوا وحدهم املعنيني ب�ش�ؤون البيئة .
الدقيق��ة للبيئة فمث�لا يعرفها قان��ون حماية البيئة
�إن من ال�صعب ت�صور الإن�سان معزو ًال عن بيئته وقد
اال�سرتايل ب�أنها  :ت�ضم كل مظاهر ما يحيط بالإن�سان
ا�س��تخدم ع��امل البيولوجي��ا البلطيق��ي جاكوب فون
وي�ؤثر عليه كفرد �أو كجماعة ( )2ويقع هذا التعريف
يوك�سكل �سن ة  1909لأول مرة م�صطلح البيئة e n
ال��ذي �أورده �س��تان رو مثا ًال للدق��ة يف فخ العمومية
 vironmentمبعنى الو�سط املحيط بالكائن احلي،
الت��ي حاول �أالبتعاد عنها _ من وجهة نظر خا�ص��ة
و�رسعان ما ا�ستقر التعريف الأكادميي للإيكولوجيا
_ وهو ما يبدو وا�ضح ًا مبقارنته بتعريف البيئة يف
 ecologyبو�ص��فها العلم ال��ذي يدر�س العالقات
قان��ون اح�ترام احلقوق البيئي��ة يف �أونتاريو  /كندا
املتبادل��ة ب�ين الكائن احل��ي وبيئت��ه( .)4ويتداخل
ال��ذي �أورده رو نف�س��ه يف ال�س��ياق ذات��ه .وق��د ع َّد _
كل م��ن م�ص��طلح الطبيع��ة والبيئ��ة ،فالطبيعة التي
القانون _ �أن البيئة تعني :
يتذهنها الإن�س��ان هي �أكرث من م�شاهد جميلة نراها
�أ _ الهواء �أو الياب�سة �أو املاء
من فوق قمة جبل لأن هذه امل�ش��اهد �س��اكنة وراكدة
ب_ احلياة النباتية واحليوانية مبا فيها الب�رش
وثرية وخ�ص��بة  ،وميكن
ج_ ال��شروط الثقافي��ة واالقت�ص��ادية واالجتماعية
 ،والطبيع��ة ظاهرة تطورية ّ
التمييز نظري ًا بني نوعني من الطبيعة يت�شاركان يف
التي ت�ؤثر على حياة الب�رش
�إمكانية التطور هما :الطبيعة
د_ �أي مبن��ى �أو من�ش���أة �أو
احليوي��ة والطبيع��ة الب�رشية
�آلة �أو �أي جهاز �أو �ش��يء �آخر
التي هي �أ�س��لوب تقطن على
م�صنوع من قبل النا�س
كلمة بيئة من بين
وفق��ه الكائن��ات الب�رشي��ة
هـ _ �أية مادة �صلبة �أو �سائلة
هي
الكلمات
جميع
العامل الطبيع��ي ،مبعنى �أنها
�أو غازي��ة �أو حرارة �أو رائحة
ً
في
ا
استخدام
األكثر
تعمد �إىل �إن�ش��اء بيئة مالئمة
�أو �ص��وت �أو اهتزاز �أو �إ�شعاع
لنم��ط وجوده��ا ،فالطبيع��ة
ن��اجت ب�ش��كل مبا��شر �أو غري
المناقشات حول
الثاني��ة ال تختل��ف م��ن ه��ذا
مبا�رش عن ن�شاطات النا�س
التدهور أو السالمة
اجلان��ب ع��ن البيئ��ة(.)5
و_ �أي ج��زء �أو مرك��ب م��ن
وتحظى
،
اإليكولوجية
وميكن �أن يت�ض��ح الفرق �أكرث
الأ�ش��ياء ال�س��ابقة �أو م��ن
رمزية.
بأهمية
بني امل�ص��طلحني بالقول� :إن
العالقات ب�ين اثنني منها �أو
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التي قام��ت على مفه��وم العامل
رافق النقد البيئي مرحلة ما بعد الحداثة
املهيمن عليه ب�رشياً(.)7
التي جاءت لتصحيح مجموعة من
ويرتك��ز مفه��وم النق��د البيئ��ي
عل��ى ه��ذا الت�ص��ور التفاعل��ي
المفاهيم  ،وتعرية المؤسسات الثقافية
الإيجاب��ي م��ع البيئ��ة ويع��د
الغربية المهيمنة والمستغلة األمر الذي
ويليام روكريت �أول من ا�ستعمل
أدى إلى ظهور دعوات لالهتمام بالعرق
م�ص��طلح النقد البيئي 1978م
والجنس والتاريخ والمؤلف والسياق.
لدرا�س��ة العالق��ات املوج��ودة
ب�ين الأدب والبيئ��ة ،ويع��رف
ه��ذا النقد مب�ص��لحات ومفاهيم
�أخ��رى �أبرزه��ا الدرا�س��ات
م�ص��طلح البيئة �أكرث جتريداً وغمو�ض�� ًا من م�صطلح
الثقافي��ة اخل��ضراء    greencultural stu d
ال من املوائل الطبيعية
الطبيعة ،لأنه ميكن �أن ي�شمل ك ً
 iesوال�ش��عرية �أو البوطيقي��ا البيئية ecopotics
وتلك امل�ص��نوعة ب�رشياً ،مع الت�أكيد على �أن الطبيعة
والنق��د البيئ��ي الأدب�ييenvironmental li t
بري��ة مل مي�س�س��ها الإن�س��ان(.)6
 غالب�� ًا – مل تع��د ّ erary criticismوالنق��د الإيكولوج��ي Eco
ولي�ست الطبيعة �ش��يئ ًا ينبغي تغيريه و�إخ�ضاعه و�إن
 criticismوهو النقد الذي يعنى بدرا�سة املكان
كان الب ّد من ا�ستخدامه �إىل درجة معينة� .إن البرِ ّ هو
والبيئ��ة والطبيع��ة والأر�ض واحلياة يف الن�ص��و�ص
م��ا يجب على الإن�س��ان التما�س��ه يف عالقته ب�ش��يء
واخلطاب��ات الثقافي��ة والإبداعي��ة .وقد راف��ق النقد
كان موجوداً قبله و�سوف ي�ستمر بعده وهو الف�ضيلة
البيئي مرحلة ما بعد احلداثة التي جاءت لت�ص��حيح
الأرفع على وفق ري�شارد ويفر الذي ي�ضيف مو�ضح ًا
جمموعة من املفاهيم ،وتعرية امل�ؤ�س�س��ات الثقافية
� :إن��ه تهذي��ب الإرادة باالحرتام� .إن��ه �أي الرب يعرتف
الغربية املهيمنة وامل�ستغلة الأمر الذي
بحق الوجود لأ�شياء �أو�سع من الأنا� ،أ�شياء
�أدى �إىل ظهور دعوات لالهتمام بالعرق
تختلف عن الأنا .ولأجل �إعادة ال�سالم �إىل
واجلن���س والتاريخ وامل�ؤلف وال�س��ياق،
عاملن��ا نحت��اج �إىل اح�ترام ثالثة �أ�ش��ياء
ويف ه��ذه الظ��روف اخلا�ص��ة والعام��ة
بروحي��ة ال�بر :الطبيعة والنا���س الآخرين
ظهر النق��د البيئي للت�ش��ديد على �أهمية
واملا�ض��ي و�إن �أول هذه الأ�شياء هو الأكرث
الطبيع��ة والبيئ��ة حملي�� ًا وعاملي�� ًا بعد
�أهمي��ة هن��ا ،وكل ذل��ك يندرج يف �س��ياق
�أن انت��شر التل��وث والأمرا���ض املعدية
حديث��ه – ويف��ر -ع��ن موق��ف متناق���ض
و�أ�ص��بحت حي��اة الإن�س��ان عل��ى ه��ذا
م��ع تلك العقائ��د االجتماعية وال�سيا�س��ية
جاكوب فون يوك�سكل الكوك��ب مهددة ب�ش��كل خط�ير( .)8وقد
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ال تكون هن��اك �رضورة لإيراد
م�ص��طلح امل��كان يف التعريف
ال��ذي �أورده د .جميل حمداوي
لأنه يت�سم بالكثري من التعميم
 ،كما �أن مفردة الأر�ض تندرج
– حتم��اً -يف �إطار م�ص��طلح
البيئ��ة �أو الطبيع��ة .وه��ذا م��ا
إن الفلسفة النسوية ال تنطوي بفروعها
ي�ؤك��ده التعري��ف ال��ذي طرحه
المختلفة على مدرسة محددة المعالم،
�ش�يرل كلوتفيلت��ي يف مقدم��ة
كتابه (القارئ النقدي البيئي)
ومنظومة من المسلمات والمعتقدات.
وال��ذي ين���ص عل��ى �أن "النقد
البيئ��ي ميث��ل درا�س��ة العالقة
ف���إن مبقدورهم �أن يخلقوا وعي�� ًا متزايداً بني النا�س
بني الأدب والبيئة والطبيعة"( .)9ويعد النقد البيئي
ح��ول احلاجة حل�ص��ول تغي�ير يف �إدراكه��م البيئي،
�أحد �أه��م و�أحدث الف��روع التي برزت يف الدرا�س��ات
وهذا هو اله��دف النهائي للناقد البيئي( .)11ويفهم
الثقافي��ة والأدبي��ة وي�أخذ على عاتق��ه مهمة حتليل
النق��اد البيئوي��ون عملهم الفكري بو�ص��فه �إ�س��هام ًا
الدور الذي تلعبه البيئة الطبيعية يف ت�ش��كيل خميلة
مبا��شراً يف املناظ��رات االجتماعي��ة وال�سيا�س��ية
جماع��ة ثقافي��ة م��ا يف حلظ��ة تاريخي��ة بعينه��ا ،
واالقت�ص��ادية احلالية حول ق�ض��ايا التل��وث البيئي
ويتحرى عن ماهية الأفكار امل�سبقة عن الطبيعة مما
وحماي��ة البيئ��ة وهو م��ا يب��دو وك�أن��ه حماولة ملد
ت�س��تطبنه العبارات املجازية يف الن�ص��و�ص الأدبية
اجل�س��ور بني العلم والنقد الأدبي �أو بني العلم والنقد
التي قد ال ت�ش�ير �إىل هذا املو�ض��وع �إ�ش��ارة مبا�رشة
الثقايف ،فالعلم هو البيئة الأكرث ت�أثرياً على الطبيعة
( .)10وي�ض��ع النق��اد البيئيون قاع��دة ثقافية لنمط
يف الثقافات الغربية وقد �أ�س��هم –العلم -يف ن�ش��وء
اال�ستعالم النقدي البيئي بهدف منع هذا النقد من �أن
الفك��ر البيئي منذ �س��تينيات القرن الع�رشين و�س��اند
يك��ون فرع ًا من فروع النقد الأدبي لي�س �إال .ويناق�ش
دع��اوى "اخل��ضر" فيما يت�ص��ل بتده��ور البيئة يف
ريت�ش��ارد كرييدج يف كتابه املو�سوم (كتابة البيئة)
ق�ض��ايا هامة مثل ثق��ب الأوزون ،وانقرا�ض الأنواع
�أهمي��ة دور الناق��د البيئ��ي يف اقتف��اء �أث��ر الأف��كار
احلي��ة  ،وظاهرة الت�ص��حر ،غ�ير �أن النق��د البيئي ما
ّ
واملزاع��م البيئي��ة حيثما ظهرت لي�س��نى له مالحظة
ي��زال ينظر �إىل العلم بو�ص��فه �أحد الأ�س��باب اجلذرية
ح��وار متوق��ع  ،و�إن كان م��ن غري املحتم��ل �أن يفلح
للتده��ور احل��ايل يف املنظوم��ات الإيكولوجية و�إن
النق��اد البيئي��ون يف تق��دمي حلول للم�ش��اكل البيئية
ذل��ك عائ��د �إىل �إقرتان��ه تاريخي�� ًا م��ع التكنولوجي��ا

تواترت التأكيدات على تعدد المذاهب النسوية
وليس ذلك غريب ًا في ظل َّ
أن «النسوية حركة
منفتحة على مختلف المؤثرات المعرفية
والفنية.

النقد البيئي
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�.2إن فه��م الرتابط��ات بني الن�س��اء والطبيعة �ش���أن
والنزوع �إىل الت�صنيع وتو�سعة املدن(.)12
مهم بالن�سبة �إىل كل من الن�سوية والفل�سفة البيئية.
�.3إن امل��شروع املرك��زي للن�س��وية البيئي��ة –
الن�سوية البيئية :
الإيكولوجي��ة – يتمثل يف ا�س��تبدال بني��ات الهيمنة
تواترت الت�أكيدات على تعدد املذاهب الن�سوية ولي�س
غ�ير امل�بررة و�إح�لال بني��ات وممار�س��ات عادل��ة
ذل��ك غريب ًا يف ظل � َّأن "الن�س��وية حركة منفتحة على
حملها(.)14
خمتلف امل�ؤثرات املعرفية والفنية ،فقد نقلت ب�ش��كل
ويبدو �أن العامل �آخذ يف الإعرتاف باملطالب الن�سوية
تهجين��ي م��ن الفرويدي��ة واملارك�س��ية والوجودية،
– ومنه��ا البيئوي��ة – فبع��د �إقرار اتفاقية الق�ض��اء
كم��ا تقاطعت بوع��ي �ض�� ّدي �أحيان ًا م��ع الت�أويالت
على جميع �أ�ش��كال التمييز �ضد املر�أ ة C E 1979
التع�س��فية للن�ص والوعي الديني ،وتعالقت مبا ي�شبه
 DAWمت الت�أكي��د عل��ى جانب م��ن �أهمية اجلهد
التبن��ي ل�رصاع��ات احلداثة وم��ا بعدها ،لت�ص��ل يف
الن�س��وي لإنقاذ الأر�ض بح�صول النا�شطة يف �ش�ؤون
حمطة م��ن �أهم ت�أثراته��ا �إىل ما ي�س��مى اليوم بتيار
البيئ��ة الكيني��ة واجن��اري ماثاي عل��ى جائزة نوبل
الن�سويني البيئويني  )Ecofeminism "(13وقد
للع��ام  2004وكان��ت ق��د �أ�س�س��ت جمعي��ة "احلزام
تبن��ى هذا التيار الن�س��وي النظر �إىل البيئة بو�ص��فها
الأخ�رض" وغالبية �أع�ض��اء هذه اجلمعية من الن�س��اء
ق�ض��ية ن�س��وية ،وعلى الرغ��م من التباين��ات املهمة
وقامت بزرع ثالثة ماليني �شجرة يف خمتلف �أنحاء
ب�ين الن�س��ويني البيئويني ف�إنهم يتفق��ون على ثالث
الت�ص��حر ،وه��و �أم��ر يحمل
�أفريقي��ا يف حمل��ة �ض��د
دعاوى �أ�سا�سية:
ّ
مر التاريخ حتى
.1ثم��ة ترابط��ات دال��ة عل��ى الهيمنة غ�ير املربرة
مرجعي��ات يف الفكر الإن�س��اين على ّ
داخل احلركة ال�رسيالية ،التي متو�ض��عت املر�أة فيها
عل��ى الن�س��اء ،وعل��ى الآخ��ر الب��شري – املهم�ش�ين
بو�صفها حار�س ًا للطبيعة (.)15
وامل�س��تغلني وامل�س��يطر عليه��م – وعلى غ�ير الب�رش
�إن تن��وع احلوا�ض��ن الثقافي��ة التي نه��ل منها الفكر
من احليوانات والنباتات الطبيعية.
الن�س��وي يجع��ل من �س���ؤال ما
هي الن�س��وية؟ لي�س بالب�ساطة
الت��ي يب��دو عليه��ا ،بالنظ��ر
يمكن التمييز نظري ًا بين نوعين من الطبيعة
�إىل ح��ق كل ثقاف��ة يف �إب��راز
يتشاركان في إمكانية التطور هما :
جوان��ب منظومته��ا الفكري��ة
الطبيعة الحيوية والطبيعة البشرية التي
الأهم وتقدميها بو�ص��فها من
هي أسلوب تقطن على وفقه الكائنات
�أكرث النم��اذج تطوراً يف الفكر
الإن�س��اين ،ب��صرف النظر عن
البشرية العالم الطبيعي.
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من ا�شرتاطاتها ما ي�أتي :
.1ال ميكن لأي �شيء �أن ي�صبح جزءاً من
�أخالق ن�س��وية �إذا كان يع��زز التمييزات
�ستان رو اجلن�س��ية والعن�رصي��ة والطبقي��ة� ،أو �أي
نزعة متييزية �أخرى من نزعات الهيمنة
االجتماعية.
�.2إن الأخ�لاق الن�س��وية تعتم��د ب�ش��كل
كب�ير عل��ى ال�س��ياق وبالأخ���ص عل��ى
ال��شروط التاريخي��ة واملادي��ة حلي��اة
الن�س��اء مبعن��ى �أنها تنطل��ق من حم�ض
واقع وجتربة املر�أة يف ظروف تاريخية
واجناري ماتاي خمتلفة.
.3ال تقوم الأخالق الن�سوية ب�أية حماولة
لتقدمي وجهة نظر مو�ض��وعية تلتزم باحلياد القيمي
وه��ي تفرت�ض غي��اب مثل ه��ذه النظ��رة يف الثقافة
املعا��صرة ،لكنه��ا تفرت���ض � ّأن حتيزه��ا مقب��ول
ال للأ�صوات املهم�شة وامل�ضطهدة.
بو�صفه متثي ً
.4توف��ر الأخ�لاق الن�س��وية مكان��ة حموري��ة لقي��م
كان��ت منطي�� ًا غ�ير ملحوظ��ة� ،أو مهمل��ة� ،أو حمرفة
يف الأخ�لاق التقليدي��ة ،منه��ا قي��م الرعاي��ة واحلب
وال�صداقة والثقة املالئمة(.)19
� ّإن البح��ث الأخالق��ي ن�ش��اط �إن�س��اين �أ�سا�س��ي ،وك ّل
الذي��ن ميثل��ون النا�س ين�ش��غلون ب��ه بق��در �أو ب�آخر،
عل��ى الرغم م��ن �أن البع�ض يقاومون��ه خوف ًا من �أنه
�س��يقو�ض قناعاتهم( .)20وهذا ما قد يقدم تف�س�يراً
ّ
�آخر لال�س��تجابة ال�ض��عيفة عل��ى امل�س��توى الواقعي
للحفاظ على البيئة.
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ما ميكن �أن تقابل به من الر�ضا والقبول،
�أو الرف���ض واال�س��تهجان .وميك��ن النظ��ر
�إىل الن�س��وية ب�ش��كل عام عل��ى �أنها " كل
جهد نظ��ري �أو عملي يه��دف �إىل مراجعة
وا�ستجواب �أو نقد �أو تعديل النظام ال�سائد
يف البني��ات االجتماعي��ة ،ال��ذي يجع��ل
الرج��ل هو املركز ،وهو الإن�س��ان ،واملر�أة
جن�س�� ًا ثاني�� ًا �أو �آخ��ر يف منزل��ة �أدن��ى
فتفر�ض عليها حدود وقيود ،ومتنع عنها
�إمكانات للنماء والعطاء ،فقط لأنها امر�أة
ومن ناحية �أخرى تبخ�س خربات و�سمات
فق��ط لأنه��ا �أنثوي��ة ،لتبدو احل�ض��ارة يف
�أ�ش��مل مناحيها �إجن��ازاً ذكوريا خال�ص�� ًا
ي�ؤكد ويوطد �س��لطة الرجل وتبعية �أو هام�شية املر�أة
"(.)16
وينه���ض ه��ذا املفه��وم عل��ى مقدمتني �أ�سا�س��يتني،
ت�ش�ير الأوىل �إىل �أن التف��اوت يف اجلن�س هو �أ�س��ا�س
الالم�س��اواة البنيوي��ة بني الرجال والن�س��اء ،وت�ش�ير
املقدمة الثانية �إىل �أن هذا اخللل لي�س نتيجة لل�رضورة
البيولوجية ،وهذا املفهوم يزود الن�سوية بربناجمها
امل��زدوج :فهم الآليات االجتماعية وال�س��ايكولوجية
الت��ي ت�ش��كـــــــل وت�ؤبـــــ��د الـــــالم�س��اواة وال�س��عي
بالتايل �إىل تغييــــر تلك الآليات(.)17
�إن الفل�س��فة الن�س��وية ال تنط��وي بفروعه��ا املختلفة
على مدر�سة حمددة املعامل ،ومنظومة من امل�سلمات
واملعتق��دات ،فه��ي و�إن اتفقت على نق���ض املركزية
الذكوري��ة �إال �أنها تختلف يف ا�س�تراتيجيات حتقيـق
ه��ذا الهدف ( )18و�ص��و ًال �إىل تطوير �أخالق ن�س��وية
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الهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوام�ش:
( )1ينظر :ما الذي على الأر�ض يدعى بيئة ؟ � ،س��تان رو ،
�ض��من كتاب مدخل �إىل الفك��ر الإيكولوجي  ،جمموعة من
املفكري��ن  ،حترير وترجم��ة معني رومية ،ق�ض��ايا راهنة
( ،)9من�ش��ورات وزارة الثقاف��ة يف اجلمهوري��ة العربي��ة
ال�سورية ،دم�شق. 14-15 : 2007 ،
( )2ينظر :م  .ن . 16 :
ال عن :م .ن .16-17:
( )3نق ً
( )4ينظ��ر :مدخ��ل �إىل الفك��ر الإيكولوج��ي ، 6 :مقدم��ة
املرتجم .
( )5ينظ��ر ماهي��ة الإيكولوجي��ا االجتماعي��ة ؟،م��وراي
بوكت�ش�ين� ،ض��من كت��اب الفل�س��فة البيئي��ة -م��ن حقوق
احلي��وان �إىل الإيكولوجي��ا اجلذري��ة  ،حتري��ر ماي��كل
زميرم��ان ،ت .معني �ش��فيق رومية� ،سل�س��لة عامل املعرفة
( ،)333املجل���س الوطن��ي للثقاف��ة والفن��ون والآداب،
الكويت.24-25: 2006،
( )6ينظ��ر :العلم والنق��د الإيكولوجي� ،أر�س��وال .ك.هاي�س،
�ضمن كتاب مدخل �إىل الفكر الإيكولوجي. 149-150 :
لا ع��ن  :احلفاظي��ة التقليدي��ة والأخ�لاق البيئية،
( )7نق� ً
جون.ر.ي.بليز� ،ض��من كتاب الفل�سفة البيئية -من حقوق
احليوان �إىل الإيكولوجيا اجلذرية. 170-171 :
( )8ينظر:النق��د البيئي �أو الإيكولوجي  ،د .جميل حمداوي
https://www.alukah.net
( )9ينظر� :س��مات النقد البيئي ،د.جرييريجا جايا �سانكر،
ت .ها�ش��م كاط��ع الزم https://www.sotaliraq.
com
( )10ينظر :العلم والنقد الإيكولوجي� ،أر�س��وال .ك.هاي�س،
�ضمن كتاب مدخل �إىل الفكر الإيكولوجي.147:

( )11ينظ��ر� :س��مات النق��د البيئ��ي ،د.جرييريج��ا جاي��ا
�سانكر ،ت .ها�شم كاطع الز م https://www.sot a
liraq.com
( )12ينظ��ر :العلم والنقد الإيكولوجي�،أر�س��وال .ك.هاي�س،
�ضمن كتاب مدخل �إىل الفكر الإيكولوجي.147-150 :
(� )13ش��عرية احل��دث الن�ثري ،حمم��د العبا�س ،م�ؤ�س�س��ة
االنت�شار العربي ،بريوت ،ط.35 :2007 ،1
( )14ينظ��ر :الن�س��وية الإيكولوجي��ة ،كاري��ن.ج .واري��ن،
�ض��من كتاب الفل�س��فة البيئي��ة -من حقوق احلي��وان �إىل
الإيكولوجيا اجلذرية. 10-11:
( )15ينظر� :شعرية احلدث النرثي.36-37:
(� )16أنثوية العلم – العلم من منظور الفل�س��فة الن�س��وية،
د .ليندا ح�س�ين �ش��يفرد ،ت د .مينى طريف اخلويل� ،سل�سلة
ع��امل املعرفة ( ،)306املجل�س الوطن��ي للثقافة والفنون
والآداب ،الكويت.11 :2003،
( )17ينظ��ر :غرف��ة فرجيني��ا وولف – درا�س��ة يف كتابة
الن�ساء ،ر�ضا الظاهر ،دار املدى ،دم�شق ،ط. 6 : 2001 ،1
( )18ينظ��ر :الن�س��وية وفل�س��فة العل��م ،د .مين��ى طريف
اخل��ويل ،جملة عامل الفكر ،الكويت ،املجلد  ،34ع� ،2س��نة
.40: 2005
( )19ينظ��ر :ق��وة ووعد الن�س��وية الإيكولوجي��ة ،كارين
.ج.واري��ن� ،ض��من كت��اب الفل�س��فة البيئي��ة -م��ن حقوق
احليوان �إىل الإيكولوجيا اجلذرية .110-112 ،96 :
( )20ينظ��ر :الفاكه��ة املحرم��ة – �أخالقيات الإن�س��انية،
بول كريتز ،ت� .ض��ياء ال�سومري ،من�شورات اجلمل ،بغداد،
ط.15 : 2012 ،1
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النقد البيئي النسوي
بين المحتوى الداللي والتعالق الروحي

د .زينة حمجوب

ال �ش��ك �أن اجتاهات الدر�س النقدي الن�س��وي تنوعت
م��ن خمتلف الزوايا والوجهات املعرفية مع �ض��مان
التباي��ن يف املناه��ج والآلي��ات ،و�إث��ارة خمتل��ف
الت�س��ا�ؤالت ح��ول مكون��ات الوج��ود الف��ردي للذات
الن�س��وية وطبيع��ة تفرده��ا واختالفه��ا ومغايرته��ا
�ض��من التجربة ال�ش��عرية وتتبع حتوالته��ا الثقافية.
وه��ذه املقاربة اجتهاد �إجرائي يدر���س النقد البيئي
الن�سوي بو�صفه معطى ثقافيا ،وحماولة للك�شف عن
زت على الر�ؤية /املحتوى
الداللة والتعالق ..هكذا ّ
رك ُ

ال��داليل .وبالطبع ال اق�ص��د هنا الدالل��ة الفنية التي
حتم��ل الن���ص عل��ى �أكرث م��ن وجه��ة ت�أويلي��ة� ،إمنا
لغر���ض مالم�س��ة الوع��ي الن�س��وي وقابليت��ه عل��ى
احت��واء الأفكار والت�ص��ورات املعرفية اخلا�ص��ة من
داخل الن�ص ال�ش��عري ،خا�صة التي ت�شكل منها بفعل
التعال��ق مع البيئة مم��ا عمق من الق�ض��ايا والر�ؤى،
فالتعالق ال يقوم على الفكر ال�صويف املعروف و�إمنا
التعال��ق الروح��ي( )1تبع��ا لقوة ال�ش��عرية املحاطة
بالوعي الن�س��وي �أوال ،والطروحات وفو�ض��اها التي
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نازك المالئكة مثاال
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�ش��وهت ا�س��تيعاب الفكر الن�س��وي ،ومن ثم ن�صل �إىل
ّ
القطيع��ة الثقافية مع الواقع� ،أعني قطيعة النظريات
التي حولت املر�أة م��ن كائن مبجل �إىل مهم�ش بفعل
ال�س��لطة الذكورية وال�رصاعات واملق��والت الثقافية
ال�س��ائدة .ومن هنا �أردنا �أن ن�ص��ور التعالق الروحي
بو�ص��فه فكرة ثقافية جت�س��د عالقة املر�أة والطبيعة،
وطرح هذه العالقة داخل الن�ص ال�ش��عري وهي متثل
جزءاً من ثقافة الوعي الن�س��وي بالطبيعة ،فتت�ش��كل
الق�صيدة على �إ�سرتاتيجية �إ�ستح�ضار البيئة .ومن ثم
�سيكون الن�ص متحركا �صوب �إجتاهني:
االول :م��ا فقدت��ه البيئة وما عانت��ه املر�أة وكالهما
بفعل ال�س��لطة والهيمنة الذكوري��ة ،واالخر :حماولة
للم�س��اواة ب�ين البيئة وامل��ر�أة بر�ؤية فني��ة تتماهى
ب�أن�سنة البيئة..
فح�ين تتبعنا فكرة النقد البيئي الن�س��وي ،وجدنا �أن
املركزي��ات الأ�س��ا�س هي نف�س��ها على م��ر الت�أريخ،
ول�س��ت هن��ا ب�ص��دد تتب��ع كل م��ا قيل ع��ن املفهوم
ُ
والتحوالت منذ حلظة الت�أ�س��ي�س و�ص��وال �إىل تر�سيخ
النظري��ة ،فن��واة الفك��رة الت��ي طرحها النق��د البيئي
الن�س��وي بع��ده م�رشوع�� ًا �إن�س��اني ًا اجتماعي�� ًا يعنى
بق�ضايا املر�أة والبيئة معاً ،هو الوعي احلقيقي جتاه
ما يحيط بهما ومن يحيط بهما ،يف ممار�س��ة فكرية
تهدف �إىل التغيري وك�ش��ف الظلم والإق�ص��اء والإلغاء
والت�س��لط ال��ذي مور���س عليهم��ا .الن�س��وية البيئي��ة
ت�ؤم��ن ب���أن "الن�س��اء �أكرث تناغم��ا م��ع الطبيعة من
الرجال"( ،)2وت�س��عى �إىل تفكيك املفاهيم الذكورية
و�إع��ادة بن��اء ال��ر�ؤى باالع�تراف والتح��رر(،)3
واملالح��ظ �أن النواة الرئي�س��ة هي ذاته��ا منذ تكوين
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�أخرى  :هل �سيكون امل�ستوى واحدا بالوعي والتفكري
ال�ش��عري ب�ين الأ�ش��ياء امل�ؤنث��ة واملذك��رة البيئي��ة
حتدي��دا؟ �أم يك��ون التعامل على �أ�س��ا�س االنف�ص��ال
الذكوري عن الطبيعة والنظر للبيئة املذكرة بالنظرة
الرا�سخة ذاتها؟.
وقب��ل اخلو���ض يف فكرة الدرا�س��ة ،ال بد م��ن معرفة
املرجعيات �أو التف�س�يرات املعرفية التي نفرت�ض��ها
ل�ل�أدب البيئي الن�س��وي؛ لأنها من ال��ضرورات التي
تك�ش��ف عن الر�ؤية النقدية �أوال ،وثانيا هذه الأوا�رص
والرتابط��ات املعرفية جتعل من النق��د منفتح ًا على
كثري م��ن احلقول املعرفي��ة والفكري��ة واخلروج عن
القيود املنهجية مما يتيح املجال للمتلقي بالدخول
�إىل هذه العوامل و�إ�شكاالتها ،و�أنوه �إىل جتنبي احلديث
عن جميع الق�ض��ايا والإ�ش��كاالت مكتفي��ة بالإيجاز
املكث��ف مبا يخ��دم الفك��رة املركزية م��ن املرجعية
الديني��ة ث��م التاريخي��ة ث��م الأ�س��طورية مبتعدة عن
الر�ؤية الفل�س��فية؛ لأنها ال �شك �سابقة لكل الر�ؤى فال
ميك��ن اخلو�ض يف �أح��دى املرجعي��ات دون التغلغل
الفل�سفي حتى و�إن كان غري مق�صود.

املرجعية الدينية:
�إن الدين ر�ؤية �إن�س��انية �شاملة ال�شك وهذا ما ي�سعى
الأدب البيئ��ي �إليه ب�ص��ورة عامة ،وم��ا يهمنا كيف
�أف��اد النق��د البيئي الن�س��وي خ�صي�ص��ا م��ن الرافد �أو
املرج��ع الدين��ي؟ وهل �أنت��ج ر�ؤية نقدي��ة �أفاد منها
ه��ذا النق��د؟ ه��ذه الت�س��ا�ؤالت تبق��ى خارج ال�س��ياق
م��ا مل نتابع الأث��ر الديني داخل النق��د البيئي؛ لكون
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و�ش��يوع النق��د البيئي الن�س��وي ،وهي حرك��ة تنادي
بالطروحات ب�إن�ص��اف املر�أة والبيئة وفق جمموعة
من املفاهيم وال�س��لوك واالعتقادات واملواقف ،وهذا
التك��رار لي���س معن��اه الرك��ود والثبات و�إمن��ا يعني
الت�أ�سي�س مل�رشوع قائم على اال�ستمرارية التي تركن
�إىل احلقائ��ق الثابتة و�إث��ارة العديد من الت�س��ا�ؤالت
والطروحات املتحولة واملختلفة تبعا لتغري مركزية
ال�س��لطة الذكورية ،ومن جهة �أخرى يناق�ش هذا النقد
احلري��ة الفردي��ة وعالقته��ا باملعرف��ة واالنفت��اح،
وهذا يعني اخلروج عن الثقافة ال�س��ائدة �أوال وعودة
مركزي��ة امل��ر�أة والبيئ��ة مقاب��ل تعطي��ل املركزي��ة
الذكوري��ة .وه��ذا التحرر ه��و الفاعلية الن�ص��ية التي
يراهن النقد البيئي الن�س��وي عليها ونعتمد عليها يف
انت��اج املحتوى الداليل اوال ،وثانيا �إعادة العالقات
بني الكون والإن�سان.
كانت هذه الفكرة الأ�س��ا�س الت��ي انطلقت منها فكرة
هذه الدرا�س��ة؛ كونها تقوم على جتربة ن�سوية تتمثل
بال�ش��اعرة ن��ازك املالئكة ب�ش��يء من الق�ص��دية ملا
مثلت��ه كتاباته��ا م��ن تعال��ق ب�ين ال��روح الأنثوية
والبيئ��ة ،ثم نالح��ظ من وجه��ة نظر ن�س��وية طريقة
اال�ش��تغال البيئ��ي - ،ال نق�ص��د الو�ص��ف البيئ��ي -
و�إمنا الوعي البيئي الن�سوي ومدى فاعليته يف �إنتاج
الن�ص��و�ص ال�ش��عرية �أوال ،وكيف تتعالق بنية الن�ص
ال�ش��عري في��ه� ..إذ ميكننا عده فعال ن�س��قيا من الذات
الن�س��وية بو�ص��فها فع�لا ن�س��قيا قائما عل��ى بنيتي
االنفت��اح والتحرر واالختالف والتف��رد ..ومن زاوية
�أخ��رى هل هناك تعامل ن�س��وي خا�ص مع الأ�ش��ياء
البيئية امل�ؤنثة �أم �إننا �سنجد التعامل نف�سه؟ ب�صياغة
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بفكرة احلمل ماذا �س��يكون الرد
ال�س��لطة الدينية �أك�ثر ت�أثريا
فكرة
تتبعنا
حين
من جمتمع �إعتاد على ال�رصاع
يف الأفراد ،وتبقى املرجعية
والقت��ل والإبتعاد ع��ن احلوار؟
الأوىل الت��ي ننطلق منها هي
النقد البيئي
لذلك اتخذت من البيئة والعامل
الق��ر�آن الكرمي وه��ذا ال يعني
النسوي ،وجدنا أن
اخلارجي ب�سط قلقها وانعزالها
التف��رد واهم��ال الديان��ات
المركزيات األساس
و�آالمه��ا ف��كان التعاي���ش بني
واملقوالت الأخرى �إذ �س��بقنا
مر
على
نفسها
هي
املر�أة والبيئة يتجه نحو عالقة
الباحثون يف عر�ض تف�صيلي
التماثل ،لأ�ص��ل �إىل �أن ال�س��يدة
ع��ن ذل��ك( ،)4فعل��ى �س��بيل
التأريخ.
م��رمي عربت ع��ن فك��رة رف�ض
املث��ال ال احل��صر يف ق�ص��ة
القمع والت�س��لط الذكوري بردة
مرمي نتنبه �إىل ت�ش��كل ن�س��ق
الفع��ل ال�ص��امتة وا�س��تمرار
االنف�صال واالت�صال �أو ن�سق
العي���ش االختي��اري البيئ��وي .فالبيئ��ة هن��ا كان��ت
التالق��ي والتنافر ولكي من�س��ك بالدالل��ة نرى �أن يف
م�ص��در ق��وة �إ�ض��افة �إىل بن��اء عالقة تعال��ق روحي
َ��واليِ َ مِ ْن َو َرائِي َوكَ ا َنتِ
ﱠ((و�إِنيِّ خِ ْف ُت المْ َ
قول��ه تعاىلَ :
وان�سجام بني املر�أة والبيئة يف املرجعيات الدينية.
ام َر�أَتِي َعاق ًِرا َف َه ْب ليِ مِ ْن َل ُد ْنكَ َول ًِّيا ( ،)5و�صوال �إىل
ْ
��يا ()22
�ص
ق
ا
ن
كا
م
ه
ب
ت
ذ
ب
ت
ن
ا
ف
ه
ت
ل
م
ح
ف
تعاىل:
قوله
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ً
ْ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
ًّ
َ
َ َ
املرجعية التاريخية :
َخا�ض �إِىل ِج�� ْذ ِع الن َّْخ َل ِة قال َْت يا ل َْي َتنِي
جاء َه��ا المْ
ُ
َف�أَ َ
��يا (َ )23فناداها
مِ ُّ
ـــــبلَ ه��ذا َوكُ ْن ُت َن ْ�س ً
��ت َق ْ
��يا َم ْن�سِ ًّ
َ
ال ب��د م��ن الإيج��از والرتكي��ز عل��ى تراك��م حتوالت
��ن تحَ ْ تِها �أ َّال تحَ ْ َزنيِ َق ْد َج َعلَ َر ُّبكِ تحَ ْ َتكِ �سرَ ِ ًّيا ()24
مِ ْ
الأحداث التاريخية يف �سياقها الفعلي وكيف وظفها
َو ُه�� ِّزي �إِل َْيكِ ب ِِج ْذ ِع الن َّْخ َل ِة ُت�س��اقِطْ َعل َْي��كِ ُرطَ ًبا َجن ًِّيا
النقد البيئي الن�سوي وعول عليها بالتكثيف الداليل؟
��ري َع ْي ًن��ا َف ِ�إمَّ��ا َت َر ِينَّ مِ َن
(َ )25ف ُكلِ��ي َوا�شرْ َ بِ��ي َو َق ِّ
ُ
ثم انتج ر�ؤية تاريخية �أفاد منها يف �ضوء التف�سريات
من َ�ص ْو ًما َفل َْن �أكَ ل َِّم
ال َْب�شرَ ِ �أَ َح ًدا َف ُقوليِ �إِنيِّ َن َذ ْر ُت لِلر َّْح ِ
الن�سوية البيئية.
��يا ( ،)6( )))26ل��و نالحظ (مكانا �رشقيا،
ال َْي ْو َم �إِ ْن�سِ ًّ
يتمح��ور ه��ذا املرج��ع ح��ول الوقائ��ع والأح��داث
مكانا ق�ص��يا ،ج��ذع النخل��ة� ،رسيا ،ج��ذع النخلة)،
التاريخي��ة لك��ن لي���س ب�إع��ادة ا�س��قاط الت�أوي�لات
اخل��روج عن الأعراف والتقاليد ال�س��ائدة خالل حمل
واملق��والت وتتب��ع التحوالت منذ ن�ش��وء الإن�س��انية
املر�أة جند الزوج والأهل يحفوها بالرعاية ،العجيب
ف�أ�ص��بح التاري��خ م��دار بحث ودرا�س��ة ،ويف �ض��وء
هنا ال�سيدة مرمي جل�أت نحو ن�سق الهروب من الت�سلط
ما �س��بق ميك��ن �أن نفرت���ض ر�ؤية هي خال�ص��ة لكل
والهيمن��ة الذكورية نح��و الطبيعة �أو البيئة ب�ص��ورة
م��ا ذكره الباحث�ين يف ه��ذا املجال ،ميكنن��ا نوجز
عامة� ،إذ نفرت�ض لو جاءت مرمي �إىل �أهلها و�أخربتهم
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اال�ش��تغال عل��ى املتغ�يرات الداخلية وم��ن �أهم هذه
املتغ�يرات ه��ي ما �س��نطلق عليها ت�س��مية ال�س��لطة
وهي �س��لطة الفكر الذك��وري �إىل جانب �س��لطة الفكر
الن�س��وي امل�ش��ابه للذك��وري ،و�س��لطة امل��كان التي
تتمثل بالبيت وال�شارع وامل�ؤ�س�سة واملجتمع ب�أكمله
و�س��لطة الزمن وتقلباته ،وكذلك �س��لطة اللغة والدين
ونرى �أن هذه ال�سلطات هي اال�سئلة املعرفية الأولية
والر�ؤية امل�ستقبلية للحركة البيئية الن�سوية.

املرجع الأ�سطوري :
ه��و مرجعية م� ِّؤ�س�س��ة  ،وعلى الرغم من �أ�س��طوريتها
ومقوالته��ا اخلرافي��ة التي متت��د منذ حلظة ال�س��لطة
الذكوري��ة و�ص��وال �إىل التطور واالمت��داد الذي الحق
اال�س��طورة والكائنات اخلرافية و�ص��وال �إىل ال�س��لطة
االجتماعية والدينية لأ�ص��ل هنا �إىل عالقة بني الكل
واجل��زء ،وال يخفى على الكثري املقوالت وال�رسديات
اال�س��طورية و�أثره��ا يف ممار�س��ة �س��لطة التهمي���ش
والع��زل ،وم��ن ث��م تكوين خط��اب م��ادي /روحي/
عقلي ينطوي على العالقة بني الإن�س��ان والبيئة من
جهة وامل��زج بني البيئ��ة املادية واخلي��ال وهذا ما
يعرف باخليال البيئي(.)9
فالغاي��ة هنا الك�ش��ف عن الأ�ص��ل التي ت�ش��كلت منه
املرجعي��ات والعالق��ات واملق��والت للنق��د البيئ��ي
الن�سوي� ،إذن هل وجد هذا النقد البيئي الن�سوي بفعل
تاريخ��ي؟ �أم اجتماع��ي؟ �أم دين��ي؟ �أم �سيا�س��ي؟ �أم
�أ�س��طوري؟ �أم �سيبقى منفتحا على الت�أويل امل�ستمر؟
هذه الت�سا�ؤالت جتعلنا نفرت�ض ت�شكال �أخر هو الفعل
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التح��والت واالنقالبات التاريخي��ة يف ثالثة مراحل
ن�ستطيع ت�س��مية كل مرحلة بح�سب العالقة امل�ؤ�س�سة
الأوىل:
• مرحلة الالت�شكل :و�أق�صد هنا الع�صور الأوىل التي
ت�س��تمد �ص��ورها من الواقع ثم الذات ث��م العودة �إىل
الواق��ع يف اللحظ��ة الت��ي كانت فيها معامل��ة املر�أة
ك�آله��ة وملكة وارتباطها بفكرة البذرة واخل�ص��ب �أي
عالقة خ�صوبة الأر�ض باملر�أة(.)7
• مرحل��ة الكينونة :حلظة التحول واالكت�ش��اف بني
الواقع والالواقع وبني الوعي والالوعي هذه املرحلة
تك�ش��ف عم��ا ه��و واقع��ي يف الواقع نف�س��ه ،و�أي�ض��ا
ت�ؤ�س���س للحظة اخلطابات واملق��والت التي ال تنتمي
�إىل الواقع بقدر ما هي ر�ؤية تكوينية داللية مفتوحة
وهمية و�أخرى قمعية ومن املمكن ت�سميتها مبرحلة
االنعطاف التاريخية عن املر�أة والطبيعة ومعاملتها
ك�آله��ة قدميا ،ثم بد�أ التحول من �إن�س��انة عظيمة �إىل
مهم�شة بفعل ال�سلطة الذكورية وال�رصاعات فهذا ولد
حتولها �إىل الغناء والزراعة والكتابة والر�سم وغريها
من الفنون التي مهدت للح�ض��ارات واملدن وبالتايل
زيادة العبودية والأق�صاء(.)8
• مرحلة ما بعد الكينونة :ثمة حتوالت �أكرث �أت�ساعا
وعمقا وج��دال ،فهي مرحلة ول��دت نتيجة التجارب،
�أي ال تخل��ق م��ن الواقع بق��در ما جند الواق��ع ذاته ،
من هنا �أت�س��عت الر�ؤية املعرفية؛ لت�ؤ�س���س الن�س��وية
البيئي��ة حرك��ة لي�س��ت فق��ط فكري��ة و �سيا�س��ية ب��ل
�إجتماعي��ة ونف�س��ية وحت��ى ديني��ة ليت�س��ع الأف��ق
املعريف وا�ض��حا ال�س��تيعاب ال�رصاعات والتحوالت
الت��ي مل تع��د تقف لإع��ادة جمري��ات التاري��خ دون
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الالحمدودة فالداللة الزمنية ت�ش�ير �إىل �صوت الذات
اليوم��ي امل�أل��وف �أو حتى اليومي غ�ير امل�ألوف  ،و
الن�س��وية الكلي داخل منظوم��ة العنونة وفاعلية هذا
بذلك ن��رى �أن مفه��وم النق��د البيئي الن�س��وي حركة
ال�صوت بو�ص��فه ال�صوت املغيب وامل�ضطهد على مر
ر�ؤيوي��ة �إدراكي��ة تتمظهر بت�ش��كالت واقعية و�أخرى
الع�صور.
�أ�س��طورية /خيالية قد تكون يومي��ة مدركة للتعميم
• تتوازى العنوانات الرئي�س��ة والفرعية (الف�ضاءات
الوج��ودي (امل��ر�أة /البيئ��ة) لذل��ك نعده��ا حرك��ة
الن�ص��ية) ف�ض��اء الطبيعة املذكر وامل�ؤنث يف معظم
خملوق��ة بفع��ل املرجعي��ات وال�س��لطات الذكوري��ة
العنوانات ولتقريب ال�صورة �أكرث مثال (عا�شقة الليل،
املهيمنة (.)10
�ش��جرة القمر� ،أن�ش��ودة الرياح) ميكن الق��ول �أن هذه
�إ�س��تناد اىل م��ا تق��دم �س���أراقب حت��ول فك��رة النقد
الر�ؤية جاءت عن ق�صد للداللة على مركزية الن�سوية
البيئي الن�سوي �إىل الوعي الن�سوي البيئي ومتظهراته
وعدم �أق�ص��ائها يف جوان��ب احلياة الإن�س��انية �أوال،
�شعريا ،متخذة من " نازك املالئكة " متنا اجرائيا.
وثانيا لو نالحظ الف�ض��اء امل�ؤن��ث يف اجلهة اليمنى
هن��اك م�س��اران للك�ش��ف عن مواطن الوع��ي البيئي
واحتل ال�ص��دارة بينما الف�ض��اء املذك��ر ت�أخر للجهة
الن�س��وي ،يتمثل امل�سار الأول بالعتبة الأوىل و�أق�صد
الي��سرى به��ذه التح��والت �أرادت ال�ش��اعرة �أن تلفت
عتبة العنوان ،وامل�س��ار الثاين الن�ص ال�ش��عري ،بحثا
ذهن القارئ �أن ما انتجه الفكر العربي بتهمي�ش دور
ع��ن املنحنى الداليل والتعالق الروحي للك�ش��ف عما
املر�أة والغاء �ص��وتها �أي �ص��وت الأنا الإن�ساين وهو
هو جوهري يف النقد البيئي الن�سوي.
بالتايل ال�ص��وت املركزي ومرك��ز الوجود �إىل جانب
فالبيئي��ة الن�س��وية تب��د�أ م��ن العنوان��ات الرئي�س��ة
الوعي ب�أنها وظفت هذه ال�س��لطة من خالل الف�ض��اء
والفرعي��ة منه��ا ،فه��ي لوحده��ا ت�ش��كل ن�س��ق ًا بيئ ًا
البيئي الطبيعي.
ن�سوياً ،فبعد القراءة الدقيقة
• العالق��ة ب�ين ال�ش��اعرة
وجدت البيئة ت�س��تحوذ على
والطبيع��ة م��ن خ�لال
 44.44%م��ن جمم��وع
ال بد من معرفة
العنوان��ات ه��ي عالق��ة
العنوان��ات الرئي�س��ة ،و
التفسيرات
أو
المرجعيات
تعال��ق روح��ي بو�ص��فها
 55.38%م��ن العنوان��ات
نفترضها
التي
المعرفية
روحا وج�سدا فهذا االمتزاج
الفرعية ،وبالإمكان متابعة
مع البيئ��ة يحيلنا �إىل داللة
املحتوى ال��داليل من خالل
لألدب البيئي النسوي؛
تبدد الواقع و�إعادة ت�ش��كيله
العالق��ة بني ال�ش��عر والبيئة
ألنها من الضرورات التي
عرب تغ�ير عالقات الأ�ش��ياء
ف�أول ما يطالعنا:
النقدية
الرؤية
عن
تكشف
بع�ض��ها ببع�ض نح��و حياة
• غلب��ة النك��رة وه��ذا
أوال.
تلغ��ي مركزية �س��لطة الآخر
يج�س��د الواق��ع بتناق�ض��اته
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ودموع و�سوا ُد،
"�أمَّاه!" وح�رشجـــــــــــ ٌة
ٌ
املطعون
اجل�سم
الدم واختل ََج
ُ
ُ
وانبج�س ُ
َ
ني
َّعر املتموـــــ ِّ ُج ع�ش ََّ�ش في ِه الط ُ
وال�ش ُ
ي�سم ْعــها �إال اجلـــــــــــــــال ُد
"� ُ
أماه!" ومل َ
الفجر وت�صحــــــو الأورا ُد
�سيجيء
وغداً
ُ
ُ
املفتـــــون
والع�شــــرون تنادي والأملُ
ُ
َ
أزهار
ف ُت ُ
جيب امل ِْرج ُة وال ْ
للعار
ال
		
رحلت عنَّا  ...غ�س ً
ْ
الفتيات،
الفجر وت�س�ألُ عنها
و�سي�أتي
ُ
ُ
الوح�ش "قتلناها"
أين ُتراها ؟ " فري ُّد
ُ
"� َ
وغ َ�ســـ ْل َناها"
"و�صم ُة ٍ
عار يف جبه ِت َنا َ
اجلارات
ال�سوداء
و�ستحكي ق�ص َتها
ُ
َ
ـــالت
و�سرتويها يف احلار ِة حتى الن ََّخ ُ

أبـــــواب اخل�شبي ُة لن تن�ساها
حتى ال
ُ
أحجار
و�ستهم ُِ�س َها حتى ال
ْ
للعار ...
ال
غ�س ً
ْ
للعار..
ال
		
غ�س ً
ْ
�أول ما يدور يف ذهننا هو �سلطة الآخر/الذكر وك�أن ال
�شيء ينتج �أو ي�صدر خارج �سلطته� ،إذ نقف هنا �أمام
منظومة من الر�ؤى االجتماعية والنف�س��ية هي نتاج
جمتمعي تاريخي متنوع ي�ؤ�س���س �إىل ن�س��ق مغلق �أو
ن�س��ق العزلة تتم ممار�سته من قبل ال�سلطة الذكورية،
فيط��رح الن���ص فع�لا م�ص�يريا ل��ه ارتب��اط بتاريخ
املجتمع وقيوده �ضد الكائن الن�سوي مبا يعرف بغ�سل
العار فتطرح ال�ش��اعرة هنا الن�ص بحمولته الثقافية
واالجتماعية يف م�س���ألة االعج��اب �أو احلب من قبل
امل��ر�أة وباملقاب��ل موقف املجتم��ع وذكوريته جتاه
هذا الفعل �إذ يتحرك الن�ص وفق فعلني :احلب /الزنا
و الغ�س��ل /ال�رشف ،فمن �أ�سا�س��يات الوعي الذكوري
هو فعل الغ�س��ل الذي يعد اجنازا وت�أ�سي�سا لكل ما هو
جماعي و�أق�ص��د هن��ا الوعي الذكوري ،ففعل الغ�س��ل
يفرت���ض خلق دالالت جديدة وفق �س��ياقات خمتلفة
لكن الوع��ي اجلمعي منذ القدم يحم��ل الداللة ذاتها،
وه��ذه داللة على �أننا �أم��ام حقيقة ثابتة هي الركود
الفكري لدى الآخر وع��دم ك�رس املعطيات منذ القدم؛
لأن ذلك �سيفقد فاعليته و�سلطته ،لكن باملقابل ف�إن
فعل الغ�س��ل يولد يف الوعي الن�سوي حالة جديدة من
رف�ض القمع والإ�س��تالب �أي رف�ض ال�سلطة الذكورية
بو�صفها ذات ًا م�ستلبة تقاوم من �أجل البقاء وحتقيق
الذات.
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وت�أ�سي�س ر�ؤية متداخلة ال تعمل على الهيمنة ولكنها
ت�ش�ترك مع الآخر جنبا �إىل جنب وما هذه الر�ؤية اال
داللة على فعل اال�س��تمرارية الت��ي تبنتها طروحات
البيئة الن�سوية.
�إذ ال�شاعرة نازك تبني ت�صوراتها يف منحنى فل�سفي
عميق قائم على الوعي البيئي يف �شعرية هام�سة غري
منفعلة لتو�ص��ل ر�س��الة �أكرث داللة جتعل الن�صو�ص
ال�ش��عرية مرتبط��ة بالبيئة و�أكرث متاهي��ا معها لي�س
لغاية ع�ش��وائية و�إمنا للخروج عن ال�س��لطة الذكورية
القمعية من هنا �س��نحاول حماورة بع�ض الن�صو�ص
ال�شعرية املت�أملة بالوعي البيئي لت�شكل منها �صوتا
ن�س��ويا ميث��ل حقيقة معروف��ة بني الع��امل اخلارجي
والداخلي على وفق تلك املعطيات نقف على ق�صيدة
(غ�سال للعار)(: )11
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البيئة ف�إنه جاء ب�ص��وت اجلمع وك�أنه �ص��وت املر�أة
ومبا �أن احلياة ودميومتها متجددة  ،لكن الفعل واحد
امل�شتت واملغيب يف املجتمع .والنقطة اجلوهرية يف
ول��ن يتغري �أي �أنه ي�ؤ�س���س للفعل بكل ما هو �س��معي
هذا الن�ص �أي�ض��ا هي على �أ�س��ا�س الوجود �أو املوقع
وب�رصي ووجودي �إذ يعده جزء من املمار�سة الفعلية
�إذ نرى املمار�س��ة ال�س��لطوية �أو ممار�سة النفوذ كليا
الثابت��ة لوج��وده هذا من جهة ،ومن جه��ة �أخرى �أن
من جه��ة ومن جه��ة ثاني��ة عندما يعط��ي املجتمع
�س��لطة الآخر تظه��ر وك�أنه��ا املحرك��ة الفاعلة التي
امل�ساحة الكلية للآخر وي�سعى �إىل عزل املر�أة وت�ضيق
تخ�ض��ع لها املر�أة /البيئة يف �آن واحد وك�أنه ي�سعى
حدودها الفعلية ف�أننا هنا �أمام ت�شكل ن�سق �آخر وهو
�إىل �إقام��ة عالق��ة جديدة مع البيئة لتت�س��ع �س��لطته
ن�سق اال�ستالب لي�س فقط على املر�أة و�إمنا حتى على
الك�برى ،فالر�ؤي��ة اخلارجية تظهر متاه��ي الطبيعة
البيئ��ة وهذا ما نلم�س��ه يف الر�ؤي��ة اخلارجية للن�ص
وا�س��تجابتها لفعل��ه وبنظره ردة فع��ل �إيجابية �أوال،
من �رصخة بيئية �صاخبة بوجه ا�ستالب املجتمع.
وثانيا �إ�ستطاع خلخلة االن�سجام بني املر�أة والبيئة،
وتبع��ا لتطور املجتمع الذكوري وقيوده �ض��د املر�أة،
لك��ن يف احلقيقة هناك ر�ؤية داخلية يف الن�ص توثق
جن��د املر�أة تنتج �أ�ش��كاال تعبريية و�أخرى جت�س��يدية
نداء الطبيع��ة وك�أنها �رصخة الطبيعة �ض��د التخلف
وثالث��ة رمزية �ض��د كل ما ه��و ذكوري وه��ذا يعني
والقم��ع الذك��وري ،وهذه ال�رصخ��ة �أو النداء اجلمعي
�أن الثقافة املجتمعية الذكورية تولد ف�ض��اء �ش��عريا
ال يتعال��ق �إال يف حال��ة ال�ش��عور بالت�س��لط والظل��م،
جدلي��ا يت�س��ع بات�س��اع عالق��ات مقي��دة ومغلق��ة
فه��ذا التعالق الروحي الن�س��وي البيئي ي�ؤثث لن�س��ق
ت�س��توعب احلموالت احلاوية لكل فعل ذكوري ،وعند
جديد ميكن ت�س��ميته بالن�س��ق الثوري �ضد الت�شكالت
مالحق��ة عنا��صر البيئ��ة جن��د العن��صر احلي��واين/
املجتمعية التي حتاول عزل الكائن الن�س��وي وكذلك
الذك��ر تتعامل معه ال��ذات الن�س��وية معاملة خمتلفة
الغاء ال�س��لطة املركزية التي حت��اول فر�ض �أفكارها
ع��ن العنا��صر الطبيعي��ة الأخ��رى �إذ تتبعن��ا كائ��ن
وحتركاتها حتى على الطبيعة ،وبالعودة �إىل �ص��وت
الأفع��وان يف املنجز ال�ش��عري لدى
نازك املالئكة جند داللته ال تتعدى
املنح��ى الداليل للعنف الذكوري ،ال
إن الدين رؤية إنسانية شاملة الشك وهذا
�سيما يف ق�صيدة (الأفعوان)(: )12
ما يسعى األدب البيئي إليه بصورة
عامة ،وما يهمنا كيف أفاد النقد البيئي
الدروب
مللت
�أين �أم�شي؟ ُ
ْ
النسوي خصيصا من الرافد أو المرجع
و�سئمت املروج
والعدو اخلفي اللجوج
الديني؟.
مل ي��زل يقتف��ي خطوات��ي ،ف�أي��ن
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الزمان
اجلوفاء يف �سمع
هذ ِه املطرق ُة
ِ
ُ
أفعوان
خانق كال
"ماتت"
�صوت
ِ
ٌُ
ُ
ْ
يلهث يف �صدرِكَ ُرعب ًا
حرف
كل ٍ
ُّ
ع�صب ُ
ٌ
ال �ش��ك �أن الر�ؤي��ة املعرفي��ة والإجتماعي��ة منه��ا
تكت�س��ب بعدها من الواق��ع ،هذه الر�ؤي��ة التي تنتقل
بني ال�ص��ورة الب�رصية والذهنية وال�سمعية والنامية
واملتحركة وما يجمع هذه ال�ص��ور يف ف�ض��اء واحد
ه��و الف�ض��اء املنت��ج ل��كل �ص��ور العن��ف والتدم�ير
و�ص��ناعة القيود واملوت الفكري ون�ستطيع ت�سميتها
بن�س��ق املنع والقم��ع  .هذه امل�ش��اهد تطرحها الذات
الن�س��وية لتو�ض��ح عالق��ات الت�ش��ابه والإخت�لاف
التي تن�ش��ئها م��ع العامل اخلارجي والتي ت�س��تند �إىل
قناع��ات فكري��ة وهن��ا �إحالة عل��ى ال��ر�ؤى الفكرية
املنغر�س��ة وكي��ف تعامل الآخ��ر مع ال��ذات امل�ؤنثة،
ف�لا �ش��ك �أن الوع��ي الن�س��وي ه��و وعي ا�ستك�ش��ايف
يهدف �إىل �إثارة الك�شف عن وعي الآخر يف ف�ضاءات
متعددة لذلك �ص��ورت عن�رص الأفعوان وحتركاته �أو
ممار�س��اته ال�س��لطوية ومدى قوت��ه يف فر�ض نفوذه
وهيمنته على املر�أة هذه املمار�سات ك�شفت عن فعل
الق�س��وة والقمع مقابل زيادة اح�سا�س املر�أة بالقلق
واخلوف والهروب من الواقع الذي ي�س��عى �إىل فر�ض
كل القيود وموت �ص��وتها وا�سكاته هو بالتايل موت
ال��ذات والغاء وجوده .فالأفعوان كما ت�ص��وره املر�أة
ه��و التحدي��ق بالوج��ه الآخر م��ن خالل ا�ستح�ض��ار
جمموعة االفعال امل�ص��احبة للعنف الذكوري والتي
�أ�ص��بحت معروفة يف واقعها امل�ستمر من خالل هذه
املمار�سات الفعلية ،وبذلك حتول العن�رص احليواين/

النقد البيئي

الهروب؟
�إىل �أن تقول:
ال�شفيف
ال�ضباب
ووراء
ْ
ِ
َ
الفظيع
أفعوان
ل
ذلكَ ا
ُ
ْ
انعتاق
ذلكَ الغولُ � ُّأي
ْ
دي ِه على جبهتي البارد ْة
من ظاللِ َي ْ
�أين �أجنو و�أهداب ُه احلاقدة
ت�صب غدا ميتا ال يطاق؟
يف طريقي
ُّ
انحناء
�أين �أم�شي؟ و� ُّأي
ْ
ُريب
غلق
ُي ُ
َ
الباب دون عدوى امل ْ
الرجاء
�إنه يتحدى
ْ
الرهيب
ويقهق ُه �سخري ًة من وجومي
ْ
البكاء
�إنه ال ُيح�س
ْ
أغيب
�أين� ..أين � ْ
الرتيب
هربي امل�ستمر
ْ
ي�ستجيب
مل َي ُعد
ْ
النداء؟
�رصاخ
لنداء ارتياعي وفيه
ُ
ْ
قريب
هل هناك مال ٌذ
ْ
ال�سماء
�أو بعي ٌد� ..س�أم�ضي و�إن كان خلف
ْ
الرجاء
�أو وراء حدود
ْ
م�ساء
ثم ذات
ْ
ال�صوت :
أ�سمع
َ
� ُ
عميق
طريق
"�سريي فهذا
ْ
ٌ
املكان
يتخطى حدو َد
ْ
أفعوان
لن تعي فيه �صوت ًا لغمغم ِة ال
ْ
ِرنث"
�سحيق
ْ
�إنه "ال ب ٌ
التايل(: )13
وكذلك فكرتها يف املقطع
ٍ
ماتت َرنَّ يف ك ِّل
�صوت
مكان ِ
ِ
ُ
ْ
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الأفع��وان م��ن كائ��ن ح��ي �إىل كائن تدم�يري معاد
ا�ستطاع ب�سلطته خرق احلواجز النف�سية واالجتماعية
داخل فعل املمار�سة وال�سلطة العليا؛ لذلك جنده قوة
قامع��ة ل��كل فع��ل �أنثوي ف�أ�ص��بح الأفع��وان معادال
مو�ضوعيا للهيمنة الذكورية.
�أما الوعي الن�سوي فهو من�سجم متاما جتاه العنا�رص
الطبيع��ة الأخ��رى فتنتقل من احلقيق��ة الطبيعية �إىل
احلقيق��ة الإن�س��انية وه��ذا ما جت�س��ده ال�ش��اعرة يف
ق�صيدة (اخلطوة الأخرية) (: )14
�أ�شهدي �أيَّ ُتها ال
أ�شجار� ،أنيِّ
ُ
حتت الظِّ ــــاللِ
لن �أُرى ثاني ًة َ
حل ْزين
ها �أنا �أم�ضي فال تبكي ُ
ال ُيع ِّذبكِ اكتئابي وابتهـــايل
ها �أنا �أرحـلُ  ،يا �
أ�شــجار ،عنــــــــكِ
ُ
حتت عبء من �رشودي وخ�شوعي
ليتني �أجــــــر�ؤ �أن �ألقـــــى عليــــــــكِ
دمـــــــــــوع
نظـــــر ٌة ثانيـــــــةٌ ،دون
ِ
وقــــع ُخطَ ايا
لن تحُ ِّ�سي يف غ ٍد
َ

ف�أنا  ،يا �أَ َخواتي  ،لن �أعـــــــــــــودا
أ�ضغاث ر�ؤايا
كُ ُّل �أحـــــــــالمي و�
ِ
ُع ْد َن ي�أ�س ًا �صارخ ًا ُ ،ع ْد َن �شرُ ُ ودا
ح�سبكِ م ِّني
و�أنا ؟ ال جت َزعِ ي ُ ،
�سوف حتيا
�أنَّ ذكراكِ بقلبي
َ
كُ ُّل َج ْذ ٍر منكِ يف �أعماقِ ف ِّني
�سوف يبقى �شاعـــــريَّ ًا �أب ِّدي ًا
َ
أ�شجار  ،ال  ،ال تذكريني
�آه يا �
ُ
ب�رشي
ف�أنا متـــــــــثالُ ي� ٍأ�س
ِّ
لي�س عندي غري �آثا ِر حـــنيني
أبدي
وبقايا من �شــــقائي ال ِّ

ال�ش��جرة هن��ا الب���ؤرة املركزية التي تختب��ئ حولها
الر�ؤى املتنوعة ،فهي لي�ست عن�رصا ثابتا وال لوحة
طبيعي��ة و�إمن��ا كائ��ن كامل للحي��اة تعالق��ت الذات
الن�سوية معه؛ لأجل البحث عن املثال مبناجاة �أقرب
للب��وح وكذلك املنق��ذ من القي��ود بعيداً عن ال�س��لطة
الذكوري��ة .ميك��ن القول �أن هذه املناجاة بو�س��اطة
ال�ش��جرة ت�س��تدعي احل�ض��ور الأنث��وي الكام��ل م��ن
خالل ر�ؤيتني� :إحداهما خارجية
تتمثل بال�ش��جرة و�أخرى داخلية
ت�س��تبطن احل��وار مع الإن�س��ان/
ال بد من اإليجاز والتركيز على تراكم تحوالت
الأخ��وات ،وهات��ان الر�ؤيت��ان
األحداث التاريخية في سياقها الفعلي
ميك��ن و�ض��عهما �ض��من ن�س��ق
الهبوط �إىل الداخ��ل الذي يتعالق
وكيف وظفها النقد البيئي النسوي
ذهنيا مع املحيط اخلارجي وهذا
وعول عليها بالتكثيف الداللي.
التعال��ق هو ك�رس لن�س��ق الهيمنة
الذكوري��ة �أوال ،وثاني��ا �إنع��دام
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ال�سلطة نحو عامل �أكرث انفتاحا وحتررا.
• هناك فرق يف لغة ال�شاعرة بني العنا�رص البيئية
الذكوري��ة والأنثوي��ة ،فعندم��ا تتعامل ال�ش��اعرة مع
البح��ر ،النه��ر ،القم��ر ...الخ ،جنده��ا �أكرث ا�ض��طرابا
وق��وة م��ن العنا��صر الأخ��رى كال�ش��جرة ،ال��وردة
ه��دوء ومرون��ة فهي
وغريه��ا ،الت��ي جنده��ا �أك�ثر
ً
تتعام��ل مع الأ�ش��ياء البيئية بر�ؤيوية وا�ض��حة فهي
م��ن متن��ح لغتها عل��ى وفق احلال��ة ال�ش��عورية التي
ت�س��توعب حموالته��ا الفكرية ،مبعنى ث��ان �أن البيئة
يف �ش��عر نازك املالئكة خا�ص��ة والن�س��وية ب�ص��ورة
عام��ة تتول��د من داخل الأن��ا االجتماعية والنف�س��ية
والتاريخي��ة والدينية ل��دى الذات الن�س��وية ،وبر�ؤية
�أخ��رى عندما تتعالق الذات الن�س��وية مع البيئة نرى
ن�س��ق االحتواء واالت�ص��ال ،وعندما يتح��ول العن�رص
البيئي /احليواين خا�ص��ة �إىل �سلطة قوية يظهر ن�سق
القمع واملنع.
وال بد م��ن القول يف نهاية احلديث �أن الوعي البيئي
الن�س��وي ين�س��اق وف��ق ر�ؤيت�ين :الر�ؤي��ة الوجودي��ة
والنف�س��ية الت��ي تتعالق ب�ص��ورة املا�ض��ي ومتار�س
ح�ض��ورها يف احلا�رض وت�س��هم يف ر�ؤية م�س��تقبلية
ع��ن ق�ص��دية الوع��ي بالأ�ش��ياء �أوال ،وثاني��ا تق��دمي
الذات الن�س��وية للواقع دومنا �أي �أنغالق ذاتي برغبة
جماعي��ة بالتالحم ملواجهة الأخ��ر �أو تقدمي البدائل
وفك ال�رصاع امل�س��تمر وامل�س��ك بر�ؤية جديدة والغاء
الفوارق وامل�س��افات بينهما وبني الآخر ،وهنا نرتك
ال�س���ؤال مفتوح��ا ه��ل �س�نرى م�س��تقبال ال�س���ؤال عن
الإن�س��ان؟ وهذا حا�ص��ل ع��ن الوعي بالتغ�ير والغاء
اجلم��ود والثب��ات ،مبعن��ى ثان ه��ل �سن�ش��هد نظرية
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و�إلغاء امل�س��افة بني الذات الن�سوية وال�شجرة منطلقة
من فكرة �أن ال�شجرة باطنها هي �أنثى ،من هنا �أرادت
ال�ش��اعرة خل��ق ر�ؤي��ة جديدة تتح��د فيها ال��ذات مع
الطبيع��ة لتمار�س حياتها بعيداً عن الإنعزال والكبت
واحلرم��ان والدخ��ول �إىل ف�ض��اء امل�ش��اركة باحلزن
والبكاء والوداع والأحالم واللقاء وال�شكوى واخللود،
فال �ش��ك �أن هذا التمازج هو م��ن منح الذات الأنثوية
جترب��ة املناجاة والب��وح ال�رصيح الت��ي تولدت من
التناق�ض��ات ال من املحاكاة ،وبهذا حتولت ال�ش��جرة
�إىل كائ��ن اجتماعي له خ�صو�ص��يته الذاتية والب�ؤرة
الفاعل��ة لتعال��ق ال��ذات امل��كاين والزم��اين وحت��ى
اليومي ،و�س��ط الإح�س��ا�س وال�ش��عور بالألفة والبوح
والإف�صاح من خالل العالقة املبا�رشة.
تبق��ى �إ�ش��ارات ذات تو�ض��يح داليل �س��ارت علي��ه
ال�شاعرة:
• �إن التح��ول من��ذ البداية من املرك��ز �إىل الهام�ش
ومن الآلهة �إىل كائن م�س��تلب هذا االن�شقاق وال�رشخ
ب�ين الذكر و الأنثى عرب التاريخ ن�س��تطيع تو�ص��يف
الذك��ر بالفع��ل والأنث��ى بالفاع��ل من حي��ث الوعي
الذك��وري فهو ي�س��عى لأن يكون هو الفع��ل والفاعل
يف املجتم��ع ورمب��ا تك��ون الأنثى جم��رد مفعول به
وه��ذا يعني الغ��اء فاعلية الكائن الأنث��وي واندثاره
�ش��يئا ف�شيئا لتت�س��ع ال�س��لطة الذكورية وممار�ساتها
املركزية.
• حملت البيئة يف �ش��عر نازك املالئكة كل �إ�ستالب
الذات ومنافيها وقمعه��ا ،حتى حتولت من طبيعتها
الفيزيائي��ة �إىل الطبيعة الإن�س��انية /احلياتية بفعل
انف�ص��الها ع��ن جمتمع الذك��وري وهروب��ا من فعل
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جدي��دة تلغي عما �س��بق من جذور تاريخية �ض��اربة
منطلق��ة من كونهما فك��رة نقدية وبني كونهما فعال
�إن�س��انيا ،ال �س��يما ونحن نعي�ش يف زمن املتحوالت
مم��ا يجع��ل الأ�ش��ياء تقيم عالق��ات فيم��ا بينها يف

مرحلة من تطور املجتمعات� ،أم �سنبقى يف ممار�سة
املح��و والت�س��لط امل�س��تمر وجتدي��د ن�س��ق احلاج��ز
واملانع.

اله ـ ــوام�ش

( )1ال�س��يما ان ���س.ت .م��ور يف مقالت��ه ع��ن املناهج
الن�س��وية اعترب هذا الفرع من الن�س��وية روحي اكرث مما
هو �سيا�سي .
( )2الفل�سفة البيئية :ج.332 /2
( )3ينظ��ر :مدخ��ل يف نظري��ة النق��د الن�س��وي وم��ا بعد
الن�س��وية :حفناوي بعل��ي ،315 :و النق��د البيئوي10 :
وم��ا بعده��ا ،والفل�س��فة البيئي��ة :ج ،1/239الن�س��وية
الإيكولوجية 1 :وما بعده.
( )4ينظر على �سبيل االطالع :انرثوبولوجية الأدب ،لغز
ع�شتار ،الن�سوية وما بعد الن�سوية.
(� )5سورة مرمي� :آية .16
(� )6سورة مرمي� :آية.22-25 :
( )7للمزي��د م��ن االط�لاع ينظ��ر عل��ى �س��بيل املث��ال:
�رشي��كات امل�ص�ير ،امل��ر�أة املبدع��ة يف احل�ض��ارات
العراقية 27 :وما بعدها.
( )8للمزي��د م��ن االط�لاع ينظ��ر عل��ى �س��بيل املث��ال:
�رشي��كات امل�ص�ير ،امل��ر�أة املبدع��ة يف احل�ض��ارات
العراقية 45 :وما بعدها.
( )9ينظ��ر :النق��د البيئ��ي "درا�س��ة بيني��ة يف الأدب
والبيئة" :مج.331 :26/2:
( )10م��ا جعلن��ا نفرت�ض الفع��ل اليومي للنق��د البيئي
الن�س��وي هي الأفعال االجتماعية حتديدا اليومية منها

تعك���س التفاعالت ال�س��لطوية التي تواجهه��ا املر�أة يف
املمار�س��ات احلياتية اليومية قد يكون م�شهدا �أو موقفا
�أو فع�لا �أو حت��ى فعل الكتاب��ة والقراءة ال �س��يما داخل
البيت ،فنجد ال�سلطة العليا /الذكر هو م�صدر الفعل الذي
ي�س��قط �س��لطته الكاملة واملقيدة على ال�سلطة الثانوية/
املر�أة التي ت�ستقبل تلك الأفعال املقيدة و�أحيانا قمعية
و�أحي��ان �أخرى هادم��ة متاما ،واحلا�ص��ل الفعلي بهذه
املنطق��ة يول��د لنا �أفع��ال داخلي��ة وخارجي��ة الداخلية
نق�ص��د ردة الفعل ال�ص��امتة اما هذه ال�سلطة واخل�ضوع
ملقوالتها الزمنية ،واخلارجية هي ردة الفعل ال�صاخبة
�إذ تت�ض��من حال��ة م��ن الغ�ض��ب والرف���ض واله��دم لكل
مقوالت التاريخ والق�ض��ايا والأفكار الرا�سخة وتفر�ض
قوته��ا يف حماول��ة الغ��اء �س��لطة الأعل��ى وف��ق جدلية
حركية دينامية.
( )11الأعمال ال�ش��عرية الكاملة :ن��ازك املالئكة :ج/2
.03-104
( )12الأعمال ال�ش��عرية الكاملة :ن��ازك املالئكة :ج/1
.454-456
( )13الأعمال ال�ش��عرية الكاملة :ن��ازك املالئكة :ج/1
.535
( )14الأعمال ال�ش��عرية الكاملة :ن��ازك املالئكة :ج/1
.396-399
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شعر إبن المعتز

د� .إميان ال�سلطاين

عا���ش الإن�س��ان عل��ى الأر���ض ،وح��اول �إ�س��تغالل خرياته��ا ومكنوناتها
ل�ص��احله ،والإف��ادة منه��ا يف حياته ،ف��كان التفاعل قائما بني الإن�س��ان
والبيئة ،والتكيف مع معطياتها ،ومل يكن الإن�سان على وئام تام مع البيئة،
فكما يجور الإن�سان على الطبيعة بقتل حيواناتها ،وقطع �أ�شجارها ،جتور
الطبيعة على الإن�س��ان بالفي�ضانات والأعا�ص�ير والرباكني وغريها ،ويف
مقابل ذلك حاول الإن�س��ان �إن�ص��اف الطبيعة بزراعة الأ�ش��جار والنباتات
و�إقتالع الأع�ش��اب ال�ض��ارة من الأر�ض ،والق�ض��اء على احل�رشات املهلكة
للنباتات ،وتكثري احليوانات والعناية بها.

النقد البيئي

دراسة في ضوء النقد البيئي (األخضر)
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وكما كانت البيئة م�صدر �أمن للإن�سان هي �أي�ضا
م�صدر قلق وخوف ،لذلك د�أبت بع�ض الأقوام على
تقدي�سها وعبادتها ،فاتخذت من بع�ض الظواهر
الطبيعية معبودات تقيم لها بع�ض ال�شعائر( )،
ولكن هذا اخلوف والقلق بد�أ يتال�شى �أمام التطور
العلمي والتكنولوجي الذي �شهدته الب�رشية ،و�صار
التهمي�ش والإ�ستالب بديال عن التقدي�س ،ويف ظل
هذه الظروف امل�ستجدة ن�ش�أ تيار يعنى بالبيئة،
ويحاول احلفاظ عليها ،وزيادة الوعي البيئي لدى
النا�س� ،إذ "اخذ الوعي يتغلغل يف العقل ال�سيا�سي
والثقايف واالجتماعي هناك با�ستمرار� ،إذ تتقدم
�أحزاب اخل�رض ،وتنال مقاعد يف الربملانات،
وتنت�رش املنظمات واجلمعيات املهتمة بالبيئة،
وتنعقد امل�ؤمترات واملعار�ض املخت�صة بق�ضايا

AL ADEEB AL IRAQI

البيئة"( ،)2وتزايد هذا الوعي بعد انقرا�ض بع�ض
الكائنات لتعامل الإن�سان ال�سيء مع البيئة ،وبد�أت
�أنواع �أخرى باالنح�سار ،وغادرت كائنات �أخرى
مواطنها الأ�صلية �إىل �أماكن �أخرى ،وتعر�ضت بع�ض
النباتات �إىل قلة يف الإنتاج لتدخل الإن�سان يف
زراعتها يف بيئة خمالفة للبيئة التي تعي�ش فيها� ،أو
لظهور ظواهر بيئية �ساعدت على ذلك كاالحتبا�س
احلراري والتلوث البيئي وغريها ،وكان من نتائج
هذا التدخل �أن تعر�ض بع�ض الإنتاج النباتي �إىل
تغيري يف اللون وال�شكل واحلجم والرائحة.
وملا كان الأدب �إنعكا�سا ملا يدور يف
احلياة من توجهات وتداعيات و�إ�شكاليات ،وملا
حتوي من تناق�ضات و�رصاعات وغريها ،ملا يحمله
الأدب من �سمة الإح�سا�س بالأ�شياء والتفاعل معها،
وت�صديرها فنيا وجماليا ،ف�إن �رصاع الإن�سان مع
البيئة �سلبا �أو �إيجابا متظهر يف ن�صو�ص �أدبية
خلدت البيئة ،ونقلت مظاهرها ،ووظفت عنا�رصها
ال�صامتة واملتحركة يف تفعيل �شعرية الن�ص �أو
تفاعل عنا�رصها مع م�ضمون الن�ص ،و�أظهرت كثري
من املدار�س الأدبية والفنية هذه العناية بالبيئة(،)3
ولكن التحوالت البيئية احلديثة يف القرن الع�رشين
�أفرزت عناية تتجاوز الو�صف والتوظيف واملعادل
والتج�سيم وغريها �إىل الدعوة �إىل حماية البيئة
بو�صفها معطى حياتيا ،يجب احلفاظ عليه من
�أي �رضر ميكن �أن يحيق به ،ون�رش الوعي البيئوي
من خالل الن�ص الأدبي( .)4و�سمي الأدب هذا
بالأدب البيئي ،الذي عني "ب�شبكة العالقات بني
اللغة والبيئة ،و�أن الكلمات ال تفهم مبفردها ،بل
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ظهور احلركات واجلمعيات
تفهم يف �سياقها البيئي
الظروف
هذه
ظل
في
واملنظمات والنوادي الداعية
الطبيعي"(� ،)5أو ميكن
المستجدة نشأ تيار
�إىل االهتمام بالبيئة ،بعد
تعريفه على �أنه الأدب الذي
تفاقم ظاهرة التلوث عامليا
يعنى بعالقة التفاعل بني
يعنى بالبيئة ،ويحاول
براً وبحراً وجواً"(� )8أي �إنه
الإن�سان والبيئة ،وفاعلية
الحفاظ عليها ،وزيادة
ر�صد ر�ؤى امل�ؤلف حول
الفكر والوعي البيئوي يف
لدى
البيئي
الوعي
البيئة ،وعده �آخرون فرعا
م�ضمون الن�ص ،والذي يكون
الناس.
من النقد الأدبي والدرا�سات
نتاج واقعة بيئية �أو �سياق
الثقافية التي تعنى بالبيئة
بيئي� ،أي يكون �إنتاج الن�ص
وعنا�رصها �إثر تف�شي
من �ضمن الق�ضايا الثقافية
التلوث البيئي واالحتبا�س احلراري ،وت�سيد الفوقية
البيئية ،وعلى وفق ن�شوء الأدب البيئي ظهر النقد
والر�أ�سمالية على البيئة( .)9ونخل�ص �إىل �أنه النقد
البيئي مع دعوات االهتمام "بالعرق ،واجلن�س،
الذي يعنى بدرا�سة الن�صو�ص الإبداعية البيئية
والطبقة والتاريخ ،وامل�ؤلف ،وال�سياق ،واملكان"(،)6
التي جتعل من البيئة كائنا له حقوق احلفاظ على
ويعرف النقد البيئي ب�أنه" :املنهج النقدي الذي يهتم
عنا�رصه وت�شكيالته من حماوالت التغيري �إما
بدرا�سة عالقة الإن�سان بالبيئة واملكان؛ و�أثر الأر�ض
بالإ�ضافة �أو احلذف �أو الت�شتيت �أو التهمي�ش وغريها.
والطبيعة يف الكتابات الأدبية� ،أي ا�ستك�شاف معاين
�أُ�صطلح على النقد البيئي كثري من الت�سميات،
البيئة يف الن�صو�ص الأدبية؛ وهي مقاربة تخ�ض
منها :النقد البيئي والنقد الأدبي البيئي(،)10
�سيادة الت�صورات املتمركزة ب�رشيا عن البيئة للدر�س
والنقد البيئوي ،والدرا�سات الثقافية اخل�رضاء
والتحليل؛ على اعتبار �أن م�صدر الهام الأدباء هو
والنقد الأخ�رض والنقد الإيكولوجي( )11وغريها،
انخراطهم يف املخطط الكوين الذي ت�شاركهم فيه
ومعظم هذه امل�صطلحات والت�سميات تن�صب على
جميع الكائنات احليوانية والطبيعية"( ،)7وعرفه
البيئة وعنا�رصها و�سماتها لتمييزه عن االجتاهات
�آخر ب�أنه" :ذلك النقد الذي يهتم بدرا�سة الن�صو�ص،
الثقافية الأخرى.
واخلطابات الأدبية والإبداعية ،ويف �ضوء نظرية
ويقدم النقد البيئي "�إمكانية ت�شكيل و�صف الطبيعة
بيئة �إيكولوجية ،تبحث عن مكانة البيئة �أو
والثقافة الإن�سانية والربامج ال�سيا�سية التي ت�شكل
الطبيعة �أو املكان �أو الأر�ض �أو احلياة داخل
الن�صو�ص الأدبية بهدف التو�صل �إىل حل ذي �صلة
الإبداع الأدبي والفني ،وذلك بالتنظري والتحليل
باملو�ضوع للكارثة البيئية املتنامية ...،يتناول
والقراءة والفح�ص والدرا�سة بغية ر�صد ر�ؤى الكتاب
العالقة احليوية بني الأدب والبيئة الطبيعية ،وهو
واملبدعني واملثقفني جتاه البيئة ،وخا�صة بعد
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النقد البيئي  ،يعنى بدراسة النصوص
اإلبداعية البيئية التي تجعل من البيئة كائنا
له حقوق الحفاظ على عناصره وتشكيالته
من محاوالت التغيير أما باإلضافة أو الحذف
أو التشتيت أو التهميش وغيرها.

قرن الوفرة وعلم البيئة ال�سطحي
وعلم البيئة العميق والفل�سفة
البيئية الهيدكرية( ،)16ولكل
فل�سفة من هذه الفل�سفات اثر يف
تكوين النقد البيئي ،و�إ�ضافة �إىل
حقول املعرفة البيئية.
هذه املقدمة التعريفية تقودنا
اىل فهم طبيعة هذا النقد من
خالل اجراءاتنا على �شعر ابن

بذلك يوفر فهما �أعمق للتفاعل بني كل من اللغة
املعتز .
والبيئة يف الأدب"( )12ولي�س ذلك فح�سب ،و�إمنا
يعد �أبن املعتز من ال�شعراء الذين عنوا عناية فائقة
ي�أخذ "على عاتقه مهمة حتليل الدور الذي تلعبه
بالبيئة� ،إذ �صور ما يدور يف بيئته احل�رضية من
البيئة الطبيعية يف ت�شكيل خميلة جماعة ثقافية
�ألوان وروائح و�أ�شكال ،وما يقوم بني عنا�رصها من
يف حلظة تاريخية بعينها فاح�صا عن كيفية تعريف
تنا�سق و�إن�سجام ،وما يحدث من تفاعل بينها وبني
مفهوم الطبيعة ،وعن ماهية القيم التي تعزى اليه �أو
الإن�سان �سلبا �أو �إيجابا ،و�إىل جانب ذلك كانت للبيئة
تنكره"(.)113
ال�صحراوية ح�ضورها الفاعل يف �شعره ،فالذات
على الرغم من تعدد اجتاهات الأدب والنقد
اجلمعية العربية حا�رضة وفاعلة ومنفعلة يف �شعره
البيئي(� )14إال �أن النقد البيئي ينظر اليه بكافة
فالبيئة ترافق �إبن املعتز
اجتاهاته على �أنه "حقل
وهو ميدح �أو يهجو �أو يتغزل
نقدي بيئي معريف جديد ،ن�ش�أ
�أو يعاتب وغريها( ،)17لذلك
عرب اال�ستعانة بالدرا�سات
يحاول اإلنسان في
وقع �إختيار عينة البحث على
العلمية املت�صلة بالبيئة،
النص الشعري أن
�شعره للدرا�سة ،وملا كان
وال �سيما تلك التي ت�شري
يستهلك إنتاج البيئة
الإن�سان يتفاعل مع البيئة،
�إىل الآثار الكارثية ...نتيجة
لصالحه ولكنه استهالك �أما بالإفادة من �إنتاجها من
العوامل ال�صناعية"(،)15
دون �إ�ساءة �إليها �أو ب�إ�ساءة
ومل يكن ن�شوء النقد البيئي
مسيء ،يقضي فيه
�أو على �شكل عطاء متبادل،
قائما على �أ�سا�س التغيري
على الكائنات الحية
لذلك ارت�أينا �أن ندر�س
يف البنى البيئية ،و�إمنا على
بطرائق متنوعة.
�شعر ابن املعتز على وفق
عدة فل�سفات بيئية منها؛
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�أمناط ثالث ،وهي منط الإنتاج ومنط التوازن ومنط
الإ�ستهالك.

�أوال :منط الإنتاج:

وللعفاة
�
ُ
أعددت للجــــــــار ُ
املت�ساميات
كوم الأعايل
ِ
َ

طعمات
روازق ًا يف املحل ُم
ِ
را�سخات
بوارك ًا يف املاء
ِ
الت
بيــــن كِ مام متهــــــــــ ّد ٍ
دات
كجم ِم الغي ِد
املجع ِ
ّ
ُ
�ضاحكات
أبدت من ال ّكافور
ِ
� ْ
فا�ضالت
بي�ض ًا عن االغما ِد
ِ
ميقات
حتى �إذا �صرِ َن �إىل
ِ
وقرات
رحن من اجلوهــــر ُم
ِ
َ
الت
بالذهب الرطب مك ّل ِ
متوجــــتِ
وباليـــــــــــــواقيتِ ّ
ير�سم �إبن املعتز �صورة �ساكنة غري متحركة
للنخلة ،مليئة بالت�شبيهات احل�سية امل�ستمدة من
حياة العربي وبيئته ،وقد و�صفها القر�آن الكرمي
يف قوله تعاىل(( :وهزي اليك بجذع النخلة ت�ساقط
عليك رطبا جنيا)) ( )19وجاء يف احلديث ال�رشيف:
((اكرموا عمتكم النخلة ف�إنها خلقت من الطني الذي
خلق منه �سيدنا �آدم عليه ال�سالم)) ،هذا الو�صف
املت�شعب الذي حاول فيه �أن ير�سم تفا�صيل النخلة
كاملة ،طولها ،جذعها ،تهولها بالرطب ،ثباتها يف
الأر�ض ،وغريها وليعط �صورة للمتلقي عن جتذر
هذا الكائن يف الأر�ض ،وحالوة ثماره التي يقدمها
�إكراما للجار وال�ضيف.
تتمثل الإنتاجية للنخلة يف ثمارها الوفرية التي
حتملها ،ومتتاز به هذه الثمار من حالوة وقيمة
غذائية للإن�سان والكائنات الأخرى ،فيظهر الن�ص
عطاء النخلة� ،أما الإن�سان فقد ا�ستهلك هذا الإنتاج
من دون �أن يلحق �رضرا بالبيئة �أو ي�سيء ا�ستعمالها،

النقد البيئي

تتمتع البيئة الطبيعية برثوات طائلة ،وعنا�رص
متعددة ،منها كائنات حية وكائنات غري حية،
ومنها عنا�رص ثابتة �أو �ساكنة ومنه عنا�رص
متحركة ،ومعظم هذه العنا�رص متتلك قدرة �إنتاجية
كبرية ،ت�ؤهل بع�ضها �إىل الإفادة من بع�ض،
والإن�سان يفيد من هذه الإنتاجية با�ستغاللها من
دون الإ�ساءة اليها� ،أو ي�سبب �رضرا لها ،وبذلك
حتافظ البيئة على ا�ستمرارها يف الإنتاج بال�رسعة
والقيمة الإنتاجية نف�سها ،وال تتعر�ض �إىل حماوالت
فر�ض الهيمنة والت�سيد بالقوة� ،أو حماوالت العبث
مبقدراتها احليوية� ،أو حماوالت الإبادة الفردية �أو
اجلماعية ،و�إفادة الإن�سان تت�ضمن منحيني ،منحى
مادي ،يتمثل يف الإفادة من البيئة ماديا ،كالإفادة
منها يف الطعام وال�رشاب وامل�سكن والأثاث وغريها،
ومنحى معنوي �أو ح�سي ،يتمثل يف الإح�سا�س
بجمالها ،و�إ�شباع احلوا�س من معطياتها احل�سية
الرائحة واللون وال�شكل وغريها.
ومثال ملورد من �شعر ابن املعتز يف النوع الأول
قوله(:)18
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بل جنده �أمعن يف و�صفها بالعطاء واجلمال ،وذلك
لإح�سا�سه ب�أنها موطن اخلري لديه .ومثال النوع
الثاين قوله(:)20
أقبلت
وانظر �إىل دنيا ٍ
ربيع � ْ
تربجت لزنا ِة
مثل
البغي ّ
ِّ
جاءتكَ زائر ًة
كعام �أولٍ
ٍ
بنبات
فتعــــطرت
�ست
ِ
وتلب ْ
ّ
ّ
تعرى ال�صبح من كافوره
و�إذا ّ
بلغات
�صنوف طيورها
نط َق ْت
ِ
ُ
نرج�س
والور ُد ي�ضحك من نواظر
ٍ
مبمات
حبهـــــــا
ِ
ْ
قذبت و�آذن ّ

الزرع الفــــــتي ب�سنبلٍ
ّ
فتتوج ّ
ال�شعرات
رض
ِ
غ�ض املكا�سرِ �أخ� ِ
ّ
ي�صور ال�شاعر �صورة متحركة للربيع ،وهو يزور
كل عام بلبو�سه اجلميل الأر�ض وال�سماء ،وال�صباح
وامل�ساء ،فيبهج الكائنات مبنظره اخلالب ،ويتري
الإح�سا�س باجلمال لدى م�شاهديه� ،إذ ر�سم عدة
�صور من زوايا خمتلفة؛ ف�صور الأر�ض بتلونها
ب�شق الألوان ،والطيور ب�أحلانها و�أ�صواتها املختلفة،
والورود املبتهجة بعودة الربيع ،والنباتات التي
حملت الثمار والبذور يف جوانبها.
تظهر الإنتاجية يف الن�ص ال�شعري بازدحام الربيع
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بكائنات متعددة وخمتلفة ،وكل منها له �إنتاجه يف
بيئته ،فالزهور والطيور تبث يف النف�س الطم�أنينة،
وال�شعور بالإرتياح والإن�سجام والتماهي مع
معطيات البيئة ،وبذلك حققت البيئة �إنتاجيتها يف
املتلقي (الإن�سان) نف�سيا وانفعاليا ،من دون �أن
حت�صل �إ�ساءة �أو �رضر من الإن�سان �إىل البيئة ،بل
كان تفاعال �إيجابيا مثمراً.

ثاني ًا :منط التوازن:
يتجلى هذا النمط يف التفاعل احلقيقي مع البيئة
�سلبا �أو �إيجابا ،فكما �أن البيئة متنح معطيات
حياتية الإن�سان فهي تقوم �أي�ضا على �سلب بع�ض ما
للإن�سان من انفعاالت وعواطف و�سلوكيات وغريها،
وبذلك يتحقق التوازن البيئي يف الأخذ والعطاء،
وي�صبح التفاعل تفاعال متوازنا فعاال ،واحيانا
ي�سهم الإن�سان يف احلفاظ على البيئة بزراعة بع�ض

النباتات �أو العناية ببع�ض احليوانات ،ففي هذا
النمط تظهر الإ�ساءة والإح�سان من الطرفني ،كما يف
قول ابن املعتز(.)21
حتى �إذا اعتدلت عليهم ليلة
�سقطوا �إىل ايدي قالئ�ص نحل
ثم ا�ستثارتهم دليال فارطا
ي�سمو لغايته بعــــــــــيني اجدل
يدعى بكنيته لآخر �ضمنها
يوما ويدعى با�سمه يف املنهل
لب�س ال�شحوب من الظهائر وجهه
فك�أنه ماوي ٌة لـــــــم ت�صقل
�سار بلحظته اذا ا�شتبه الهدى
بني املجرة وال�سماك الأعزل
تظهر يف ن�ص ال�شاعر جمموعة من الأحداث تتج�سد
يف مكان وا�سع ممتد على طول �صحراء قاحلة ،ت�سري
فيها �أ�شخا�ص مع دليل يتميز باملهارة واحلنكة
�سباق �إىل قيادتهم حيث بغيتهم ،وهم يركبون �إبال
فتية لتتحمل طول امل�سافة و�صعوبة الطريق ،ويف
كل ذلك ف�إن دليلهم �أحيانا يهديهم �إىل الطريق ،ويف
�أحيان �أخرى ي�ضل الطريق فيهتدي بالنجوم حتى
تنري له الدرب وامل�سري ،ويف ال�صحراء يفتقدون
املاء ،في�سعى الدليل للبحث عن املاء ،فينادونه
بكنيته احرتاما و�إجالال له ،وعندما يبلغ املاء
ينادونه با�سمه ،هذه الأحداث �صورها ن�ص �إبن
املعتز يف �رصاع الإن�سان مع البيئة ،فكما �أن البيئة
ال�صحراوية قا�سية على الإن�سان برمالها ومناخها

النقد البيئي

تحافظ البيئة على
استمرارها في اإلنتاج
بالسرعة والقيمة اإلنتاجية
نفسها ،وال تتعرض إلى
محاوالت فرض الهيمنة
والتسيد بالقوة ،أو
محاوالت العبث بمقدراتها
الحيوية.وغيرها.
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إن صراع اإلنسان مع البيئة
سلبا أو إيجابا تمظهر في
نصوص أدبية خلدت البيئة،
ونقلت مظاهرها ،ووظفت
عناصرها الصامتة والمتحركة
في تفعيل شعرية النص.
ووح�شها ،هي معطاءة له ب�إبلها وعيون مائها،
فيتجلى منط التوازن يف البيئة ،ويف عالقاتها مع
الإن�سان� ،إذ متنح ومتنع مبعطياتها احل�سية واملادية.
�أو كقوله(:)22
جنان وا�شجار تالقت غ�صونها
ف�أورقن باالثمار والورق اخل�رض
ترى الطري يف اغ�صانهن هواتفا
تنقل من وكــــــــــر لهن �إىل وكـــــر
هجرت �سواها كل دار عرفتها
وحق لدار غيـــــــر دارك بالهجر
وبينان ق�رص قد علت �رشفاته
ك�صف ن�ساء قد تربعن يف االزر
وانهار ماء كال�سال�سل فجرت
لرت�ضع �أوالد الرياحني والزهر
وميدان وح�ش ترك�ض اخليل و�سلمه
في�ؤخذ منها ما ي�شاء على قدر
�إذا مــــــــا ر�أت ماء الرثيا ونبته
ن�سني وثوب الكلب فيهن وال�صقر

ي�صور الن�ص عدة �صور ،تتداخل مع بع�ضها لتكون
�صورة متكاملة العنا�رص والأجزاء لرو�ضة من
ريا�ض احد ق�صور الع�رص العبا�سي ،فال�شاعر ير�سم
�صورة عن تفاعل الإن�سان مع الطبيعة تفاعال يثمر
عن عطاء الإن�سان لها ،وا�ستقبال البيئة لهذا العطاء
حتى �أ�ضحت �أجزا�ؤه منجمة مع بع�ضها ،فالرو�ضة
التي حتيف بالق�رص هي من �صنع الإن�سان وفعله،
متثلت يف زراعة الأ�شجار والزهور و�شق الأنهر
للرو�ضة ،وتربية اخليول والطيور ،وهذه الإفا�ضة
للبيئة ،ونقل بع�ض عنا�رصها من مكان �إىل �أخر
�أ�سهمت يف التنويع واالن�سجام ،فاختلطت البيئتان
الطبيعية وال�صناعية يف الن�ص.
و�أمام عطاء الإن�سان للبيئة جند البيئة تنعم على
الإن�سان بالإح�سا�س باجلمال ،ومتتع حوا�سه
وعواطفه باللذة الفائقة التي تخرجه من طور �إىل
طور �آخر ،ومتنحه الأمل والتفا�ؤل ،وتنزع عنه كل
�إح�سا�س باخليبة �أو الي�أ�س وجترد عن كل االنفعاالت
الالواعية ،وبذلك حقق الن�ص توازنا بيئيا بني
الإن�سان والطبيعة يف العطاء املتبادل الإيجابي.
ثالثا :منط الإ�ستهالك
البيئة زاخرة بالعطايا ،متنوعة العنا�رص من
كائنات حية وغري حية ،والإن�سان �أحد الكائنات
احلية يف البيئة ،الذي ينفعل ويتفاعل معها ،وعلى
الرغم من �أن الكائنات احلية م�ستهلكة باملوارد
البيئة �إال �أن الإن�سان يعد الأوفر حظا يف اال�ستهالك،
لأن اجلوانب البيولوجية ووظائف الأع�ضاء احليوية
واجلوانب النف�سية يف الإن�سان حتتاج �إىل ا�ستيعاب
قدر اكرب من عنا�رص البيئة لأجل ا�ستمرارية بقائه
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غدوت لل�صـــــــــيد بفتيان جنب
و�سبب للرزق من خري �سبب
غدا فالقي الطري حتف من كثب
وهي على ماء اخلليج ت�صطحب
يطلب دينا يف النفو�س قد وجب
ذو مقلة تهتك ا�ستــــــــار احلجب
ك�أنها يف الر�أ�س م�سمار ذهب
كانت لنا و�سيـــــــــــلة فلم تخب
يعلو ال�شمال كالأمري املنت�صب
�أمكنه اجلود ف�أعـــــــطي ووهب
ذو من�رس مثل ال�سنان املخت�ضب
وذنب كالذيل ريـــــــان الق�صب
ا�سبل فوق عـــــــطبة من العطب
كــــــان فوق �ساقـــــه اذا انت�صب
من حلل الكتاب رانا ذا هدب
قد وثق القوم لـــــــــــه مبا طلب
فهو �إذ جلى ل�صيد وا�ضطر
عروا �سكاكينهم مــــــــــــن الرتب

�صور �إبن املعتز حدثا جائرا على الطبيعة من
الإن�سان ،وهو �صيد البزاة ،وال�صيد ميار�سه العربي
مهنة وهواية� ،إذ ارتبطت مهنة ال�صيد لديه مب�صدر
الرزق وتوفري املعي�شة يف عهد البداوة ،ثم حتولت
�إىل هواية عندما ا�صبح العربي ينتمي �إىل مدن
ح�رضية ،ويف كال احلالتني ميثل ال�صيد يف علم
البيئة �إ�ساءة لها وجورا عليها.
يحاول الإن�سان يف الن�ص ال�شعري �أن ي�ستهلك �إنتاج
البيئة ل�صاحله ولكنه ا�ستهالك م�سيء ،يق�ضي فيه
على الكائنات احلية بطرائق متنوعة( ،غدوت لل�صيد،
عروا �سكاكينهم من القرب) على الرغم مما ميتلكه
طائر البزاة من �سمات �شكلية تختلف عن ف�صيلته
التي ينتمي اليها� ،إذ ميتاز بق�رص جناحه وطول
قوائمه وذنبه ،وما يتمتع به من قوة ع�ضلية ت�ؤهله
ل�صيد الطيور الأخرى واحليوانات �إال �أن الإن�سان
يجد يف نف�سه قوة على الطبيعة و�سيدا لها ،وهذه
القوة املركزية للإن�سان ال ميكن �أن ت�ضاهيها قوة
�أخرى من الكائنات يف البيئة ،فهي �سعي لأجل بقاء
الإن�سان ودميومته على ح�ساب تهمي�ش و�إق�صاء
وموت الكائنات الأخرى.
�أو كقوله(:)24
ولقد وطئت الغيث يحملني
طرف كلون الورد حني ورد
مي�شي فيعر�ض يف العنان كما
�صدف املع�شق ذو الدالل و�صد
طارت به رجـــــــــل مل�سعة
رجامة حل�صى الطـــــريق ويد

النقد البيئي

على الأر�ض ،ولكن هذا اال�ستهالك يكون جائرا يف
بع�ض الأحيان في�سبب تلفا وا�ضمحالال ،ويف �أحيان
�أخرى قد ي�سبب املوت واالنقرا�ض لأحد عنا�رص
البيئة ،وهو الأكرث تداوال يف ال�شعر العربي القدمي
و�شعر ابن املعتز خا�صة ،لأن الإن�سان قيمة عليا يف
البيئة ،وهو �سيد الأر�ض ،والكائنات الأخرى هي اقل
مرتبة منه.
ومما جاء على هذا النمط يف �شعر ابن املعتز
قوله(:)23
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جماع اطراف ال�صوار فما
�ألأوىل عليه اذا جـــــرى ب�أ�شد
بل املها بدمائهن ومل
يبتل منه باحلميم ج�سد
وك�أنه ر�شا بوابية
يعطو ب�أكرم �صفحنت وخد
وك�أنه موج بذوب �إذا
اطلقته واذا حب�ست جمد
وك�أنه برد على ا�سل
طارت به الأرواح ثم ركد
يقدم ال�شاعر حدثا و�صورة حركية عن قد�سه ،مليئة
بالت�شبيهات واال�ستعارات� ،أراد من خاللها �أن
يبني �رسعته وقوته ،وقدرته على التحمل ،وو�صف
�أع�ضائها ،وهو من خالل هذا الو�صف تتجلى منزلة
الفر�س بالن�سبة للإن�سان ،فقد رو�ضها منذ القدمي،
وا�ستعملها للتنقل من مكان �إىل �أخر ،ويف احلرب
يعتليها الفار�س للقتال ،وغريها من الأمور الأخرى،
فالإن�سان ا�ستغل اخل�صائ�ص اجل�سمية للخيول
ال�صاحلة ،ولكنه يف مقابل ذلك مل مينحها �شيئا،
بل �أنه عندما عمل على تدجينها كان يق�صد الفائدة
ل�صاحله ،ولي�س من اجل احلفاظ عليها.

ا�ستهلك الإن�سان الفر�س ا�ستهالكا �سلبيا (رجل
مل�سعة ...ويد) (يذوب اذا اطلقته ،واذا حب�ست جمد)،
�إذ ا�ستعملت اخليول لأجل توفري الوقت واجلهد
للإن�سان ،ولكن الإن�سان �أ�ساء اليها با�ستعماله
�أدوات التدجني كال�سوط واحلب�س وغريها على الرغم
من الإمكانيات التي تقدمها اخليول للإن�سان.
نلخ�ص مما �سبق �إىل �أن الإن�سان يتفاعل مع البيئة
�سلبا �أو �إيجابا ،على وفق �أمناط ثالث؛ منط الإنتاج
ومنط التوازن ومنط اال�ستهالك؛ ويقوم منط الإنتاج
على �إفادة الإن�سان من املعطيات املادة واحل�سية
للبيئة من دون �إحلاق ال�رضر بها �أو امل�سا�س
بجوانبها احليوية� ،أما منط التوازن فتقدم البيئة
�إنتاجا للإن�سان ،وي�ساعد الإن�سان البيئة يف احلفاظ
عليها �إما بالإ�ضافة �إليها �أو النقل من مكان �إىل �أخر،
�أو بالتكثري �أو بالتطعيم وغريها� ،أما منط اال�ستهالك
فيت�ضمن ا�ستغالل الإن�سان للبيئة ب�شكل �سلبي،
فيعمد �إىل تعنيفها �أو قتلها �أو الإ�رضار بعي�شها
وبيئتها وغريها ،ويعد النمط الأخري (اال�ستهالك) هو
الأكرث �شيوعا يف �شعر ابن املعتز ،ثم منط الإنتاج،
ويقل منط التوازن بالن�سبة للنوعني الأولني ،وذلك
لأن الإن�سان العربي م�ستهلك للبيئة ،حتى و�إن حاول
�أن ينتج فيها ف�إنه يرو�ضها خدمة مل�صاحله املادية
واملعي�شية.
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أثر البيئة والمكان في شعر
مصطفى جمال الدين
د .باقر حممد جعفر الكربا�سي

مل يكن املرحوم ال�سيد م�صطفى جمال الدين �شاعراً قليل ال�ش�أن وال ممن ال ي�ؤبه
ال من فحول ال�ش��عراء ،ذا منزل��ة عالية جدا ،ولد �س��نة 1927م
ب��ه ب��ل كان فح ً
يف قرية (امل�ؤمنني) من ريف �س��وق ال�ش��يوخ يف املدين��ة التي اجنبت املبدعني
من ال�ش��عراء واملفكري��ن والوطنني والفنان�ين ،النا�رصي��ة ذات التاريخ البهي،
�إذ تهي���أ لل�ش��اعر جم��ال الدين �أن يعي�ش يف �س��نينه االوىل يف كن��ف ج ّده .ويف
اواخر �سنة 1938م التحق �شاعرنا باجلامع الهندي يف النجف اال�رشف يدر�س
(االجرومية) ويحاول فهم (قطر الندى) لإبن ه�ش��ام وحفظ رجز (االلفية) لإبن
مال��ك ،فمنذ ذلك العام وحتى هجرته عن العراق �س��نة 1980م كان لبيئة هذه
املدينة ،اثر وا�ضح يف حياته فقد قال فيها نرثاً و�شعراً..
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علومه و�صور حياته من بيئات خمتلفة تفتحت فيها مداركه
و�أحا�سي�سه ف�أنطلق من الريف الذي يتمتع برباءة الطبيعة
والأحا�سي�س والت�صورات ثم �أنتقل اىل املدينة التي هي �أكرث
وعي ًا وتعقيداً ,اىل النجف الأ�رشف التي هي ملتقى العلماء
والأدباء من جهة ,وملتقى التيارات الفكرية من جهة �أخرى,
وملا كان ال�سيد م�صطفى يت�صف بقدرات و�إ�ستعدادات عالية
عرف بها منذ �صغره� ،أ�ستطاع �أن يكون �صوت ًا متميزاً �أينما
حل ,يف النا�رصية �أو النجف �أو بغداد �أول الأمر ،ثم العراق
وال�شام واخلليج وباقي الآفاق بعد ذلك ()1
ومدينة النجف الأ�رشف كانت املحطة املهمة يف حياة
ال�شاعر جمال الدين� ,إذ توافر لهذه املدينة ما َقل �أن يتوافر
مثله ملدينة عراقية �أخرى .يقول الدكتور ح�سن اخلاقاين :
"اذ ن�ش�أت فيها بيئة علمية �أتاحت الفر�صة الكبرية للنه�ضة
الأدبية ,وقد غ ّذى هذه النه�ضة و�أم ّدها بعوامل اال�ستمرار
من كان َيف ُد اىل هذه املدينة طالب ًا للعلم ,وال �سيما من
مدن العراق اجلنوبية ,و�سكانها �أهل فطرة �أدبية وجدت

النقد البيئي

يعد �شكل املكان يف الن�ص ال�شعري �إ�سلوبا
فنيا لأنه مي ّكن متلقي الن�ص من الدخول �إىل
العامل ال�شعري وادراك معامله ،كما يبينّ يف
الوقت نف�سه �إ�سلوب ال�شاعر يف �إ�ستخدام �أدواته
الفنية يف التعبري عن �أفكاره وم�شاعره وفهمه
للحياة ،ويحدد �أي�ض ًا مدى قدرته على �إي�صال
جتربته ال�شعرية اىل املتلقي ،فالبيئة واملكان
يلعبان دوراً مهم ًا عند ال�شاعر فيقومان على
عالقة وطيدة بني االن�سان وبيئته واملكان،
�إذ �أن بني االن�سان واملدينة عالقة ت�شابه،
فللمجموعات كما تكون على �صورة املدن التي
ت�سكنها تكون املدن على �صورة االن�سان الذي
ين�شئها .فمن املدن ما هو بدوي موح�ش ومنها
ما هو �أليف ي�ست�سلم لع�شاقه من دون حتفظ.
فقد حاول ال�شاعر جمال الدين وهو ي�ستعيد
مالمح الأمكنة الأوىل� ،أن يعيد ر�سم تاريخ
املكان والذاكرة واحللم قبل �أن يتال�شى
ويغيب ،ثم قدم �صورة املدينة وبيئتها وت�أثريهما عليه
وعلى حياته ،حتى �صار ذكره للمكان يثري انتباه املتلقي
وي�شحذ حوا�سه للم�شاركة يف �إدراك هذا احل�ضور العجيب
لهذا املكان .وعليه فان لكل مدينة معامل متيزها وتعطيها
نكهتها وتر�سم �شخ�صيتها وبالتايل تكون مدينة �أليفة ي�شعر
فيها االن�سان بالراحة والهناء .فالنجف الأ�رشف �أعطت
لل�شاعر �صورة فنية ظهرت يف ثنايا الديوان در�س الباحث
ودر�س
معظمها مو�ضح ًا ت�أثري بيئة املدينة على �شعره،
َ
�أي�ض ًا يف البحث ما ت�أثري املدينة الأخرى عليه و�أق�صد بغداد
وما كتبه فيها من �شعر
من يكتب عن ال�شاعر ال�سيد م�صطفى جمال الدين ،ينبغي
له �أن ي�ستعر�ض املرحلة التي عا�ش فيها و�صحب �أحداثها
و�أجيالها �أي�ضاً ,فال�سيد جمال الدين مل يكن �أبن مدينة
بعينها ،و� ْإن كانت والدته يف قرية (امل�ؤمنني) يف ريف
�سوق ال�شيوخ مبحافظة النا�رصية ,ففي مراحل حياته �أخذ
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يعد شكل المكان في النص
الشعري إسلوبا فنيا ألنه
ّ
يمكن متلقي النص من
الدخول إلى العالم الشعري
يبين
وإدراك معالمه ،كما ّ
في الوقت نفسه أسلوب
الشاعر في استخدام أدواته
الفنية في التعبير عن أفكاره
ومشاعره وفهمه للحياة.
فر�صتها الكبرية للتهذيب وال�صقل والنمو ,ومن ثم الظهور
املتمكن يف بيئة النجف العلمية الأدبية ,ولو فح�صنا �أغلب
ال�شعراء الذين طارت �شهرتهم با�سم مدينة النجف الأ�رشف
لوجدنا �أنهم قد وفدوا �إليها من مدن �أخرى ،ثم ا�ستقروا فيها
لتكون م�سكن ًا لهم هم و�آبا�ؤهم �أو �أجدادهم الأدنون يف �أبعد
تقدير ,وهذا مما يح�سب لهذه املدينة التي ت�ستوعب من يفد
اليها من غري �أبنائها فتغذيه بزادها ثم متنحه القدرة على
الطريان ب�أجنحة ال�شهرة با�سمها"()2
ولهذه الأ�سباب وغريها يقول ال�سيد حممد ح�سن الطالقاين
" :جند يف النجف ظاهرة ت�ستلفت الأنظار ب�صورة م�ستمرة
وبكل جالء وو�ضوح ,فقد ميزت النجف بوجه خا�ص بحيث
مل ت�شاركها فيها غريها من املدن العراقية ,وهي كرثة
تخريجها مل�شاهري ال�شعراء وفحول الأدباء ,ف�إنك لو قلًبت
بطون الكتب التاريخية وغربلت معاجم الرتاجم ملا وجدت
بلدة من البلدان القريبة ت�ضاهي النجف يف هذه الناحية
احل�سا�سة ,فلقد ازدهرت بال�شعراء طيلة القرون ب�شكل عجيب
وال �سيما يف القرون الأربعة الأخرية التي نبغ فيها �شعراء

ا�شتهروا يف عامل الأدب �شهرة ذائعة مل تتفق لأية بلدة من
البلدان العربية الأخرى)3(.
�إن النجف الأ�رشف �أعطت لل�شاعر جمال الدين �صورة
فنية ظهرت يف ثنايا الديوان� ,إذ كان يطلق ال�شاعر عليها
(املنبت احلقيقي) .ففي ق�صيدة له عنوانها (للإمام وللنجف
وللعراق) يتحدث فيها مع الوطن ويقول:
ان (اخللد) �أزرى
ويا وطن ًا لو ّ
لقلت له ح�سود’
ه
برونق
ِ
ُ
�أدمي ثراك �أروع ما نفدي
ونبع رواك �أنبل’ ما نرود’
ُ
ك� ّأن ح�صاكَ ممتقع ًا قلوب
�ض ٍم �صدو ٌد
يقلّبها على زَ َ
وطيب ن�سيمك ال�ساجي عتاب
تهدهده على �أملٍ وعود’
أحب خ�شوع نف�سي
� ّ
أحبك بل � ّ
أحلم بي �أعود’
�
حني
ببابكَ
َ
قلب
و�أع�شق’ فيك �آهة ك ّل ٍ
له بني الرثى غزلُ فقيد’
ورمى
و�أيام جم�سدة
ً
ورمى �شهود’
بالهوى
يرثثر
ً
وكم بني ال�صخور رميم له ٍو
ت�صيده ال�صبا فيما ي�صيد’
متر به فنق�رص من خطانا
خمافة ان يراع فم وحيد’()4
وحني تذكر رملة النجف بعد غربته الإجبارية عنها يناجيها
وملء العني لهفة لها فيقول يف ق�صيدة له عنوانها (من �أم�س
الأمة اىل غد) :
يا رملة النجف ال�رشيف تذكري
ظم�أ العيون ففي يديك املورد’
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ح�سن اخلاقاين

ويف الق�صيدة نف�سها نرى � ّأن الإح�سا�س باملكان لدى جمال
الدين �إح�سا�س عنيف و�شديد ،وبخا�صة وهو يتذكر دور
مدينته وبيئتها يف تربيته وتن�شئته من نعومة �أظفاره
وحتى كهولته و�شيخوخته فقد عا�ش الغربة واملر�ض معاً,
فكان لديه الإح�سا�س بالوطن فيقول :

وعربت بي نهر الكهولة مل ي�ضق
ذرع ًا ب�صاريتي ال�رشاع املجه ٌد
حتى اذا (ال�ستون) �أثقل جذعها
ثلج ال�شتاء وباح ذاك املوق ُد
ألفيتني ومالب رملك يف مدى
� ْ
عيني من زهر الكواكب �أبع ُد
ووجدتني �أن�أى و�أحمل يف دمي
من ذكرياتك مابه �أجتلّد ُ()6

حنت فكان لها بذكرك م�رسح
و�شكت فكان لها برملكِ �أثمد’()5

ناعم
�أ�رشقت بي نوراً وغر�سي
ُ
وعودي �أغي ُد
ا
ثمر
بي
وزهوت
ً
َ
ووقيتني غرر ال�شباب فما ا ْل َتوت
قدم وال امتدت لنا ق�صداً َي ٌد
ٌ

وال�شاعر حتم ُا مييل بوعي �أو الوعي اىل ت�أ�سي�س خ�صو�صيته
التي هي �أهم �سمة �شعرية من �سمات ال�شاعر ,فكان ال�شعر
وال يزال املعبرّ الوحيد عـمـّا يجي�ش يف الأعماق من م�شاعر
حبه واعتزازه ومت�سكه
جيا�شة يف�صح بها ال�شاعر عن ّ

النقد البيئي

�صورة تاريخية ملدينة النجف.

حممد ح�سن الطالقاين
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�صورة تاريخية ملدينة بغداد

بالوطن ,فيعد ال�شاعر م�صطفى جمال الدين مدينة النجف
ال للعلماء ,ملا لها من
عا�صمة للمرجعية الدينية وموئ ً
ح�ضور قوي وم�ؤثر على �صعيدي التنظيم والفعل يف العديد
من الثورات واالنتفا�ضات اجلهادية الإ�سالمية الفكرية
وال�سيا�سية داخل العراق وخارجه ,ف�إعالن اجلهاد يف ثورة
الع�رشين خري مثال على ذلك ,ولهذا يكرث جمال الدين من
الإ�شارة اىل م�ضامني اجلهاد والن�ضال والثورة يف ثنايا د
ويعود ال�شاعر جمال الدين مرة �أخرى �إىل رملة النجف
الأ�رشف لأن تتملى ورد (اجلنيه احلمراء) القاين مذكراً بدماء
�ضمخت
الأئمة ال�شهداء وغريهم من الدماء الطاهرة التي ّ
حية �ضاجة باحلركة مدوية
حركة التاريخ لتبقى كلمة احلق ّ
حمركة فاعلة فيقول :

والغرا�س التي تفتق عطراً
بني �أوراقها دم الأنبياء ِ
رويت من دماء (علي) بكوفان
ورهط (احل�سني) يف كربالء
ثم ينتقل ال�شاعر جمال الدين �إىل مدينة �أخرى ويقول
فيها �شعره املعبرّ ,ففي ق�صيدة (بغداد) التي نظمها حتية
لها يف عيدها الألفي داللة �أخرى من البيئة واملكان التي
يخاطبهما في�ستعر�ض فيها �صور (الع�رص الذهبي) لهذه
املدينة يف احلكم وال�سيا�سة والعلم والأدب والفن وغريها
فيقول يف مطلعها :
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بـغـداد ما ا�شتبكت علـيـك الأع�رص
أخ�رض
اال ذوت ووريق عمرك �
ّ
ُ
مرت بك الدنـيــا و�صبحك م�شم�س
ودجـت علـيـك ووجه ليـلك مقمر
ويقول فيها �أي�ض ًا :
بـغـداد مل يعد الزمان ك�أم�ســه
أجر ()7
�
�ست
ي
ا
وخاطر
تــباع
فكراً
ً ُ
ُ

طرقها اذ يحفل �شعره بالرتف اللغوي ,وال�صور اجلديدة
ال�شفافة ,وعذوبة �أحلانهٍ املوقعة على قيثارة عبقريته)(. )8
لقد جاء جيل جمال الدين ليخرج عن وحدة البيت اىل وحدة
املو�ضوع والق�صيدة وال�صور املركبة التي ت�ستغرق مقطع ًا
او بع�ض مقطع ,واختيار اللفظة الرائعة املرتفة يف قبال
الوح�شية ,وكان �شعره مر�آة و�شاهداً لر�ؤيته اىل الوجود
الواقع ,واحلامل لهموم و�آالم �شعبه و�أمته ,واحتمل يف �سبيل
ذلك الأذى ,وذاق مرارة الغربة �أعوام ًا طويلة (. )9
كان ال�شاعر م�صطفى جمال الدين يعنى ب�شعره ويهتم
بتنقيحه وتهذيبه وال يعجل ن�رشه يخطف ح�سن ًا باملثري
ويثري ده�شة نفو�سنا باملبتكر بعد �أن يرحل بنا يف
الالم�ألوف واملتحرك يف احلياة ,ق�صيدة ال�شاعر جمال
الدين �رصخة االن�سان العراقي الباحث عن احلرية واخلال�ص
بوجه الظلم والطغيان.

الهـوام ـ ــ�ش :
( )1زاهد ,زهري غازي  :من مقدمة كتاب (م�صطفى جمال الدين �صور وظواهر لغوية يف
�شعره¸حت�سني فا�ضل امل�شهدي,املكتبة الأدبية املخت�صة 3ط2006 ,1م �ص.13
( )2اخلاقاين ح�سن � :أبحاث يف الأدب النجفي ,بغداد  ,ط�, 2017 , 1ص29
( )3ديوان ال�سيد مو�سى الطالقاين :حتقيق حممد ح�سن الطالقاين  ,مط الغري احلديثة ,
النجف ط� ,1957 ,1ص23
( )4الديوان  :م�صطفى جمال الدين  ,دار امل�ؤرخ العربي بريوت � , 1995 ,ص77
نف�س ُه �:ص124
( )5املرجع ُ
( )6الديوان  :املرجع ال�سابق � ,ص 125
( )7الديوان  :املرجع ال�سابق � ,ص 188
(� )8سيد النخيل املق�ضى  :املكتبة االدبية املخت�صة  ,ط  1418 ,1هـ � ,ص 73
( )9الديوان  :املرجع ال�سابق � ,ص 27

النقد البيئي

ومن خالل ما تقدم فالق�صيدة ال�شعرية عند ال�سيد م�صطفى
اال دالالت
جمال الدين ،ق�صيدة الكثافة ال�شعرية التي ال تقطر ّ
و�صوراً ,وده�شة وانفعاالً ,ق�صيدته برق من ال�شعر ,وهو �شاعر
وميزته بقطعه
يف الطليعة بني �أخدانه ,فقد عرفته احلليات ّ
املرهفة وق�صائده العامرة( ,و�أجاد يف الأنواع ال�شعرية التي
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مواسم لحما ِر األسفار
ُ

ع ـ ــادل مـ ـ ــردان

1

�إذ ينع ُت�� ُه امل�ألوف��ون زريب�� َة

أكتب عن امل ِْحنة
� ْ

بقفازات �سوداء
أقف
ٍ
� ُ

الذباب

بينما �إنليل يح�صي القرابني

تبد�أ امللهاة

تنب�ض باحلياة
ُ
مقاطع َ

يالَها من ظهرية !

ميزح الباعة
حلظ َة ُ

2
يف ال�سوق القدمي

أدر ظ َهرك للفن
و� ْ

3
قطار الأوهام
عندما يتوقف
ُ

4
�أبوح لكِ يف ليلنا
و�أنت ت�ضيئني الأغوار

25/2020

AL ADEEB AL IRAQI

65

�أيتها النجم ُة
�أما تتعبني ؟

5
يهفو امل�س ِّنون �إىل قاع املدينة
يكتبهم
ُ
الزمن ُ

6
طريق �شائك ٌة بني النَّخل
ٌ
أرغب يف احلقائب
ال � ُ
حمار الأ�سفار
هل �أنا
ُ

7
ال�صخرة املط ّلة
تراقب باكي ًة
ُ
كيف يفخَّخ املنحدر

شعــــــــــر

ب�سطور غام�ضة
ٍ
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8
�سطر يحلب الل َُّب
ٌ
ي�سحرين بينما تقولني :
بر ّيا " *
" الكتابة جتعلك ّ

9

املدن

11

ال يغال ُِب الليلَ
اليمام
ُ
ر ّق ٌة وخوف

الأريك ُة تنبح

تفرح ال�شم�س
يف �آب ُ
تكذب الكلمات
ربمّ ا
ُ
يالمً �ش ّق ِة القيظ ! *

قرب الزقورة كان ر� ُأ�س اخلليج
َ
دون ممالِكنا الغافية
�أريدو قبل ُة االوائل

13

الق�شة م�ستلقي ٌة على ظهرها
ّ

ال�سكر
بعد ان َت ْع َت َعني
ُ
كنو ُز الطبيعة يف البيت
امل�صباح ميوء

12

10

14

حتاور الف�ضاء :
ُ

ثالث خرزات يف اجليب
ُ

مل �أعد قروي ًة ياجنم

حائرة تدور

�س��تحملُني الري��اح �إىل �ض��جيج

املنغولية بازهارها

15
مب�رصف احلب
ميكن الإ�ستعان ُة
ِ
يف اخلريف املتجدد
ام تت�ساقط
االي ُ
ّ
من �شجرة الزمن
غداً اجل ُُم َعة
همة عالية
بكَ رغبة يف حراثة امل�ستقبل .
*بت�رصف من مارغريت دو
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عالمـــــــات

شعــــــــر

فـ ـ ــوزي ال�سع ـ ــد

�أنا عالم ُة ا�ستفهام
تكررت �آالف املرات

أحب
ما يل حني � ُّ
�أ�صري مثلما ال�سمكةْ؟

ويف ك ّل مرةٍ حني ت�رصخ
يف انتظار جواب

�صياد
�إذ تفلت من قب�ضة ّ
ترجع ثاني ًة لتعلق

يردمون فمها بح�صاة

يف نف�س ال�شبك ْة

* * *
للتعجب
�أنا عالم ٌة
ِ

* * *
�أنا فارزة فا�صل ْة

من يف�صلني من جملة �أحزاين؟
فعلي ٌة
هي جمل ٌة ّ

فعلها املتعدي لأكرث من مفعول
ال يتع ّدى ل�سواي
�أنا بني قو�سني
أجتم ُع يف بركة �أحالمي
� ّ

وك ّلما كربت هذه الأحالم

25/2020

68

AL ADEEB AL IRAQI

ت�صاعدت �إىل �أعلى من �سواترها

�إىل ر�أ�س �سط ٍر �سعيد

�أنا ما �أنا؟

لتفي�ض وراء قو�سيها

وجع
من غري ما ٍ
مما خلفته الليايل
ّ

جلرح م�سترت بكربيائه
نزيف
�أنا
ٌ
ٍ

�أنا نقط ٌة يف �آخر �سطر حزين

�صداع �شديد

ب�سيلٍ من رماد
* * *
لكم متنيت �أن حتيلني

أرق ومن
من � ٍ

* * *

ينوب
وفاع ٌل عن هموم غريه
ْ
لفعلٍ مبني للمجهول.
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هوامش من سيرة رجل ميت

شعــــــــــر

طـ ـ ــارق ح�سـ ــني

انع�ش ذاكرته املعطوبة

من عمري �س��بع ا�س��نني وكليبي

وا�سئلة مل تفتح له باب اهلل

بقنينة خمر

مه�ضوم )

لعله..

وتذكر ع�شيقته االوىل

�آه يا�سونة ...

ق�ضى ليلته

يوم كان فتى يافعا

هل كنت غبيا يف بوحي

عرب �رشيط من اخليبات

فراح يغني

�أم ان املر�أة امارو بالغرور

مل ي�س��تيقظ فيه��ا عل��ى �ص��وت

( عد و�آنه عد ون�شوف ياهو اكرث

ثالثون عاما ا�ضاع من عمره

الديك

اهموم

بني بائعات الهوى
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حمام النزيالت
ّ

ابتهـ ــال بليبـ ــل

كنت غريقة..
مر ًة ُ

هي املهمة الأكرث

ط�ست ُمثقلة نحو قاع يفور باملياه
َغ ُ

يتكوف على وجهي
�صعوبة مع بخار ّ

املغلية واحلمم ال�صاهرة.
ّ

ف�أب�رصه طفحا

م�صطبات من �أحجار م�صقولة ب�إزميل عامل

براقا
�أحمر ..ي�سيل على خدي ..دمعا ّ

املتعرج بامللل
بناء كئيب كان �أي�ضا ي�صقل الوقت
ّ
فال �أرى غري ن�ساء يخطرن مثل كوابي�س.

امل�سورة بالفجيعة
التل�ص�ص على وحدتهن
ّ
ّ

بثياب حتت ّلك ..وفكرة تغور يف تالفيف
وجعك ..ت�ضيق احلياة.
الدخول لهذا العامل،
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�أق�صد الغط�س الثقيل ،الغرق

تنفتح عيوين من لزوجة الأجفان
�ص وبالكاد،
أتل�ص ُ
ُ
� ّ

الأزرق ،اخلو�ض يف جلجه هو االنك�سار يف زاوية

لرتى ر�ؤو�سهن (تتلفت ب�شكلٍ دائري)

تنث من �سني الأ�سئلة.
من�سية من زوايا الأجوبة التي ّ

فيما نظراتهن القلقة ترقب احلار�س املتكئ

الدخول لهذا العامل ..هو �أن ت�سبح بقلبك

على طاولة كئيبة مثلما تفعل االثقال بنف�سي.

بعيداً عن ج�سدك� ..أن جت ّدف بذراعيك يف وهم

ال ب ّد �أن الأثقال ت�سبح الآن ..متخر عباب الغثيان

موجة ُمنقذة

ت�سبح ُ يف نف�سي ب�رسعة وب�ش ّدة

ومل يكن جمديا �أن تلتفت �إىل الوراء ..فال ظل ..خلفك.

وعلى ُبعد �سنوات� ..أرقد �أنا ،خمتنقة و�صامتة

ال "كامريات" يف هذا العامل ..ولكن املياه كانت

يف التيه ،بعيداً مع الأمواج ..مع الزيد

مليئة ب�صور العالقات يف ر�أ�سي.

املرت�سب على خد ال�ساحل.
ّ

العالقات ..يخطرن الآن داخالت �إىل حمامات

أتلم�س �آالمها التي
لقد ُ
تهت ثانية و�سط الهزائم.. � ُ

ال�س��جون املتربعم��ة مبالي�ين النواف��ذ املطف���أة،

املتعثة (ببطء) من اللواتي ولدن
ال ت�س��مع خطواتي
رّ

الباحثات

ب�رشاً

خلف حيطانها املتهرئة عن طا�سات المعة ال تعك�س

تتعث (ببطء) من ت�أمل الذي ي�ضغط
رّ

النظرات اجلائعة وامل�صوبة �إىل �صدورهن

ب�سبابته على حلمة ثدي امر�أة مائلة �إىل زرقة
ّ

ج�ص و�صد�أ.
املفتوحة نحو �سماء ٍ
غرف تتق�شرّ عن ّ

باهتة ،بينما الع�صا املدببة

العالقات ..مرهقات من غ�سل همومهن،

نات فرجها جيئ ًة
تغ�ض ِ
جت ّدف يف ّ

من غ�سل بقايا نعا�س و�أحالم وخدر.

وذهاب ًا �إىل الال مكان� ..إىل الال �شيء

شعــــــــــر

مل يكن هناك غري نظرتك الك�سرية �إىل نف�سك...

كدوامة ،من دائرة �إىل دائرة
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حيث الربودة اللحوحة التي هي جحيمها

بزفريهن
امل�ضبب
�أج�سادهن من خلف زجاج النافذة
ّ
ّ

و�صقيعها الأزيل.

لي�ست �سوى بلل ون�صف خطوة ..ون�صف �أغنية

يدخ ُن وجهي
احلار�س املتكا�سل ّ

لكن يف املمرات التي يتجول فيها ال�صدى

املع ّلق يف الهواء ،وينفثني ُدخان ًا يت�صاعد غيمة

وال�رصاخ والعويل

حتت بريق م�صباح مك�سور

جت برفيف ناب�ض
هناك كائنات تهت ّز ..وتر ّ

احلار�س املتغافل عن ظ ّلهُ ..يدرك �أن �سيجارته لن

لتفتح �أفواه الرجال عند اال�ستمناء

حتتاج �إىل كل هذا العناء.

يف م�ؤخراتهن الدافئة

يت�سم ُع �رصير
ومن امل�ؤكد �أ ّنه يق�ض��ي يومه جال�ساً..
ّ

�أفواه تفغر على رع�شة �أع�ضائي التي ال جت�سدها

كر�سيه

ثياب��ي ..كالرع��اة الق�س��اة كان��وا ،ي�ض��غطون عل��ى

تفي�ض برغبة ال�سيقان للهرب
ويقتن�ص ظال ًال
الدوار،
ُ
ُ
ّ

�أعناقهن

حمام
من ّ

امل�رسجة يف عتمة م�ضمار العدم الطويل.

ي�ش��به حفرة موحل��ة ..حفرة ال حواف له��ا ..وال جذر

ال �رصاخ هنا ،ال �شيء غري ال�صمت

�شجرة ياب�سة.

الذي ي�ضيء الأمل.

عيناه احلمراوان من الن�سيان امل�ضيء

هناك حيث ثيابهن الداخلية املتع ّفنة

دوم ًا على قلبي تبحثان يف هيجان عن نب�ضاتي

بعرقهن وقطرات البول والدم واحلياء
ّ

أو�ص��ى ذات يوم
املريبة يف ج�س��د ما ..اجل�س��د الذي � َ

تغط���س به��دوء يف �أحو���ض ممتلئ��ة
ثيابه��ن الت��ي
ُ

ب�أن ُيدفن

مبناديل ورقية

فج�أ ًة يف ر�أ�سي الغارق بالوحدة.

مف ّتتة كجوزة القطن بيد فالح فتي ..وفقاعات
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�صابون رخي�ص ..تنتفخ وتنفجر مثل حياة.

مياهه

بع�ضهم ،كل يف خدو�شه الزاهرة ،يتحركون

املتدفقة من �صنابري �أكلها ال�صد�أ وميت�ص �سكون

كنت على و�ش��ك �أن �أتو�ض���أ يف
ب�ص�لابة التال�ش��يُ ..

كثيف �صوت خريرها� ..أو�شكت �أن �أ�صلي

73
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ا�صطدمت ب�سجينة مربكة..
لوال �أنني
ُ

هي تغني..

حيز
مف�صولة عن ج�سدها ..معزولة عن ّ

بال �شفتني ..بال ل�سان ..وال غرابة

ير َتهن الهواء الثقيل بالن�سيان
التو�أمة حيث ُ

فاملر�أة ال تغني بال �شفتني �إ ّال عندما ترقب موتها

املن�رسح مثل جدائل عتيقة..

تغني برئة �ساخنة

ثم التفتت فج�أة ..وجهها
رك�ضتّ ..

والكلمات التي بال حروف ..تزحف مثل دودة

املن�سوخ من وجوه ..رك�ضت لأعوام طويلة خلفي

�رشهة لت�أكل تفاح قلبها.

وهي تر ّدد� :أم�ضي� ..أم�ضي من دون �صالة.

�أدري كيف ميكن �أن ت�أكل الكلمات قلبك

ال�سجينة املف�صولة عن ج�سدها ..املربكة ..تركها

بعرق ج�سدك
�أن ت�سقط على خوفك املخبوء َ

احلار�س تخلع وترتدي ثيابها مرات ومرات

حتى تبدو �أغنيتك �رصخة

يع�ش ُ�ش فيها العرق
ثيابها التي ِّ

ال ُت�سمع.

واخلوف والدمع وبقايا عطر الذع جثم

لكن ماذا يفعل الفم امللت�صق بوجهي؟

احلمام كخيمة �سوداء ..م ّزقها فمه
ظلها على فراغ ّ

يفر منه
فم بال �صوت ّ

املرتخ��ي الأدرد ..ببقايا �أ�س��نان مهدمة ..تنت�أ كذيل
عقربة

�إنه حتى ال ي�صلُح للتقبيل.
* *

*

تخيب ظنه
فحاولت �أال ّ

املر�أة التي دهنت ج�سدها مبراهم ت�ؤن�س

واجهت �أ�صابعه ال�سمينة الذاهبة �إىل باطن فخذها

وح�شة الب�رشة املوح�شةَ ..م ّرت وهي تدخن

كتمثال يرعب من يراه.

�شعبية هجرها �صوتها ..وتهر�أت

مبع�س �رسواله النا�ضج ب�أح�شائه الهاطلة

مرت ..بانك�سار مطربة
�سيجارتها الرخي�صة ّ
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�صورها يف متحف مهجور.

وال�سيما � ّأن �أخم�س البندقية على الأر�ضية
ّ

املر�أة التي ن�س��يت ف�س��تانها حم�ش��وراً ب�ص��د�أ خزانة

خلف بابها ..يف فمها ..على ر�أ�سها

مهملة

نائم فوق ج�سدها يف روحها ..يف حلمها.

مل تك��ن ت�ش��عر بالبلل الذي يب��ادل �أقدامن��ا عزلتها،

هروب ًا من نظراتهن ال�شبقة

كلوحة

ال�ضبابي ،حيث الأخطاء
يف احلمام
ّ
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املر�أة التي ت�ضطجع برتاخ تطفو مع املاء

احلا�رس يف العيون ،حيث ك ّل ندبة

مدربة حتك
وتهبط حتت ثقل �أ�صابع
ّ

ترتدي ثوب ًا قد يكون كفن ًا عدمي اللون ،ال ي�سعك �أن

ظهرها ..بطنها� ..أفخاذها

تطالع �أ�ص��ابعهن ..وك�أنك ب�أ�س��ماك (قوبيونية) من
َ

املفتوحة ك�أبواب البيوت املهملة

دون �أن ترى

�أمام �أعيننا كانت عظاما تلوذ بجلد ت�ش ّقق..

الب�صقات امل�شدوفة ..بقايا من قلوب دامية

هذه ال�سجينة �أ�صابعها

كالر�صا�ص يف �أج�ساد
يجم ُد الهياج
ٍ
�أو (�أورجازم) ّ

تتجمع كالأطفالِ حول بيت مهجور.
ّ

خ�شبية
اللواتي يداعنب بظرهن على �ألواح
ّ

ما فتئت ال�سنوات تتمايل

لأ�رسة تتع ّفن ب�صمت.

ره ِز يد ل�سجينة قبل �أن �أراها ،وما ك ّنت لأ�صدق
مع ْ

�صيادو (القوبيونية)
ّ

لوال �أ ّنها �سلخت طيات جلدها

ال يقرتبون من �أج�سادهن

ب َغ ّ�صة فاجرة.

املرجتفة ،يلت�صقون بربودة احليطان

ثمة نحافة على الدوام يف �أج�ساد اليائ�سات
ّ

ل�سماع �رصاخهن املبتل بلزوجة الهمهمات

شعــــــــــر

مفقودة تركل ت�شوهاتها مع الرطوبة.

املتوارثة تلت�صق بالدمع املالح
َ
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ويف ّككون �شِ باك الت�شنجات

وتلع ُج على اليبا�س قلبي.
َ

من دون �إبر.

لطاملا انفرد قلبي مب�ساحة من الفجيعة ،وتق�شرّ

تدب كنهر �ساخن ..يف �أنامل عط�شى
ال�شهوة ّ

كتميمة عاطلة خمدو�شة

ال�شهوة ير�سم زيتها� ..أ�صابع وزغب وقطرة حليب.

خلفية من ي�ستحق االحت�ضان.
الرائحة ،على
ّ

الأ�صابع (القوبيونية)

هكذا ..تزيح املر�أة –نف�سها -املحرتقة يف �سنوات

عالقة بحفر �صحراء نهمة

ال تحُ �صى ،كمن ُت�ضنيها

(ترفع الأ�شواك وتخف�ضها على عتمة وجوههن)

�صدفة ..كمن ب�أبواب خائنة مقاب�ضها.

تذكرين
لكن
وجوههن ّ
ّ
ّ

ويطول بك الوقوف عند عتبة بيت ،و�أح�سب

كثرياً ببيوت ال �أتذكر منها �إ ّال خويف

�أ ّنك تبتكر الأ�شياء لل�سقوط

املخبوء :بيوتا �أم �أج�سادا؟

تتفح�ص
بعيداً عن ر�صيف اجلثث ..ك�أن ّ

تفر من كل ركن..
وال�سلطعونات ّ

جترب � ّأن تقي�س
قلبي يف العتمة� ،أو ّ

حيث ك ّل منهم يفرغ ر�أ�سي ..ينت�صب فوق

امل�س��افات بني املر�أة -نف�س��ها -واملحرتق��ة� ،أو � ّأن

بطني �أطراف ًا �رشهة

تدرب �أ�صابعك على اقتالعي� ،أو اقتالع قلبي.
ّ

تئن يف جويف

ويف حماولة الحت�ضانك
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إلى سيدةِ العنبر

شعــــــــــر

علـ ــي ال�شي ـ ـ ــال

هل �ص ّدقتي الآن:

حرب� أهدي ل�سواتِرها
ويف ك ّل ٍ

احلرب
يذهبون �إىل
� ّإن الذين
ِ
َ

هب َة من �سنواتي

يعودون ح ّتى و�إن عادوا..
ال
َ

الفائ�ض
رميت بقايا ج�سدي
و�إن طمعت
َ
ُ

قاتلت
كنت �أري ُد العود َة �إليكِ ِ 
ُ
ُ
ع�رشات احلروب
ِ

حبكِ
ما حاجتي بج�س ٍد فائ�ضمادام ّ
مخُ ب�أ يف قلبي
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أردت
الرجوع �إليكِ
َ
� ُ
قلب ًا
لك ّنني مل �أكُ �أملكُ ّ
ُيجيد قراءة البو�صلةليد ّلنِي عليكِ 
على وح�شتكِ ..
وفرا�شكِ البارد نافذتكِ
الفارغ ِةالتي هجرتها ع�صافريي
لدي قلب
ور�سائلُ احلجار ِة مل يكُ ّ
فقد اختطفته �شظي ٌة عاهرةال�شظايا
العاهرات
احلرب
بنات
ِ
ُ
يا حبيبتي ُ
قلوب العا�شقني

يعرفن الطريق �إىل ِ
ّ
 بال خرائطَ
أخ�ش على قلبي يف تلك اللحظة
 مل � َ
حبكِ �أن يت�رسب من خالل
 بقدر خ�شيتي على ّ
ثقب ال�شظية
ِ
خارج قلبي
أذهب �إىل الال �أين و�أنتِ
َ
و� ُ
 كيف �أعي�ش من دونكِ ؟
خارج قلبي؟
 وكيف �أموت و�أنتِ
ُ
معادل ٌة جعلتني �أرجتف ع�شق ًا
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 لقبالتِنا الربيئةحتت �سنابلِ

لعلي مالوك �أنا لغريه"

هممت بتقبيل �شفتيك
رب الذي ي�ضحكُ ك ّلما
العن ِ
ُ

ببع�ضنا
لنحلم
بعدها نعو ُد ملنازلِنا
ِ
ُ

يااااه كم �أ�شتهي الآن

رث
لبع�ضنا
ونكتب

ِ
ونع�شق بع�ضنا �أك َ
ُ
ُ

نيمثل �سنبلةٍ طريةٍ
�شفتكِ ال�سفلى كنتِ تتدلع َ

احلرب بارد ٌة يا �سيدة العنرب
ُ

ني لفرا�شة ٍ تارةو�إىل خ�ضرية*
وتتحول َ

وح�ضنك نار اهلل املتقد ُة
 ُ

تار ًة �أخرى

أخر الوقت جداً لل�صعو ِد �إليه
 ت� َ

ين بر�ض��ابكِ املقد���سعل��ى �ص��دري:
حينه��ا تكتب� َ

أذهب الآن يا عنربتي و� َأم روحي� إىل الهـــناك
� س� ُ

اللم�س يا �أ�سمراين"
"مينع
ُ
ُ

حيث يرق ُد الع�شاق �أمثايل
ُ
احلرب.
أكره

ُ
ن�سيت � ّأن �أقول لك :كم �أُحبكِ و� ُ
َ

احلرا�س
ني
تذكرين حينما ك ّنا
هل
ِ
نهربمن �أع ِ
َ
ُ
ل�ساعات طويلة
وال�سكارى يف الدرابني ال�ضيقة
ٍ
ُ
نبحث عن مالذٍ بني برحيتني

* �أجود �أنواع العنرب العراقي

شعــــــــــر

أردت الرجوع �إىل �أح�ضانِكِ
ُ �

أ�سمعكِ تغنني بح�رشجة جنوبية�" :أنا �أرد �ألوك
 حتى � ُ
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ٌ
ثقل بالعراق
ُم

زين ــل ال�ص ـ ـ ـ ــويف

أفق
يمُلأُ ال ُ

ب�سكنى اخلبايا
ُ

�سحاب ماطر يل
فوق
ٍ

فر�شت جناحي
لو
ُ

كنت طرياً
ُ

عر�ش..
أقيم فيه ُ
� َ

عي�ش..
يل على هام ِة
الكواكب ُ
ِ

ع�ش..
على الف�ضا َ
يل ُّ

ممن ير�ضى
ُ
ل�ست ّ

أ�شعار
م ْذ
ُ
ن�رشت ال َ

مي
�أنا ال �أنتمي لظ ٍّل قد ٍ
�أنا ظ ّلي
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شعــــــــــر

لك ّل من َ�ضلَّ َف ْر ُ�ش..

كتاب
يف ك ّل ع� ٍرص يف
ٍ

ُمثق ٌل بالعراقِ

نع�ش..
جميع ما فيه ُ
ُ

عمر ُه
لي�س �شبيهي ُّ
كل َم ْن ُ
طي�ش..
مدى العم ِر ُ

أكن غريي،
مل � ْ
ال �شبي َه حلريف

باق
�أنا ٍ

ال�سماوات
� ّإن حريف على
ِ

احلزن
زلت يف
ِ
ما ُ

نق�ش..
ُ

وحدي

جئت
ماطراً ُ
يغلبني َم ْن وز ُن ُه
كيف ُ

جي�ش..
رس
الي� ِ
ُ
وهم مع ُ
فتال�شوا ْ

ق�ش..
يف معاج ِم ال�شع ِر ُّ

كتبت
أخ�رض ،ما
�
ُ
ٌ
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سجون الزمن

�أحم ـ ـ ــد �شم ـ ــ�س

بطرق كثرية ميكن �أن جند بع�ضنا

�أو عندما يثملنا ال�صرب حتى �آخر ردمة من ك�أ�سه

ك�أن نلتق��ي عند �رضي��ح الزمن الذي ق�ض��ى َن ْح َبه

ميكن �أن نلقي دمعة يف بئر الذاكرة

بيننا

ونلتقي على �أجنحة ال�صدى

�أو عن��د �أمني��ة تلف��ظ �آخ��ر �أنفا�س��ها لفظا ف�ص��يحا

�أو �أن ن�سكب �شيئا من حديثنا احللو

كالغياب

على جذع �شجرة فارقتها الرياح
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هكذا يا حبيبتي
قد نرق�ص وحيدين بال مو�سيقى
بال �أرجل ...بال تكنيك
الآن تذكرتك ...تذكرت حياتي قبلك
وقبل املو�سيقى
�أخربتك �أن للزمن �شباك ًا متين ًة
�أخربتك �أنني علقت يف طفولتي طويال
مل �أغادرها
حتى -فج�أة وبال مراهقة-
وجدتني رجال �أقف �إىل جانبك
الأمر م�ضحك حقا
ف�أنا الآن عالق بكِ
بالأماكن ،باللحظات ،باجل�سد الذي �ضمك
بالرجل الذي �أحبك ...ال �أنوي مغادرته
هكذا تن�سج الأمنيات �شباكها ل�صيد الزمن
نعي�ش فيها بوداعة
حتى نكت�شف �أننا �أ�رسى

شعــــــــــر

و�أبواب ًا يعربها الناجون فقط
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مثال مراهقون بر�ؤو�س �صلعاء �أو بي�ضاء

وحب الع�شاق لأوقاتهم التالفة

يف جتاعيد وجوههم خرائط عمرهم ....حكايات..

لقد ر�أيته بعيني

نحن عالقون ...عالقون يا حبيبتي عالقون

فت��ى يتو�س��ل حبيبت��ه وه��ي تخون��ه بالرحي��ل :ال

�أتذكرين دموع الوداع الأخرية

ترتكيني

حلظة �أن جنوت بنف�سك

حتيد عنه ،ترحل

كم كانت �ساخنة ،ك�أنها الثورة

يبكي  ،ي�رصخ ،يلطم ،يكتئب

ك�أن وداعنا القيامة وعيوننا �أبواب اجلحيم

�س�ألته� :إنها خانتك� ،أتبكي على خائنة؟!

ملاذا يبكي الناجون؟!

عمر ب�أكمله خانني� ،أبكي على عمري
قال يل� :إنها ٌ

على �سبيل املثال

هكذا �-إذن -نلتقي

من يفرج عنهم يف ال�سجون ويف اللحظات الأخرية

مثل هذا الفتى ،نلتقي يف الأيام

يعانق��ون الآخري��ن ،يبك��ون ويبك��ون حت��ى تبتل

يف جتاعيد املرايا

قلوبهم

يف الأغنيات

�ألي�س عر�س النجاة هذا؟! ملاذا البكاء؟!

يف وجوه الأ�صدقاء امل�شرتكني

هذا لأن الفخاخ التي نقع فيها ابتلعت �سنيننا

يف الأماكن التي �سقط فيها من وقتنا

هذه اللحظة لي�ست كما يراها الآخرون

يف حزننا

�إنه��ا حلظ��ة كالقرب ،يف بطنه��ا دفنَّا م��ن ت�أريخنا

يف اخليانات التي �سنكررها مرارا

�شيئا

و�أخري يف احلكايات

هكذا حب امل�ساجني لزنزاناتهم

�سنلتقي كثريا.
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ْ
سفـــــ ُر الميــــالدِ

شعــــــــــر

عـ ـ ــادل الفت ـ ــالوي

رث مغامر ًة
ِّ�ش��ع َر /الَّن َ
ْ
تب فيكِ ال ْ
ه��ل يمُ ْ ِك ُنن��يْ � ..أن �أكْ َ
ُعلْيا؟
للمعنى
كيف �س�أبد ُ�أ م ْنكِ اللغ َة البك َْر و� ُ
�إ ْذ َ
أخلق ْ

الـ(كي ِف)
ني جتلّيكِ بهذا القل ِْب كفلْ�سف ِة
الجَّوهر ح َ
ْ
َ
ُ
ُ
ال�شع َر
تبع َ
لقي ع ّني ْ
وه َم ْ
ْ
رث � ْأ�سئلتي ح ّتى �أذهلَ � ،أ َ
وجهكِ م�أخو ًذا
جلباب
و�أل َْب ُ�س
ِ
ِ
أمي ُم ْ
الدروي�شّ � ،

ت�شف
جمر ٍ
ت�شب ُه عينيكِ  ،واكْ َ
ات ْ
من َز ِ
غب الَّ�ضو ِء ّ

بدويا،
بالده�شةِ� ،أ ْنق ُِ�شني ْ
و�ش ًما ّ
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أ�ضي ُع ب�أبعادكِ
فت ْذروين مبدى ْ
الع�شقِ وحي َد ال ِ
َّروح � ْ

��ح
دون القو�س� ِ
هوى َ
�أ ْنظُ رين يف مر�آ ِة ً
ين �إليكِ  ،و� ْأم َ�س ُ
من وج ِه الوقتِ

الريح،
خر منها
فوق الَّرملِ �
ٍ
أكتب َ
ُ
� ُ
ت�س ُ
إجابات ْ
ال بو�صل ٌة ُت ْهدي،

لتدنيني زلفى.
البع ِد
غبار ْ
َ
َ

كفيكِ هي
تون
و�أن��ا م ْف ٌ
ْ
بالتي ِه على طُ ُرق��ي فخرائطُ ّ
املنفى.

*

*

*

أخاف
�سو�س العقلِ � ُ
يا َ
�شيخ طريق ِة قلبي �إنيّ ْ
مم ُ
*

* *

آيات
أعيذيني بالو�صلِ و� ِ
الغيبُ � ،
احلج َب � ْ
أخاف ْ
َ

حال
وكذا �أهذي بتعالي ِم ال
ني فال ٌ
َّ�صوفي َ
ّ

الَّ�شوقِ  ،لكي � ِأ�صلَ احل�ضرْ َة باحل�ضرْ ِة � ْأحملُ دفَّ

جتذبني
ي ْنجين��ي م��ن َغ َرقي ببح��اركِ � ،أو م�ش��كاةٍ ْ

لب
رق مجَ ان ِ
رجائي� ،أ ْن�ش ُد من ِّ
ني ْ
ت�س ُ
الع�شقِ ق�صائ َد ْ
لبَّ

نتج��اذب
��ي
بالن��و ِر الأنق��ى ،ولع ّل��ي حلْظ�� َة ال ْ
وع ٍ
ُ
أطراف
� َ

ت�ساقطُ عن َد كَ مايل يف
ق�ص علَّ ظنو َ
الهيمان ،و� ْأر ُ
ين ّ
عينيكِ  ،ف�أغدو

الع��ارف يتلو
أ���س
ِ
��وان بثمال�� ِة ك� ِ
الوج��دِ ،ك�أنَيّ ْ
ن�ش ٌ
ْ

دي يف
رج نحو �سماءكِ
ِ
وجدان حقيق ِة قربيْ � ،أع ُ
وح َ
ْ

كلمات
ٍ

حتتي

م��ن
��را يف ملكوت��كِ ال �أُدرِكُ ْ
بالإمي��اءِ ،ف� ْأ�س��مو عِ طْ ً

براق،
ي�ش��ق طري ًق��ا
��م
دون ٍ
ُّ
يحملن��ي َ
ً
النج ُ
�ض��وئيا ْ
ْ

هي
ك ْن َ
�ض
حم َ
غري "�أنا" َ
ذابت يف "�أنتِ " ،ل ْأع َ
�شي ًئا َ
رب ْ

والَّرم ُز

ح ّتى �أغدو م ْتح ًدا

�ضي
في�ض
ِ
هيوالكِ �إىل ِ
فهبيني ْ
مقامات الر�ؤياْ ،
بع َ

ذك��را يعل��و ..يعلو من
ين
ا�س��مكِ
ُ
يف��ّسررّ ين ح� َ
ً
يكون ْ
� ْأعماقي حدَّ فنائي حتفا.

25/2020

AL ADEEB AL IRAQI

87

نهـــــــر
ديمـــومة
ٍ

شعــــــــــر

�إنهاء اليا�س �سيفو

�سكوبا

راق لكَ
وما َ

دت على انثى
ما ُع َ

املخملية مكوثا
يف ق�ص�صها
ّ

أنت
�أيا � َ
متوجت على �شواطئ قلبها
َ

تتو�س ُد الليلَ

وحدها تعرف طعم الريح

ومرات خجوال ...
ُمرتعدا مرة
ٍ

�رساً ُمب ّلال برحيق النجمات

والريح ت�شه ْد
كم مرَّ يف عطرها الذبول ...

متيت يف و�سادتها ُحلما
ُ

إ�ستكان جموح �صباها
�
َ

وفي�ضكَ
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يف ك�أ�س حياة مرتوك

انت
�أيا َ
كنت للعه ِد نقو�ضا ...
َ

رجوت انهماراتك
ُ

ثمل ًة

أ�ستوطنت �أحالم �أنثى
وما �
َ

�أن تنتف�ض

ندي
بطعم فج ٍر ٍ ّ
وى
باجتاهات َه ً

وباكراً

فتت�رسبل على �إيقاع �شهوتك

�أطف� َأت �رساج العمر

كل �أقدام املروج واحلقول ...

كَ برُ َ على ظلِها وتربى

أخمدت �سيول ...
و�
َ

فكن وفورا

عاري ٌة �أمام ال�شم�س

توغل

أعلنت اعتزاال
ومتى ما � َ

و�إليها يبتهل ال�ضوء مرورا ...

رتب
و�أكرث �أق ِ

�إر�أف !!

تدف ُنها يف ثوب عي ٍد

واخ�رضار يف �سهول احلب تكاثر
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ماء وبرتقال وآس
الى شهيد الوطن والثقافة الشاعر إبراهيم الخياط

شعــــــــــر

�سالـ ـ ــم حمـ ــ�سن

لع اللحظ ُة املُباغِ ت ُة ورد ًة مِ ن �أعماقِ املاء،
َتطْ ُ

ف�أرى الفق ِ
َّاعات َتكْبرِ ُ
�ضوء،
املاء
في ْ�ش َتعِلُ
و َت ْ�صغ ُِر َ
ُ
ً

بالقاع،
بث
دح َر ُج والطَ َحالب ت َت ْ�ش ُ
ِ
احل َ
َ�صى الناعِ م َي َت ْ

ال�شم�س �صفح َة ال َن ْه ِر،
الم ُ�س �أ�شع ُة
ِ
َت َ

أ�شياءه
تجَ ْ ِري وتجَ ْ ِري الأ�سماكُ َ ،يب ّقى ُ
املاء يحملُ � َ

لتعان��ق النخي��ل عل��ى
التكوي��ن
ّت�ص��اع ُد �أبخ��ر ُة
ِ
َ

املوج
َي ْج ِري الطَ ينْ ُي َخالِط
َ

ال�ضفتني،

تجَ ْ ِري مِ ن �سَّاقية ل َن َهر �إىل ب َِح ٍار َ�س َب َعة،
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نا�صعة،
داف عالق ًة
بعيون ِ
ٍ
َت َبقى الأَ ْ�ص ُ

فيعت�رص اجل ُُر ُف ت�سا�ؤال ِت ِه
ُ

ترنو من حتت القاع اىل �صور ِة الَ�سماء.
داف َ�صغري ٌة
داف كَ بري ٌة و َ�أ ْ�ص ٌ
�أَ ْ�ص ٌ

االزهار ثاني ًة ...
ورق
ُت ُ
ُ

الم
والكوابي�س تقيمان يف ر�أ�سي م�أدب َة الوقتِ
الأَ ْح ُ
ُ

ِفاء،
َع ْزلت ُه اِحت ٌ
َون امل َُرا َقب
َيد َِر�أُ َعن احلَبيب ِة الل َ
َت ْدن ُِو و َت َب ْع ُد

ترفرف الأجنحةُ،
ُ

وت ل ْت َحيا
تمَ ْ ُ

وارع �أغنيةٌ،
َت�سرْ ِ ي يف َ
ال�ش ِ
الر ِ�ص��يف َي ْ�س��ت َد ِر ُج �ش��جر ًة �إىل َم�ص��طَ ب ِة قِبال��ة
َ

والع َد َ�س الأحمر
أوراق
�آ ْت َذكِ ُر ال َ
وال�صور يف اجلُيوب َ
َ

الفجر،
ثم ي�أتي
ُ

َامل ََراكِ ب الرا�سيةِ،

مدين ُة النخلِ َ�ش ْع ُرها َ�س َع ٌف َ �أ َخ�ضرْ ُ
اف،
ني َحوَّلَ ال َن َه ِر ُتل َْمل ُِم ِ
ال�ض َف َ
الب�ستان ُ
ا�ض
الو ُجو ِه املُل ّثم�� ِة َب َي َ
ويف �أَخِ �� ِر ل َْيل��ةٍ �أَ ْل َق ْت َعلَ��ى ُ
ال َكال َِم
حلل ُْم �سواه
مل ْي َر هذا ا ُ
وح ٍر
عا�ش مِ ن َخ ٍ
هو الَّذي َ
ندق و�سا ِت ٍر مِ ن َب ْردٍ َ

الروابِي
يف � ٍ
أكيا�س َ�صغريةٍ َت َن ْق َل ُه بني َ
�آ ْت َذكِ ُر َف َر َحا �أَ ْ�سو َد
و�شرَابا � َآ�س ْن
فكنت
النجم وكانوا ال�شبابيكَ
َ
َ
ون�سيان
تاب
خلف
ِ
َ
ْ
اجلدران عِ ٌ
دي املَعروقة َرع�ش َة الأبدية
ف�أراكَ َت َ�ض ُع يف الأَ ْي ِ
وي ْ�ش َدون ...
تمَ َ ُد �إليهم احلِبالَ فت�ش ُد َ
َخ ْب َ�أت حبها �إليكَ هذه الدنيا يف جميلتني
أ�شجار وتعا َل َق ْت يف ال َه َوا ِء �أغ�صا ُنها
وطالت ال
ْ
ُ

احلرب
تنتهي
ُ
احل�صار
َيطولُ
ُ

مرة �أخرى

رهم ال َك َت َف
ي�أكلُ َن َه ُ

اجلذور
ماء احلدائقِ
َ�س َقى ُ
َ
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كان �أجم ْل
رفيق
الوطن
ٌ
ٌ
بقي َ
َ
و�صديق وما ّ
مل ْد ِن
ني ا ُ
كُ ْن طائراً ُي ْحل ُِق ب َ
كُ ْن جوادا ل ِرحل ِة الفُ�صولِ
ماء
كُ ْن َ�س ً
كُ ْن �أَ ْر�ض ًا
كُ ْن �شجراً
مهوري ٌة مِ ن ُب ْر ُتقال
فكا َن ْت ُج
ّ
ليكُم يا �سرَا َة الليل ِة
�إِ ْ
ِ�ص ٌة قد َتطولُ
�إنها ِرحل ٌة وق ّ
حروف
َ�سافات
فامل
ٌ
ُ
َّار
واملَفازات َفو ِرا ٌز واجل َُملُ
ْ
ال�سرَّ َمدي ُة خِ ٌ
يام ون ُ
أوراق بال َدواةٍ
ون املَ�س ِ
اب و� ٌ
اح ُد َ
ِالج ال�ص ََّب ِ
واِنب ُ
ري كِ َت ٌ
ٍوغ ْر ٍب اجلُ�رس
ني �شرَ ق َ
َب َ
وح ُتطار ُد اجل ََ�س َد يف َمعاب َد �سومر
َر ٌ

و َقل ٍَم
بالفاجعة،
ُ�ضمخ
ِ
يا �أيها اخلَيالُ امل ّ

ومات ُملون ُة ،
ٌ
ور ُ�س َ
بوابات عالي ٌة ُ

الوداع
ِ�ض حلظ َة
اِ ْقب ْ
ِ

قلت
ج��اء
ورم��و ٌز حتى �إذا
اللقاء ُ
ُ
َ
يف الظِ �َل�اَ ل كِ تاب�� ٌة ُ
ل��كَ  - :الأ�سرْار بالأ�سرْا ِر مف�ض��وح ٌة فاتفقنا على �إِنَّ

ب�شاهِ دة هذا ال َقبرْ ،
ال ِفك َْر َة معلق ٌة َ
والب ُخور و�آ�س.
أزهار َ
يف ال َ
وال�شموع َ

شعــــــــــر

كُ ْن املا�ضي واحلا�ضرَ ،
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حتى ال يشبهني ثانية

�سعدون جبار البي�ضاين

يف �آخ��ر م��زاد علن��ي للنحي��ب ،فتح��وا فمي عنوة
ود�سوا فيه عبوة من بكاء ،مل يرثين الأمر وال �أزعجني
ّ
خا�ص��ة بعدما
ذلك
إىل
�
بحاج��ة
كن��ت
فق��د
إطالق��ا
�
ّ
ً
فقدت حا�س��ة ال�ضحك وا�ستهلكت ن�صف حوا�سي و�إن
كان��ت �أغلبه��ا معطلة ،لكن م��ا �أث��ارين حقيقة  ،ذلك
الرج��ل ال��ذي وقف عل��ى دكة �إ�س��منتية رمب��ا كانت
�ش��اهدة و�ض��ع حجر الأ�س��ا�س ل�س��وق املدينة الكبري
وهو ي�رصخ ب�أعلى �صوته  ..تنزيالت - ..تنزيالت .-

مل تكن �أمام الرجل � ّأية ب�ضاعة �سوى ازدحام ب�رشي
كثيف ،كم ّمن الب�رش ال يح�ص��ى ل��ه عدد ،يقف خلف
هذا املنادي رجل غليظ �شديد كلما �صاح -تنزيالت
– �رضب��ه على عجيزته بع�ص��ا �ض��خمة ،في�ض��حك
ميي��ز مالمح وجهه.
املن��ادي حتى مل يع��د اجلمهور ّ
املدين��ة �ض��اجة بالب�رش ،ال�ش��وارع مبللة ..النا�س
مبللون ..الأر�ض م�رضجة بالوحل وك�أن مطرا ًغزيرا
ً قد توقف ت��وا ً ،املنادي ما زال ي�رصخ – تنزيالت..
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ملف��وف بقطع��ة خ��ضراء مط��رزة بنقو���ش مغربي��ة
باللون�ين الذهبي والف�ض��ي ،يف املقدم��ة رجل دين
ي�رصخ ال �إله �إال اهلل ..فري ّدد احل�شد ب�صوت واحد ،نربة
واحدة عالية وطويلة حزينة  ...تنزيالت ..تنزيالت –
التق��ى احل�ش��د اجلنائزي مع ح�ش��د املن��ادي واختلط
احلاب��ل بالنابل ،فج�أة انفل��ق التابوت وخرجت منه
طيور �س��ود يزيد عددها على الآلف ،حتلق وتنخف�ض
دون �أن ترف��رف ب�أجنحته��ا ،ت�ش��به طائ��رات ورقيه
�س��وداء� ،أنا �أعتقدته��ا غربانا ،حلق��ت عاليا و�رصنا
ال نف��رق بينه��ا وب�ين طائ��رات الهيلوكوب�تر الت��ي
كانت تغطي �سماء املدينة �إىل ما قبل حلظات قليلة.
ن��زل املن��ادي م��ن من�ص��ته فاهتز امل��كان حتت
�أقدامه ،انهالت علي��ه ال�رضبات من كل جانب رجما
ً باحل�ص��ى والأحذي��ة والنفاي��ات والبي�ض الفا�س��د،
تراج��ع املنادي عن طوله وبد�أ يق�رص عن كل �رضبة
حتى �ص��ار بنف���س �أطوالنا ،و�إ�ش��ارة �إىل فكي فتحت
�ص��فحه �أخرى من فمي ،وجدت ل�س��اين يعلق �أخطاء
و�أ�س��ئلة فتج��ر�أت وحاولت �أن �أح��اوره ،بعد االتكال
عل��ى اهلل ب��د�أت �أ�ش��ق ال�ص��فوف للو�ص��ول �إليه ،كان
الرج��ل ي�ش��بهني �إىل ح��د م��ا ،حت��ى �س��معت �أحدهم
يقول هذا �سعدون ،فقلت له :ال ..ال ..ها �أنا ذا و�أوقفته
عند ح��ده ،انهال عليه النا�س بال��ضرب جم ّدداً كلما
ي�رضبونه ي�ض��حك و�أن��ا �أت�أمل� ،ص��ار كتفي وظهري
�أحمري��ن وت��ورم ق�س��م منه��ا وهو ي�ض��حك ،ي�س���أله
النا�س �أين التنزيالت في�ضحك ،ا�ست ّل رجل قريب منه
�س��يف ًا كان يخفيه حتت ثيابه ،ف�رضبه على �أم ر�أ�سه
كاد �أن يفلق��ه �إىل ن�ص��فني ل��وال �أن بع���ض القريبني
من��ه �أم�س��كوه م��ن ي��ده فخففوا م��ن ح��دة ال�رضبة.

قصص

بح �صوته �أخذ ي�ستخدم بوقا ً كبريا
تنزيالت ..بعدما ّ
ً ج�� ّدا ً يعط��ي نغم��ة خا�ص��ة ك�أنه يق��ول  -تنزيالت
 �ص��وت البوق ي�ض��اهي �صوت �س��يارات الإ�سعاف�أو الإطفاء وت�س��تطيع �أن ت�س��معه عل��ى بعد �أكرث من
�أل��ف م�تر  ،بعدما م�� ّل النفخ وحتطم��ت حنجرته بد�أ
يلع��ب بالب��وق العاب��ا ً بهلوانية  ،يرمي��ه �إىل الأعلى
وميرره من خلف ظه��ره وبني رجليه ثم
ث��م مي�س��كه ّ
يلتهمه حتى �أكله ب�أكمله  ،النا�س ال زالت تتوافد من
كل حدب و�ص��وب وب�ص��عوبة جتد له��ا موطئ قدم ،
بع�ض��هم ق ّدت مالب�س��ه قب�لا ً �أو دبرا  ،ع��اد املنادي
ي��صرخ والرجل ي�رضبه بع�ص��اه التي ت�ش��به ثعبانا ً
�أ�س��ود وه��و يزداد ط��وال ً حتى اختفى وجه��ه متاما ً
وال��ذي ال نعرف مالحمه مذ كان طوله مب�س��توانا �إال
الدكة الإ�س��منتية .
�أن �أقدام��ه ما زالت
م�س��مرة على ّ
ّ
جاء ح�شد  /ح�رش من النا�س من اجلهة ال�شمالية
لل�س��وق ،ا�رش� ّأب ْت الأعناق ميينا ً� ،س��كون ي�شبه �أجواء
املق�برة بعد انت�ص��اف الليل ،الوجوه كاحلة ياب�س��ة
ك�أنه��ا هياكل من طني نفخت فيه��ا �أرواح ف�أعطتها
حرك��ة الآدمي�ين ،احل�ش��د يق�ترب ،املدين��ة تعطل��ت
ع��ن احلرك��ة ف�أغلقت املح�لات وتوقفت ال�س��يارات.
طائ��رات هيلوكوبرت حتلق فوق املدينة بارتفاع
�ش��اهق يف��وق عددها عدد الطيور ،ام��ر�أة قريبة مني
بكت ب�ص��وت مرتفع فلطمها رجل يق��ف �إىل جانبها
ْ
عل��ى فمها ف�أخر�س��ت يف احل��ال ،بد�أ احل�ش��د يقرتب
�أكرث ،كانت له رهبة كبرية ،البع�ض بد�أ يرتعد ،تتقدمه
جنازة كبرية يزيد طولها على خم�س��ة �أمتار حممولة
عل��ى ر�ؤو���س الأ�ص��ابع ،تعلوه��ا �ص��ورة لرجل غري
وا�ضح املالمح حماط ب�أغ�ص��ان من الآ�س ،التابوت
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ال�ش��ق،
املنادي ي�ض��حك رغم قوة الطعنة وعمق
ّ
�أح�س�س��ت ُ�ش��يئا ً�س��اخنا ً لزجا ًي�س��يل عل��ى جبهتي،
م�رضج بالدماء ،ث��م بد�أ يطول مرة
هو ي�ض��حك و�أنا
ّ
�أخ��رى تدريجيا ً� ،رضبه �أحد ال�ص��بيان ال�س��فلة على
مغميا
رجله بحجر ف�ض��حك ملء �ش��دقيه ووقعت �أنا
ّ
عل��ي ،للمرة الأوىل �أنام و�أ�ص��حو دون حلم  ،نقلوين
ً ّ
�إىل امل�ست�ش��فى ،خ�ض��عت لعملية جراحي��ة وتبني �أن
ك��سر رجلي مرك��ب /معقد على حد و�ص��ف الطبيب،
و�أن��ا �أت���أوه من �ش��دة الأمل فت��ح املمر���ض تلفزيون
الرده��ة فظه��ر املن��ادي ال��ذي ي�ش��بهني �إىل ح ٍّد ما
على �شا�ش��ة التلفزيون يديل بحديث �ص��حفي حماطا
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وامل�صورين� ،أ�صلع ،جلدة ر�أ�سه
ً بع�رشات ال�صحفيني
ّ
تلمع حتت الأ�ض��واء ،يف مقدمة ر�أ�س��ه خ�سفة ب�سيطة
 ،نظارت��ه الطبي��ة تنزل على �أنفه ب�ين حلظة و�أخرى
فريفعها قليال ً ومي�سح حليته  ،حليته الكثة من الذقن
فقطّ � ،أما ما يعلو اخلدين كزغب فراخ البط  ،املر�ضى
ي�س���ألونني ،املمر�ض��ات ي�س���ألن ب�إحلاح و�أن��ا �أدفع
التهمة  ،جتمع املر�ضى وكل من يف امل�ست�شفى حويل
وغ�ص ْت بالنا�س � ،أنا �أت�أوه من
 ،حتى �ضاقت الردهة ّ
الأمل � ،أ�رصخ – �أين الطبيب ؟ �أين املمر�ض��ات� ..أريد
م�س�� ّكناً ..مهدئ��ا � ..أكاد �أم��وت ومن حويل ي�س���ألون:
 �أ�ستاذ متى عقد معك هذا اللقاء وهم ي�شيدونبقدرتي ولباقتي يف احلوار.
و�س��ط هذا الزحام يف الردهة دخل مدير امل�ست�ش��فى
وثالثة �رشطة واملنادي ..النا�س تنظر با�ستغراب ،ما
زال �أحدنا يتحدث يف التلفزيون ،املر�ض��ى �أف�س��حوا
املج��ال ملدي��ر امل�ست�ش��فى وال�رشط��ة� ،أغل��ق َ املدير
جهاز التلفزيون ،وقف املنادي و�س��ط الردهة� ،سحب
�أحد ال�رشطة �أق�س��ام بندقيته� ،ص��اح ال�رشطي الآخر:
 عندم��ا تك��ون حا��ضراً عل��ى اله��دف �...أرم ِ ؟!!�أف��رغ ال�رشط��ي ع��شر �إطالق��ات يف ر�أ���س املنادي،
وتناث��رت جمجمت��ي يف
ْ
�ض��حك املن��ادي عالي��ا ً
ف�ض��اء الرده��ة ،يف غرف��ة الت�رشيح �س��معت الطبيب
القائ��م بالت�رشي��ح وه��و يبق��ر بطن��ي يق��ول- :
 م�س��كني هذا الرجل لي�س هو املق�ص��ود و�ض��ع يفبطن��ي باقة ورد ،وهو ي�ض��حك عالي��ا ً �أثناء خياطة
اجلث��ة ،وق��د كت��ب يف تقري��ر الط��ب �ألع��ديل ..توقف
مفاج��ئ يف ال��دورة الدموي��ة والقل��ب ،وغا�ص��ت
عين��اه يف حمجريهم��ا متام��ا ً م��ن ال�ض��حك..
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نعتذر عن إصالح أي بنطال
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رغ ـ ـ ـ ـ ــد ال�سهيـ ـ ــل
ا�ش�ترى وطن بنطاال �أ�سود اللون من املركز التجاري
القريب من بيته ،ابتهج كثريا لأنه ح�ص��ل عليه ب�سعر
مغ ٍر يف فرتة تخفي�ض الأ�سعار ،فالبنطال من ماركة
عاملي��ة معروفة كانت باه�ض��ة الثمن ،وقما�ش��ه من
نوعية ممتازة ،وين�س��جم ف�ص��اله مع �آخر ال�صحيات
احلديث��ة للأزي��اء الرجالي��ة ،لكنه عندم��ا جربه يف
البي��ت وج��ده طويال �أكرث م��ن الالزم ،ف�ض��حك وهو
يحدث زوجته انظري �أنني �أغرق فيه ،وطلب منها �أن

تق�رصه بحدود �أربع �أ�ص��ابع ال �أكرث� ،أخربته بدورها
�أنه��ا ال جتيد �أعم��ال اخلياطة ،وتخ�ش��ى ان فعلت �أن
ال حت�سن العمل والبنطال من ماركة م�شهورة وغايل
الثمن يتوجب احلذر كي ال ُي�ش��وه ف�ص��اله ،واقرتحت
علي��ه �أن يحمل��ه لأمه فهي جتيد اخلياطة و�س��بق �أن
�أ�ص��لحت ثوب��ا له��ا ،فحمل البنط��ال �إىل �أم��ه وطلب
منها نف�س الطلب ،لكنها اعتذرت لأن ب�رصها �أ�صبح
�ض��عيفا ج��دا ،ولن تتمكن من لظ��م اخليط يف الأبرة،
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و�أبدت له اعجابها بالبنطال اجلميل الأنيق ،فن�سيجه
من النوع البارد يف ال�صيف ،و�سينفعه بقي�ض طق�سنا
الالهب ،اقرتحت عليه �أن ي�س�أل �أخته فهي بارعة يف
اخلياط��ة هذه الأي��ام ،فحمله �إىل �أخت��ه وطلب منها
نف���س الطلب ،لكنها نهرته وقالت له :وما �ش���أين �أنا،
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مل ال تفع��ل ه��ذا زوجتك؟ �أوال تكفين��ي �أعباء البيت؟
�أنا �أعمل ليل نهار وزوجتك ال ت�ساعد وال تعني ،عليك
�أن ت�ؤدبه��ا .ووا�ص��لت �أخته كيل الته��م على زوجته
التي تظن نف�سها �أمرية واليات البالدة ،فهي تق�ضى
ج��ل وقتها يف الن��وم وزيارات ال�ص��ديقات والرثثرة
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ف�أخربتها �أنني �س���أذهب جللب ال�صغار من املدر�سة،
واهلل ل��و مل �أكن ان�س��انة فا�ض��لة ذات تربية و�أخالق
ل�شكوتها لزوجي ليق�رص لها ل�سانها الطويل ،وق�صت
البنطال وخاطت حوافه �أي�ضا ،و�أعادته ملو�ضعه.
ومل تخرب �أي منهما مبا فعلت..
ا�س��تيقظ وطن من نومه مت�أخ��را ،وهرع للذهاب اىل
ي��ر �أي من
عمل��ه ،فتن��اول فطوره عل��ى عجالة ،ومل َ
الن�سوة الثالث فكل منهن من�شغلة بعمل ما ،ومل ين�س
�أن ي�ض��ع بنطاله يف كي�س �ص��غري وحمل��ه معه ،كي
يذه��ب به اىل اخلي��اط بعد انتهاء دوام��ه يف دائرته
احلكومية..
واجتمع��ت اال��سرة على مائ��دة الغ��داء ،ف�أخرب وطن
�أهله ب�أنه ترك بنطاله عند اخلياط ليقوم بتق�ص�يره،
نقل��ت الأم نظراتها بني كنتها وابنتها ،ومل تنب�س �أي
منهم��ا بكلمة ،وطف��ت مالمح ابت�س��امة خائفة على
�ش��فتي الزوجة ،يف حني فتحت الأخت حدقة عينيها
منده�ش��ة ،الم�س القل��ق والتوج�س قلوبه��ن ،بالرغم
�أن �أي��ا منه��ن مل ت��د ِر بفعل��ة الآخ��رى ،فالقلق كان
حال��ة فردية لكل منهن تلك اللحظة ال حالة جماعية
توحدهن!
يف الي��وم التايل ،ارتفع ال�ص��ياح وال�رصاخ يف حمل
اخلي��اط ،لأن وطن عندما ج��رب البنطال بعد �أن قام
اخلي��اط بتق�ص�يره بن��اء عل��ى طلبه ،وجده ق�ص�يرا
�أك�ثر م��ن الالزم وال ي�ص��لح مطلقا ك��ي يرتديه ،بعد
�أن ت�ش��وه طول��ه متام��ا ،فثار وغ�ض��ب عل��ى اخلياط
ال��ذي خ��رب البنطال ،ومل يقم بعمل��ه بدقة كما طلب
منه ،ف�أق�س��م اخلياط انه ق�ص��ه باملقدار الذي حدده
له بال�ض��بط !،اتهمه وطن بالكذب وقال له �أنت �أعمى
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الفارغة!..
�أدار ظه��ره له��ا ،ي�أ�س من �أهل بيت��ه ،ورمي البنطال
فوق الأريكة يف �ص��الة البيت الرئي�س��ية ،كي يتذكره
حني ي��راه يف ال�ص��باح ،ليحمل��ه �إىل اخلي��اط  ،ذلك
�أف�ض��ل ل��ه من التو�س��ل بالن�س��وة اللوات��ي يتحججن
بحجج واهية ك�س�لا منهن ،ولرييح ر�أ�س��ه من �صداع
نزاعاتهن التافهة ،ثم دخل غرفته لينام..
�أفاقت عند �ص�لاة الفج��ر �أمه وملحت البنطال مرميا
فوق الأريكة� ،أ�شفقت على ولدها الذي تزوج زوجة ال
جتيد �أي عمل �سوى التربج والتغنج ،لو �سمع كالمها
وت��زوج ابنة �أختها ملا كان ه��ذا حاله ،فابنة �أختها
بارع��ة يف اخلياط��ة وكل الأعم��ال املنزلي��ة ،لك��ن
م��اذا تفعل وقد ابتاله��ا اهلل بهذه الكنة العقربة التي
تغ��ار من ابنته��ا كثريا ،وجلبت �أمه املق�ص وق�ص��ت
البنط��ال وه��ي توا�ص��ل خواطره��ا ع��ن تل��ك الكنة
الك�س��ول ،ثم ارتدت نظارتها الطبية وخاطت حوافه،
و�أعادته ملو�ض��عه ،وما هي اال ب�ض��ع �س��اعات حتى
ملحت �أخته البنطال يف مكانه ،ف�شتمت زوجة �أخيها
يف قلبها لأ�سعدته ،يكفى ان ا�سمها �سعاد ،لكنه جلب
لنا هذه االبقرة ال�س��مينة الغريب��ة عنا وعن طباعنا،
وق�ص��ت �أخته البنط��ال كما طلب منه��ا �أخوها ليلة
�أم�س ،وتركته يف مو�ضعه.
وبينم��ا �أمه و�أخته من�ش��غلتان باعداد طعام الفطور،
فتح��ت الزوج��ة باب غرفته��ا ر�أت البنط��ال �أمامها،
فتلب�س��ها ال�ش��عور بالذنب والتق�ص�ير جت��اه زوجها،
حدثت نف�سها �أن الأمر ب�سيط جدا ال �أعرف مل تقاع�ست
بالأم�س ،رمبا ب�سبب غ�ضبي من �أخته لأنها �شتمتني
بالأم�س حني طلبت مني م�ساعدتها بغ�سل ال�صحون
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عليك �أن تغلق حملك ،ا�س��تنكر اخلي��اط تلك العبارة!
وه��و رج��ل كبري ال�س��ن يف عم��ر والده ل��و كان على
قيد احلياة ،وارتفع الزعيق وال�رصاخ بينهما ،ف�ش��تم
اخلي��اط وطنا واتهمه بقل��ة الأدب وانعدام الأخالق،
وا�ش��تد العراك بينهما حتى لكم �أحدهما الآخر� ،سقط
اخلي��اط على الأر�ض فتك�رست نظارته ،وهو ي�ص��يح
وي�س��تغيث طالبا النجدة! بينما وطن منفعل ويتملكه
الغ�ض��ب ويوا�ص��ل �ص��ياحه ،فالبنط��ال م��ن ماركة
عاملية وباه���ض الثمن ولوال التخفي�ض��ات الأخرية
يف الأ�سعار ملا جتر�أ حتى يف احللم باحل�صول عليه،
لق��د �ش��وهه اخلي��اط الغب��ي ،ودارت معرك��ة حامية
الوطي�س بني الطرفني ،انتهت ب�شج ر�أ�س اخلياط الذي
فق��د وعيه وه��و ينزف ،وح�ص��ل الآخر عل��ى لكمات
زرق��اء وبقع حم��راء تلون وجهه ،وذل��ك عندما رفع
اخلي��اط كر�س��يه اخل�ش��بي ورماه بوجه وط��ن طاردا
�إي��اه من املح��ل ،فدفع االخري الكر�س��ي بيديه ليطري
ويه�ش��م الواجهة الزجاجية للمح��ل ،وبدورها طارت
تلك ال�ش��ظايا الزجاجية وتناثرت يف �أر�ض املعركة،
فج ِرحت �س��اق اخلياط ور�أ�س��ه ونزف الدم من وجه
ُ
وك��ف وط��ن ،مل تتوقف تل��ك املعرك��ة ال�رضو�س اال
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بتدخ��ل �أه��ل املح��ال املج��اورة وو�ص��ول �س��يارة
الإ�س��عاف لتنقل اخلياط للم�ش��فى ،وح�ضور ال�رشطة
التي حققت بالواقعة وقب�ض��ت على وطن يف ال�سجن
العتدائه على مواطن برئ يقوم بعمله...
ومل يطل��ق �رساحه �إال بع��د �أن دفع كفالة وتعوي�ض��ا
للخياط عن اخل�سائر التي تكبدها يف حمله ،والتوقيع
على تعهد بعدم التعر�ض له ثانية..
وم��ا زال وط��ن اىل الي��وم ال يفه��م م��ا ال��ذي ح��دث
لبنطال��ه ،يحدث��ه قلب��ه ب�ص��دق اخلي��اط ،لك��ن يف
الأم��ر ما يدعو للريبة ،يف ح�ين �أن �أهل بيته جميعا
يلتزمون ال�صمت ،وين�صحونه بالتزام الهدوء فالأمر
ال ي�س��تحق كل ه��ذا ،قالت ل��ه �أم��ه :ان اخلياط كبري
يف ال�س��ن و�أخط�أ ،وهكذا تنتهي الكثري من الق�ض��ايا
ياوطن!
بينما اخلياط �ص��ار ي�ش��ك ب�أنه فع�لا ق�ص البنطال
ب��دون �أن ينتبه �أك�ثر من الالزم ،ويلوم نف�س��ه كثريا
فما حدث �أمر ال تف�سري له غري ذلك ،ولكي يتجنب �أي
م�شاكل مماثلة يف امل�س��تقبل علق الفتة على واجهة
حمله :نعتذر عن ا�صالح �أي بنطال!
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آه  ،نجــــــــــــاة ..
ٍ

قصص

زي ـ ـ ــد ال�ش ـ ـ ــهيد

ن�ستقبلُها ب�شغف امللهوفني  ،وتلتهم عيو ُننا الراب�ضة فوق
الدكات الإ�س��منتية وج َهها املبت�سم
احلُجرات الطينية �أو على ّ
مهمة
حدَّ الوله  ..ت�ض��حكُ لنا من وراء الأفق فتتولىّ رمو�شنا ّ
الرعاة .
الرد باهتزازات خاطفة  .هي ال�شم�س
ُ
ونحن ال�صبي ُة ُ
موا�ش��ينا يف عهدتنا  ،وجناة كال�شم�س تبهرين بطلعتها  .كل
خلف الروف � ..أعاتبها
�صباح �أنتظرها عند ال�رشيط الع�شبي َ ,
أن��ت يف الثانية
� ْإن ت�
أخ��رت فت�ض��حك  ,ويف ك ِّل مرَّةٍ تجُ يب َ � :
ْ
أنت
�
,
بنت
أن��ا
�
و
ولد
أنت
�
,
�س��نوات
بثالث
أ�س��بقك
�
أنا
�
و
ع��شرة
َ
َ
تنه���ض من نومك وت�أت��ي ب�أغنامك  ,و�أن��ا �أنه�ض من نومي

ف�آت��ي باملاء من ال�س��اقية  ,و�أجمع احلطب و�أغ�س��ل �ص��حون
ال�ش��اي و�أقداحها  ,و�أ�ش��عل نار املوقد قبل �أن �آتي بال�ش��ياه
نذهب �إىل حي��ث النخلة
م��ن خلف ال��دار و�أج��يء �إىل هن��ا ..
ُ
املنت�ص��بة قريب ًا من ال�رشيط الرملي املحاذي للنهر فنجل�س
يف ظلها � ..أنظارنا تطالع الفرات  ,ومت�سح ال�ضفاف ثم ت�ستقر
على طيور تقف عند اجلرف  ,تثري ف�ضولنا ب�أ�شكالها البي�ض
ومناقريه��ا الطويل��ة  ,و�س��يقانها امل�س��تدقَّة  .تق��ول جناة :
عجيب �أمر هذه البجعات ال ت�أتي �إال يف الربيع  ,وال ت�أكل �إال
ال�سمك  ,هي مولعة يف الرحيل وتطري لأي ما مكان ت�ست�أن�س
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فيه  ..نعدو �إليها لكنها تطري عند اقرتابنا  .ت�صفق ب�أجنحتها
ال �ضوئية
وتروح حملقة �ص��عوداً �إىل ال�س��ماء  ,م�س��تحيلة كت ً
تندف��ع بربيق � ّآخ��اذ  ..ينكم�ش وجه جناة وت�ض��يق عيناها ,
وكاحلامل��ة �أ�س��معها تهم�س  :انظر �إليه��ا  ,طيور حرة ترف�ض
�أن ميتلكها �أحد  ,بل هي متلك الدنيا كلها � ..أال حتب �أن تكون
ط�يراً ؟� ..أخلع ثوبي ونعليَّ واندف��ع �إىل املاء و�أرمتي � ..أقول
� :أح��ب �أن �أك��ون كال�س��مكة  ,هك��ذا �أعوم  ..تع��ايل معي نزيل
لدغات البعو�ض ول�س��عات احلرم�س  ,وتراب و�سائدنا الغرباء
 ..تع��ايل ي��ا جن��اة  ,تع��ايل ال ت�س��خري مني _ �أن��تِ حتلمني
بالطي��ور والط�يران  ,و�أن��ا �أحلم بالنه��ر و�أ�س��ماكه � ,أغو�ص
معها و�أ�صاحب �أ�رسابها � ,أبحث عن قواقع الأعماق  ,و�أالحق
ال�س�لاحف ال�س��ابحة مبجاذيف �أقدامها الق�ص�يرة  .تعايل يا
جن��اة  ,تع��ايل  ..ترك�ض جن��اة تعدو ولكن لي���س باجتاهي ,
بل �ص��وب �صخرة مل�ساء تعلو عن اجلرف  .تتوقف عندها ثم
جتل���س فوقه��ا  ..تدفع ذراعيها �إىل امل��اء وتغرف منه بيدين
ال
م�ص��فوفتني تدلقه على وجهها فين�س��اب على ب�رشتها مبل ً
حاجبيه��ا ال�س��وداوين ورمو���ش عينيه��ا النافرة م��اراً على
�شفتيها املزمومتني  ,من�رسح ًا على رقبتها ال�سمراء  .وكما لو
�أين �أراها لأول مرة �أكت�شف كم هي جميلة  ,رهيفة  ,ن�رضة ..
واعرتف �أين اكت�ش��فتها تزيد من االهتمام بنف�سها هذه الأيام
_ وح�ين تنه���ض كانت ت�س�ير بخط��وات متكلف��ة وبحركات
تت�أمل فيها متايل ج�سدها .
�أقول  :جناة �أنتِ مت�شني كالبطّ ة .
و�أقول  :لو �شاهدكِ غريي حل�سبك من بنات املدينة .
و�أقول  :لو كنتِ �أختي لقتلتكِ .
و�أقول � :آه لو ر�أتك جدتكِ .
فت�ض��حك جناة  ..ت�ض��حك وه��ي تخطو مل�س��افة ك�أنها تبغي
تركي  ,ثم ت�ستدير بحركة غريبة  ..ومن بعيد نلمح كرمي يقف
عن��د جادة الروف يبغ��ي النزول �إىل املدين��ة  ..كرمي يكربين
ب�س��نوات  ,وكذلك يكرب جناة  ..هو �أخو عطوي الأ�ص��غر  .منذ
كان بعمري الآن �أخذه �أبوه �إىل املدينة � ,شغله هناك �صانع ًا
عن��د حالّق  ,ذلك جعل��ه يتهندم  ,يلب�س ال�س�ترة والبنطلون ,
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وي�ص��فف �ش��عره جيداً ويت�رصف كالكب��ار  ..وجناة تت�رصف
بغراب��ة عندما تلمح��ه  ..تتطلع �إليه وتخط��و كالقطّ ة �أمامه ,
لك ّنه ال يعريها اهتمامه  ..ي�ص��عد با�ص القرية دون �أن ينظر
حزن كالذي �أ�ش��اهده
�إليها  ,ف�أب�رص وجهها ي ّت�ش��ح باحلزن ٌ .
عندما تت�أمل طيوراً راحلة  ,,تكتئب جناة وتتح�سرّ  ,تغرق يف
�رشودٍ ثقيل  .ال تجُ دي حماوالتي يف تخلي�صها من خيوطه ..
�أقرتب حم ِّدق ًا فيها با�س��تغراب فت�شيح بوجهها عني وت�صري
على و�شك �أن تبكي  ..ال تتح�رسي يا جناة  ,كثرياً ما حتذرين
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�إزاءه��نَّ ب�ألف��اظ مبهمة تثري يف نفو�س��هن الرع��ب  ,وحينما
نتل�ص���ص عليها م��ن ثغرات ج��دار البيت املعمول
ت�ش��اهدنا
ُّ
من �س��عف النخيل تتوق��ف  .ترمقنا بنظ��رات خميفة فنهرب
تبعدكِ
 ..ال ت��ود اقرتابنا  .تظننا نف�س��د �أفعالها � .أب�س��بب هذا ُ
عنه��ا و ُتلهي��كِ برعي ال�ش��ياه ؟ كال  .كال  ..ترد جناة  :جدتي
دائم�� ًا تق��ول  :رح��م اللهّ �أمكِ  ,ل��و كانت حية ل�س��اعدتني يف
عملي  ,ولكن ال ب�أ�س  ,عندما تكربين �ستجل�س�ين �إىل جانبي
وترتك�ين �ش���ؤون البيت لأختكِ ال�ص��غرى ..ينتابن��ي الفزع ,
وتتم ّثل �ص��ورة جناة �أمام��ي مبالمح مقيت��ة  .ي�أخذ وجهها
�ش��كل ال�س��احرات امل�س�� ّنات  ,غ�ض��ون نافرة وندب متناثرة ,
ده��اء ومكراً  ,ويدان مت�ش��نجتان
و�ض��حكات متقطعة تقطر
ً
ب�أ�صابع طويلة �صبغتها م�ساحيق ال�سحر ب�ألوانها املتنافرة
 ,ف�أنتف�ض �صائح ًا :
جناة � :ستفقدين جمال الفتيات ورقتهن .
جناة ّ � :إياك �أن تتعلمي هذا الفعل البغي�ض .
جناة � :ست�صاحبني اجلن ومي�سخك اللهّ .
جناة � :سيكرهك الآخرون وين�سلخوا عنكِ .
ال  .ال  ,جن��اة ه��ذه ج ّدة خميف��ة  ,ال تفعل اخلري للآخرين .
�أمل تق��ل هي التي زرعت يف ر�أ�س عطوي َملك ًا من ملوك اجلن
� ..أمل تق��ل ذل��ك ؟ ( ..جاءته��ا �أم زه��رة  ,وبح��ذر �أف�ش��ت لها :
عط��وي يتابع ابنتي ويخطر كثرياً من �أم��ام البيت  ,يتابعها
�إن خرج��ت لل��زرع  ,ول��و ع��رف �أبوه��ا بحبها ل��ه وحبه لها
�سيقتلهما  ..كل �شيء �إال العار � ,أنت العارفة  ,العاملة  ,افعلي
ال ا�ستخل�صته
�ش��يئ ًا  ..ذلك اليوم ا�س��تح�رضت ج ّدة جناة �سائ ً
من خلط �س��وائل لها روائح مقز ّزة ملأت منها قنينة و�ض��عوا
حمتوياته��ا يف �رشاب تناوله عطوي � ..أيام فقط بعدها طفق
امل�سكني ي�شكو حرقة يف جوفه  ,وو�شي�ش ًا يف ر�أ�س ِه فيما راح
عقل��ه يتبخ��ر فيقل نطق ُه  ,وي��زداد ��شروده )  ..ال  ..ال  ,جناة
�أخ��اف علي��كِ  .لو فعل��تِ مثل ذلك لأحد �ستت�ص��بحني �رشيرة
 ..ت�ض��حك جناة  .وكما لو وم�ض��ت فكرة يف ر�أ�سها وا�ستقرت
راحت تتمتم  :جدتي ت�ستطيع فعل �أي �شيء  ,ويوم �أريدها يف
حاجة �س���أجعلها حت�رضها يل  ..قالت ذلك وا�س��تدارت تنظر
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� ّأم��ي من��ه  ,ودائم�� ًا تقول  :ي��ا ولدي ال جتع��ل خيالك ي�رسح
بعيداً  ,وال تف ّكر يف �أ�شياءٍ لي�س لك قدرة على امتالكها  ,فمن
ي�ش��غل نف�س��ه يف ذلك يجن  .وعطوي ما ج��نَّ �إال ّلأنه كذلك (
ال يف الفراغ  .و�ش��اهدناه
�ش��اهدناه مرة ومرات يح�� ّدق طوي ً
يكلّم الع�صافري ويتابع الطيور الراحلة يف ال�سماء  ,ي�أكلُ مع
القطط وينام مع الكالب  ..وكنا �إذا �أردنا �إخراجه من �رشوده
خافت  :زه��ره  ..زه��ـ..رة فينتف�ض  ,يحدق
ب�ص��وت
هم�س��نا
ٍ
ٍ
فينا ويطيل النظر �إلينا ثم ينفجر ب�ضحكات طفولية متتالية
 ,يغرق يف �ضحكة حتى متتلئ عيناه بالدموع وينقلب فج�أ ًة
وينتح��ب  ,ث��م يجه�ش يف بكاءٍ مرير ي�س��حق ال��روح ويكوي
فيه�ش��م فينا رغبتن��ا بالتن ّدر عليه  .نق�ترب منه بي َد
القل��ب ,
ّ
ا ّن��ه يه��رب  ..يهرب ) �أخاف عليكِ يا جن��اة  ,ال ت�رشدي بعيداً
أنت ما
أ�سمعها تتمتم َ � :
يف �أفكاركِ  ..تتطلّع جناة يف وجهي و� ُ
ترف�ض الذهاب
زلت �صغرياً  ..تظلُّ ذلك النهار تعي�س ًة � ,ضجر ًة
ُ
َ
�إىل النهر  ,وال ترغب يف اجللو�س عند النخلة املنت�صبة حيث
"خ ّباز" �أجمع ُه من حافات
اعتدنا تناول
ٍ
رغيف جنلب ُه معنا و ُ
ال�س��واقي � ..أتع ّق��ب �أغنامها املبتعدة و�أجمعه��ا مع �أغنامي .
�أ�س���ألها  :لمِ َ كل ه��ذا احلزن يا جناة ؟ لمِ َ �أنتِ هكذا ؟ انه�ض��ي
لنذهب �إىل الروف نن�صب �شباكنا ال�صطياد الزرازير  ,فج ّد ُتكِ
�ستبتهج كثرياً لها � .ستكافئنا بالتمر املُداف يف ال�سمن  ..هي
تق�ض��م عظامها بعد حتمي�صها وتطالبنا
حتب �أكلَ الزرازير ,
ُ
باملزي��د  ..ويف ك ِّل م��رة تق��ول يل  :يا جدَّة  ,عاف��اك اللهّ لقد
آالم مفا�ص��لي  .اجلب يل املزيد ؛ و� ْإن جلبت يل عظام
خفف ََّت � َ
الهداهد �ستكون مكاف�أتكَ �أكرب  ..ملاذا عظام الهداهد يا جناة
هيا دعين��ا نالحقها ونخرجها من
؟! �س��نجلب لها الأرانب ّ ..
جحورها � .سيكون �رسور جدتكِ �أكرب � ..ستتمتع كثرياً يف �سلخ
جلودها ودبغها  .هي ما زالت بحاجة لعمل �أفر�ش��ة �إ�ضافية
له��ا  ..ه��ي قال��ت � :أريد عمل و�س��ائد من جلود ه��ذه الأرانب
ال�سمر � .س�أح�شيها بري�ش زرازيركم ال�شهية  ..وبالأم�س طلبت
م ّن��ي �أن �أجمع لها �أغلفة القواقع من بني الرمال ال�س��اخنة ..
ملاذا تبدو ه��ذه اجل ّدة غريبة الأطوار ( �إليها ت�أتي الكثري من
الن�ساء تقر�أ �سعدهن وت�صنع لهنَّ دواء لأمرا�ض كاذبة تتل ّفظ
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�إىل الدرب النازل �ص��وب املدين��ة  ,و�إىل مكان تو ُّقف كرمي ..
ها جناة ما بكِ ؟ منذ ذلك اليوم تغري حالها  ..مل تعد �س��محة
 ,طيع��ة  ,رائقة � .ص��ارت تزداد ��شروداً  ,وتتاب��ع طيوراً متر
يف �س��ماء قريتن��ا ترافقها بعينني مت�ص��البتني حتى يغيبها
الأف��ق البعي��د  ..لق��د ع��ادت جن��اة حتل��م بالطي��ور الراحلة ,
واملدن النائية  ..وعندما تعود ب�أغنامها وقت تعامد ال�شم�س
و�سخونتها فوق ر�ؤو�سنا  ,ونقطع �أر�ض ًا �صعدت فيها �سيقان
احلنط��ة وتدل��ت �س��نابلها اخل��ضر �أقطع �س��نبلتني � , ,أم�س��ك
واحدة فيما �أعطيها الثانية � .أروح �أق�ض��م حبيباتها و�أمت�ص
حليبها بينما تظل جناة مت�س��ك �س��نبلتها  ,ت�رضب بها باطن
كفها بع�ص��بية وا�ض��طراب  .اهد�أي يا جناة  ,ال تقلقي كثرياً .
�س�أتزوجكِ عندما �أكرب و�س�أبني لكِ غرفة  ,وا�شرتي لكِ جهازاً
م��ن �س��وق املدينة  .ل��ن �أدعكِ جت ّن�ين  ...تنح��رف ب�أغنامها
باجت��اه بيتها  ..تودعني بابت�س��امة باهتة من وجه �ش��احب
� ..أبت�سم لها و�أرجوها �أن ال تت�أخر يف الغد .
نذه��ب يف اليوم الت��ايل �إىل حيث ال�رشيط الع�ش��بي  ,وتذهب
عيونها تتابع جادة الروف  ,والن�س��وة النازالت �إىل املدينة ,
وال�سيارات القادمة املخرتقة قريتنا نحو قرى بعيدة  ,تتابع
كرمي�� ًا وه��و ينتظ��ر البا�ص الن��ازل  .ومثل كل مرة ي�ص��عد
�إىل البا���ص ويذهب دون النظر �إليها فتغرق يف �ص��مت ثقيل
� .أقول � :آه من ت�رصفاتك يا جناة  ..ماذا �س��يقول لو �ش��اهدك
غريي  ..ترمقني بغ�ضب ف�أ�صمت  ,ومع �صمتي يتفاقم احلزن
يف عينيه��ا  ,ويروح وجهها ي�ص��فر  ...ق�ض��ت يف ذل��ك �أيام ًا
حتى قدم ذلك ال�ص��باح الربيعي الذي فوجئت بها ت�صبحني
بابت�س��امة ن��ضرة  ,وتطالعن��ي بوج��ه �ألق وقد ارت��دت ثوب ًا
جديداً ف�ص��حت بها � :أنتِ جميلة بهذا الثوب الأزرق  ,وجميلة
بورود ِه ال�صفراء الالمعة  ..وجهك يا جناة يتورَّد  ..ياه � ,أنتِ
تغريت ح ّق ًا � ..صارت جناة تكرث من حركتها واهتزار ج�سدها
ِ
 ..و�ص��ارت ت�س��معني كلم��ات ال يقولها �إال الكب��ار  ..و�أنا يف
خ�ض��م ذهول وحرية واندها�ش �أت�س��اءل عن �رس هذا التحول
هويت حينم��ا �ألفيتها تبتعد عني
املفاجئ ..ويف حرية �أ�ش��د
ُ
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وتقل��ل م��ن جميئها معي � ..رشع��ت تقود �أغنامن��ا �إىل �أر�ض
خ�رضاء جتاور ب�ستان ًا يحاذي الروف البعيد  ,وعندما �أقرتب
حت��اول جتنب��ي واله��رب من��ي  ,مل��اذا ؟  .مل��اذا ؟� .آه  ,رمب��ا
تكون جدتها قد فعلت �أمراً جعلها تبتعد  ..ذلك �س��يقودها �إىل
اجلنون بالت�أكيد  ..لو حدث ذلك �س�أخنق هذه اجلدة القبيحة ..
�س�أحرق فرا�شها  ,وو�سائدها التي ت�شبه جثث �أرانب متوح�شة
� ..أن��ا ال �أرغب اللعب �إال مر جناة  ..مع من �س���أذهب �إىل النهر
 ,وم��ع من �س���أالحق البجع��ات  ,و�أط��ارد الأرانب و�أ�ص��طاد
الزرازير ؟ � ..آه  ,لقد باتت جناة تبتعد �أكرث  ..ت�صاحب الفتيات
الالتي يكربنها  ..ت�شاركهن يف جمع احلطب  ,وت�ساعدهن يف
ق�ش ًا من حنطة
احل�صاد  ...ويوم �شاهد ُتها مع بع�ضهن حتمل ّ
حم�ص��ودة على ر�أ�سها باجتاه القرية عزمت على اللحاق بها
و�إيقافه��ا ثم ال�س���ؤال عن ��سر ابتعادها � ,,ش��اهدتها تتخلف
عن �ص��احباتها قريب ًا من الب�س��تان وترم��ي كومة الق�ش من
على ر�أ�س��ها  ..وعرب ثغرةٍ يف �سياج الب�ستان وبالتفاتةٍ حذرةٍ
دفعت ر�أ�سي
أ�رسعت �إثرها .
ميين ًا و�ش��ما ًال �شاهدتها تدخل � ..
ُ
ُ
دخل��ت متخ ّفي ًا خلف
أرها
�
م��ن ذات الثغرة وتطلع��ت  .و�إذ مل
ُ
�ص��ع َب عليَّ
�صوت هام�س
�س��يقان النخيل  ..ي�ص��ل م�س��معي
ٌ
ُ
تف�سريه  .بوغِ ُّت بعدها بنجاة تقف بارتباكٍ �صارخ وقد �إحمرَّ
وجهه��ا وارتع�ش��ت يداها وهي تتطلع بعين�ين قلقتني ك�أنها
كنت على و�ش��كِ �أن �أنده با�س��مها عندما َقد َِم
بانتظ��ار �أحد ُ ..
اقرتب
أميزه يف البدء  ,حتى �إذا
من عمق الب�ستان
ٌ
�شخ�ص مل � ّ
َ
ووق��ف �إزاءها تبينت ُه بو�ض��وح � .آ � ..إ ّنه كرمي بلبا�س�� ِه املدين
َ
و�ش��عر ِه امل�ص��فف � .سمع ُته ي�س���ألُها بقلقٍ  ,ونفا ِذ �صرب  :ماذا
تريدي��ن مني يا جن��اة  ,ماذا تريدي��ن ؟ ..كانت جناة حتاول
�أن تتف��وَّه ب��كالم لكنها مل تق��در على ما يب��دو  ..فقد خذلتها
كدت �أ��صرخ بها  ,ثم �أرمتي
عيناه��ا اللتان ت�ص��ببتا دمع ًا ُ ..
فم
عليه �أُ�ش��بعه �رضب ًا  ,بيد �أين متالكت نف�س��ي
ً
كربياء بينما ٌ
نف�سكِ هكذا يا جناة ؟..
يف داخلي انفجر ي�صيح  :ملاذا تذلّني َ
ملاذا ؟ ..ملاذا ؟
ال�سماوة/ماي�س1988
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ظهيرة بائع متجول*

�أ�س��ند عط��ا ظه��ره اىل جذع �ش��جرة توت يف ف�س��حة
يحي��ط بها النب��ات الذي يغطي منحدر ال�ض��فة .كان
ومي�ض امل��اء حتت �ش��م�س الظهرية يتخلل �أغ�ص��ان
ال�سو�س وعيدان الق�صب الغ�ضة ،وعرب الأمتار القليلة
التي تف�صل عطا عن نهر دجلة خفقت اهتزازات نزقة
للومي�ض الف�ض��ي املتقطع مثل �رشارات تكاد تع�شي
عينيه حني ينظر اليها مبا�رشة.
كان��ت ال�ش��م�س جترد ال�س��ماء م��ن زرقته��ا ومتل�ؤها
بال�س��طوع املدوخ ،فال يع��ود يجر�ؤ خملوق حي على

عبوره��ا ،وال حتى طائر واح��د يرف بجناحيه عابرا
بني ال�ض��فتني فيعطي للظه�يرة معنى يريح اخلاطر.
م��ع ذلك لي���س الومي�ض ه��و الوحيد ال��ذي يلهو بني
الأغ�ص��ان الرقيقة �إذ تهب بني احلني والآخر ن�سمات
تع�بر من ال�ض��فة الأخ��رى منزلقة على �س��طح املاء
فتحم��ل م��ن ب��رده م��ا يكثفه امل��رور ع�بر اخل�رضة
املت�ش��ابكة وينث حتت التوتة الوارفة على ج�سد عطا
املنهك من ال�سري يف دروب الريف الرتابية ،ويغم�ض
عيني��ه ،يغم�ض عينيه متنا�س��يا ح�ص��انه الذي نزل
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بني ال�سو�س الكثيف مبا يحمله عادة البائع املتجول
يف عِ ْدلَي��ه من عط��ور وبخور وعلك وثياب و�أقم�ش��ة،
خ�صو�ص��ا للن�س��اء ،ولعب وحلوى للأطف��ال وبع�ض
امل�ص��وغات الرخي�ص��ة و�أكيا�س م��ن القما�ش حتوي
�أدوية �شعبية.
متت��م "اللعنة عليه ....فليقتات هذا احل�ص��ان اجلفول
حيث ي�ش��اء� .إنه يجف��ل من �أي �ش��يء يعر�ض له وقد
�أتعبني .ال بد �أن �أفكر جديا ب�رشاء بغل (منذور) الذي
عر�ضه علي بثالثة دنانري� ...رشوة رابحة وال �شك ،ال
بل هي هبة من �صديق عزيز".
يخ��رج عط��ا ع��ادة كل يوم�ين �أو ثالث��ة ليج��ول
بب�ض��اعته فيقط��ع تل��ك الأرا�ض��ي الب��ور وال��دروب
الت��ي تخ�ترق املزارع وتع�بر اجلداول م��ارا بالقرى
والبيوت املنعزلة� .إعتادت بع�ض الكالب على ر�ؤيته
ف�لا يفع��ل عند اقرتاب��ه �أكرث م��ن رفع ر�أ�س��ه والنظر
بعي��ون نع�س��انة ول�س��ان مت��دل ،ث��م يغم���ض عينيه
ويدخ��ل ل�س��انه بني فكيه ويعاود و�ض��ع ر�أ�س��ه على
قائمتيه الأماميتني موا�ص�لا نوم��ه اللذيذ ،لكنه مير
�أي�ض��ا ببيوت تنام يف �أفيائه��ا كالب �رشيرة تنه�ض
منتف�ض��ة وتتبعه م�س��اف ًة بنباح ال ينقطع ثم ت�س��كت
فج���أة وتعود رافع��ة الر�ؤو�س والذي��ول ،وقد تتوقف
ب�ين احلني والآخر لتنظر اىل اخللف وتنبح من جديد
نباح حتذير مذكر ًة عطا وح�ص��انه ب�أنها مل ترتكهما
�إال لأنها و�ص��لت احلد الذي ير�ضيها وي�شبع رغبتها،
فيم��ا يظ��ل هو يحاول ال�س��يطرة على ح�ص��انه الذي
يحمح��م منزعج��ا م��ن ال��كالب وينتف���ض وينحرف
ميينا وي�سارا.
مل يكن طبع احل�صان املزعج هو ال�شيء الوحيد الذي
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ثمن��ه على املبل��غ الذي هو يف �س��بيل جمع��ه ل�رشاء
َح َملٍ يكون م�ص��در لهو وف��رح لأطفاله وعندما يحل
عيد الأ�ض��حى يكون قد �ص��ار �أكرب و�أ�س��من فيذبحه
وي��وزع م��ن حلم��ه عل��ى اجل�يران ويحتفظ بح�ص��ة
معتربة لعائلته يلذ معها �أكل الرثيد.
ك��شر عن �أ�س��نان �ص��فر حني خط��ر عل��ى باله كيف
�سيكون مدلول ،ابنه ال�صغري الوحيد� ،سعيدا باحلمل،
وكيف �س��يلهو مبطاردته يف باحة البيت وميتطيه....
كال ..علي��ه �أن يعلم��ه كي��ف يك��ون رفيقا ب��ه و�أن ال
يرهقه لكي ي�س��من ويك�بر �رسيعا ،و�س��يحر�ص على
�أن يوفر له احل�ش��ي�ش ويخ��رج به مع مدلول ،يف �أيام
الف��راغ ،اىل الأر�ض الف�ض��اء قرب البي��ت حيث النهر
وما جاوره من �أر�ض مع�شبة...
م��د يده لي�س��تخرج م��ن عبه ثم��رة من خي��ار القثاء
اقتطفها �ص��باحا من مزرعة ،ولكنه �أم�سكها ب�رشود
ذه��ن و�أخرجها ببطء �إذ �س��مع خلفه �أ�ص��واتا خافتة
عرف بخربته �أنها خلطوات قادمة نحو النهر وحفيف
ثوب مي�س عيدان ال�س��و�س وقرقعة معدنية ال بد �أنها
ل ِق ْد ٍر .التفت وهو يف مكانه حيث ال يراه �أحد فتبني له
�أن القادم فتاة يف ربيعها اخلام�س ع�رش �أو ال�س��اد�س
ع�رش .مل يكن �شكلها غريبا عليه فهي من فتيات هذه
القري��ة دون �ش��ك .كانت حتم��ل يف يدها ق��درا ***
لتملأه باملاء من النهر كما توقع .ر�أى بو�ضوح وجه
الفتاة ،حنطي اللون ،لوحت ال�ش��م�س اخلدين ف�ص��ارا
�أقرب لونا ل�ض��فريتني متدليتني من حتت ربط ِة ر� ٍأ�س
الل��ون يتالع��ب طرفاهما عن��د النهدين وهي
حني�� ِة
ِ
ت�سري ،فكر ب�أنها فتاة جميلة ،ترتدي ثوبا حال لونه
وذه��ب ملعان قما�ش��ه الأزرق لكنه ،مع ذلك ،ال يبدو
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ي�ش��غل بال عطا �إذ عليه �أن يفكر يف م�شكلة ت�رصيف
الب�ضاعة الذي يقل يوما بعد يوم .لقد �أخذ �أهل الريف
يعت��ادون على الذهاب اىل الوالي��ة** ،وحتديدا بعد
احل�ص��اد وجن��ي اخل�ض��ار ،فمن يح�ص��ل عل��ى مبلغ
م��ن املال ي�س��تيقظ مع جنمة الراع��ي بانتظار مرور
البا���ص اخل�ش��بي متوجه��ا اىل املدين��ة وم��ن هناك
ي�ش�تري م��ا يري��د م��ن الأ�س��واق العامرة بكل �ش��يء
وب�أ�سعار تقل عن الأ�سعار التي يبيع بها املتجولون،
ويعود م�س��تقال البا�ص نف�س��ه ع��صرا ،ففي كل ديرة
تقريب��ا يوج��د الآن با���ص ميلكه وي�س��وقه رجل من
�أهلها.
هكذا �س��ي�أتي يوم على عط��ا يكون عليه �أن يفكر فيه
مبمار�س��ة عم��ل �آخر .خ��ذ مث�لا �أنه مل يب��ع يف هذه
القرية التي خلف �أ�ش��جار ال�صف�ص��اف �شيئا ي�ستحق
الذك��ر منذ �ش��هر مع �أنه مر بها خالل��ه �أكرث من مرة.
كان �أح��د الأ�ش��ياء الت��ي ت�س��تحق الذكر عق��دا مطليا
ب�ش��به الذه��ب ثب��ت ال�ص��ائغ يف وا�س��طته بي�ض��وي ِة
ال�ش��كلِ حجراً ف�يروزي الل��ون تنت�رش على �ص��فحته
عروق �س��وداء غاية يف الدقة ،ما �إن وقع ب�رصه عليه
عن��د التاج��ر حتى �أخ��ذت ت��راوده فك��رة االحتفاظ
ب��ه لزوجت��ه لوال �أنه مل يبع �ش��يئا يومه��ا وحدث �أن
�صادف �ش��ابا يف هذه الأنحاء ،ا�س��توقفه و�س�أل عن
�شيء مميز ي�صلح هدية لعزيز .عر�ض عليه عطا العقد
ورغَّبه فيه فا�شرتاه.
وم��ا الذي تفعله زوجته حبابة بعقد رمبا لن ت�ض��عه
حول جيدها �س��وى يف منا�سبة العيد� ،أو يف منا�سبة
فرح �أو منا�س��بتني ،هذا �إذا �ص��ادفت ،ناهيك عن �أنه
لي�س ذهبا �أ�ص��ليا ؟ �أجل ...ح�س��نا فعل بو�ضع بع�ض
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علي��ه القدم رمب��ا بت�أثري القوام املفتول الذي ي�س��بغ
على الثوب م��ن جماله وحيويته .مل يفت عطا ،برغم
�أنها يف تلك اللحظات كانت ت�سري ،مطرقة� ،أن يالحظ
�أن وراء �إطراقها ان�ش��غال ب�أمر ما �إن مل يكن هم ًا من
الهموم يع�ص��ف براحة البال ويبلبل احلال ،فكر هذه
امل��رة ...ح��رام �أن مي���س الهم ،جمرد حلظ��ة هم ،هذه
احلوري��ة التي تتح��سر على جمالها بن��ات الواليات
وحت�س��دها ،لو ر�أتها ،بنات الأكابر طالبات املدار�س
يف بغداد نف�س��ها ،ولتمنني �أن يكون لهن هذا اجل�س��د
املكتن��ز الناب���ض ب�ش��هوة احلي��اة فيكرمن��ه ب�أغلى
الثياب والزينات .ال يدرك الأهايل الأجالف البخالء
يف ه��ذه الأرياف �أنه��ا نعمة من نع��م اهلل �أن يرزقوا
بفتاة بهذا اجلمال وعليهم �أن يحتفوا بها وبجمالها،
و�أن وج��ود �أمثاله ،عطا البائع املتجول ،هو نوع من
تي�س�ير هذا االحتفاء .لكنهم ع�لاوة على بخلهم على
فتياتهم ما ُد ْمن عندهم ف�إنهم ي�ضعون يف جيوبهم
امله��ر الذي يدفعه طالب الزواج ويدفعون البنت اليه
يف جهاز ب�س��يط ال يكلف �ش��يئا ي�ستحق الذكر ،بل �إن
بع���ض الآباء ي�ش�ترط على اخلاط��ب �أن يدفع له ،عدا
امله��ر ،مبلغا خا�ص��ا به لق��اء املوافقة عل��ى تزويج
ابنته له.
فيم��ا �أخرج اخليارة وقربها من فمه دون �أن يق�ض��م
منها �ش��يئا راح يختار للفتاة ،من خياله ،مما يحمل
ملاع�� ًا كم��ا حتب��ه الريفي��ات،
ح�ص��انه ثوب��ا �أزرقّ ،
وغط��اء للر�أ�س م��ن امللمل مطرز
وحري��ري امللم�س،
ً
احلواف ،و�سيكون رائعا لو ارتدت معه احلذاء النيلي،
و�سيت�س��اهل دون �شك يف �سعر القرطني الهالليني �إن
�أرادت �رشاءهم��ا �أي�ض��ا �إ�ض��افة اىل الزينة والعطور،
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واهلل �س��يظل �أه��ل ه��ذه الناحية يتذك��رون طويال �أن
عرو�س��ا جمع��ت ب�ين اجلم��ال والأناقة من ب�ض��اعة
عطا....
قط��ع عليه خياالت��ه �س��ماعه وقع خط��وات مندفعة
م�ض��طربة فالتفت ناحية ال�صوت و�إذا به يرى رجال
جاوز اخلم�س�ين يتوجه نحو الفتاة التي انحنت للتو
لتملأ القدر باملاء ولكنها اعتدلت جمفلة حني �أح�ست
باق�تراب الرج��ل وا�س��تدارت نح��وه بكليته��ا بينم��ا
ارتخت �أ�صابعها و�سقط القدر يف املاء .ظن عطا ،من
اندفاع الرجل� ،أنه �سيهاجم الفتاة ولكنه توقف على
بعد خطوة منها وقال لها بانفعال:
يجب �أن تقويل يل ....من هو الكلب الذي غرر بك؟�أجابته بتو�سل:
واهلل ياب��ه ...قلت ل��ك �أين مل �أفعل �ش��يئا ،وال يوجد�أحد يل عالقة به كما تظن.
جزء من حوار بد�أ يف البيت
بدا لعطا �أنه ي�س��مع الآن ً
و�س��تكون خامتت��ه هنا بعد �أن احتال الرجل لري�س��ل
ابنت��ه ،كما خم��ن ،بحجة احلاج��ة اىل امل��اء� ،أو اىل
املزي��د من��ه  ،ويتبعه��ا اىل هذه اخلل��وة يف الظهرية
ليكمل حتقيقه...
�إما �أن تذكري يل ا�سمه �أو �أقتلك ....الآن..وهنا �أم�س��كها م��ن زنديها .كررت الفت��اة قائلة وقد
متلكها الفزع:
واهلل يابه ...قلت لك...ال��ذي حدث كان �أ��سرع مما توقع عط��ا وت�أكد له �أن
الرج��ل كان مقتنعا �أن لإبنته عالق��ة برجل و�أنه ما
تبعه��ا �إال لينف��ذ ما عزم علي��ه م�س��بقا ....وهو ق ْتلها
غرقا.
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كان��ت دفعة �رسيعة وقوية حقا بحيث قذفت بالفتاة
التي �صاحت وهي ت�سقط يف املاء:
يابه!م��ن الوا�ض��ح �أنه��ا مل تكن تع��رف ال�س��باحة �أو �أنها
فق��دت �س��يطرتها من �ش��دة اخلوف ف�ص��ارت تختفي
للحظة وتخرج ر�أ�س��ها وهي ت�ش��هق فيما كان التيار
يجرفه��ا معه �أبعد عن ال�ض��فة .عاد عط��ا بنظره اىل
الرج��ل ال��ذي كان يغطي وجه��ه بيديه ت��ارة وتارة
يك�ش��فه وقد ظهر عليه الأمل ورمبا الندم �أي�ض��ا وتنم
مالحمه املت�شنجة عن رغبة يف البكاء مكبوتة.
كان على عطا �أن يقرر �رسيعا ما يفعل فنه�ض وخلع
د�شدا�ش��ته ب�رسع��ة وانطلق �رسيعا ،و�إذا كان �س��قوط
الفت��اة يف امل��اء ق��د �أجف��ل احل�ص��ان ف���إن نهو�ض
عطا املباغ��ت واخرتاقه النبات��ات ب�رسعة وارمتاءه
امل��دوي يف امل��اء قد جعل احل�ص��ان يندف��ع بجنون
بعيدا ويغيب و�سط �أ�شجار الأثل.
فوج��ئ الرجل �أي�ض��ا بعط��ا يخرج من م��كان قريب
ويرم��ي بنف�س��ه يف املاء فانتابه الذع��ر من احتمال
�أنه �س��مع كالمه م��ع ابنته ور�آه يلق��ي بها يف النهر،
وبرغم ارتباكه رجح �أنه البائع املتجول الذي يرتاد
هذه املناطق ،وها هو و�سط موج دجلة املوار يحاول
جهده �أن ي�س��بق تي��ار املاء لينقذها م��ن الغرق .لقد
ظ��ن �أن��ه �أمت ما خطط له بي�رس وال يوجد �ش��اهد على
ما فعل لكن القدر �ش��اء غ�ير ذلك .يف الواقع �أنه كان
مذعورا من وجود �ش��اهد على العار الذي كان �س��ببا
يف ارتكاب��ه اجلرمي��ة �أكرث م��ن ذعره لوجود �ش��اهد
على اجلرمية نف�س��ها ،فانهار وجل�س القرف�ص��اء بعد
�أن �شاهد عطا ي�رضب املاء بذراعيه ويرف�س برجليه
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�سابحا �أبعد ف�أبعد يف دجلة.
احلقيق��ة �أن عط��ا فك��ر يف �أن يجع��ل اجت��اه التي��ار
ل�ص��احله لي��درك الفت��اة فب��ذل جه��دا م�ض��اعفا يف
ال�س��باحة وه��و يبق��ي عينه عل��ى الفتاة الت��ي بد�أت
تغط���س يف امل��اء حينا ث��م تدفع نف�س��ها اىل الأعلى
حين��ا �آخر وهي ت�ش��هق وتلفظ املاء م��ن فمها وكان
�صدى �صوتها يدوي بني ال�ضفتني م�ستنجدة ب�أبيها
ال��ذي رماه��ا يف املاء للت��و .بعد قلي��ل اختفت حتت
�س��طح املاء ،ولكنه حل�سن احلظ كان قد �أ�صبح قريبا
جدا منها ،ف�أخذ نف�س��ا عميق��ا وغا�ص .ما �أن غا�ص
وتقدم م�سافة �شعر ب�أن املاء يقاومه برغم �أنه ي�سبح
مع التيار وخ�ش��ي ،وهو ال�س��باح املتمر�س الذي كان
�أول �ش��بابه يق�ض��ي �س��اعات ي�س��بح يف االنه��ار� ،أن
يكون ال�س��بب �س��ورة ماء قريبة فاندفع بكل ما �أوتي
م��ن قوة ليلحق بالفتاة ويبتعد بها عن الدوامة التي
قد جتذبهما وتغرقهما معا.
امل�ص��فر حتت �ض��وء ال�شم�س،
�ش��اهد من خالل املاء
ّ
الت��ي بد�أت متيل اىل الع�رص ،اجل�س��د ال��ذي كان قبل
دقائ��ق يتهادى عل��ى املنحدر بكل عنفوان ال�ش��باب
و�أ�ص��بح الآن كقطع��ة قما���ش ثقيل��ة تن��زل يف املاء
اىل القع��ر� .أ�ص��بح خلفه��ا و�أم�س��ك ب�إح��دى قدميها
ليجذبها ويندفع حتتها ثم ملا �ص��ار �أ�سفلها �أم�سكها
من �ص��در الثوب ولكنه مل ي�س��تطع �أن يحكم قب�ض��ته
ف�أفلت��ت من��ه ،وانفت��ح زر ال�ص��در ليتدىل من��ه �أمام
عطا �ش��يء كالقالدة� ،أم�س��ك الفتاة من �ص��در الثوب
من جديد حمكما قب�ض��ته هذه املرة وانزلق ك�س��مكة
ر�شيقة جاعال �إياها على ظهره ،ذراعاها على كتفيه
ور�أ�سها على ر�أ�سه ،وارتفع بها اىل �سطح املاء �شاهقا
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بكل قوته وهو ي�رشف على االختناق.
ارت��اح لأن��ه ا�س��تطاع الإم�س��اك بالفت��اة ولكن��ه لن
ي�س��تطيع الع��ودة بها اىل املو�ض��ع ال��ذي يوجد فيه
�أبوه��ا .التي��ار قوي وخ�ير طريقة �أمام��ه لإخراجها
من النهر هو االن�س��ياب مع التيار وحماولة االقرتاب
تدريجيا من ال�ض��فة .عندما و�ص��ل اىل ال�ضفة �أم�سك
ط��اف يف املاء وو�ض��ع ي��ده الأخرى
بع��رق �س��و�س
ٍ
على ال�ض��فة فيما ا�ستقر �ص��دره على طينها حلظات
لي�س��تعيد بع�ض��ا من قوته .حاول �أن ينظر اىل الفتاة
فالتف��ت ولكن ر�أ�س��ها انزلق بالتفاتته لي�س��تقر على
�ص��فحة وجهه و�ش��عر ب�س��ائل ل��زج ي�س��يل على خده
ويدخل فمه فب�ص��قه ليكت�ش��ف �أنه دم �سال من �أنفها
وفمها .عندها عرف �أنها ماتت.
مل تع��د قواه تعينه على الوقوف ،والفتاة على ظهره،
فزحف متم�س��كا ب�س��يقان النباتات ودافعا نف�سه اىل
الأعل��ى حت��ى �أ�ص��بح والفتاة خارج امل��اء .عند ذلك
�أزاحه��ا عنه ونه�ض و�س��حبها اىل بقعة بني نباتات
حلفاء.
وق��ف عند الفتاة التي �أ�ص��بحت جثة هام��دة .التفت
اىل حي��ث يوجد �أبوها .مل ي�س��تطع تبين��ه وهو خلف
ال�شجريات غري �أنه ر�آى رجال �آخر يف املكان بدا عليه
�أن��ه يحدث �أباها بانفعال .ع��اد بب�رصه لينظر اليها،
اىل اجل�س��د الذي مل ي�س��لم للموت جماله و�أنوثته بعد
ولكنه اكت�سى ب�صفرة قامتة عند الوجه والرقبة .حقا
�إن للحي��اة حيال ومكائد ال تخطر على البال� .أهذا ما
ي�س��مونه ق�س��مة �أو ق��درا؟ انحنى وم��رر راحته على
عينيها لتغم�ض��ا ثم م�س ب�أ�ص��ابعه القالدة التي مل
يره��ا حني كان��ت الفتاة قادم��ة نحو النه��ر �إذ يبدو
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�أنه��ا كانت تخفيها جيدا حت��ت ثوبها ،وها هي الآن
ظاه��رة كلها من فتح��ة الثوب وقد تدلت وا�س��تقرت
وا�س��طتها على الأر�ض اىل جانب الر�أ�س ....الوا�س��طة
بي�ض��وية ال�شكلِ املزينة بحجر فريوزي اللون تنت�رش
على �ص��فحته عروق �س��وداء غاية يف الدق��ة ....هي..
ه��ي ..عرفه��ا من كرثة م��ا ت�أمله��ا قب��ل �أن يبيعها.
جذبه��ا فاجنذبت بي�رس ،ملها يف يده ،نظر اليها مليا
قبل �أن يطبق عليها يده� .أهذه �إذن ،القالدة امل�صاغة
بذهب غري �أ�ص��يل ،قالدة تت�س��ع لها راحة اليد انتهت
ب�س��ببها حي��اة ال تت�س��ع له��ا ولآمالها الدني��ا؟ فكر
وعذاب ال�ضمري يفتك به ،كال لي�س ب�سببها ،بل ب�سببه
هو عطا ،وئ��دت حياة .لكم �أنت خطري وقادر على �أن
تكون �س��ببا يف هالك �أبرياء ك�براءة هذه الفتاة وقد
تظاف��ر على هتكه��ا وتلويثها �إغ��را�ؤك وحقارة ذلك
ال�ش��اب� ،أمل جتهد يف مدح ذهب القالدة و�ص��ياغتها
الي��ه؟ ال تخدع نف�س��ك بالق��ول ب�أنك حتدث��ت حديثا
عام��ا ال يخ��رج عن كون��ه ترغيب البائ��ع يف ال�رشاء
و�أنك مل تكن تدري هل ا�شرتاها ليهديها لأم �أم لأخت
�أم لزوجة �أم حلبيبة ،وتذكَّر �أنك رحت ت�ؤكد له �أن �أية
امر�أة لن ت�س��تطيع مقاومت��ه ما �أن يريها �إياها ،ويف
هذا تلميح ال ميكنك عده بريئا .هل تقول �أنك قلت ما
قل��ت على افرتا�ض �أن القالدة هدية م�رشوعة لعالقة
م�رشوعة ...عالقة زوجية مثال؟ ح�س��ن فاقنع نف�س��ك
مبا ت�ش��اء ،ها هي الغاية والنهاية ماثلة �أمامك بكل
ب�ش��اعتهما .لقد وقر يف �ض��مري عطا املعذب �أنه كان
�أول ال�س��اعني دون وع��ي ،بداف��ع اجل�ش��ع ،لقتل هذه
الفتاة قبل �أن يقتلها �أبوها� .أما ذلك ال�ش��اب الفا�س��د
فه��و ال يعلم ما فعل به��ذه الفتاة بال�ض��بط ،غري �أنه
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يتذكره الآن بعدم ارتياح ،بل بحقد ،حتى ابت�س��امته
الدائم��ة الت��ي ب��دت ل��ه ودودة ه��ي الآن يف ذاكرته
تقط��ر دما و�س��ما م��ن بني �أ�س��نانه ،ووجه��ه املدور
احلنط��ي حتت ملة �س��وداء كثيف��ة من ال�ش��عر حتتها
عين��ان �س��وداوان المعت��ان ،والو�ش��م الأخ�رض على
ال�صدغني ،كلها ك�أنها مالمح �شيطان تعلوها كوفية
مكورة نك�س��ت �أقرب اىل احلاجبني على عادة �ش��بان
الريف املعجبني ب�أنف�س��هم وال�ساعني اىل لفت انتباه
فتياته الب�سيطات �س��هالت اال�ستمالة .بعد كل �شيء،
برغم ق�س��اوة العادات والتقالي��د ،والرقابة املحكمة
ف�إن بيئة الريف نف�سها متنح �ألف مكان �رسي وخلوة
للع�شاق.
فت��ح يده ونظ��ر اىل القالدة وفكر "كان من الأف�ض��ل
�أن تك��ون من البداية عند حبابة وال يحدث هذا كله".
التف��ت اىل حيث يج��ب �أن يكون �أبوها ف��ر�أى الرجل
الواق��ف عن��ده يتلفت ولكن��ه مل ير عطا الذي ي�س�تره
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عن النظر احللفاء والق�ص��ب .نظ��ر اىل الفتاة حلظات
ثم رمى القالدة بعيدا يف النهر ،وترك الفتاة مكانها
و�س��ار يف درب �ض��يق بني النبات عائدا حتى و�صل
اىل ال��درب الذي ينحدر اىل حي��ث يقرف�ص �أبو الفتاة
ويق��ف رجل بدا عليه �أنه من القرية وكان قادما من
زيارة ت�س��توجب �أن يعتمر الكوفية والعقال ويرتدي
فوق د�شدا�ش��ته البي�ض��اء عباءة تبني��ة اللون مطرزة
بالربي�س��م ويلب���س ح��ذاء �أ�س��ود جدي��دا ،ورمبا كان
مارا ور�أى الأب بال�ص��دفة .وقف عطا بطوله الفارع،
عاري��ا� ،إال من لبا�س��ه الداخلي الطويل الذي ي�ض��يق
دون الركبتني .التفت الرجل نحوه فعرفه وهرع اليه
ك�أنه وجد منقذا من حرية ا�ستبدت به:
 عمي �أنت يا عطارنا ...ماذا حدث؟  ...هذا الرجل مل�أفهم منه �ش��يئا� ..إنه يهذي ب��كالم غري مفهوم؟ ماذا
حدث بال�ضبط؟ كلما �س�ألته يردد راحت راحت.
-البنت تركتها هناك� ....إنها ميتة فا�رسع اىل القرية
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لتجلب �شابني وبطانية يلفونها بها....
ثم بعد �إطراق و�صمت لوهلة �أ�ضاف:
اهلل يرحمها.ميتة؟ ماذا حدث كيف ماتت؟لق��د كان��ت و�أبوها هناك عند اجلرف و�س��قطت يفالنه��ر ومل ي�س��تطع �أن ينقذه��ا لكني �س��بحت خلفها
و�أخرجتها غري �أنها كانت قد توفيت مع الأ�سف.
ث��م نظر نظ��رة ذات معن��ى اىل الأب الذي رفع ر�أ�س��ه
وبادله نظرة حزينة ال تخلو من االمتنان ل�سرت الأمر.
كي��ف مل ي�س��تطع �إخراجه��ا؟ لقد كان �أمه��ر النا�س�سباحة.....والتفت نحو الأب:
م��اذا حدث لك ي��ا عليوي ...كيف مل ت�س��تطع انقاذابنتك؟
مل يجب��ه عليوي وع��اد اىل اطراقه ،فقال عطا للرجل
بخ�شونة لكي ال ي�ستمر يف حتقيقه:
�أنت ما الذي حدث لك يا رجل؟ �أال تعلم �أن املفاج�أةوال�ص��دمة تفقد �أق��وى الرجال قوته��م وعزمهم .هيا

افع��ل �ش��يئا نافعا بدال م��ن هذه الرثث��رة .اذهب اىل
القرية وعد ببطانية و�شابني وا�سرت تلك امل�سكينة.
هز الرجل ر�أ�سه وتوجه اىل حيث الفتاة ممددة ونظر
اليه��ا قلي�لا .ر�آه عط��ا م��ن مكانه امل��شرف ينحني
لينظر اليها عن كثب ثم اعتدل وتوجه اىل القرية� .أما
ه��و فقد ظل ينظر اىل �أبيها الذي مل يرفع ب�رصه اليه
بعد تلك املرة.
التفت اىل حيث م�ض��ى الرجل م�رسعا .فكر� ...ستنقلب
القري��ة هنا ع��ن بكرة �أبيها بعد قلي��ل وخري له �أن ال
يك��ون حا�رضا عندئذ بني ت�س��ا�ؤالت الرجال وعياط
الن�س��اء .ما حدث قد حدث ومن الأف�ض��ل له �أن يهتم
ب�ش���ؤونه ويبتع��د عن قري��ة ينوي �أن ال مي��ر بها بعد
الي��وم ،بل ويبدل مبهنته مهنة غريها �أكرث ا�س��تقرارا
و�أقل عناء ،ال يق�ض��ي يومه فيها ي�س��وق ح�ص��انا �أو
بغال .بعد كل �ش��يء علي��ه �أن يذهب �رسيعا لريى �أين
ف��ر هذا احل�ص��ان الأخرق ثم ي�س��لك ب��ه �أق�رص طريق
يجعله بعيدا ،عرب ال�شارع العام ،خلف الب�ساتني.

*له ت�سميات �شعبية عدة ح�سب املناطق ..الدوار والعطار وغري ذلك وهي عموما تعني البائع املتجول
اجلمال بائع امللح ،بحلول
بب�ضاعته على ح�صان �أو بغل ثم اختفت هذه املهنة ،ومهن م�شابهة مثل ّ
ال�ستينيات من القرن الع�رشين على نحو تقريبي.
** كان �أهل الريف والبادية ،اىل حد ال�ستينيات ،ال يزالون يطلقون على املدن الكبرية ،مراكز الألوية
خ�صو�صا ،ا�سم والية وهو ما تخلف عن العهد العثماين اىل العهد امللكي من ت�سميات.
*** م��ن املع��روف �أنه يف زمن هذه الق�ص��ة مل يكن املاء متوفرا يف ال�س��واقي دائما ،فمكائن �ض��خ
املاء حتت �س��يطرة املالك واالقطاعيني وال ي�س��محون بت�ش��غيلها �إال �أن تكون �أر�ض��هم مزروعة وذلك
ل�سقي الزرع يف �أوقات حمددة .لذلك ت�ضطر عوائل الفالحني اىل الذهاب اىل نهر دجلة للتزود باملاء.
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أحالم موؤدة

قصص

�سـامي كـامل الزبيدي

مل يغم���ض له��ا جفن تل��ك الليل��ة ،و�أم�ض��ت الوقت
حامل��ة بالغ��د البهي��ج ،حي��ث االلتح��اق بالدرا�س��ة
املتو�س��طة ،يف املدينة اجلديدة ،التي انتقلت لل�سكن
فيه��ا قب��ل ع��دة ا�س��ابيع؛ ه��ذه املدينة الت��ي طاملا
حدثه��ا عنه��ا والدها ال�ش��هيد ،كونها م�س��قط ر�أ�س��ه
وحا�ض��نة مالعب �ص��باه .رزمت دفاترها و�أودعتها
حقيبته��ا ال�ص��غرية ،عن��د �رسيره��ا ،و�أ�س��ندت اليها
�صورة والدها ،وا�ستغرقت يف املناجاة� :أبتِ �أنا ر�شا

حبيبت��ك � ...أنا ابنتك البكر ،املول��ودة يف حي الثيلة
يف مدينة الرمادي ،املدينة التي عملت فيها مهند�س ًا
زراعياً� ،أنا ابنتك التي رافقت خطاها ،خطوة فخطوة
حت��ى اكتم��ال درا�س��تها الأبتدائية يف مدر�س��ة قبة
ال�ص��خرة للبن��ات� .أبتِ � ...أتذكر كيف كنت تو�ص��لني
�س�يراً على الأقدام من دارنا اىل املدر�سة ،حني تقطع
الطرقات من قبل مدرعات قوى االحتالل ،ثم تتوجه
اىل دائرت��ك؟� ...أتذكر كي��ف تن�أى بي عن الأزقة التي
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�إعتل��ت ار�ص��فتها جث��ث القتل��ى و�أفعم��ت اجواءه��ا
رائح��ة امل��وت والب��ارود؟ وتتح��دث اىل امي هم�س�� ًا
قب��ل الغ��روب انك تبع��دين خ�ش��ية �أن تت�أث��ر براءتي
بتلك امل�شاهد احلزينة؟ انا ابنتك التي ع�شقت مهنتك
وحلمت بااللتحاق يف كلية الزراعة ،وتتخرج وي�شار
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اليه��ا بالبنان ،املهند�س��ة الزراعية ر�ش��ا م�ؤيد� ،إبنة
املهند���س الزراعي الف��ذ م�ؤيد خلي��ل ابراهيم ،غداً يا
�أب��تِ التحق مبدر�س��ة النوار�س املتو�س��طة يف مدينة
الك��وت ،وك��م متنيت ان ترافقني يف يومي الدرا�س��ي
أمي
الأول يف بلدت��ك التي ُ
عدت لها لل�س��كن فيها مع � ّ
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ال للمن�ص��ة التي وقفت
ال��ذي انتظمت فيه ر�ش��ا مقاب ً
عنده��ا املدي��رة ،مما جع��ل ر�ؤية احداهم��ا لالخرى
متاحة ب�ش��كل مبا��شر .رمقت املديرة ر�ش��ا بنظرات
قا�س��ية ،ادركت ر�شا رغم �صغر �س��نها وعدم اكتمال
ن�ض��وجها الفك��ري بوادر �رش تطل م��ن تلك النظرات.
وما ان اكملت املديرة كلمتها حتى داهمت ر�شا ب�سيل
من ال�س��باب وال�ش��تائم والأهانات بداعي انها كانت
وع ّدت ذلك
تتمتم وحترك �ش��فتيها عند الق��اء الكلمةَ ،
عدم اح�ترام للمديرة؛ ومل تكتف بذلك ،بل �ص��فعتها
على خ ّدها ،دون ال�سماح لها ببيان موقفها ،والنطق
بكلمة! تلعثمت ر�شا من هول ال�صدمة � ...ست ولكني.
املديرة � :صه
ر�شا  :ارجوك
املديرة  :اخر�سي
�أرادت ر�ش��ا �أن تب�ين انه��ا كانت حتمد اهلل وت�س��بحه
وت��ردد مع نف�س��ها بع���ض الأذكار �أن �أنعم اهلل عليها
بااللتح��اق باملدر�س��ة يف م��كان �آم��ن م��ن القت��ل
والتفجري والأرهاب.
مل حتتم��ل ر�ش��ا تل��ك الأهان��ات على م�س��مع ومر�أى
زميالته��ا ،غ��ادرت راك�ض��ة نح��و ب��اب املدر�س��ة،
وعيناه��ا مغرورقت��ان بالدم��وع ،وم��ا �إن وط���أت
قدماه��ا ال�ش��ارع حتى رمقت مبنى املدر�س��ة بنظرة
�أخرية.

قصص

دون��ك � ...إغتالتك �أيدي الغدر حت��ت عنوان الطائفية
يف طري��ق عودتك من دائرتك اىل دارنا � ...أبتِ كم �أنا
موجوعة كم هو ثقيل عبء احزاين بعدك  ...ال يخفف
عني �سوى �أملي يف حتقيق ما حلمت به يف م�ستقبلي
الدرا�سي.
ا�رشق��ت االر�ض بنور ال�ص��باح ،وحثت ر�ش��ا خطاها
ُم َيممة وجهها �شطر املدر�س��ة ،ور�أ�سها ال�صغري ينوء
بالآم��ال والأف��كار؛ وح�ين و�ص��ولها كان اجلر���س
يق��رع ،وتوجه��ت الطالب��ات زراف��ات ووحدان��ا اىل
ال�س��احة حي��ث لق��اء الطالب��ات مبدي��رة املدر�س��ة
واملدر�س��ات مبنا�س��بة ب��دء الع��ام الدرا�س��ي اجلديد.
�ص��فوف ح�سب ترتيب املراحل
�إنتظمت الطالبات يف
ً
الدرا�س��ية ،يف ح�ين كان �ص��ف املدر�س��ات مواجه ًا
ل�ص��فوف الطالبات� ،صمت رهيب خيم على احل�ضور
مل يقطعه �س��وى وقع �أقدام املديرة على املمر القريب
قادمة لاللتحاق بامل�ش��هد ال�صباحي الأثري ،وكانت
�آخر امللتحقني.
تزهو الطالبات مبالب�س جديددة ،ما ي�سمى بـ ((الزي
املوح��د)) ،قم�ص��ان ذات ل��ون �أبي���ض ،و�ص��دريات
زرق��اء غامق��ة .ا�س��تهلت مرا�س��يم االفتت��اح بقراءة
الن�شيد الوطني من قبل الطالبات ،ثم تقدمت املديرة
نحو املن�ص��ة ،و�ألقت كلمة حتدثت فيه��ا عن التعليم
والنج��اح والأن�ض��باط واملثابرة ،و�أ�ش��ياء اخرى مل
تدركها عقول الطالبات الفتية .كان �ص��ف الطالبات
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تحــــــــوالت

حممـ ــد الك ـ ـ ــرمي

1

النقي��ق ابح��ث ع��ن طريق��ة تو�ص��لني اىل بي��ت �أبي
ال�ضفادع ،وابو ال�ضفادع مي�شي وينق مثل ال�ضفادع،
قيل �إنه عا�ش يف م�ستنقع مع ال�ضفادع وتع ّلم نقيقها
وحتول معها اىل الياب�سة وظل يت�رصف مثلها ،وقيل
ه��و يربيه��ا يف بيته �ص��نع م�س��تنقعا وعندما بلغت
�أ�ش��دها واختفت �أذنابها جفف امل�س��تنقع ال�صناعي،
وتركها تنمو يف احلديقة و�ص��ار �صوتها هو ال�صوت

الوحي��د يف حياته لأنه ال يغادر املنزل ف�ص��ار يقفز
مثله��ا وينهي الليل يتعلم النقيق ..وقيل �أي�ض��ا ب�أنه
فن��ان ا�ش��تهر بتقليد النقيق ،ولكن مل ي��ره �أحد ال يف
م�رسح وال فيلم وال م�سل�سل وال حتى يف فرق جوالة..
كل هذا �س��معته وال �أح��د يعرف هذه ال�شخ�ص��ية �أين
ت�س��كن ،جمرد �إ�شاعات تتالقفها الأفواه ..عجيب! من
�سمعها وكيف �ألفوا هذه الق�ص�ص الغرائبية عن رجل
مل يره �أحد؟ وا�ص��لت البحث واال�ستق�ص��اء عن طريق
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الت�س��كع يف الطرق��ات والأزق��ة القدمي��ة يف مدينتنا
وقرب امل�س��تنقعات وقفت �أياما بلياليه��ا مل � َأر �أحدا
يق�ترب من امل�س��تنقعات ..مل ينظر �أح��د اجتاهها ،مل
يلفت �أحد نظره �صوب �صوت .النقيق!!  .ق�ضيت �شهورا
�أبحث عن الرجل املم�س��وخ �أو ال�ض��فدع املتحول اىل
�ص��نفنا ..هك��ذا �س��معت �أي�ض��ا ،كلها جم��رد تهاويل
وته��اومي و�أكاذي��ب وخرافات ال وج��ود لها� ..رصت
�أ�سمع �أ�صوات ال�ضفادع ما �إن �إختليت وحدي� ،أو رمبا
�أقلدها ،وخفت �أن �أ�ستمر بتكرار النقيق وت�شاع حويل
ال�ش��ائعات؟ ورمبا �آخ��رون يبحثون مثل��ي ويقلدون
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تلك الأ�صوات التي تكاد تفطر جمجمتي؟ .وذات يوم
دخلت املقهى و�أنا �أ�سحب �أنفا�سي من �أرجيلة لأه�شم
رئت��ي بالدخ��ان �س��معت �ص��وت نقيق قري��ب مني..
الكرة
ُ
تلفت ب�رسعة �أبحث عن م�ص��در ال�ص��وت ..عدت ّ
آخر تفرقع ال�ص��وت من جديد ..لكنه
نف�س��ا � َ
و�س��حبت ً
لي�س �ص��وت �ض��فدع ،ثمة رجل عجوز يجل�س �أمامي
بد�أت �أراقبه كان ي�ض��ع فحم ًا يف االركيلة وي�س��حب
الدخ��ان �إىل �ص��دره لكن الدخان ال يخ��رج ثانية بل
تكرر �صوت النقيق �أكرث من خم�س مرات و�صار يقينا
عن��دي ب�أنه هو الرج��ل الذي �أ�ش��يعت حكايته خالل
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املدة املا�ض��ية ..اقرتبت منه ،ثم جل�ست يف الكر�سي
الفارغ �أمام من�ض��دته و�س�ألته� ..أين يتال�شى الدخان
ح�ين تقرق��ع ك�ص��وت �ض��فدع؟ مل �أ��شرب الدخ��ان،
فقط �أقلد �ص��وت ال�ض��فدع ،كي��ف عرفتني؟  -عرفت
ماذا؟ اين �أقلد �ص��وت ال�ضفدع �أنت قلت� ،أنت اعرتفت
وح��دك �أنا �أبحث عن كل تلك احلكايات عن �أ�ص��وات
ت�ص��درها ومل ي��رك �أح��د قبل��ي �أروي ل��ك حكايتي :
قب��ل �س��نوات كثرية ال �أتذك��ر عدده��ا اعتقلت بتهمة
معار�ضتي للدولة وو�ضعوين يف زنزانة ،وهي عبارة
عن م�س��تنقع لل�ض��فادع وكلما ي�أتي مو�سم تكاثرها
ي�أت��ي ال�س��جان مبجموعة دعامي�ص وه��و مرتد جلد
�ضفدع ويرمي تلك الدعامي�ص ال�صغار يف امل�ستنقع

2

الرجل ال�سمكة
– لمِ َ ال تفكر مثل ال�سمكة؟
 كي��ف �إذن ،كي��ف �أح��ذف ملف��ات الدي��نوال�سيا�س��ة والفن واجلن�س والثقافة من ر�أ�س��ي،
و�أعي���ش �أعم��ى بعين�ين مفتوحت�ين ال تع��رف
بواطن الكالم وال كوا�ش��فه؟ �أن�س��ى كل ما تر�سب
يف ذاكرت��ي� ..س�� َدلَ ج�س��ده على الكنب��ة القابعة
و�س��ط �ص��الة اجللو�س وظ��ل هذيانه ال��ذي امتد
لدقائ��ق وه��و حمم��وم ال يق��در على فعل �ش��يء
ينق��ذه م��ن ه��ذا الغ��رق و�س��ط الظ�لام الدام���س
ودوائر الدخان املتطاير ..لي�ستيقظ باكرا ويلوك

ويذه��ب ي�أتوين بطعام �أتقا�س��مه مع ال�ص��غار  .هكذا
طلبوا مني ،وكلما تكرب وت�صل �شيخوختها يخرجون
الكبريات وي�ضيفون دعامي�ص جدد ،و�صارت حياتي
عب��ارة ع��ن نقيق�� ،صرت ال �أتكل��م اال النقيق ..حتى
تغري نظ��ام احلكم وخرج��ت من امل�س��تنقع ..خرجت
متحوال �إىل �ضفدع �أعرف كل �شيء عنها وحتى �صار
�ض��جت املدينة بحكايتي فانزويت
جلدي ي�ش��بهها..
ّ
يف غرفة خربة يف ب�ستان �أت�سلل ليال لأجلب طعامي
و�أعود ..وها �أنا اليوم �أخرج وال �أدري كيف �س���أعي�ش
حياتي الباقية �ضفدعا �أم �إن�سانا؟
امالءات الذين من حويل� ..أنا �أعمى مثل �س��مكة! ابلع
طعم �سنارته وا�سكت ..ا�سكت..
م��ا تبقى يف فم��ه من متتم��ات وهذي��ان الليلة
املا�ض��ية ،ليقول � - :أعي�ش مثل �سمكة مفتوحة
العين�ين لتدخل يف �ش��باك �ص��يادها ،ليلتقطني
�ص��يادي ويرميني يف خانة مظلمة وميلي علي
ما ي�ش��تهيه ،وانا بدوري ال �أ�س��جل اال امالءاته..
حذف ق�س��طا كبريا مما يكتن��زه ليوغل يف التيه
يبحث عن �ص��نارة مرمية او �شباك تلفعه ويردد
"�أنا �س��مكة� ..أنا �س��مكة �أبحث عن �صياد ماهر
ابح��ث ع��ن حي��اة �أخرى غ�ير تلك التي ع�ش��تها
بعذاب ون�ش��وة العاه��رات" مبرور الوقت� ،ص��ار
رجال عاديا ال يفهم �إال ما يب�س��طه له �ص��ياده ال
يخرج��ه م��ن مائه فيغرق من جدي��د وميوت- ..
�أنا تافه لأين اردد
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الك ّل ّ
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عبدالله �آل ب�صري

ال وهب ُه اهلل خ�ص��لتني عزيزتني هما
رج ً
كان نا��صر ُ
وح�سن اخلُلق ،فن�ش�أ م�ستقيم ًا قليلَ االعوجاج.
احلياء
ُ
ُ
وذات ليلةٍ �شتويةٍ �شديدة الربد  -من تلك الليايل التي
أدفئ حجرةٍ يف بيوتهم
ي�ستجري فيها
جميع النا�س ب� ِ
ُ
ُ
ويتح ّلقون حول ال�صوبات النفطية ،فيجثو �آنئ ٍذ على
وتعمها رهبة عظيمة  -حدثت
�ص��مت ثقيل،
املدينة
ٌ
ّ
ت�ستحق �أن تروى.
مع ُه حادثة
ُ
الق��راء فريق�ين ،االول يتمن��ى لو حلَّ
وهن��ا
ُ
�س��يقف ّ

فرط به ،والثاين ال يتمنى �أن
مكان نا�رص ليظفر مبا ّ
موقف ك��ذاك ابداً ،وترعب ُه الفكرة كما
يجد نف�س�� ُه يف
ٍ
�أرعبت الواقعة نا�رص .ميكنني �أن ا�ضيف فريق ًا ثالث ًا
– من �ض��منهم كاتب ال�سطور – يطوي حتت مظلته
اولئ��ك الذين لي�س��وا متيقنني مم��ا كانوا �س��يفعلونه
بالتحديد ،لو كانوا مكان نا�رص ،فهم ما بني الرغبة
واالحجام.
نا�رص يف تلك الأم�سية كان مناوب ًا يف العمل ،وكان
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الراق�� ُد الوحي�� ُد يف ردهة الإنعا�ش �ش��يخ ًا طاعن ًا يف
ال�س��ن ،لي�س هنال��كَ �س��واه ،ترافق ُه ام��ر�أة من ّقبة من
غائب بني
ال�ش��يخ
قمة ر�أ�س��ها حتى (طرگة) نعالها.
ُ
ٌ
تبدر منها
�س��كرات ال�س�� َقم ،واملر�أة قابع ٌة بج��واره ال ُ
مت���ض �س��وى �س��ويعات قالئل حتى
ول��و ن�أم��ة .ومل
ِ
�س��كون
ال��رواد وغرقت اروقت ُه يف
فرغ امل�ش��فى من
ِ
َ
ّ
منت�صف الليل.
مهجع
تنحن��ح نا��صر خل��ف ال�س��تارة التي
حتج��ب َ
َ
ُ
يتفح���ص املري�ض،
�س��وف
انه
اىل
إ�ش��ارة
�
ك
الراق��د،
ّ
ف�سمع �صوتها ي�أذن ل ُه
حتى ال ُيفاجئ املر�أة بدخوله.
َ
ال�شعر
بالدخول .حني
�س��حب ال�ستارة الفاها حا�رسة َ
َ
اكمام ق�صرية .كان نا�رص �أمام
ترتدي ثوب ًا ج ّذابا ذا
ٍ
حوري��ة من احل��واري �أو �آي��ة من �آي��ات اجلمال التي
يخترب اهلل ببديع خلقها عباده ،وي�ضع العبد بها على
يخرج
املح��ك ك��ي يعت�رص �أجو َد م��ا فيه �أو �أ�س��و�أ ما
ُ
منه ،عندها يعلم املرء ماذا يحملُ يف نف�سه من خ ٍري
لتوها،
وقبائح .كانت املر�أة
ُ
تبت�س��م كزه��رةٍ تف ّتحت ّ
ومتي�ست حتى فاح عِ ب ُقها،
َ
فغ�شيها �ش��يء من الندىّ ،
نا�رص،
وحالوتها
طالوته��ا
وفغم��ت
فت�س��مر منبهراً
ّ
منقاداً م�ست�س��لم ًا لهذا ال�س��حر ال��ذي ي�أخ ُذ املرء على
غرةٍ من��ه وي�س��تويل على مكامن ال�ض��عف يف
ح� ِ
ين ّ
يتخطف ُه.
ثم
نف�سه
ّ
ويجر زمام القلب ّ
ُّ
يتخيل تفا�ص��يل جمالها ،ومهما
�س���أتركُ للقارئ �أن
ّ
جادت به خميلت ُه فهي �أجمل ،والدليل �أن نا�رص حني
ات�س��عت حدقتاه وتبد ّل��ت مالحمه وغا�ص
و�ص��فهاّ ،
يف �أعماق ذاكرته حتى ا�س��تطاع �أن ي�ص��ف ح�س��نها
وين�ص��ف ُه .و�أنا و�إن مل �أكن قد ر�أيته��ا ،فقد �أب�رصتها
يف ع�ين نا��صر ،و�أج��ر�ؤ عل��ى الق��ول �أن ُ�ش��قرتها
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وهيافتها وبيا�ضها يف بلد ال�سمراوات ل ُهو من تلب�س
فق�ص��ة لي�س بو�س��عي
ّ
اجلن لي�س �إال� ،أما َح َو ُر عينيها ّ
�رسدها.
امل�سجى
ا�ستفاق نا�رص من �سكرته وتق ّدم نحو الرجل
َ
ّ
يرع��اه ويطم�أن على و�ض��عه ،وبينما هو يف �ش��غله،
�ش��عر بقدمها متت ُد نحو كاحله وترتفع ببطء �صعوداً،
وترف��ع معه��ا بنطاله .مل يلتفت نا��صر ،اذ �رست يف
ُ
ي�ش��عر بنظرتها اللعوب
كان
،
ر
الذع
من
موجة
كيان�� ِه
ِ
ُ
وتنتظر منه �أن ي�س��تدير في�سقط
حترق ظهره
الداعرة
ُ
ُ
حلظتذاك �رصيع غوايتها.
ديدن
وي�ضطرب بعنف ،وهذا
يخفق ب�ش�� ّدة
كان قلب ُه
ُ
ُ
ُ
الرجال الذين يخ�ش��ون اخلطيئة كما يخ�شون املوت،
دي��دن �أولئ��ك الذي��ن م��ا فتئ��ت قلوبهم ع��ذراء مل
�أو
ُ
تدن�س��ها الآثام ومل تع�ش��ع�ش فيها ال�شهوات .ان�سحب
نا��صر ب�ص��مت والدم��اء يف عروق��ه كالثل��ج ،كان
ل�س��ا ُنه يلهج بكلمات غري م�سموعة ،كتلك التي ت�صلُ
بينه وبني الرب.
�إن تكات��ف الظ��روف وتوافقه��ا لأجل��ه ما ُع�� ِر َف له
لي�س��تطيع
مثيل ،فالردهة امل�ش��ددة واملغلقة مل يكن
َ
�أحد دخولها دون �أن ي�س��مح له نا�رص ،والطق�س الذي
حب���س النا���س يف مكامنه��م ،وقل��ة الراقدي��ن ،كان
ج��واً يهي�أ للمرء �أن ي�سرت�س��لَ فيما �ش��اء من املجون
ّ
والرذائل بف�ؤادٍ مطم�أن ال ي�ش��وب ُه قلق من �أي �ش��يء.
كان��ت ليلة حمراء ،على �أ�ش�� ّد ما تك��ون عليه الليايل
احمراراً ،كما لو �أنها �ض�� ّلت طريقها وهي تن�س�� ّل عرب
امل�س��افات م��ن �أح�� ِد بيوت اله��وى .مل يجد هاج�س�� ًا
يثري حذره� ،أو ين�� ّك�أ علي ِه تلبي��ة الدعوة التي
واح��داً ُ
هبطت على ر�أ�سه كما تهبط ال�صواعق فوق القمم.
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ل�ست برجل!
ل ُه حينما التم�ست ا َ
جلدَّ يف كالمه� :إذاً �أنت َ
كانت حيلتها هذه كافية لأن جتعلَ � ّأي رجل ي�أخذها
يب�صق عليها ومي�ضي.
ثم ُ
بعنف ويعاقبها دون ر�أفةّ ،
لكن �إجابة نا�رص كانت القا�ض��ية� :إن كانت هذه هي
ّ
فل�ست رجالً! عندذاك ،خرجت مهزوز ًة دون
الرجولة،
ُ
ويحوم يف مقلتيها
�أن تنطُ ق تتبعه��ا اخليب ُة واملذ ّلة
ُ
االنك�سار.
جل�س نا�رص حتى ذهب روعه ،واطم�أن اىل ان�رصاف
َ
يفر
كم��ن
اختفى
عمل��ه،
انتهى
وح�ين
عن��ه.
ة
الفتن��
ِ
ّ
هارب ًا من اخلط��ر .يف اليوم التايل ،كان �أحد زمالءه
لا يف الرده��ة ذاته��ا ،وامل��ر�أة ما برحت
خاف��راً بدي� ً
�ش��اع نب�أها يف
�ص��امدة هناك تتحينّ الرجال ،حتى
َ
الو�س��ط ،فكان من موظفي بقية االق�سام �أن تقاطروا
اىل امل��كان وتناوبوا عليها حتى ال�ص��باح ،حتى �أنه
بقي رجل يف ذلك امل�ش��فى تل��ك الليلة� ،إال
يق��ال ،ما َ
و�ضاجعها.

الكلچي��ة �أو كوك نزر ،هما �إ�س��مان ملحلة واحدة ،تعد �أ�ش��هر �أماكن الدعارة يف بغداد،
ّچي��ة:
ّ
* ال َكل ّ
تتو�س��ط هذه املنطقة �س��احة امليدان املعروفة ،وينتهي عندها �أهم �ش��ارعني رئي�س�ين يف
حي��ث ّ
والكلچية ا�س��م
آن.
ل
ا
القائم
الدفاع
وزارة
مبنى
تقابل
أنها
�
كما
واجلمهورية،
الر�ش��يد
هما:
بغداد،
ّ
فار�سي تعني موقع الر�ؤو�س "كله جيه" حيث اتخذت �أحد ت�شكيالت جي�ش هوالكو من ذلك املكان
مقراً لها بعد اجتياح بغداد ،وكان هوالكو يقف هناك ليعد الر�ؤو�س التي يقطعها جنده من ر�ؤو�س
امل�سلمني� .أما الإ�سم الثاين فيعود �أ�صله �إىل قائد املدفعية الأرمني يف اجلي�ش العثماين الزار الذي
طل��ب من ال�س��لطان مراد الرابع عند دخول بغ��داد قطعة �أر�ض لبناء كني�س��ة للأرمن الأرثوذك�س،
ف�س ّميت املحلة بـكوك الزار� :أي قطيعة الزار.
وبالفعل مت له ذلك؛ ُ
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دخ��ل غرفت��ه وخل��ع بدلة العمل وان�س�� ّل يف فرا�ش��هِ،
النوم ،لكنه
ا�ست�س��لم – ال ي��دري كيف  -ل�س��طوة
ثم
ِ
َ
ا�س��تفاق بعد هنيه��ةٍ من الزمن ح�ين �أح�سَّ بذراعني
ملت�صق بج�سده .ا�ستغرق
غ�ض ناعم
ٌ
تطوقانه وج�س ٌد ّ
يقف
بره ًة وجيزة كيما ي�ستوعب احلال ،حينذاك كان ُ
وحنق ًا
َ
خارج �رسيره وهو يرتعد ،ثم ا�ست�ش��اطَ غ�ضب ًا ُ
عليها ،وهي التي َغ َزت م�ضجع ُه و�سمحت لنف�سها ان
تنام في��ه عارية ،كان مزيج ًا ال يطاق من امل�ش��اعر
ت�رصفها انته��اك ًا لقيم ِه املثلى
يع�ص��ف به� ،إذ وجد
ُ
ّ
واغت�ص��اب ًا حلريته يف قبولها �أو رف�ضها ،فا�شم�أ ّزت
بحزم �أن تلتقطَ مالب�س��ها وتخرج
نف�س�� ُه .طل��ب منها
ٍ
تدع��وه اىل مفاتنه��ا وترمق ُه
م��ن الغرف��ة ،فقالت ل ُه
ُ
بع�ين مِ ل�ؤُه��ا ا�ش��تهاء :تع��ال �أال تري��د؟ مل تكن هذه
ٍ
يولج �إ�ص��بع ُه يف الثقوب
الباغي��ة تدري �أن نا�رص ال ُ
يالحق الأرواح الربيئة ،وال
القذرة ،و�إن الإثم كاللعنة
ُ
يرتكها حتى يجعلها تتلظى �سنين ًا طوال� .أجابها �أنه
ال يريد �ش��يئ ًا �سوى �أن تخرج وتكفي ِه بوائِقها .فقالت
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قصص قصيرة جد َا

خلـ ـ ـ ــدون ال�سـ ـ ــراي

ت�ضحية
 كيف جنوت منهم؟ مل يكن الأمر �سهالً ،كانت ابنتي تبكي وقلقت حينها �أن يكت�شفوا املكان الذي نختبئ فيه. ماذا فعلت؟ وعدتها ب�رشاء الدمية التي كانت حتلم بها لو حتملتني قليالً ،لذلك احت�ضنتها وا�ضع ًا ك ّفي على فمها. هل توقفت عن ال�رصاخ؟� -أجل ،وعن التنف�س �أي�ضاً.

25/2020

AL ADEEB AL IRAQI

121

تعاي�ش

برهان

�أراك متوتراً ما الذي ي�شغلك؟العامل ،وك�أن الدني��ا انقلبت ،ينتظرون حتت حرارةال�شم�س ليح�صلوا على قناع يعتا�شون به.
ال عليك ،باتت احلياة تتطلب التغيري يف كل �ش��يء،ال بينما �أعد الغداء.
اذهب غيرّ ثيابك وارحت قلي ً
�آه تذك��رت ،رمب��ا يعود الأطفال فج���أة ويظنون ب�أنك
تن�س �أن تخلع هذا اجللد عن وجهك.
�شخ�ص �آخر ،ال َ

انظر يا �أبي لقد �سقط �أحد �أ�سناين.ال حت��زن يا بني ،ارمه نحو ال�ش��م�س و�س��يخرج مرة�أخرى.
لو كان كالمك �ص��حيح ًا مل��ا جعلتهم يخبئون �أميحتت الأر�ض.

ر�ؤية

الراعي الوحيد
�ص��حوت فج�أة لأجد نف�سي بني قطيع من املكفوفني،
�شعرت وك�أين نبي مقيد ب�إي�صال ر�سالته ،كيف متكنت
من الر�ؤية و�أنا الذي كنت مثلهم ،ع�ش��ت اللحظة التي
طاملا انتظرت �أوانها ،حاولت تخلي�صهم من حمنتهم،
كلما �أم�س��كت �أحده��م لأدله على الطريق ي�س��حب يده
وي�ش��تمني� ،رصخت ب�أعلى �صوتي :خذوا حذركم وال
تتبعوا ذلك ال�صوت .التفت اجلميع نحوي ،قبل �أن �أبد�أ
كالم��ي وقعت �إثر �رضبة بع��كازه ،كنت �أمتنى املوت
لأجنو حينها ،بد ًال من عودتي للعمى وال�سري معهم.

قصص

ل�ست ب�رضير ولكني �أميزهم من نربة �أ�صواتهم ،زارين
بالأم�س �ش��خ�ص يدعي �أنه �صديقي ،كان ي�سعل كلما
تكل��م لذلك مل �أتذك��ره ،الأبله يظنن��ي �أعرفه لو نظرت
ق�ض��يت
لوجهه ،امتلأت غرفتي ب�أ�ش��كالٍ ال حت�ص��ى،
ُ
حاجته ون�صحته قبل �أن �أ�رصفه:
م�صاب بالزكام.
لأتذكرك ثانيةً ،ال تزرين و�أنت
ٌ
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طـــوب أبو خــزامة

عل ـ ــي الع ـ ــذاري

رغم حزنها والي�أ�س الذي �أ�صابها ،ظ ّل ْت عائ�شة بنت
احلاج غ�ضبان تقهقه �ضاحك ًة �أكرث من ع�رش دقائق،
حني �أخرب ْتها جارتها زوجة الدروي�ش �ض��ياء الدين
�إن الأطب��اء الذي��ن تدف��ع لهم من��ذ �س��نوات واملراقد
التي ا�س��تنزفت ك ّل ما لديها من مال ،ال ي�س��تطيعون
حتقي��ق �أمنيتها ،ولن يتحقق مرادها حتى تزور ذلك
املدف��ع املخفي منذ زمن طويل ،بع��د �أن نقل جمدداً

�إىل �ساحة امليدان؛ فهي ما زالت ت�ؤمن بقد�سيته التي
العامة ،والذي��ن كانوا يقبلونه ويتربكون
ُفقدت عند
ّ
به وينذرون له النذور �أميان ًا بكراماته التي �أكت�سبها
الرباين الذي غ�ضب
من ال�سلطان مراد* .ذلك ال�سالح ّ
عليه ال�س��لطان حني �أخفق �أول مرة ف�رضبه بقب�ض��ة
ي��ده امل�ؤملة ،ح��زن حزن�� ًا ال مثيل له ورمى بنف�س��ه
ال �إىل نهر دجلة ،مما �أ�ضطر الآخر �إىل �سحبه من
خج ً
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قصص

منخ��ره و�أعادته �إىل ال�ش��اطئ ،ت�س��ببت هذه احلادثة
بظهور خرق �صغري يف فوهته وانك�سار معنوي ،لكن
�سعة قلب ال�س��لطان ور�أفته �شملته؛ �صفح عنه و�أعاد
ل��ه مكانته وذكره ب�أن عليه �أال ين�س��ى �أنه مدفع نزل
ب��ه جربائيل من ال�س��ماء بعد �أن اجت��از بحر القدرة*
مل�ساعدته على فتح بغداد وتخلي�صها من ال�صفويني
الذي��ن احتلوه��ا وهدم��وا مراقد �أبى حنيفة وال�ش��يخ
الكيالين.
بعد اهتمام �ض��ئيل من قبل عائ�ش��ة ع��ادت و�أخربت
�أم زوجه��ا مبقرتح جارتها التي مل ترحت لها الأخرى
يوم��ا ،وكثريا ما �أثارت حنقها ونعتتها بامل�ش��عوذة
و�أتهم��ت زوجه��ا با�ستح�ض��ار الأرواح م��ع ثل��ة من
املخبولني يف التكايا.
ب�أعجوبة جنحت العمة نحو اجلدية ،رمبا ي�أ�س��ها من
زواج ابنه��ا بام��ر�أة �أخرى جعلها تتم�س��ك ب�أي خيط
يجع��ل منها ج��دة حلفيد مي�ل�أ البيت ب�ص��وت بكائه
ويدمر الأ�ش��ياء من حوله بعبث ممتع ،ا�ست�ش��عرت �إن
العادات الوثنية قد تفلح برتجمة ر�سائلها �إىل اهلل*.
عن��د �أول �ش��هقة لل�ص��بح �ش��اهدهن واقف��ات �أمامه،
امر�أتني مبتو�س��ط العمر و�أخرى جتعد وجهها وبانت
عل��ى جانبي وجهها و�أعلى جبينها خ�ص�لات بي�ض
لطخ��ت �أطرافه��ا باحلناء ح�ين �أرخت غطاء ر�أ�س��ها
لتعيده بطريق��ة متقنة ،ما �أن �أكمل��ت حتى تفاج�أت
مبنظر كنتها ُتقبل قاعدته املتينة ومت�سد على فوهته
وتتم�س��ح ب�أطرافها وحتك كل جزء من ج�سدها ،حتى
تلك املحرمة.
مل تت�ص��ور �أنها �س��تتجر�أ وت�صل �إليها لكن قطة ابنها
الت��ي ب��دت وك�أنها جرباء �ش��هوانية مل ت�ترك مكان ًا
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دون دع��ك حت��ى اعتق��دت �أن م�س�� ًا ق��د �أ�ص��ابها ثم
راح��ت جتل��ف ظهره مباء ال��ورد كما يجل��ف احلمار
باملاء ال�ساخن ليهيج جلده بعد فقده الإح�سا�س ب�أمل
ال�س��ياط ،متوقعة �أن الكرامة �س��تفز مثل ماردٍ ال يرد
لها طلباً ،خ�صو�ص�� ًا بعد �أن ر�أت خيا�ش��يم الأ�س��ماك
الت�س��عة املنقو�ش��ة على جانبي املدفع بد�أت تتحرك
وك�أنه يتنف�س.
�أ�س��ابيع م�ض��ت ببطء ،انقبا�ض��ات التوتر تطفو فوق
ت��ورد مبج��رد �أن �أح�س��ت �أن فخذيها
وجهه��ا ال��ذي ّ
مل تتبل��ل ه��ذه املرة بق��رف كان له �أذى م�ض��اعف،
ومل تخ��سر املزي��د من الليايل دون ممار�س��ة �أحبتها
لرت�ض��ي �شغفها و �ش��غف زوج جعلته عبداً لها ،يتيه
كل حلظة ت�أخذه فيها لعامل ي�ش��به جنة خالقٍ لطاملا
تتقم�ص دور غلمانها،
كان يحل��م بها ،تار ًة يجده��ا ّ
وتار ًة دور حورها حتى �أ�سكرته بنهر خمرها و�أن�سته
الدني��ا وم��ن فيها ،ولي�س مو�ض��وع اخللف��ة فقط ،بل
�أنها ت�شعر �أن تراكم الذكورة يف جوفها �ستكون ب�رشاً
يخرج بحجم خمتلف لو �شاء اهلل ونفخ نفخة �صغرية
يكمل بها ما �ص��نعت داخل رحمه��ا ،وقبل �أن تت�أكد
راحت تب�رش زوجة الدروي�ش التي ما �إن �سمعت اخلرب
حتى انهالت عليه��ا مب�آثر املدفع العجيبة وكيف �أن
بغداد كانت لتخلو من ال�س��نـة لوال هذا املدفع ،ولقام
اجلي�ش ال�ص��فوي بذبحهم جميع ًا و�أن الت�س��عني �سنة
الت��ي جن��ح فيه��ا ال�ص��فوية والعثمانية لل�س��لم بعد
انك�س��ار اجلي���ش ال�ص��فوي �أ�ص��بحت كافي��ة ليبارك
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اهلل بال�ش��عب الذي راح �ض��حية هجمت�ين مل تبقِ من
املذهبني �أحدا ،وهي ت�س��بح مب�س��بحتها وتهز ر�أ�سها
وتتمتم حني ت�ستمع لرد جارتها.
م�ض��ت الأ�شهر الت�س��عة ب�رسعة والأ�س��ماك امل�ساوية
لعدده��ا عل��ى جانب��ي املدف��ع تراهم��ا كل ليل��ة يف
منامها وهي تالم�س بطنها منتظرة مولودها البكر،
وك�أن ب�ش��ارة الت�س��عة ترافقها كذكور �سيولدون لها،
حت��ى زوجه��ا ال��شره كان يكتفي �أول �أي��ام معرفته
بحملها بو�ض��ع ر�أ�سه على بطنها ويقول لها  :ها هو
يتحرك.
يد�س يده لتالم�س خ�رصها ،فتنفجر �ضاحكة ،جعلها
مثل �أمرية تربعت عر�ش��ها ،يجل�س حتت فمها يتلقف
طل��ب لريك���ض ويلبي��ه دون ت��ردد ،حت��ى كربت
كل
ٍ
بطنه��ا فوجدها مثل �س��لحفاة مقلوب��ة على ظهرها،
بعين�ين �ض��بابيتني ،نظر �إليها ،نظ��ر �إليها بحما�س،
نظ��ر �إليه��ا باحتقار ،نظ��ر �إليه��ا بتودد ،نظ��ر �إليها
ب�شهوة ،تغري وجهه وتغري ،نظر �إليها بعطف ،نظر �إىل
نف�س��ه بانك�سار؛ �ش��عر وك�أن املدفع قد هزم فحولته
وم��ا هو �إال م�س��تودع للنجا�س��ة الت��ي ال فائدة منها
دون قدا�سة املدافع وبركة ال�سالطني.
*ال�سلطان مراد� :أحد �سالطني الدولة العثمانية.
*بحر القدرة :بحر يف ال�سماء � ،ساد اعتقاد �أن املدفع جاء به
جربائيل متخطيا اياه.
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فرج ياسين..
القاص الذي يستلهم نصيحة تشيخوف

حاوره  :د.غنام حممد خ�ضر

مم�سك ًا بيديه �شعلة �رسد وروحه تتوهج �شعراً� ..أفق ور�ؤيا حتفر يف الواقع
وبنوة – افرتا�ضية – تبناها اجليل
وتت�شكل يف �سماء الإبداع العراقي،
ّ
ال�ساطع �آنذاك –اجليل ال�ستيني– قبل �أن تنفلت من عقالها املجموعة
ال�سبعينية وت�شق طريقها �صاخب ًا مرة وهادئ ًا �أخرى.
و�سط ال�صخب تارة ،والهدوء تارة �أخرى يجد القا�ص فرج يا�سني نف�سه
يف حرارة الكلمة وانبثاقها حيث يرقب وقوفها عند �سواحل املعنى نائية
وع�صية على الإ�ستدعاء تنتظر مل�سته ،وحني تدنو منه تنخرط يف مدار ال�سحر
الإبداعي.

حــــــــــــــوار

أكتب األشياء كما تراها وتحس أو تنفعل بها
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قف�ص ت�شيخوف
يتجاوز يا�س�ين يف بداية حديثه الت�ش��بيه التكرميي
(فرج يا�س�ين ت�شخيوف يف قف�ص) الذي كان عنوان ًا
ملقال��ة الراح��ل حمم��د ّ�شم�س��ي �أو (حمم��د ح�س�ين
املطلب��ي) يف ال�ص��فحة الأخرية من جمل��ة �ألف باء،
وي�صفه بـ "املنحاز للعظيم ت�شيخوف".
ربمّ ��ا لبع���ض الت�ش��بيهات قيمة رمزية كب�يرة .ففي
(القف���ص) ي�س��تدعي الفقي��د املطلبي املك��وث الدائم
يف ب���ؤرة الإقامة بعيداً عن بغداد وحوا�ض��ن احلراك
الثق��ايف �-آنذاك -لك��ي ينتهي بالقول ب�أّن يا�س�ين
الي��زال يف (القف���ص) حماط ًا ب�أخ�ش��ابه وم�س��امريه
و�أ�س�لاكه .كان م��ا ينف��ذ من��ه �إىل اخل��ارج ..يخ��رج
مقت�صداً خجوال اليكف عن التلفت يف كل الإجتاهات
حم��اذراً عي��ون الآخري��ن الذي��ن ال ُتع��رف �أهوا�ؤهم
وم�شاربهم.

جتربة الكتابة يف الق�صة
�إن ثمة حافزا قوي ًا رغم فطنة يا�سني -الطالب الذي
ف�ش��ل يف در�س الريا�ضيات -املبكرة تدعوه للخيال
الريا�ض��ي الذي �أ�ش��ادوا دوم ًا ب��ـ " مراعاته ملبادئ
وال�ضوابط و�سالمة البناء الق�ص�صي".
يقول القا�ص عن ذلك "كان ي�س��كنني هذا احلافز� .إذ
هبت م ّلكة الإنتقاء وال�ضم والتوليف ور�سم القوالب
ُو ُ
وحتقيقها".
"ال��صرة" عام 1978
ُن�رشت ليا�س�ين �أول ق�ص�ص��ه
ّ
يف جمل��ة الأديب املعا�رص .الأمر الذي يبعث امتيازاً

–بنظره -ال يمُ نح لكاتب جديد .ولكن جهوده بد�أت
قب��ل ذل��ك ،وحتدي��داً ،يف كتابة الق�ص��ائد ال�ش��عرية
ون�رشه��ا يف ال�ص��حف واملج�لات ،مث��ل اجلمهورية
والأق�لام و�ألف ب��اء وجمل��ة الكلمة الت��ي �رشعت –
�آن��ذاك -بتقدمي ملف لل�ش��عراء ال�ش��باب كان بعنوان
"�ش��عراء ما بعد ال�س��تينيات" ثم �أ�ص��درت بعد ذلك
العدد اخلا�ص بـ "�شعراء ال�سبعينيات".
يذك��ر �أن "ملح��ق جري��دة اجلمهوري��ة منت�ص��ف
ال�س��تينيات" ملتق��ى جمموع��ة م��ن كت��اب الق�ص��ة
وال�ش��عر ،بع�ض��هم را�سخ الأ�س��م والبع�ض الآخر ي�شق
ال هويته الأدبية التي مل حت�سم بو�صلتها
طريقه حام ً
جت��اه ال�ش��عر �أو الق���ص ،وربمّ ��ا رافقت��ه �إىل بداي��ة
ال�س��بعينيات م��ع جملة الكلم��ة التي تبن��ت م�رشوع
ال�سبعينيني وفتحت �صفحاتها �أمام نتاجاتهم.
وم�ض��ى القا���ص بالق��ول" لكنني يف الع��ام 1974
ا�ش�تركت مع غالب املطلبي بكتاب��ة م�رسحية نرثية
ُ
(امل�س��د) و ُن�رشت يف جملة الأديب املعا�رص
عنوانها
ّ
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من كتابتها� ،أقول لنف�سي :مرحى هذا ما �أريده".
اي�ضا ً".
وكان يا�س�ين قد التحق يف ال�س��نة الثالثة والأربعني
حظي��ت امل�رسحي��ة ب�إ�ش��ادة الكث�ير م��ن النق��اد
م��ن عم��ره بالدرا�س��ات العليا وح�ص��ل على �ش��هادة
والأ�ص��دقاء ،الذين �أثنوا على �إبداع��ه ولغته النرثية،
املاج�ستري يف الأدب احلديث ،بعد �صدور جمموعتني
وطلب��وا منه جترب��ة الكتاب��ة يف الق�ص��ة �أو الرواية،
ق�ص�صيتني ،بينما كانت جمموعته الثالثة (واجهات
حتى كتب
ومنه��م الراح��ل القا�ص مو�س��ى كري��ديّ ،
براق��ة) تنتظر �إ�ص��دارها ع��ن دار ال�ش���ؤون الثقافية
يا�س�ين ق�ص��ة ق�ص�يرة ج��داً .كما يق��ول " م��ا زالت
العام��ة ،عل��ى الرغ��م م��ن � ّأن كل ق�ص�ص��ها كانت قد
م�سودة بحوزتي".
وحت��ى قبل
كُ تب��ت قب��ل ال��شروع باملاج�س��تري ،بل
ولكن ،بعد �أن �أقام يا�س�ين يف تكريت وعمل مدر�س�� ًا
ّ
�إطالعه على م�صادر درا�سته وتفاعله مع م�صطلحات
يف مدين��ة العلم ع��ام  1975بد�أت كتابة الق�ص���ص
املناهج احلديثة.
على نحو متواتر.
�إذ ي��رى يا�س�ين �أ ّن��ه "متعزي�� ًا بتجربت��ي يف ق��راءة
وي�ض��يف القا�ص :ولأ ّنن��ي ال �أ�س��تطيع اجلمع ب�أكرث
ق�ص���ص من �س��بقوين من الكت��اب العراقيني والعرب
ونحيت كتابة ال�ش��عر
م��ن �أهتمام ،تفرغ��ت للق�ص��ة
ُ
والأجانب ،م�س��تلهم ًا ن�صيحة ت�شيخوف لكاتب �شاب
متكن��ت بعد عامني من �إجناز
حتى
ُ
�ش��كلي ًا يف الأقلّ .
(�أكتب الأ�شياء كما تراها وحت�س �أو تنفعل بها)".
جمموعتي الق�ص�ص��ية الأوىل (حوار �آخر) ال�ص��ادرة
ويتاب��ع حديث��ه :حني �أطلعت عل��ى املناهج احلديثة
عن دار الر�شيد يف بغداد عام .1981
و��صرت �أمتح��ل الر�ؤي��ة
�أنتهك��ت ب��راءة موهبت��ي،
ُ
أح�س�س��ت ب�شيء من الثقل
و�أ�س��تدعيها �إىل م�شغلي .ف�
براءة موهبتي
ُ
عل��ى �أنني كنت �أجهد يف �ض��بط قوانني الكتابة التي
اعتدت عليها.
ويجد القا�ص فرج يا�سني نف�سه يف كل حرف كتبه-
ويزع��م القا���ص �أنه فقد الكثري م��ن حريته يف الأداء
كما يقول -فهو مل يغامر يوم ًا بن�رش ما ال ي�ؤمن به،
ب�س��بب ذلك .لأنه �أ�صبح متح�س�س ًا وبطيئ ًا حماذراً �أن
مو�ض��حاً� "،أجد نف�س��ي يف الق�ص��ة التي بعد �أن �أفرغ
ي�ض��يع اخلط��اب جذوت��ه الربيئة
رغم حر�ص��ه على �إمتالك ق�ص��ته
زخم�� ًا داللي�� ًا ال ين���أى ب��ه ع��ن
العمل األدبي شخصي بحت ،وليس شركة
اخل�صو�ص��ية التي عرف بها فرج
مساهمة ،والموهبة هي الجسور المتألقة
يا�س�ين ،وال�س��يما يف ناحيت��ي
التي تنتج عبر قوانينها الذاتية وليس ضمن
الأ�س��لوب واللغ��ة الت��ي كث�يراً ما
(كروبات) أو تجمعات ما.
و�ص��فت ب�إنه��ا تقرتب م��ن اللغة
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الرتاثية.
�أم��ا عن انتقاله للتدري���س يف جامعة تكريت ،في�ؤكد
�أ ّن��ه "مل ي�ؤث��ر �إال ت�أث�يراً طفيف�� ًا ين��درج يف �إت�س��اع
مدي��ات الر�ؤي��ة املحكومة بالتط��ور الزمني ،وكذلك
يف �إت�ساع املدارك والتجربة اليومية امل�ضافة".

التجريد والأنانية
وع��ن ا�ستح�ض��ار ف��رج يا�س�ين املتلقي وه��و يكتب
ق�ص��ة ،يق��ول �إنن��ي "مل �أتعم��د ا�ستح�ض��ار املتلقي،
لك ّنه موجود يف بطان��ة املواقف واحلاالت والر�ؤية،
ل��ذا ف�إن الكتاب��ة تلتقي به م��ن دون تخطيط �أو فعل
ال ب�إ�س��تغراب "�ألي�س هو مندرج يف
ق�ص��دي" ،مت�سائ ً
املعي���ش امل�ش�ترك ويف حافات الكينون��ة الوجودية
ال لإلتقاط همومه وم�ش��اغله
الت��ي جعلت من��ي م�ؤه ً

و�أحالمه �أي�ضا".
ويعتق��د �أن الأديب يف مواجهة م�س��تمرة مع املتلقي
�إذا �أدع��ى� -أن��ه يكتب لنف�س��ه �أو جلمه��ور نخبويمهما كانت �ص��فته ،و� ّأن النظ��رة املثالية التي تدعي
ب�أن الكاتب ال ي�ستح�رض املتلقي �إمنا تنطوي على قدر
كبري من التجري��د والأنانية ولك��ن حتم ًا -باملعنى
الذي ذهب �إليه يا�س�ين" ،لأن اخلط��اب الأدبي يجب
�أن ي�س��تجيب لهيمنة امل�ش��غل الإفرتا�ضي ،فاملتلقي
ه��و مكون متعدد الأوج��ه ،وال ميكن الإحاطة بها �إذا
ما كان اخلطاب حمدداً وق�صدياً" ،ح�سب �إعتقاده.

رياح "ال�سو�شيال ميديا"
�أم��ا ع��ن نظ��رة يا�س�ين �إىل الق��ارئ و�س��ط التط��ور
التكنلوجي الهائل (ال�سو�شيال ميديا) ومدى مواكبة

 �أب�رص فرج يا�س�ين النور يف العراق عام  ،1947وح�ص��ل على �شهادة الدكتوراه يف الأدباحلديث والنقد.
 عمل �أكادمييا يف كلية الرتبية للبنات /جامعة تكريت ،وحاز على ع�ض��وية االحتاد العامللأدباء والكتاب يف العراق ،وع�ضوية م�ؤ�س�س الحتاد الأدباء فرع �صالح الدين ،و�أول رئي�س
له /وع�ضوية احتاد الأدباء والكتاب العرب ،وع�ضوية الهيئة اال�ست�شارية للت�أليف والرتجمة
والن��شر يف وزارة الثقاف��ة العراقية ،كما وتقلد من�ص��با لرئي�س الهيئة اال�ست�ش��ارية يف ق�رص
الثقافة والفنون مبحافظة �صالح الدين.
 عام � 1981ص��درت �أوىل م�ؤلفاته يف الق�ص��ة الق�ص�يرة " حوار �آخر" ،وكان عمله الثاينجمموعة ق�ص�ص��ية "عرب��ة بطيئة" عام � ،1986أما "واجهات براقة" ف�ص��درت عام ،1995
تلته��ا جمموع��ة "رماد الأقاوي��ل" ع��ام  ،2006ثم "ذهاب اجلُع��ل �إىل بيته" ع��ام ،2010
و�أ�صدر �أي�ض ًا "بريد الأب" عام .2013
 كما �ألّف يا�س�ين كتابني يف الدرا�س��ات ،وهما" ،توظيف الأ�س��طورة يف الق�ص��ة العراقية احلديثة" عام  ،2000و"�أمناطال�شخ�صية امل�ؤ�سطرة يف الق�صة العراقية" عام .2006
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�أما عن الإنفتاح يقول ،فرج يا�سني� ،إن الأمر خمتلف
�إذا كان ٌيق�ص��د بالإنفت��اح عل��ى ثقاف��ات الآخري��ن
و�إبداعاته��م ،فه��و �إيجابي – بنظ��ره -على � ّأن ترتك
هام�ش ًا لت�أثري غري حمدود قد ُيخدع به ال�صغار.
بينما الرقابة فهي �-ش���أن �آخر -وخطرية جداً ،على
ح ّد تعبريه ،وذلك بف�ض��ل احل��دود امللغاة متاماً ،يف
�إ�شارة �إىل �أ ّنه ال رقابة على ما ُين�رش.

�شهية النقاد
ويع�ترف يا�س�ين يف �أ ّن��ه مل يتق��رب م��ن النقاد ومل
ي�ستدع �أحدا للكتابة عن ن�صو�صه.
"نعم" كما يبني القا�ص"ال �شكوى وال لوم".
لقد كان –بب�س��اطة -ير�س��ل الق�ص��ة �إىل �صحيفة �أو
جمل��ة ما ،فتن�رش مبا�رشة ،بينما يبعث ق�ص�ص��ه عرب
الربيد.
وي�ش�ير �إىل �أن بع���ض النق��اد كان��وا ق��د �ص��ارحوه
ب�أن��ه (يتجاهلهم) ومل يهد لهم كتبه بعد �ص��دورها.
ل�ست قريب ًا من النقاد
ويعرتف يا�سني "�صحيح ،ف�أنا ُ
حتى �أهدي كتبي لهم".
ّ
ويب��دو �إن ليا�س�ين ( )7جمامي��ع ق�ص�ص��ة ق�ص�يرة
وق�صرية جداً ،لذا عادة ما كان �إ�صدارها على فرتات
متباع��دة ،لك��ن املفارق��ة �أن الكثري من ق�ص�ص��ه ما
زالت ت�س��تدعي �ش��هية النقاد للكتابة عنها ،وبح�سب
القا���ص ،لو كنت مهتما بالإعالن عن نف�س��ي لذكرت
املقاالت والكتب والبحوث والر�سائل اجلامعية التي
تناولت �صفحاتها �أدبي الق�ص�صي ،وهي كثرية.

حــــــــــــــوار

ن�ص��ه الق�ص�ص��ي لهذا التطور ،فريى �أ ّن��ه " ماثل يف
ب�ؤرة احلراك الثقايف العاملي ب�شكل يومي".
�إذ يجته��د القا���ص يف �أيج��اد الأدوات التعبريي��ة
والتقنية لغر�ض الإن�سجام مع هذا احلراك امل�ستجد.
فبو�ص��فه كات��ب فه��و ال يعب���أ مب��ا تفر�ض��ه ري��اح
"ال�سو�ش��يال ميدي��ا" ،كم��ا يقول يا�س�ين الذي يرى
النفاق وا�ضح ًا عند من ينخرط يف التب�سيط والركاكة
واملحاباة.
"�أن��ا �أكتب .وك�أن القارئ املتغري غري موجود" كما
ال " لأنني لو فعل��ت ذلك فك�أنني
يجي��ب يا�س�ين ،قائ ً
�أخدع القارئ".
وال يوجد جمال للقلق عند يا�س�ين ،فرغم � ّأن م�ساحة
الن��شر بات��ت الآن متاح��ة للجمي��ع �إ ّال �أن الأق�لام
الر�صينة ال تفارق جماالت الإبداع مبجرد �أن ال�ساحة
قد �أ�صبحت مرتبكة بالتعدد والتدفق غري املح�سوب.
يق��ول القا���ص "على ال�ص��عيد ال�شخ�ص��ي ،مل �أجد �أن
حت��ى �أواكبه� .إنه �أمر �آلت �إليه �أو�ض��اع
هن��اك تطورا
ّ
الن��شر املفتوح يف ع��امل الأدب" ،م�ست�ش��هدا بعبارة
"لكل من ّهب و ّدب".
ويقع العم��ل يف الأدب العربي بظل الإنفتاح وغياب
الرقابة عند يا�س�ين على �ش��اكلة ال�ش��خ�ص و�ص��وته
اجلاد املخل�ص لفنه و�أدبه الذي يقول �إنه " ال ُيوقف
عجلته جعجعات طارئة".
وبح�س��ب ر�أي��ه ،ف���إن العم��ل الأدبي �شخ�ص��ي بحت،
ولي���س �رشك��ة م�س��اهمة ،م�ض��يف ًا �أن "املوهب��ة هي
اجل�س��ور املت�ألق��ة التي تنتج ع�بر قوانينه��ا الذاتية
ولي�س �ضمن (كروبات) �أو جتمعات ما".
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عمار المسعودي  ..يزرع بهجته
ّ
د .جمـ ـ ــال العتـ ــابي

�ش��اعر ميتلك �أفقه ولغته ال�ش��عرية املميزة ب�أ�س��لوب
يدركه ،وهو �شديد الإخال�ص مل�رشوعه ال�شعري ،ابن
(ال�ص�لامية – وهي احدى قرى احل�سينية بكربالء).
كت��ب �أول ق�ص��يدة ل��ه عل��ى (كي���س ا�س��منت)� ..أبناء
ه��ذه القرية يقر�أون لل�س��ياب واجلواه��ري ،ويقر�أون
الرواي��ات ويتابع��ون الأحداث ال�سيا�س��ية بعد �إعالن
اجلمهورية الأوىل يف مت��وز � ،58أولئك الذين ت�أثروا
بالإنفت��اح على حركة التجدي��د يف الثقافة العاملية
وتركوا ب�ص��ماتهم على �أجيال الحق��ة ،ومنهم عمار
امل�س��عودي ،ف�أ�ص��در جمموعته ال�ش��عرية الأوىل يف

بداي��ة الت�س��عينيات وتلته��ا جماميع �أخ��رى� ،آخرها
ديوان��ه ال�ش��عري( ،عمار امل�س��عودي ي��زرع بهجته)
ع��ام  2017ويف هذه املجموع��ة تتحول القرية �إىل
رم��ز لعامله اخلا���ص ،عامل الروح والعق��ل واخللود..
فال�ش��اعر يف كل ق�ص��ائده الو�ص��فية له��ذا الع��امل،
ي�س��تعني بامل�ش��هد الواقع��ي اليوم��ي م��ادام يفي�ض
باحليوي��ة م��ن حول��ه ،وق�ص��يدته طافح��ة بالرباءة
والب�ساطة والنقاء بنف�س غنائي دافئ.
�إن املتتبع لق�ص��ائد امل�سعودي يجد للطبيعة وجودا
�س��حريا ،اذ �أ�ص��بحت عملية اجلمع للم��كان والزمان
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المربد النقدي

والأ�ش��ياء يف حلظة احل�ض��ور الأزيل م��ن �أهم هموم
ال�ش��اعر و�أكرثه��ا ا�ش��تغاال ،فازدحم��ت ق�ص��ائده
بالتفا�صيل وعنا�رص الطبيعة ال�ساحرة التي حتيطه،
حت��ى �أن ن�ثر �أ�س��ماء الق�ص��ائد كان��ت موزع��ة على
الأ�شجار والفاكهة واملياه واحلقول والريح والنخيل
والأر�ض والأقمار وال�سماء ،وا�رساب الطيور ،والندى
والعط���ش ،وك�أنه��ا �أقوا���س ق��زح مفعم��ة بال�ص��ور
والألوان والأنغام ال�صافية..
�إذ ال تكاد ق�ص��يدة واح��دة يف الديوان تخلو من هذه
املفردات� .إن قو ًة ما تتملك امل�س��عودي جتد قرينتها
يف مرت��ع الطفول��ة التي ما تزال ت�ش��غل كل ركن من
�أركان وج��وده� ،إنه يدرك ما يكتب �س��وف يرتبط بال
�ش��ك ب�أجمل الأ�شياء ،حني يجدها م�ص��دراً ل�سعادته
وكما يختار ،وثمة لغة يحتفظ ال�ش��اعر ب�أ�رسارها ال
تتوفر ل�شاعر �آخر  :لو �أين من �أوراق و�أغ�صان و�أ�شجار
علي �أن �أبوح ب�أ�رساري عن هجرة
فقط /لكان �س��ه ً
ال ّ
الطيور ..ففي ق�صيدة عنا�رص خالدة يقول:
ال �أبحث عن االرتواء /ما ي�ش��دين هو العط�ش ،لأخترب
تهرب�ين م��ن املطر .ثمة �س��احر
�ش��فتيَّ/لأراقب م��ا ّ
خفي يحول اال�ش��ياء اىل نقي�ضها �أو ينقلها من حال
اىل ح��ال ،ه��ذه الطاقة واالنفع��االت ال تلبث �أن جتد
لها متنف�س�� ًا يف الطبيعة للتعبري عن حرمان من لذة
احلب ،فا�س��تطاب هذا احلرمان .مييل امل�سعودي اىل
الإيجاز باللفظ �إىل حد االكتفاء بالإ�ش��ارة ،مقت�ص��د
يف التعب�ير ،الق�ص��يدة لديه ت��كاد تتح��ول �إىل نق�ش
خمت�رص �أو ر�س��الة مكتوبة على جناح طائر ،لنت�أمل
(فاكه��ة لبهجاتي)  :ال �أريد �أكرث/من �أن �أغني/لهذه
الأنهار�/أن �أخ�رضَّ /بد ًال من ع�ش��بة نائية�/أن �أهد�أ/
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�ص��خبي �صار  /ي�ؤملني ويف ق�صيدة �أخرى يت�صاعد
الإيجاز والإقت�ص��اد يف اللغة� :أنا ريح /ال حت�س��ن/
ا�ص��طياد/النوافذ .عم��ار يف �أعماق��ه �إن�س��ان وحيد،
متوا�ض��ع ،حبي���س داخل ذات��ه ،يحب اجلم��ال ،فهذه
ال�ص��ور املكثفة الب�س��يطة ت�ش�ير �إىل واقع خفي وراء
الواقع املرئي امللمو�س ،م�ست�س��لم لإغراءات الطبيعة
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امل�ض��نية ،ال يرتدد �أن يدخل ذاته يف الق�صائد كلها:
(�س�ألني ،هنائي ،راح عني ،خرج مني ،رماين يف جب،
ال تلمن��ي ،كلمني ،يحيط بذاكرتي� ،أنا عا�ش��ق نخيل،
�رصت طرياً منه� ،أودعني يف بهائه� ،أتفقد �أبي� ،أحلم
�أن �أكون غني��اً� ،أنا �أنزل� ،أتقطر حزناً� ،أنا �أقرب �إليك،
م��ن الهام�ش �أنا� ،أنا حفنة م��اء  ).....وهناك ع�رشات
الأمثلة ،يف ق�ص��ائد امل�س��عودي غارق��ة يف ( الأنا)،
لكن��ه �س��عى �إىل خلق حال��ة من التوازن والإن�س��جام
يف حماوالت ونداءات لأمل وحلم ،تعبرياً عن انتماء
�ش��اعر عا�ش��ق لوطن ،فالأنا يف نهاية املطاف لي�س
موقف ًا عدمي ًا خا�رساً لأنه عا�ش �أبعاد امل�أ�ساة بحرارة
و�ص��دق ،متثلها يف ق�صائد (�أملأ من عناقيده ،عبث،
�أ�س��تبدلها ب�ش��جرة ،ال �أ�ص��لح للهجرة� ،أبني وحياتي
تتهدم ،وغريها) ،يف هذه الق�صائد ،تتحول اللغة �إىل
التزام بالعامل والإن�س��ان ،التفق��د حدودها اجلمالية
يف ال�ص��دق مبعناه الفني الرحب لأن �صدمة الكارثة
�أق��وى من هذا التيار الهادئ ،وامل�ش��كالت �أعنف من
�أن تقنع بالقيم اجلمالية والأ�ش��كال الفنية املحكمة:
أ�س��وره بال�ش��موع /م��رة وبالدموع يف
�أبني وطن ًا ِّ �/
فهر�س الأمنيات .يخفي احتجاجه على فو�ضى العامل
وراء احلزن واالكتئاب ،وهو يف النهاية حزن يوجهه
العق��ل النا�ص��ع والوع��ي الدقيق ،ال�ش��عر عن��ده هنا
ملتزم ،ال باملعنى الذي تردده الأل�سنة دون �إح�سا�س،
�إنه �ش��عر ي�ش��ارك معا�رصي��ه �آالمهم  :ليتن��ي �أنتمي
لهذه الأ�س��يجة تلك التي نزفت على �صالبتها�/أعظم
حلظاتي �ص��فوف ًا يف مدار�س /ح�ص��ون ًا يف �سجون..
ان كل �شيء يف �شعر امل�سعودي يبدو وا�ضح ًا ملمو�س ًا
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مبتع��داً عن االنفعال ،لكنه ملفوف يف غاللة �ش��فافة
من الرموز والأ�رسار ،وا�ستطاع ال�شاعر �أن ميلأ فراغ
الوجود املوح�ش �أو �أر�ضه احلرام املهجورة ،لتتحول
حياته وجتربته حموراً يعرب عنها يف �شعره ،ف�أ�صبح
جزءاً من كيانه ال�شعري ال ينف�صل عن العامل املحيط
ب��ه ،حم��او ًال التوفيق ب�ين عنا�رص اخللق ال�ش��عري،
وك�أنه يقول :لي�س من اخلط�أ �أن جتد الطبيعة طريقها
�إىل ال�ش��اعر والإن�س��ان ،ب��ل اخلط���أ �أن يفقد ال�ش��اعر
�إميان��ه باحلي��اة .ي�ض��يف عم��ار عن��صر البهجة يف
�أ�ش��د احلاالت الإن�س��انية ق�سوة ،و�ش��عره �أ�شبه بحقل
كثيف ت�ش��ابكت فيه الزه��ور والأ�ش��جار والنباتات،
حتلق في��ه الطيور ،ويقطر الندى ،وحتولت الق�ص��يدة
�إىل فهر���س مف�ص��ل ب�أ�س��ماء هذه الكائن��ات ،التي ال
حتتاج �إىل متخ�ص���ص للتعريف بها ،الن امل�سعودي
يقدمها طازجة ناب�ض��ة باحلياة .ال�س���ؤال الأهم ،هل
ميكن لق�ص��يدة عم��ار �أن جتدد نف�س��ها؟ �أم تظل تلوذ
ب�إغراءات الطبيعة؟ مبا يعني اال�ست�سالم لها� ،أ�شد ما
�أخ�ش��اه �أن حتتج الطبيعة على ال�شاعر نف�سه ،وتبعده
ع��ن الق�ص��يدة! باعتق��ادي ان امل�س��عودي ب�إمكان��ه
�أن ي�ض��يف لتجربت��ه عنا�رص جديدة ومث�يرة ،ت�ؤكد
ن�ض��ج وعيه ال�شعري وعمق تفكريه ،ان ما متيزت به
ق�صائده من جمال يف الأداء والتعبري ،وما متتعت به
من طعم �ش��عري خا�ص ،ال حتجب الدعوة اىل البحث
عن املعنى الإن�س��اين العميق يف جتارب امل�س��عودي
املقبل��ة ،لتعلن عن نف�س��ها انها فوق املقارنة مع ما
�سبقها من �آثاره ال�شعرية.
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الدراما ...خارج المألوف السردي !!

�شوقي كرمي ح�سن

م��ا ال��ذي يدفعنا �إىل ق��راءة �رسدية حتمل تو�ص��يف ًا
روائي��اً ،يف خ�ض��م م��ا تقدم��ه املخزون��ات العقلية
املنتجة يف كافة �أنحاء العامل ؟
هل ثمة �ض��وابط معينة ي�ضعها املتلقي ،لتكون عقداً
بينه وبني املنتج ال�رسدي ،وكيف ميكن الو�صول �إىل
اله��دف املراد ،مادام��ت ال�رسديات ه��ي التي تخرق
تل��ك االتفاقي��ات لتق��دم بدائل كتابية ،قد التر�ض��ي
املتلقي� ،سواء كان ناقداً �أو متلقي ًا عادياً؟؟ .
ه��ذا ما فعل��ه جيم�س جوي���س ،حني ق�� ّدم "عولي�س"
متحدي ًا كل امل�ألوفات ال�رسدية ،ونا�س��ف ًا االتفاقات

التي ظ ّلت �سائدة منذ �أول ن�شوء ال�رسديات الإدها�شية
التي تعتمد احلكي الت�ش��ويقي ،حت��ى ظهور عولي�س،
متحدي��ة كل القواع��د ال�رسدي��ة ،مما جع��ل املجتمع
االنكلي��زي يقف حائراً ب�ين راف�ض كلي ًا مل��ا �أحدثه
را�ض مع الكثري من احلذر والريبة.
جوي�س ،وبني ٍ
كانت "عولي�س" خالية متام ًا من الإبهار وال�رصاعات
الدرامية التي �أدمنه��ا املتلقي االنكليزي ،واعتمدها
�أ�سا�س�� ًا لنج��اح العم��ل الروائ��ي .فلي�س ثم��ة رواية،
خالي��ة من ال�رصاع الذي مي ّك��ن ال�رسدية من الثبات
والإنط�لاق باجت��اه ال�ص��ناعات الأخ��رى ،ومنه��ا

المربد النقدي

قراءة في كيفيات صناعة الفعل الدرامي
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ال�س��ينما الت��ي وج��دت يف
الرواي��ة املنف��ذ الإنتاج��ي
املتمي��ز ،ولق��د �أنتج��ت
ال�س��ينما منذ ظهورها حتى
اليوم ،ما يقارب من خم�سني
�ألف رواي��ة يف جميع �أنحاء
الع��امل .وكل ه��ذه الروايات
بناه��ا ك ّتابها على �أ�س��ا�س
درام��ي ،وتواف��رت عل��ى
عن�رصين مهم�ين ،هما :ال�رصاع املت�ص��اعد النامي
بالتدري��ج ،واخلالق لثيمات ت�س��هم يف تطوير الثيمة
الأ�سا�س��ية املركزية ،.واحل��وار الدافع وامل�ؤجج لهذه
الثيمات.
واملتفح���ص له��ذه الرواي��ات ،يجد حواراته��ا مبنية
عل��ى �أ�س��ا�س الفعل ورد الفع��ل ،فلي�س ثم��ة زوائد ال
تخ��دم احلدث وال تطوره وتنمي��ه ،وقد �أخذت الرواية
هذا ال�شكل من امل�رسح الذي ي�شكل تاريخ ًا ارثي ًا لدى
ال�شعوب التي �أنتجت فيما بعد الرواية ،ومن ثم عادت
لتنتج ال�س��ينما احلكائية التي توافرت على �أنواع من
الت�ش��ويق الأخرى ،وهي ت�ش��ويقات �أريد منها العبور
باجت��اه املتلق��ي وك�س��به ،بو�ص��ف ال�س��ينما منتج ًا
جتارياً ،البد و�أن يجد منافذ ت�سويق تختلف وتر�ضي
امل�س��تهلك ورغبات��ه .وم��ع ال�س��ينما ،ظل��ت الرواي��ة
حتاول تطوير نف�س��ها ب�ش��يء من الكراهية لل�س��ينما
وامل��سرح مع��اً ،ه��ذا ما فعل��ه "برو�س��ت" يف الزمن
املفق��ود ،وما �أحدثه جوي�س من ردود �أفعال ،ك�رست
حدة الذائقة العامة يف العامل �أجمع� ،إذ مل تعد عولي�س
جم��رد رواية ،لق��د كانت نقلة خطرة على م�س��تويات

لم تعد عوليس مجرد رواية ،لقد كانت نقلة
خطرة على مستويات السرد والبناء والتشويق
واإلدهاش ،حتى أن مخرج ًا مثل «هتشكوك»
حاول نقلها إلى السينما ،لكنه حين أعاد
حساباته ،وجد أن أمر ًا كهذا يعد مستحي ً
ال.
ال�رسد والبناء والت�شويق واالدها�ش ،حتى �أن خمرج ًا
مثل "هت�شكوك" حاول نقلها �إىل ال�سينما ،لكنه حني
ال ،
�أع��اد ح�س��اباته ،وج��د �أن �أمراً كهذا يعد م�س��تحي ً
ولأنن��ا يف الع��راق ،نتوافر عل��ى �أذان حكائية ت�ؤمن
�إن ال�رسد اخلايل من الت�ش��ويق وال�رصاع ،ال ميكن �أن
يج��ذب متلقي��اً ،وال ميك��ن �أن يبقى وي�ص��مد طويالً،
راحت احلكائية ال�ش��فاهية ت�سيطر على الكاتب الذي
مل يعتد من قبل كتابة �رسديات م�ؤثرة .
لقد عمد حممود احمد ال�س��يد مثالً ،يف "جالل خالد"
�إىل �إعتم��اد عنا��صر درامية ت�ش��ويقية مهم��ة ،لكنه
�أغف��ل الثي��م احلواري��ة ،حتى ب��دت الرواي��ة ،وك�أنها
ق�ص��ة غري متجان�س��ة �س��ائحة ال ت�س��تطيع �أن تخلق
�رصاع��ات من خ�لال حواراته��ا ..وبذات الإ�ش��كالية
ال ماهراً للواقع
وقع "ذو النون �أيوب" الذي كان ناق ً
املتوافر عل��ى �رصاعات طبقية كب�يرة ،لكنه وما �أن
يب��د�أ بنقل هذا الواق��ع �إىل داخل البناء ال�رسدي حتى
جن��ده يهم��ل احل��وار الدرام��ي ،فيظل �أ�س�ير احلكاية
ال درامي�� ًا لكنه��ا ال تعرف
ال�رسدي��ة الت��ي تطل��ق فع ً
كيف تطوره وت�ش��يد �أركانه ،وت�ستمر هذه الإ�شكالية.
وبعد ن�ش��وء جيل ال�س��تينيات ،الذي �إبتعد عن الواقع
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داخ��ل مركزي��ة احل��دث دون �أن ت�س��تثمر
وراح ي�ؤ�س���س لواق��ع �آخر ،رغ��م �إن جيل
احلوارات بو�ص��فها ثيما �رسدية �صغرية،
ال�س��تينيات كان يعي���ش �رصاع�� ًا درامي ًا
تنمي احلدث ومتنحه �س��عة من
غاي��ة يف الأهمية ،لقد قتل��ت الوجودية،
ميك��ن �أن ّ
عبدالرحن جميد الربيعي ال�ص��ور الدرامي��ة املتوافرة عل��ى تثبيت
وعلى وجه اخل�صو�ص "�سارتر" املن�شئ
البناء الروائي وت�شكيله احلكائي الإرثي.
ال��سردي ال�س��تيني ،و�أبعدت��ه كلي�� ًا ع��ن
الرواية مهما كانت �ساملة النوايا وببناء
�إيج��اد اي منفذ خللق �رصاع��ات درامية
راق ،ال ميك��ن �أن تك��ون رواي��ة مهمة ما
داخ��ل ال�رسديات ،وظلت احلوارات جمرد
مل تعتم��د ال��صراع الدرام��ي يف البن��اء
�إ�ش��ارات تو�ض��يح خالية من الت�صاعدية
الأ�س��ا�س� ،أو تل��ك البنائي��ات احلواري��ة
الدرامي��ة ،وغري قادرة على تقدمي ثيمات
ال�صغرية ..
�إ�ش��ارية تفي��د احل��دث الرئي���س وتنميه،
ق��د يك��ون ه��ذا احلكم قا�س��ي ًا عل��ى جيل
هذا م��ا جنده وا�ض��ح ًا يف روايات "عبد
عبداخلالق الركابي ال�س��تينيات ،الذي اهتم بالق�صة الق�صرية
الرحمن جميد الربيعي" الذي انغمر كلي ًا
�أك�ثر مم��ا اهت��م بالرواي��ة ،لكن��ه حت��ى
داخ��ل الفعل دون �أن مينح��ه قوة �رصاع
يف الق�ص��ة الق�ص�يرة مل ي�س��تطع الإفادة من الدراما
درامي��ة� ،إذ يظ��ل بط��ل القم��ر والأ�س��وار على �س��بيل
و�رصاعاته��ا ،فظل��ت ق�ص���ص اجليل من�س��ابة ببطء
املثال� ،أ�س�ير دراما الواقع الباهتة م��ع ردود �أفعال
وخالي��ة م��ن عنا��صر الت�ش��ويق و�إدارة ال��صراع
ب�س��يطة وغري ق��ادرة عل��ى �إح��داث توت��ر و�إدها�ش،
الدرامي .ففي "مكابدات عبد اهلل العا�شق" و "قبل �أن
م��ع �ض��عف وا�ض��ح يف احل��وار اخل��ايل م��ن الدراما
يح ّلق البا�ش��ق" ،انتبه عبد اخلال��ق الركابي �إىل هذه
وت�صاعديتها.
وت�ش�� ّكل الدراما عند "�أحمد خلف" يف روايته الأوىل
اخل�ص��يلة املهمة ،فراح يقدم �رصاع ًا درامي ًا م�أخوذاً
م��ن فهم الروائ��ي �إىل الدراما ال�س��ينمائية ،مع توافر
(اخلراب اجلميل) منفذاً لإيجاد �أنواع من ال�رصاعات
ح��وارات ت�ص��اعدية جنح��ت هي الأخ��رى يف تطوير
الب�سيطة التي ما يلبث الكاتب �أن يفقدها ،مع �إقحام
االحداث ودفعه��ا �إىل �أمام ،خللق �رصاع متمكن عند
كام��ل حلوارات ال تنم عن معرف��ة بقيمتها الدرامية،
الثيم��ة الك�برى .الركاب��ي ،ا�س��تثمر ه��ذا النجاح يف
فكانت حوارات اخلراب اجلميل جمرد ر�سائل باهتة،
رواياته الأخرية ،م�ستثني ًا من ذلك "�إ�سماعيل الذبيح"
تعمل على �إي�ص��ال املعنى دون �أن ت�ؤجج �رصاعاته
التي تخ ّلت عن فكرة ال�رصاع ،وقدمت �شخو�صها على
وثيمه  .ويختلف يف هذا الفهم الروائي "خ�ض�ير عبد
�أ�س��ا�س الإكت�شاف والك�شف ،و مثلما فعل عبد اخلالق
الأمري" يف روايته "لي�س ثمة �أمل جللجام�ش" والتي
الركاب��ي ،فع��ل ناطق خلو�ص��ي ،وهو ناق��د تلفازي
ا�س��تطاعت �أن تفه��م طرق التعب�ير الدرامية ،وتعتمد
مهتم ب�ش���ؤون الدرام��ا ،منذ روايته "من��زل ال�رسور"
عن��صري الإدها���ش والت�ش��ويق ،لكنه��ا ظ ّل��ت حتبو
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الت��ي متك��ن من تقدميه��ا ب�ش��كل درامي
ت�ص��اعد مع ت�صاعد الأحداث ،وجتديدها
مع كل حلظة فعل ،حيث قدم يف رواياته
فيم��ا بعد ،ح��وارات ثيمية مهم��ة �أخذت
باحلدث �إىل قوة تعبريي��ة و�أوجدت ثيم ًا
و�رصاع��ات �ص��غرية �أ�س��همت يف من��و
الأح��داث و�إظهاره��ا على ق��وة ت�أثريها
يف املتلقي .ناطق خلو�صي ،ا�شتغل على
معرفي��ة تام��ة ب�أ�ص��ول الدرام��ا وردود
�أفعاله��ا ،ومديات ت�أثريه��ا لدى املتلقي
الذي يحتاج �إىل دراما ت�ص��اعدية� ،سواء
يف املرك��ز �أو احل��وارات التي ال ميكن �أن
تكون جمرد �شكل جمايل قد يظهر �أحيانا
دومنا فائدة تذكر.
يع�ترف "مارتن" جون��ز� ،إن الرواية ف��ن ال ميكن �أن
يخ��رج عن الواقع �أو يتجاوزه ،وله��ذا البد �أن تتوافر
الرواي��ة عل��ى عنا�رص ال��صراع الدرامي��ة و�إ ّال فقدت
قيمته��ا وظلت جم��رد �رسد فاق��د لقيمت��ه� ،إن جمرد
اختي��ار امل�س��احة الإ�ش��تغالية لل�س��ارد ،حتت��م عليه
تفح�ص �آليات ال�رصاع مهما كانت ب�سيطة و�سيعتمد
ّ
عليه��ا يف �أدارة �شخو�ص��ه بو�ص��فهم هدف�� ًا معرفي ًا
ي��راد م��ن خالل��ه الو�ص��ول �إىل التطهري ،ال��ذي �أكده
�أر�س��طو واعتمده كلي ًا داخل الدرام��ا .ال دراما دومنا
�رصاع ،وال �رصاع دومنا غاية ،والغاية الأ�سا�س هي
الو�صول �إىل التطهري من خالل �إعادة �صناعة الواقع
وط��رح م�س��توياته الفل�س��فية واالجتماعي��ة .ويب��دو
�أن الرواي��ة العراقية امل�ص��نوعة يف م��ا بعد التغيري،
ت�ش��تغل وفق ر�ؤى خا�ص��ة بال�س��ارد ،دون االعتماد
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عل��ى �أ�س���س البن��اء والثواب��ت الدرامي��ة،
الرواي��ة يف مابع��د التغي�ير حتركه��ا
الرغب��ات الأيدولوجية وحماوالت رف�ض
احمد خلف الواق��ع ،رغ��م �أن الواق��ع م�ص��نوع بدق��ة
درامي��ة مده�ش��ة ،نح��ت ال�رسدي��ات �إىل
ت�ص��وير ميكن �أن �أ�س��ميه خام�لا ،منقول
دومن��ا حرفية ،وخال كلي�� ًا من الإدها�ش
وال�رصاع.
ثمة واق��ع حقيقي مت نقله دون اعتبارات
فني��ة ،حي��ث تباين��ت �أوقات النق��ل التي
عج��زت عن �إيج��اد فل�س��فة خا�ص��ة بها.
حممد علوان جرب ت�ؤكد ه��ذه املالحظ��ة ،ان الفوتغراف هو
الذي ي�س�ّيررّ الأح��داث ،وهو ال��ذي يهيمن
عل��ى كام��ل العملي��ات ال�رسدي��ة ،مثل ه��ذه القاعدة
ال ميك��ن �أن تك��ون عام��ة� ،إذا ما عرفن��ا �أن ال�رسدية
العراقية �أنتجت منذ عام التغيري حتى �أالن ما جتاوز
 500مطبوع ًا حمل على غالفه الأول ،كلمة رواية،
والدار���س مهما كان متابع ًا الميكنه مراجعة كل هذا
الكم م��ن �أجل الو�ص��ول �إىل فهم خا�ص مل�س��ار هذه
ال�رسديات ،لهذا ظلت املالحظات عامة وغري م�ؤهلة
الن تكون حمط تفح�ص ومتحي�ص.
�أهم��ل النقد العراقي � -ض��عف ًا منه  -الكثري من هذه
ال�رسديات التي القت �إجحاف ًا و�إهماال غري مق�ص��ود.
النقدي��ة العراقي��ة ،نقدية ك�س��لى ،تبحث ع��ن امل�ؤكد
املع��روف وتهمل غ�ير امل�ؤكد حت��ى و�إن كان مهماً،
ب��ل ويح��اول البع�ض م��ن نقادنا االبتع��اد كلي ًا عن
ال�رسدي��ات العراقي��ة ،معلن�� ًا �إنها ال تث�ير الإهتمام
وغ�ير ق��ادرة عل��ى جت��اوز عيوبه��ا والو�ص��ول �إىل
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يف رواية "ملاذا تكرهني رمياك" ،يعمد "حممد علوان
م�س��توى ال�رسديات العربية .وعلى الرغم من �ص��حة
جرب" �إىل بع�ض امل�شاهد الدرامية ،وهو العارف بفن
ما ورد يف هذا الطرح ،لكنه يظل ناق�ص ًا وال ي�ستطيع
ال�س��ينما و�صناعتها ،لكنه الي�ستطيع املوا�صلة حتى
الثبات طوي�لاً� ،إال �إذا جتر�أ الناقد العراقي ،وتفح�ص
نهاي��ة ال��سرد� ،إذ تظ��ل حوارات��ه ب�س��يطة وتعريفية
كامل الروايات ،و�أ�ش��ار �إىل بواطن �ض��عفها وقوتها،
الت�س��هم يف اكمال امل�شهد مهما كان عنيف ًا ومتوتراً،
وم��ن خ�لال ه��ذه امللحوظ��ة النقدية ،توج��ب علينا
ب��ل نراه��ا يف الكثري م��ن اللحظات زائ��دة ،مرتهلة،
مالحقة ما ميكن مالحقته ،وا�ضعني �إ�شارة االنطالق
غ�ير قادرة على زحزحة الفع��ل ،وتقدميه داخل فعل
التي نريدها :هل ا�س��تطاعت الرواية بعد التغيري رغم
�رصاعي �آخر ،تظل امل�شهدية عند حممد علوان ،جمرد
درام��ا الواقع ال�ش��ديدة العنف والغراب��ة� ،أن تفيد يف
و�ص��ف حلاالت ال متتلك وف��رة معرفية من ال�رصاع،
بن��اء دراما ن�ص��ية وتعمل على خلق و�إي�ص��ال الثيم
وت�س��يح �رسديت��ه ،داخ��ل �أط��ر التعري��ف واحلك��ي
امل�س��اعدة ،وتق��دمي ح��وارات متتلك قدرة الإي�ص��ال
ومالحقت��ه ..وهيمن��ت التوثيقي��ة على كام��ل رواية
ال مت�ص��ارعاً ،ورد فعل مت�ص��ارع
الدرامي ،وتولد فع ً
"�إمرباطورية الثعابني" للكاتب "احمد جنديل" وقد
�أي�ضاً.
ك�ش��فت عن �أنواع من العالقات
وال�سيا�س��ية
االقت�ص��ادية
والفكري��ة الت��ي ميك��ن �أن
يظل بطل القمر واألسوار لعبدالرحمن
ت�ش��كل ب���ؤراً �رصاعي��ة مهم��ة
مجيد الربيعي ،أسير دراما الواقع الباهتة
عرب ح��وارات ت�ص��اعدية متنح
مع ردود أفعال بسيطة وغير قادرة على
ال��سرد ق��درة ت�ص��ورية دافعة،
إحداث توتر وإدهاش.
لك��ن ال�س��ارد ظل يله��ث خلف
عد�س��ة �رسدية تهت��م بالزمان
وامل��كان دون االهتم��ام
بالثيمات احلكائية التي تخلق
أهمل النقد العراقي  -ضعف ًا منه  -الكثير
�رصاع�� ًا درامي�� ًا ق��ادراً عل��ى
من هذه السرديات التي القت إجحاف ًا
تو�ص��يل الغاي��ات واملقا�ص��د
املطلوب��ة ،..ثم��ة الكث�ير م��ن
وإهماال غير مقصود .النقدية العراقية،
املتناق�ضات الفكرية والنف�سية
نقدية كسلى ،تبحث عن المؤكد المعروف
غري امل�ستثمرة يف هذه الرواية
وتهمل غير المؤكد حتى وإن كان مهم ًا.
والكث�ير م��ن الرواي��ات الت��ي
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باجتاه دالالت �أخرى لت�ش��كل الرافد املهم ال�ص��انع
تفرد درامي ،و�أوقعت نف�س��ها يف خ�ض��م
مل ت�س��ع �إىل ّ
يتعمد ال�ش��بيب �إىل ت�شظيته يف
نق��ل واقعي منح بع�ض احلوارات تك��راراً المربر له،
للحدث الرئي�س ،الذي ّ
�أحاي�ين كثرية ،ت��ارك ًا احلوارات الت��ي تكون طويلة
�أو�ص��لها �إىل �ش��يء م��ن النمطي��ة واالعتيادي��ة دون
يف الغال��ب وغ�ير م�ش��كلة ل��ردود الفع��ل� ،إىل تبيان
�أن تتمك��ن من خل��ق �رصاع درام��ي تفاعلي مينحها
مقا�ص��دها الدرامية ،وهذا الفعل ناجت عن الت�ش��ظي
فهم�� ًا دقيق ًا لنوعيات ال�رصاع الذي ميكن �أن يحدث،
غري املح�سوم والراف�ض لفكرة املركزية.
ومت ّكن "طه حامد ال�شبيب" يف نتاجاته الروائية منذ
يف رواي��ة "خمي��م املوارك��ه" جلابر خليف��ة جابر،
"انه اجلراد" حتى روايته "�س�أ�س�أة" ،من ولوج وقائع
يظه��ر ال�رصاع الدرامي �أكرث و�ض��وح ًا وقوة وت�أثرياً،
اجتماعي��ة على غاي��ة من الأهمي��ة والتفاعل ،مبعداً
فلقد اعتمد الروائي ال�س��ارد الأطر التاريخية املكونة
الأ�ش��كال البنائي��ة التقليدي��ة التي يفر�ض��ها الواقع،
ب�أ�سا�س��ها الع��ام� ،رصاعات متنح ال�س��ارد اعتمادها
على �أ�سا�س �أن ثمة عالقة ال ميكن ف�صلها بني الواقع
ك�أ�س�س منطقية لقيادة الثيم ال�صغرية� ،صوب الثيمة
الب��اين واملتلق��ي الع��ارف بكينونات ه��ذه الأحداث
الأ�سا�سية.
وم�ؤثراته��ا الدرامي��ة .يف ثي��م ال�ش��بيب ،ت�ص��اعدية
يف خمي��م املواركه ،جن��د احلوارات الق�ص�يرة بع�ض
�رصاعي��ة باجت��اه املرك��ز ،وم��ع ه��ذه الت�ص��اعدية
ال�شيء ،هي التي ت�صنع �رصاع ًا درامي ًا ي�أخذ بالفعل
املهمة ،يتمكن ال�شبيب من بناء حوارات تتوافر على
ور ّد الفعل باجتاه الثيمة الأ�س��ا�س ،ويختلف "جابر"
قوة �رصاعية تنمي هي الأخرى ال�رصاعات ومتنحها
هنا عن "ال�شبيب"� ،إذ ال مينح
دفق�� ًا م��ن التق��دم باجت��اه
املتلقي فر�ص��ة احل��ل لثيمة
الق��وة املركزي��ة ،م��ع ب��روز
في
الشبيب
طه
عمد
عل��ى ح�س��اب ثيم��ة املرك��ز،
�ش��يء من اال�ست�س��هال داخل
إلى
«سأسأة»
روايته
والت��ي �س��عى �إىل توظيفه��ا
ال�رصاع الروائ��ي ،والتعجيل
بق��در كب�ير م��ن الوع��ي
يف ط��رق احلل��ول ،وبناء ثيم
خلق صور تراكمية
احل��واري وحري��ة التحلي��ل
�أخ��رى وهك��ذا ،عمد ال�ش��بيب
اعتمدت قطبي الواقع
امل�ش��هدي ..ثم��ة ق�ص��دية
يف �س�أ�س���أة وه��ي النم��وذج
مشهد
داخل
والخيال،
وا�ض��حة يف اعتماد امل�ش��هد
الأمث��ل لدرا�س��تنا� ،إىل خل��ق
الفلم
إلى
أقرب
درامي
ال�س��يمي م��ع وج��ود ح��وار
�ص��ور تراكمي��ة اعتم��دت
م�شحون بال�رصاع ،ورد فعل
قطبي الواقع واخليال ،داخل
التسجيلي الذي
يواجه��ه مي��د ال��صراع ق��وة
م�ش��هد درامي �أقرب �إىل الفلم
يتمحور حول داللة
ويدفعه �إىل �أمام بت�ص��اعدية
الت�س��جيلي ال��ذي يتمح��ور
واحدة.
فكرية
تواف��رت عل��ى دالالت فكرية
ح��ول دالل��ة فكري��ة واحدة،
تفح�ص��نا ه��ذه
ماتلب��ث �أن تراف��ق احل��دث
�أي�ض��اً ،ول��و ّ
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"انزياح احلجاب ما بعد الغياب" من �أن
الدالالت لوجدناها ت�ش��كل ب���ؤراً درامية
ت�شغل حيزين مهمني من ال�رصاع الدرامي،
تهيم��ن على الق�ص ومتح��وره ،خللق ب�ؤر
ال��ذي تعج��ز ال�رسدية ع��ن �إيج��اد مراكز
درامية تت�صارع فيما بينها.
ال�شبيب
طه
ثيمية دونهما ،وهم��ا  :الزمان احلكائي،
ال
�إذ ك�ش��فت هذه الرواية ،التي �أجدها مث ً
واملكان احلكائي .جا�س��م عا�ص��ي ،ويف
جي��داً لإيجاد ال�رصاع الدرامي ،عن قدرة
جمي��ع �أعماله ال�رسدية ،مينح العن�رصين
الكات��ب العراقي يف بناء �رسديات تعتمد
دوراً مهماً ،معتقداً بدراية �إنهما يحركان
الدراما و�رصاعاته��ا ،وتتم ّكن من قيادة
احلوارات وال�ش��خو�ص �ص��وب م��ا تريد..
الأح��داث ،ومينح��ان ال�ش��خو�ص بع��داً
واقعي��اً� ،إذ يعتمد جا�س��م عا�ص��ي زمان ًا
ويف رواي��ة �أوىل لكاتب��ة عراقي��ة ،كتبت
نف�س��ي ًا مايلبث �أن ي�ش��ع على �شخو�ص��ه،
ال�شعر ،ثم عادت لتقدم نف�سها �ساردة عرب
مانح ًا حواراته خ�صو�ص��ية فاعلة متكنه
روايته��ا "عنق الزجاجة" جن��د الإعتماد
ال�سيد
احمد
حممود
م��ن خلق �أفعال ثيمية �ص��غرية ،لهذا جند
كلي ًا على البناء الدرامي املت�صاعد ببطء
�أن دالالت ال�س��ارد ومكونات��ه ال�رسدي��ة،
وبحذر ،لكنه عارف بدور الثيم احلوارية
�أك�ثر قدرة على منح متلقيه ق��وة حتليلية متكنه من
وغاياته��ا ،وكيفي��ات الإ�س��تخدام التي �أ�س��همت يف
الولوج �إىل امل�ش��هد ،ورمبا �إع��ادة ال�رصاع كلياً ،وقد
تطوي��ر الثيمة الأ�س��ا�س وب�ؤرها امل�س��اعدة ،مع قوة
منح��ت الرواي��ة هذا احل��ق ملتلقيه��ا لأنها �ص��اغت
�أدائي��ة ممتازة داخل الفعل احل��واري وردوده ،وبهذا
�أفعا ًال وخلقت ا�صوات ًا دخلت �إىل عمق التاريخ .والن
متكنت ال�س��اردة "حتية اخلطي��ب" من تقدمي منوذج ًا
التاري��خ ميك��ن �إعادته على �أكرث من وج��ه ،وقراءته
من الأفكار والأحداث داخل ن�س��ق اعتباري حتتاجه
ب�أكرث من معنى ،ن�ستطيع من خالله تدوير ال�رصاع،
الدراما وت�س��عى �إليه .كان ال��صراع �أكرث ت�أثرياً لدى
و�إعطاء امل�شهد احلواري خ�صو�صيات وثيم قد تغاير
املتلق��ي م��ن تل��ك احل��وارات الت��ي تع�ّث�رّ ت �أحياناً،
امل�ألوف ،وتعيد �ص��ياغته ثاني��ة وثالثة ،داخل هذه
لكنها �أعادت نهو�ض��ها ثانية� ،س��اعية �إىل خلق قوة
االختي��ارات الروائي��ة الت��ي اعتمدته��ا ...ويب��دو �أن
درامي��ة ت�ص��اعدية ،رمبا كان الواقع ال��ذي اعتمدته
الرواي��ة العراقي��ة حتت��اج �إىل فه��م حتليل��ي ملهم��ة
حتي��ة اخلطي��ب ،هو ال��ذي منحها اختيار ه��ذا النوع
ال�س��يناريو امل�ش��هدي ،وكيفية اعادة �صياغته داخل
م��ن ال��صراع دون االنتب��اه ،م��ع الأخ��ذ باالعتب��ار
البن��ى ال�رسدي��ة ،و�إال ظل��ت ه��ذه ال�رسدي��ات جمرد
�أن امل�ش��هدية التلفازي��ة ،كان��ت الأق��رب �إىل �آلي��ات
انواع من احلكي امل�صنوع �إعتماداً على الواقع ،دون
اال�شتغال ال�رسدية داخل الن�ص.
الإفادة من دراما الواقع نف�سه.
ومتكنت رواية "جا�س��م عا�صي" وهو �سارد حمرتف
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وجوه فلسفية
كانط في ضيافة مواطنه هيدغر
د .ر�س ــول حمم ـ ـ ــد ر�سول

من��ذ �رشوع��ه بق��راءة مت��ون الكت��ب الفل�س��فية ،راح
يخ�ص���ص وقت ًا
مارت��ن هيدغ��ر ()1976 - 1889
ِّ
لق��راءة كتابات الفيل�س��وف الأمل��اين �إميانويل كانط
( )1804 – 1724ليب��د�أ بذلك ُ�ص��حبته مع مواطنه
الأمل��اين حت��ى بانت ثم��ار قراءات��ه تل��ك يف مقالة
كتبها �س��نة  1912حتت عنوان م�ش��كل الواقعية يف
الفل�سفة احلديثة ،وهي املقالة التي ت�ؤكِّد ،حتى الآن،
بواك�ير التفكُّر الهيدغ��ري املدوَّن عن خطاب �س��لفه

كان��ط ،تل��ك البواكري التي �رسعان ما توا�ص��لت على
بقية حما�رضات��ه وكتاباته التالية،
نحو م�س��تمر يف ّ
ومنه��ا حما��ضرات �س��نة  1923متَّ ن�رشه��ا حت��ت
عنوان �أنطولوجيا ..هرمينوطيقا الواقعانية ،يف �سنة
� ،1988أتى فيه /فيها �إىل مناق�ش��ة �آراء كانط ،ما
يعني �أن فل�س��فة مواطنه بدت ت�ست�أثر باهتمامه بعد
�سنة  ،1912لت�ستمر تالي ًا بعطاء متوا�صل؛ يف در�س
�ش��تاء  ،1926 /1925ويف در���س �ص��يف ،1927
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ت�أويل فينومينولوجي
ويف ال�س��نة ذات��ه ،و�ض��ع حما�رضات��ه نق��د العق��ل
املح�ض ..ت�أويل فينومينولوجي .ويف �أ�ص��لها كانت
عب��ارة ع��ن درو�س �ألقاه��ا هايدجر ح��ول كانط يف
(جامع��ة مارب��ورغ) خ�لال �ش��تاء ال�س��نة الدرا�س��ي
 ،1928 /1927وبقي��ت تلك املحا�رضات حبي�س��ة
الأر�ش��يف الهيدغري ل�س��نوات طويلة حت��ى تنبَّه لها
لين�رشها بع��د وفاة والده
االب��ن (هارمتان هيدغ��ر) ُ
ب�س��نة يف كت��اب �ض��من اجل��زء اخلام���س والع�رشين
م��ن الأعم��ال الكامل��ة �س��نة  ،1977وكان الأج��در
بهيدغ��ر نف�س��ه ن�رشها ككتاب يف �أثن��اء حياته لكي
يقف القارئ املهتم بفل�سفة كانط كما ي� ِّؤولُها هيدغر
�إ ّال �أننا ال نعرف �س��بب عزوف هيدغر عن ن�رشها يف
حياته!
يف تلك ال�س��نوات ،كان هيدغر مفتون ًا بفل�س��فة كانط
عل��ى نح��و مث�ير بحي��ث �أن التداخ��ل ب�ين الكتابني
الآنف�ين كان كث�يراً فيم��ا ل��و عقدن��ا مقارن��ة ب�ين
عناوي��ن مباحثهما؛ بل ويف طريق��ة هيدغر القرائية
لفل�س��فة مواطنه كانط .ويف �سنة  1930كان هيدغر
يلقي درو�س�� ًا �ص��يفية ع��ن كانط ،وه��ي التي ُن�رشت
تالي ًا حت��ت عنوان ماهيَّ��ة احلرية الب�رشي��ة ..مدخل
�إىل الفل�س��فة ،خ�صو�ص ًا الف�صل الأول من اجلزء الأول
يف الكتاب الذي �ص��در �س��نة � 1982ض��من الأعمال
الكامل��ة  -املجل��د  ،31م��ا يعن��ي �أن هيدغ��ر غيَّ��ب
ن�رشها يف �أثناء حياته!
�إن ه��ذا التداخل القرائي �س��نجده متاح ًا �أي�ض�� ًا فيما
�أقبل عليه هيدغر نف�سه عندما كان يلقي حما�رضاته
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ودر�س �شتاء  .1928 /1927ويف مو�سم حما�رضات
�سنة � ،1927 /1926ألقى هيدغر حما�رضة بعنوان
ت�أريخ الفل�س��فة من توم��ا الأكويني �إىل كانط .وفيها
متَّت املقاربة واملقارنة بني فيل�س��وف و�س��يط و�آخر
حدي��ث ،ون��شرت يف اجل��زء الثال��ث والع�رشي��ن من
�أعمال هيدغر الفل�سفية الكاملة.
وعندما �ص��در كتابه الكينونة والزمان �سنة ،1927
كان اهتمام هيدغر بفل�سفة كانط له الأهمية الكربى
م��ن حي��ث القب��ول والرف���ض؛ �إذ ا�س��تمرت الأف��كار
الكانطية ت�أ�رسه وال فكاك من الإ�ص��غاء �إىل �صوتها
الفل�سفي بالن�سبة �إليه ،وال االكتفاء بدرا�ساته ال�سابقة
ع��ن مواطنه الأملاين كانط الذي دخل �إىل ثالثة كتب
ُمهمة م��ن كتاباته يف خالل �أقل من خم�س �س��نوات
حيث ن��شر كتابه كانط وم�ش��كلة امليتافيزيقا �س��نة
 ،1929وكان ه��ذا الكت��اب يف �أ�ص��له عب��ارة ع��ن
حما�رضات �ألقاها هيدغر يف �أثناء الف�ص��ل ال�شتائي
لل�س��نة الدرا�س��ي  - 1926 /1925قب��ل �ص��دور
الكينونة والزمان  -وتكرَّر �إلقاء املحا�رضات نف�سها
يف �أيل��ول� /س��بتمرب  1928ب��ـ (معه��د ه�يردر) يف
(مدين��ة ريغا) ،ومل يكتف بذلك؛ بل �ألقاها �أي�ض�� ًا يف
(دافو�س) خالل �ش��هر �آذار /مار�س  1929لين�رشها
يف ال�س��نة ذاته ككت��اب حتت عنوان كانط وم�ش��كلة
امليتافيزيق��ا ،ويهديه �إىل ماك�س �ش��يلر حيث وفاته
يف �س��نة  .1928ويبدو �أن تل��ك املحا�رضات جاءت
كتطبيق قرائي ت�أويلي ُم�س��هب ملا تناوله هيدغر يف
اجل��زء الثاين من كتابه الكينونة والزمان املعنون بـ
"الدازين والزمانية".
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هيدغر

املرة،
يف (جامع��ة فرايبورغ  -فرع بري�س��غاو) هذه ّ
وذلك خالل دورة �س��نة  1936 /1935حتت عنوان
الأ�س��ئلة الأ�سا�س��ية للميتافيزيقا ،والت��ي حتوَّلت �إىل
كت��اب ُن��شر �س��نة  1962حتت عن��وان ال�س���ؤال عن
ال�ش��يء ..حول نظري��ة املبادئ الرتن�س��ندنتالية عند
كَ ْنت.
كذل��ك جن��ده ي�أت��ي �إىل تن��اول كان��ط يف درا�س��ات
�أخ��رى غ�ير خم�صو�ص��ة ب��ه مبا�رشة كم��ا �أ�س��لفنا؛
فبني �س��نتي  1943 /1942يكتب درا�سته املطوَّلة
مفهوم هيج��ل للتجربة ،وبينهما ،وحتديداً يف �س��نة
 ،1938انته��ى م��ن درا�س��ته ع�رص �ص��ورة العامل،
وكذلك درا�س��ته املهمة كلمة نيت�شه" :اهلل مات" �سنة
 .1943ويف حما�رضات ال�س��نة الدرا�س��ية /1955
 1956تناول هيدغر فل�سفة كانط �أي�ض ًا لين�رش تلك
املحا��ضرات يف كتاب ل��ه يعنوان مب��د�أ العلة .ويف
كل هذه الدرا�س��ات �أت��ى هيدغر �إىل ذك��ر كانط فيها
عل��ى نحو �أو �آخر ،بقي هيدغر مرافق ًا لفيل�س��وف نقد
العق��ل املح�ض يف كتابات �أخ��رى عديدة حتى ن�رش
�س��نة  1961درا�س��ته �أطروحة كانط حول الكينونة،
وهي الدرا�س��ة التي ق��د تكون كُ تبت يف وقت �س��ابق
على هذا الت�أريخ.

هرمينوطيقا الواقعانية

كانط

تلم�س م�سارات القراءة الهيدغرية لفل�سفة مواطنه
�إن ُّ
�إميانوي��ل كان��ط تتطلَّ��ب ق��راءة كل ه��ذه الأعم��ال
املذكورة بت���ؤدة ومتابعة ت�أريخي��ة لتبيان الكيفية
الت��ي يفكِّ��ر فيه��ا هيدغر داخ��ل امل�تن الكانطي؛ بل
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يف تلك املرحلة ه��ي :الأنطولوجي ،والهرمينوطيقا،
يف اخلط��اب الكانط��ي برمته ،وميكنن��ا �أن نقف عند
والواقعاني��ة .ويف الوق��ت ال��ذي كان��ت في��ه تل��ك
بع�ضها ،وهي� :أنطولوجيا ..هرمينوطيقا الواقعانية،
املحا�رضات مدوَّنة ،بقيت �أي�ض�� ًا حبي�سة ال�صَّمت من
ومن ثم الكينونة والزم��ان ،وخاللهما حما�رضاته/
حي��ث الت��داول العمومي؛ فهي مل ُتن��شر �إ ّال بعد وفاة
كتاب��ه كان��ط وم�ش��كلة امليتافيزيق��ا ،وحما�رضاته
هيدغر! و�إذا كان هيدغر تويف يف �س��نة  ،1976ف�إن
نقد العق��ل املح�ض ..ت�أويل فينومينولوجي ،ومن ثمَّ
حما�رضات��ه تل��ك �س�� ُن�رشت يف �س��نة � 1988ض��من
حما�رضة الأ�س��ئلة الأ�سا�سية للميتافيزيقا �أو ال�س�ؤال
املجل��د الثالث وال�س��تني م��ن الأعم��ال الكاملة حتت
عن ال�ش��يء ،..من دون بخ�س بقية مقاالته ودرا�ساته
عنوان �أنطولوجيا ..هرمينوطيقا الواقعانية.
وكتب��ه وحما�رضات��ه الأخ��رى الت��ي � ّأول��ت اخلطاب
كان��ت تل��ك املحا��ضرات ت�أ�سي�س��ية م��ن الناحي��ة
الكانطي.
الفل�س��فية جل��زء كب�ير من فل�س��فة هيدغ��ر يف كتابه
يب��دو لنا� ،أن هيدغر و�ض��ع يف هذه امل�ؤلَّفات ُجل ما
الكينون��ة والزم��ان الذي �ص��در �س��نة  ،1927حيث
اخلا�ص��ة بكانط ،خ�صو�ص�� ًا �أنها
ُتري��د قول��ه قراءته
ّ
انفتاح الأفق الفل�سفي لفيل�سوف �أ�سمه مارتن هيدغر
�ضمَّت ُجل م�سارات هيدغر الفل�سفية ،وهو ما �ستبد�أ به
ال��ذي اعتن��ى بالبني��ة اجل�س��ديَّة لن���ص حما�رضات
در�ستنا هذه� .أما الكتابات واملحا�رضات والدرا�سات
 ،1923حت��ى �إنه زوَّده��ا مبق ِّدمة وجيزة ،ما يعني
واملقاالت الهيدغرية الأخرى التي اخت�صَّ��ت بفل�سفة
�أن��ه ،ومنذ البداي��ة ،كان يع ّده��ا للن�رش ككت��اب� ،أما
كانط ف�سرنجئ حتليلها املكثف حلني من الزمان من
ملاذا ت�أخَّر ن�رشها بحيث �صدرت مطبوعة بعد وفاته
دون �إهمالها كلي ًا يف درا�ساتنا هذه.
بخم�سة و�ستني �سنة؟ ذلك �أمر مل نكت�شفه بعد!!
متابعة
ب��دا �إميانوي��ل كان��ط زائ��راً خفي��ف الظ��ل يف تل��ك
 .1خالل �س��نة  ،1923كان هيدغر يلقي حما�رضة
فاملرات التي ورد ا�س��مه فيها ال عناء
املحا��ضرات؛
�أ�س��بوعية يف (جامع��ة فرايب��ورغ) تتن��اول ثالث��ة
ّ
يف ع ِّده��ا ،حيث ظهر كانط فيها كفيل�س��وف ال حول
مفاهيم بدت مركزية يف خطابه الفل�سفي الذي تبلور
وال قوة له فيما يريد هيدغر قوله
فيه��ا ،ف�لا توج��د ق��راءة بعينها
تلمس مسارات القراءة الهيدغرية لفلسفة
ُّ
لفيل�سوف نقد العقل املح�ض على
َّ
الرغ��م م��ن �أنه ح��ضر يف مق ِّدمة
تتطلب قراءة كل
مواطنه إيمانويل كانط
الكتاب على نح��و حجاجي عابر
هذه األعمال المذكورة بتؤدة ومتابعة
ب��دا في��ه �أمنوذج�� ًا لفيل�س��وف ال
ِّ
يفكر فيها
تأريخية لتبيان الكيفية التي
تذكره كما
ميكن
إمنا
�
ب��ه
حتذى
ي
ُ
ُّ
هيدغر داخل المتن الكانطي.
مت تذكُّ ��ر مارت��ن لوثر (- 1483
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بو�ص��ف تل��ك املرجعي��ة
 ،)1546واجلم��ع بينهم��ا
تبدو قراءات هيدغر
م��ن �إ�ش��كاليات الفل�س��فة
يف �س��ياق تذكُّ ��ري يعن��ي
لفلسفة كانط ذات آفاق
الكانطية.
الهوتي��ة
تذكُّ ��ر مرجعي��ة
ّ
د
ر
مج
فهي
ة،
ي
تمهيد
َّ
ّ
يف تل��ك املحا��ضرات
ولكن بن�سبة معينة.
فيها
يظهر
أولية
إرهاصات
م��ا كان ح�ض��ور كان��ط
يع��ود هيدغ��ر �إىل �س��لفه
�س��وى م�ؤ��ِّشس رِّ �س��لبي فه��و
كان��ط وي�س��تح�رضه يف
صاحب نقد العقل المحض
ال�ض��د ال��ذي ال ي��روق
الفقرة اخلام�سة من الف�صل
كفيلسوف خلفي ُيحتذى
لفيل�س��وف الواقعاني��ة �أو
الثاين عبرْ �س��ياق حجاجي
به بوصفه أنموذج ً
للمقارنة
ا
احلدثي��ة الهرمينوطيقي��ة؛
�ض��د كان��ط غري مق�ص��ود،
أثناء
في
به
واالستشهاد
�إذ �ش��تان ب�ين اجله��از
ي�س��تذكره وه��و يناق���ش
املفاهيم��ي لكانط يف نقد
مفه��وم الإن�س��ان بو�ص��فه
معين من
بناء موقف
ّ
العق��ل املح���ض ،واجله��از
ال فيح�رشه يف
حيوان ًا عاق ً
رؤية أو نظرية أو قضية أو
املفاهيم��ي لهيدغ��ر يف
خانة التفكري ال ِّديني حتى
مفهوم.
أو
مسألة
�أنطولوجي��ا ..هرمينوطيقا
�إن��ه ي�س��تذكر كت��اب كانط
الواقعاني��ة ،فث��مَّ فرق بني
ال ِّدي��ن يف ح��دود جم��رَّد
الإن�س��ان كحي��وان عاق��ل
العقل يف ظل تخلي هيدغر
والإن�س��ان بو�صفه ذلك الكائن (� )Daseinأو ممُ كن
كلي�� ًا ع��ن داللة ور�س��م م�ص��طلح الإن�س��ان كحيوان
الوجود بذاته  -بح�س��ب ترجمتي مل�ص��طلح( (D a
عاق��ل ،لي�س هذا فح�س��ب؛ بل ي�ص��ف هيدغر مواطنه
التوجه الأنطولوجي لكل منهما.
 - )seinناهيك عن
كان��ط  -باملقارن��ة م��ع ماك���س �ش��لر (- 1874
ُّ
 .2يف (جامعة ماربورغ)� ،ألقى هيدغر بني �س��نتي
 - )1929ي�صفه بـ "الدوجماطيقية �أو الدوغمائية"
1927 /1926حما��ضرة حت��ت عن��وان ت�أري��خ
ال��ذي كان ماك���س �ش��يلر توغَّل فيها �أك�ثر من كانط
الفل�س��فة ..من توم��ا الأكويني �إىل كان��ط قارن فيها
نف�سه.
ب�ين كانط وتوم��ا الأكويني .كانت تل��ك املحا�رضة
من جهة �أخرى ،ويف �سياق حديث هيدغر عن العالقة
الأوىل الت��ي اندفع فيها هيدغر �إىل تخ�ص��ي�ص قوله
ب�ين الظاه��رة والفينومينولوجي��ا ،يرتق��ي هيدغ��ر
القرائ��ي ع��ن كانط كفيل�س��وف ميك��ن املقارنة بينه
بالفيل�سوف كانط �إىل م�ستوى الكانطية �أكرث ،يرتقي
وغريه م��ن الفال�س��فة ،واختار لذلك توم��ا الأكويني
جمرد فيل�سوف �إىل (مذهبه)� ،إىل النَّزعة
به من كونه ّ
املرة الأوىل
الكانطية� ،إىل االجتاه الكانطي ،وهي املرجعية التي
( )1274 - 1225قبال��ة كان��ط ،وهي ّ
الت��ي يرتق��ي فيها ا�س��م كانط �إىل عن��وان حما�رضة
ي�ؤ�صَّل فل�سفة فلهلم دلتاي ( )1911 - 1833فيها
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رت�سندايل
قراءته الت�أ�ص��يلية ب�أن �أيَّة فل�سفة للمثال ال ْ
ال تعني االنغما�س يف ما هو الهوتي! فمعاجلة كانط
بدت فل�س��فية كما ه��ي معاجلة �أر�س��طوطالي�س وهو
ت�أ�ص��يل درج عليه هيدغر يف الكثري من �أبحاثه التي
يحل��و لها الرج��وع �إىل الأ�ص��ل الإغريقي وذلك درب
من دروبه املمتعة.

�آفاق متهيد ّية
حت��ى هن��ا ،تبدو ق��راءات هيدغر لفل�س��فة كانط ذات
متهيدية ،فهي جم��رَّد �إرها�ص��ات �أولية يظهر
�آف��اق
ّ
فيها �ص��احب نق��د العقل املح�ض كفيل�س��وف خلفي
ُيحتذى به بو�ص��فه �أمنوذج ًا للمقارنة واال�ست�ش��هاد
ب��ه يف �أثناء بناء موقف معينّ من ر�ؤية �أو نظرية �أو
ق�ض��ية �أو م�س���ألة �أو مفهوم ما دون � ّأية تبعية ُتذكر،
لك��ن ذل��ك الإرها���ص الأويل كان بداي��ة طريق نحو
نقا�ش��ات معمَّق��ة يف ن�ص�ين مهمني هم��ا :الكينونة
والزم��ان ،وكانط وم�ش��كلة امليتافيزيقا ،ناهيك عن
نقد العق��ل املح���ض ..ت�أوي��ل فينومينولوجي ،وهي
املحا��ضرات /الكت��ب الذي ح�رض فيه كانط �ش��يخ ًا
لع ّله من الظلم جتاوز مقامه �أو جمرَّد ا�ستذكاره على
نحو عابر ،..فكيف كان ح�ضور كانط يف هذه الكتب/
املحا��ضرات؟ كي��ف كان خطاب كانط مق��روءاً من
ال�سوداء فيها؟
جانب فيل�سوف الغابة ّ

المربد النقدي

يف وق��ت كان فيه خمطوط الكينون��ة والزمان ي�أخذ
طريقه للن�رش.
يف تل��ك املحا��ضرة� ،أعطى هيدغر �أهمي��ة الفتة �إىل
رت�س��ندايل الكانطي عادا � ّإياه نقطة ال�رشوع
املثال ال ْ
والتقاط��ع لفل�س��فة ما بع��د الكانطية ،ال �س��يما لدى
فخته و�ش��لنج وهيجل .وفيها �أكَّد �أي�ض ًا على �أن ر�ؤية
رت�س��ندالية �إمن��ا ترتبط يف �أفق
كان��ط يف املثالية ال ْ
�أنط��و  -الهوتي يع��ود بجذوره �إىل توم��ا الأكويني،
وه��و ما �أ�صَّ��له هيدغر �س��ابق ًا يف حما�رضاته ل�س��نة
 ،1923ولك��ن بنمط مقارنة �آخ��ر عندما راح ُينبت
م��ا هو الهوتي كمرجعية كانطية لدى فلهلم دلتاي؛
البعد الدوجماطيقي الذي
بل لدى ماك�س �ش��يلر حيث ُ
يحفل به خطابه.
�إن املقارن��ة الهيدغري��ة ب�ين كان��ط والأكوين��ي
تب��دو يف تل��ك املحا��ضرة ذات ُبعد ت�أ�ص��يلي ُيظهر
مثالي��ة كانط بو�ص��فها مرتبط��ة بالفك��ر الالهوتي
الكال�س��يكي لي���س فقط عند الأكوين��ي؛ بل حتى لدى
�أر�سطوطالي�س ( 385ق.م –  323ق.م) ،ما يعني �أن
رت�سندالية الكانطية
رت�س��ندايل �أو املثالية ال ْ
املثال ال ْ
�إمن��ا هي جم��رَّد مفتاح لفهم العالق��ات بني الهوات
توما الأكويني والالهوتيات القدمية الباكرة ،ومنها
الاله��وت الأر�سطوطالي�س��ي كم��ا ه��و يف تط ّلعات��ه
الفل�سفية.
ومن جهة �أخرى ا�س��تدرك هيدغر يف تلك املحا�رضة
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ّ
ً
وأشكلة
السردي :اشتباك ًا
التجريب ّ
في قصة ( اإلقامة على األرض ) لجهاد مجيد
د .نادية هناوي

ا�شتباك مفاهيمي
كث�يرة هي املفاهيم الت��ي حتمل يف داخله��ا �أبعاداً
خمتلف�� ًة لكنها تب��دو يف ظاهرها متقارب��ة وواحدة
كال ّن���ص وال ّتنا���ص واجلن���س وال ّتجني���س الت��ي لها
يف النظري��ة احلديث��ة املعا�رصة حيز مهم و�ش��ائك.
وال�س��بب ه��و ما يب��دو عليها م��ن متاث��ل بينما هي

عل��ى تغاير تام .و�إذا كان مفهوم الن�ص قد �ش��اع يف
الدرا�س��ات اللغوية والل�س��انية ال�ش��كالنية والبنيوية
وع��رف التنا���ص اهتماما مركزيا يف الدرا�س��ات ما
بعد البنيوية؛ ف� ّإن ق�ض��ية الأجنا�س والتجني�س ظلت
ه��ي الأهم بني ق�ض��ايا النظرية الأدبي��ة .الأمر الذي
جعلها ق�ض��ية دائم��ة ال ّتط��ور يف �أبعادها ودالالتها
ووظائفه��ا وحتديداتها منذ �أر�س��طو �إىل الي��وم .و�إذا
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كانت عملية الإنتاج الكتابي حم�ص��لتها الن�صو�ص؛
ف���إن عملي��ة التفك�ير يف ه��ذا الإنت��اج حم�ص��لتها
الأجنا�س.
مر الع�ص��ور ن�ش��اط ًا
وطبيع��ي � ّأن الأدب مور�س على ِّ
�إن�س��اني ًا يتج�س��د يف ن�ص��و�ص متخيلة ه��ي مبثابة
وقائع ن�ص��ية ،لي�س��ت عائمة يف عملية �إنتاجها؛ بل
م�ص�� ّنفة ومقولبة بتحديدات معينة لي�س��ت فو�ضوية
و�إمنا مقننة مبميزات و�سمات تطورت تاريخي ًا حتى
تر�سخت �شعراً ونرثاً.
وال عجب بعد ذلك �أن ت�س��بق بنائية ال ّن�ص ت�صنيفية
اجلن���س ال��ذي ال يفك��ر في��ه �إال بع��د �أن تك��ون تل��ك
البنائية قد ا�ستقرت بعد خما�ض �إثبات الوجود حتى
و�ص��لت �إىل مرحلة التج�س��د قالب ًا له حدوده .فقالب

الدرام��ا مث�لا خمت���ص ب�إبداعي��ة الن���ص امل�رسحي
الرتاجي��دي والكومي��دي وقال��ب ال�ش��عر الغنائ��ي
تتجن�س فيه الأ�شعار الوجدانية والرثائية والهجائية
واحلما�س��ية الأنوي��ة واخلطابية ،والقال��ب امللحمي
خمت�ص بالن�صو�ص ال�ش��عرية الغريية واملو�ضوعية
والبطولية ال�ضخمة.
وم��ع تغ�ير �أمن��اط التفك�ير و�أ�س��اليبه ونظريات��ه
ومدار�س��ه ح�ص��ل تب��دل كب�ير يف التنظ�ير ل�ل�أدب
وتاريخ مفاهيمه وق�ض��اياه ومنها ق�ضية الأجنا�س
الت��ي �ش��هدت تغي�يرات لي�س��ت قليل��ة �س��اهم فيه��ا
الفال�س��فة واملفك��رون والنق��اد والأدب��اء �أحيان�� ًا
�أي�ض��اً .فتب ّنى ق�س��م منهم النظرية الأر�سطية مر�سخ ًا
ال�ص��نفية التجني�س��ية الثالثي��ة بينم��ا تعاطى ق�س��م
ث��ان م��ن املنظرين فهم�� ًا مغايراً يق��وم على مركزة
ٍ
الن�ص ليكون خارج موا�ض��عات الت�ص��نيف م�ؤمنني
بالالجتني�س ،و�آثر ق�س��م ثالث اجلمع بني الر�أيني من
خ�لال القول بالتداخ��ل بني الأجنا�س التي بع�ض��ها
كربى وبع�ضها الآخر �أمناط �صغرى.
ومم��ن مث��ل الق�س��م الأول هيغ��ل وغوت��ه وبرونت�ير
ولوكا���ش ونورث��روب ف��راي وجريار جيني��ت و�أيف
�ستالوين الذي دافع عن نظرية الأجنا�س م�ؤمن ًا � ْأن ال
ن�ص بال جن�س ،و�أننا "عندما ن�صف الن�ص فقد يكون
ذلك توطئة لفهمه"(.) 1
ومم��ن مثل الق�س��م الثاين دي��درو وهوغو وكروت�ش��ه
وبالن�ش��و الذي ر�أى � ّأن ماهية الأدب" انفالته من كل
تعريف �ضيق ،ومن كل و�صف يجمده"(  ،)2وممن مثَّل
الق�س��م الثالث باخت�ين وروالن بارت وليت�ش ودريدا
وجولي��ا كرت�س��يفيا التي بينت � ْأن بالتنا�ص ي�ص��بح
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لها الأولوية دوم ًا بو�ص��فها
الن���ص لوح��ة ف�سيف�س��ائية
على الرغم من التغيرات
ه��ي املنطلق اجلم��ايل الذي
م��ن االقتبا�س��ات �أو بتعب�ير
الكثيرة التي طرأت
منه تتخذ �أية نظرية جتني�سية
ليت�ش �سل�س��لة م��ن العالقات
وبسببها
األدب
على
�س��متها العلمية ا�س��تناداً �إىل
والتفاع�لات م��ع ن�ص��و�ص
تنوعت فنونه وأشكاله؛
املعيارية والنظر التو�صيفي
�أخ��رى ،وبتعب�ير دري��دا"
ذي املقايي���س املح��ددة
كل ن���ص �ص��ادر ع��ن جن�س
فإن محصلة تلك
واملعروف��ةّ � .أم��ا النظري��ات
ف�أكرث" �أما دومنيك مانغونو
التغييرات بقيت
التي تبنت الالجتني�س ومنها
فتحدث عن مفارقة ما �سماه
ثالثية
للصنفية
خاضعة
نظرية كروت�ش��ه ف�إنها �أي�ضا
(الو�ض��ع امل��وازي) �أي � ّأن
التجنيس( غنائي/
�س��عت �إىل التنمي��ط معت�برة
ل�ل�أدب مكان�� ًا يف املجتم��ع
اجلمالية الن�صية هي املعيار
ال ميك��ن تعي�ين موقعه ،فهو
درامي /ملحمي).
و� ّأن امل�س���ألة لي�س��ت مرتوكة
املكان والالمكان( .)3
على الغارب بكلية ال نهائية.
وعل��ى الرغ��م م��ن التغريات
وتظل �أحد عوائق الت�ص��نيف
الكث�يرة الت��ي ط��ر�أت عل��ى
�إىل �أجنا�س �أو �أنواع �أو �أ�شكال �أو �أمناط هي املعايري
الأدب وب�سببها تنوعت فنونه و�أ�شكاله؛ ف�إن حم�صلة
الت��ي تختل��ف يف درج��ة عموميته��ا وخ�ض��وعها
تل��ك التغي�يرات بقي��ت خا�ض��عة لل�ص��نفية ثالثي��ة
للتق�س��يم الثالثي :غنائي ملحمي درامي .ومبا يجعل
التجني���س( غنائي /درامي /ملحمي) بو�ص��ف هذه
ال�ش��ك يف املعايري التي تل��م �أطراف نظرية الأجنا�س
الأجنا���س �أجنا�س�� ًا ك�برى ،و� ّأن �أية ن�ص��و�ص ُتبتدع
مف�ضي ًا �أحيانا �إىل الت�سا�ؤل عن الأجنا�س نف�سها.
خارج هذه ال�صنفية عليها � ْأن ُتثبت اختالفها وت�ؤكد
ولي���س الوع��ي بالأجنا���س �س��وى وعي باال�ش��تغال
ر�سوخها .وعندها ت�ستحق �أن ت�سمى جن�ساً ،وما على
التاريخ��ي لها ،والإبداع نف�س��ه �إنت��اج تاريخي �إزاء
ال وثابت ًا
املنظر الأدبي �سوى الإقرار بها قالب ًا م�ستق ً
بن��ى لغوي��ة ناجتة من �سل�س��لة م��ن البنى ال�س��ابقة
كما ح�ص��ل مع الأجنا�س احلديثة( الرواية والق�ص��ة
عليه��ا .وهو م��ا ج�س��دته نظرية التنا���ص وكان لها
الق�صرية وق�صيدة النرث).
ت�أث�ير كبري يف االجت��اه نحو الالجتني���س من خالل
وال خالف � ّأن جمالية �إبداع هذه الن�صو�ص متغايرة
قوله��ا بالتداخ��ل الذي مع��ه ُتنتفى �أهمي��ة القوالب،
بح�س��ب موا�ض��عات ت�ص��نيفها قالب�� ًا ل��ه يف ع��امل
وتغ��دو التنا�ص��ات ال حدَّ له��ا ،فيها تندم��ج احلدود
التجني���س بنائي��ة ثابت��ة .ومبوجها تك��ون للخطاب
الن�ص��ية للخطابات الأدبية مع بع�ض��ها بع�ض ًا ومع
الأدب��ي تقاليده املميزة وتقنينات��ه القابلة للتعيني.
غريها من الفنون والعلوم..بيد �أن ذلك االنفتاح يظل
وي�ش�ير تاريخ التنظري للأدب �إىل � ّأن ق�ضية الأجنا�س
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الذي يغري املنظر الأدب��ي يف تناول هذه املفاهيم،
�أهي انفتاحية التنا�ص �أم هي ر�س��وخية الأجنا�س ؟
و� ُّأي بع��د م��ن �أبعاد هذه املفاهيم ه��و الأكرث �إقناع ًا
لا ؟ �أ ه��و البعد النظ��ري �أم البع��د الإجرائي �أم
وتدلي� ً
هما مع ًا ؟

�إ�شكالية تطبيقية
� ْأن ن�ض��ع �إجاب��ات وافي��ة للأ�س��ئلة املتقدم��ة يعني
مواجهتها ب�أ�س��ئلة �أخرى تقت�ض��يها عملي��ة التمثيل
ك�س��بيل به ن�س��تطيع بلوغ حم�صالت نظرية تخرجنا
من بوتقة الإ�ش��كال �آنف الذكر �أو على الأقل حتل لنا
بع�ض�� ًا من ا�شتباكاته التي هي يف الأ�سا�س تطبيقية
�أكرث منها نظرية.
وم��ن تلك الأ�س��ئلة التي به��ا نواجه الأ�س��ئلة �أعاله :
هل ميكن للم�ؤلف �أن ينتج ن�ص�� ًا يخ�ض��ع يف حدوده
لل�صنفية التجني�سية ويتحرر منها يف �آن معاً؟ بعبارة
�أدق كيف يتاح للم�ؤلف �أن يجمع يف ن�ص��ه الإبداعي
بني ن�شاطني متعار�ضني هما التجني�س والتن�صي�ص
�أي �أن��ه يتعاط��ى التنا�ص واقع�� ًا �إبداعي ًا ويف الوقت
نف�سه يتقيد بثوابت النظر املعياري للمفاهيم ؟
م��ن امل�ؤكد � ّأن التنا���ص عملية كتابي��ة عفوية فيها
اخلطاب يتداخل يف حدوده الن�صية مع ن�صو�ص �أخر
بال �أية �ض��وابط لغوية �أو معرفية �أو تاريخية بعك�س
التجني���س الذي هو قولب��ة كتابية ت�ش��كلت قواعدها
تاريخي ًا وخ�ضعت لها الن�صو�ص الأدبية نقدياً .و�إذا
كان التنا���ص ي�ش��تغل يف منطق��ة الن���ص بانفتاح،
والتجني���س ي�ش��تغل يف م��ا قبل ه��ذه املنطق��ة وما
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مت�ض��ارب ًا مع فك��رة الأجنا�س وثوابتها و�أن�س��اقها،
والأهم ه��و تاريخيتها .من هنا تتولد ال�ش��ائكية يف
فه��م مق��والت الن���ص والتنا���ص والتجني���س وتغدو
الإ�ش��كالية �إ�ش��كالية جتني���س �أك�ثر منه��ا �إ�ش��كالية
خطاب.
و�إذا كان��ت نظري��ة الأن��واع ق��د افرت�ض��ت � ّأن الن�ص
الأدب��ي مث��ل الكائ��ن احل��ي يول��د وينمو ث��م ميوت،
وخالفتها نظرية الأجنا�س التي فيها لكل ن�ص قالبه
التجني�س��ي و�أن�س��اقه الت��ي جتعله م�س��تقراً ال يعرف
ذواء؛ ف�إن نظرية التنا�ص �آمنت بالالتقنني بو�ص��ف
ً
لا لالندماج
الن���ص
بن��اء مفتوح�� ًا بال ح��دود وقاب� ً
ً
والتفاع��ل مع �أي ن�ص �آخر .ويطلق على هذه العملية
االندماجية ا�س��م( التداخل االجنا�س��ي �أو الن�ص��ي �أو
تفاعل الن�ص��و�ص �أو التما�س��ك الداخلي �أو التجان�س
 )Homogeneityالتي فهمها بع�ضهم خط�أ �أنها
نظرية بينما ه��ي عملية تطبيقي��ة ملفاهيم النظرية
التنا�صية.
وهذا الفهم هو �أول م�ؤ�رش فكري على ال�شائكية ب�ش�أن
التنا�ص وموقعه بني الن�ص واجلن�س ومدى ق�ص��دية
امل�ؤل��ف يف �أن يك��ون فيه��ا ذات�� ًا حي�� ًة �أو ال يك��ون،
ال عن م�ؤ�رش الت�ضاد بني التجني�س وما يقت�ضيه
ف�ض ً
م��ن قواعد وتقني��ات ،وب�ين التنا�ص وم��ا ي�رشعنه
حدية
بالتداخ��ل م��ن الالتقن�ين الذي هو مت��رد على ّ
القوالب وثورة على �سطوة القواعد.
فكي��ف نفك اال�ش��تباك النظري بني ه��ذه املفاهيم ؟
و� ُّأي مفهوم هو الأكرث منطقية والأقل عر�ض��ة للجدل
وامل�ؤاخذة ؟ وهل تقت�رص �شائكية هذه املفاهيم على
البعد الداخل��ي للن�ص �أو �أنها تتعدى �إىل خارجه؟ ما
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بعدها بتقييد تام؛ ف� ّإن حم�صلة التداخل
هي � ّأن اجلن�س الذي حدوده �أقوى �س��يربز
يف التداخل بال�صهر والإذابة ثم بالعبور
علي��ه .وبهذا يثبت ذلك اجلن�س �أنه الأكرث
ق��درة عل��ى الثب��ات حم��وال التداخل من
كونه ن�شاطا عائما بال معايري �إىل ن�شاط
حم��دد ونهائ��ي مو�ص��وفا ب�إجنا�س��ية
معين��ة وحام�لا �س��ماتها ومعايريه��ا
متقيداً بها.
ال �ش��ك � ّأن منظ��ري الأدب الغربي�ين
ق��د �أ�ش��اروا �إىل � ّأن الكتاب��ة ح��رة لكنه��ا
لي�س��ت فو�ض��وية و�أنها حماكاة لكن من
دون تك��رار ،لكن هناك م��ن ر�أى العك�س،
فمي�ش��يل بوت��ور مث�لا يذه��ب �إىل "� ّأن �أف�ض��ل ما يف
الكتاب��ة كما نعل��م هو الإبق��اء على ال��كالم( الكالم
يذه��ب) والكتابة تبقى لك��ن العجب العجاب هو �أنها
ال ت�سمح لنا ب�إعادة اخلطاب وتكراره بكامله"( .)4
وه��ذا يعني �أننا على وف��ق الفهم الذي نتبناه لعملية
التمازج الن�صي كتداخل �أو كعبور يتحدد فهمنا الذي
به تنفرج �ش��ائكية الفاعلية التجني�س��ية وا�ش��تباكية
مفاهيم الن�ص والتنا�ص واجلن�س.
ولك��ن �أي العمليتني( التداخل  /التج�س�ير) هي �أكرث
منطقي��ة و�أي النظريت�ين (نظرية التنا���ص �أو نظرية
العبور) �أحرز للمقبولية يف النظرية الأدبية ؟
بالطب��ع لن يكون الق��ول ب�إحداهما مقنع ًا ما مل يكن
االختيار مدعم ًا بحجج ن�س��تلها من النظرية الأدبية
نف�س��ها وما فيها من موا�ض��عات النظر املعريف �إزاء
جماليات الإنتاج الأدبي.
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ولنبد�أ بالتداخل كمفهوم فيه الن�ص��و�ص
املتداخلة ال ح�رص لها ودالالتها وا�س��عة
ومتعددة .فيك��ون �أي ن�ص �أدبي مفتوح ًا
دائم�� ًا ب�لا بداي��ة وال نهاي��ة ا�س��تناداً
هيكل
�إىل نظري��ة التنا���ص الت��ي فيه��ا مفهوم
الن�ص غام���ض وحمري الفتق��اره �إىل �أية
حم��ددات خ��ارج ن�ص��ية حت��دد اختالفه
عن غ�يره ومتاي��زه علي��ه ،تق��ول جوليا
كر�س��تيفيا يف" الأداء يف ثقاف��ة م��ا بعد
احلداث��ة" " كل ن�ص يت�ش��كل وك�أنه نتف
م��ن اال�ست�ش��هادات و�أن كل ن���ص ه��و
روالن بارت امت�ص��ا�ص وحتويل لن�صو�ص �أخرى و�أن
مقولة تفاعل الن�ص��و�ص يف طريقها لأن
حتل حمل مقولة تفاعل الذوات"() 5
وترتادف مع التداخل �ألفاظ ( توالد  /انبثاق /تعالق
 /ا�س��تدعاء /حتوي��ل � /إدم��اج /جتمي��ع  /تنافذ /
ت�ش��كيل) التي بها جميعا تكون الن�صو�ص املتداخلة
مائع��ة ال حدود لها وال قال��ب يجمعها بل مذابة يف
بع�ض��ها بع�ض��اً ،وبهذا تتكاثر الن�ص��و�ص وتتنا�س��ل
حتى ال وجود ملركز �أو نظام �أو بنية.
لق��د �أف��ادت نظري��ة التنا���ص �إجرائي�� ًا م��ن فل�س��فة
التفكي��ك وت�ض��منت كث�يراً م��ن موا�ض��عات النظرية
االب�ستمولوجية التي مبوجبها مل يعد بني الن�صو�ص
ح��د غ�ير قابل للتنا���ص؛ بي��د �أن ذلك ال يعن��ي �أنها
بالتداخ��ل الن�ص��ي ق��د زحزح��ت القوال��ب و�ألغ��ت
اجنا�س��ية الن�ص ك�أن يكون رواية �أو ق�صة ق�صرية �أو
م�رسحي��ة مما ذه��ب �إليه بع�ض النق��اد الذين ف�رسوا
عملي��ة التداخ��ل ب�أنها حتطي��م لفكرة اجلن���س ،ك�أن
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خام�سا� :إذا كانت ال�سمة االنفتاحية لنظرية التنا�ص
تتجل��ى �إجرائي��ا يف مفه��وم التداخ��ل الن�ص��ي؛ ف�إن
نظري��ة العبور ب�ين الأجنا�س هي التجل��ي الإجرائي
لفاعلي��ة التجني���س وب�أربع��ة �أجنا���س عاب��رة
هــــــــــــــي( الرواية ،ق�ص��يدة النرث ،الق�صة الق�صرية،
املقالة)

ق�صة ( الإقامة على الأر�ض )
وفرادة التمثيل االجنا�سي
للق�صة الق�صرية مكانة مهمة بني الأجنا�س الأدبية،
وال�سبب م�ساحتها التجريبية التي تتيح لها �أن تكون
جامعة وحمتوية لل�ش��عر ب�أجنا�سه و�أنواعه �أو لل�رسد
ب�أجنا�س��ه كالرواية وامل�رسحية واملقالة والر�س��الة
و�أنواعه كال�سرية والق�صة الق�صرية جدا.
م��ن هنا ت�أتي �ص��عوبة الق�ص��ة الق�ص�يرة التي على
ق�رصه��ا وحمدودي��ة كتابتها حتتاج �إىل و�س��ائل ال
تتوف��ر ب�س��هولة .وهذا عك�س ما يعتق��ده كثريون من
�أن كتابة الق�ص��ة الق�ص�يرة هي املقدم��ة �أو الفاحتة
الإبداعي��ة لكتابة �أجنا�س �أخرى .ومن �أهم الو�س��ائل
الق�ص�ص��ية التجريب ال�رسدي بالتداخل الن�ص��ي بني
فني ال�رسد وال�ش��عر وما ي�س��تتبعهما من جتني�س ،به
ّ
تعرب الق�صة الق�صرية على ق�صيدة التفعيلة.
ومن املهم الت�أكيد �أن ال�شعر وال�رسد بعمومهما لي�سا
جن�س�ين نظ��را ملا ميت��ازان ب��ه يف �أ�ص��ول النظرية
الأدبية من ال�س��عة التي معه��ا ال ميكن حتديدهما �إال
يف �ش��كل �أجنا�س تتف��رع عنهما ،ول��كل جن�س كيان
قائ��م بذاته حتى ال تذبذب وال ه�شا�ش��ة يف قالبه بل
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الأدب �إنت��اج ذات��ي احلركة يكونه االخرتاق ح�س��ب،
�أو �أنه��ا عملية �إن�ش��اء لأجنا�س جدي��دة منها مثال ال
ح�رصا رواية ميتا�رسدية ورواية تاريخية وق�ص��يدة
ت�شكيلية وق�صة �شعرية.
الأم��ر ال��ذي نحت��اج فيه �إىل و�ض��ع معيار من�ض��بط
وح��ازم يتعدى مفهوم( التداخل الن�ص��ي) �إىل عملية
فيها تكون والدة الن�ص طبيعية و�ش��فراته مت�أ�ص��لة
في��ه تتحك��م ب�ص��وره وجمازات��ه .وه��و م��ا يتطل��ب
من القارئ ت�س��لح ًا بخربة منا�س��بة تتعل��ق بالأبنية
التحتية والعلوية وكيفيات التحويل الل�ساين وال�صهر
والإذابة الت��ي هي �أنظمة �ش��كلية معيارية ..فما هذا
الفهم الذي نعنيه هنا ؟
�إنه العبور الذي به ن�ص��ل �إىل النقطة الثانية حول ما
كن��ا قد ت�س��اءلنا حوله و�أعن��ي� :أي الفهمني هو �أكرث
منطقية ومقبولية يف النظرية الأدبية ؟
لي�س العبور جمرد عملية ا�س��تكمالية لعملية التداخل
الن�صي ح�سب؛ بل هو �أي�ضا عملية ردم الفجوات التي
ترافق التداخل الن�صي عملي ًا ونظري ًا من خالل:
�أوال� . :أنه��ا ت�ض��ع للتمازج بني ن�ص�ين �أو �أكرث قالب ًا
حمدداً.
ثاني��ا� :أنه��ا تنظ��ر �إىل الن�ص ال كبن��اء كتابي و�إمنا
كقالب فني.
ثالث��ا :االحت��واء الذي هو مبثابة جت�س�ير ،فيها يعرب
اجلن���س الأقوى على اجلن�س �أو النوع الأ�ض��عف الذي
�سي�صري معبوراً عليه ومقولب ًا يف اجلن�س العابر.
رابع��ا� :أن موا�ض��عات العب��ور القائمة على الر�س��وخ
بالتطور التاريخي جتعله �أو�س��ع من مفهوم التداخل
الذي يتمحور يف منطقة الن�ص فقط.
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ثبات واختالف.
ومثالنا ق�ص��ة ( الإقامة على الأر�ض)(  )6الق�صرية،
وفيها عمد القا�ص جه��اد جميد �إىل جتريب التداخل
الن�ص��ي بني الق�صة وق�ص��يدة التفعيلة( الإقامة على
الأر�ض ) جاعال من الق�ص��يدة �أر�ض��ية ،عليها انبنت
الق�ص��ة الق�ص�يرة الت��ي جت��اوزت التداخ��ل عاب��رة
عليه وفار�ض��ة قالبها على الق�ص��يدة حمتوية �إياها
بال�صهر والتهجني.
و�ص��حيح � ّأن التداخل الن�ص��ي بني الق�صة والق�صيدة
تنتج عنه ق�ص��يدة ق�ص�ص��ية �أو ق�ص��ة �ش��عرية ،وهذا
لي���س جدي��داً فق��د عرفت��ه الق�ص��يدة العمودي��ة منذ
اجلاهلي��ة بينم��ا ع��رف الغرب ما �س��مي بالق�ص��يدة
القا�ص��ة يف الق��رن الراب��ع عــــــــ��شر عل��ى وج��ه
التقري��ب( ،)7و�ص��حيح �أي�ض��ا � ّأن التجريب الذي فيه
تتجاوز الق�ص��ة عملية التداخل وتتجه �صوب عملية
�أخ��رى تالية له��ا لتكون عابرة عليها ،عرفته �أي�ض��ا
الق�ص��ة الق�صرية منذ �أن ت�ش��كلت جن�س ًا لوحدها؛ بيد
� ّأن ال��ذي جرَّب��ه القا�ص جهاد جميد هو �أنه ا�س��تثمر
ممكنات التنا�ص مع ق�ص��يدة التفعيلة( الإقامة على
الأر���ض) يف بناء ممكنات جديدة تدعم قالب ق�ص��ة
(الإقامة على الأر�ض)
وجتريبي��ة التنا���ص تق��وم عل��ى اتخ��اذ
�ش��يد الق�ص��ة
الق�ص��يدة قاع��دة ،عليه��ا ُت ِّ
الق�ص�يرة ُبنيانها حمتوية الق�صيدة فيها
ال وم�ضموناً ،م�ستلهم ًة
متن ًا وعنواناً� ،شك ً
�أجواءه��ا ذات الطاب��ع الرثائ��ي ومنطلقة
م��ن املفا�ض��ات ال�ش��عرية نف�س��ها .وهنا
مكمن التحدي �أعني الت�شييد ال�رسدي على
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�ش��عري بعين��ه ويف الوقت ذات��ه ابتداع
من��وال ن�ص
ّ
خ�صو�ص��ية بها متتلك الق�صة الق�صرية فرادتها التي
ال ت�شابه �أي ن�ص �آخر.
وقب��ل �أن ندل��ل عل��ى التجري��ب علين��ا �أوال �أن نل��م
بطيبعة الق�ص��يدة املتنا�ص معها كي نعرف دواعي
اختيارها.
بدءاً نقول �إن لل�شاعر ح�سب ال�شيخ جعفر مكانة فريدة
يف عامل ال�ش��عرية العربية وق�ص��يدته ( الإقامة على
الأر���ض) كتبها وجتربته ال�ش��عرية يف ع ِّز عنفوانها.
وميز ُة هذه الق�صيدة لي�ست يف تقدمها على الق�صائد
الث�لاث التي تليها وهي ( زيارة ال�س��يدة ال�س��ومرية
الت��ي منه��ا اخ��ذ الدي��وان ا�س��مه ويف �أدغ��ال املدن
وهبوط اوريف والدورة) ح�س��ب و�إمنا �أي�ض��ا �ص��لتها
الثيماتي��ة الوثق��ى بها كونه��ا ترثي �ص��ديق ًا قدمياً،
لا عن �إ�ش��ارة ال�ش��اعر يف الهام�ش �إىل �أنه كتب
ف�ض� ً
ه��ذه الق�ص��ائد الأربع جمتمع��ة ع��ام  ،1972وهو
ما يدلل على ق�ص��دية ال�ش��اعر يف توكيد ذاته ككيان
ناط��ق بال�ش��عر ،ينظ��ر للع��امل بع�ين باكي��ة ويكتب
للإن�سان ب�أمل ،راثي ًا نهايته امل�أ�ساوية.
واملع��روف �أن ق�ص��يدة التفعيل��ة �ش���أنها �ش���أن �أي��ة
ق�صيدة لها �أغرا�ضها والرثاء واحد منها.
ومن يتمعن يف الق�ص��يدة ( الإقامة على
الأر���ض ) يجد �أن ال�ش��اعر ه��و املتفجع
الباك��ي والن��ادب املت���أمل والناع��ي
املوا�س��ي وال�ش��اكي امل�ش��تكي واملعزي
واملتع��زى مع��ا .ناهي��ك ع��ن تداعي��ات
رومان�س��ية تغل��ب عليه��ا ال�س��وداوية
ح�سب ال�شيخ جعفر والت�شا�ؤمية ،وتتكرر فيها مفردات املوت
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وال�ش��تاء واملقاب��ر والق�برات
وهو ما يذكرنا ب�شعراء الع�رص
منذ ّ
إن الذي جذب القاص جهاد مجيد نحو
احلديث الرومان�س��يني ك�إيليا
( اإلقامة على األرض) هو إمكانية جعلها قاعدة
�أبي ما�ض��ي و�إبراهيم ناجي.
عليها يبني قصته سائح ًا سردي ًا في أجوائها
يق��ول ح�س��ب ال�ش��يخ جعف��ر
ِّ
محلق ًا شعري ًا مع تجلياتها ،صانع ًا له كون ًا سردي ًا
يف ق�ص��يد ( وج��ه املوت) من
خاص ًا يعكس رؤيته للعالم متجاوز ًا ومتمماً
ديوانه (الطائر اخل�شبي) راثيا
نف�س��ه معاتب��ا وحزين��ا ،وال
ومستكم ً
ال إياها إبداعي ًا.
�ش��يء يوا�س��يه �س��وى اخل��واء
والريح:
؟ وكي��ف متكن من التحرر من التداخل معها وانتهى
( وحدك مثل الثمرة
بالعبور عليها ؟
فاج�أها ال�شتاء
� ّإن ال��ذي ج��ذب القا���ص جهاد جميد نح��و ( الإقامة
ت�صدح مثل قربة
على الأر���ض) هو �إمكانية جعلها قاعدة عليها يبني
عرب �صحارى الغ�سق القطبي والبكاء)( )8
ق�ص��ته �س��ائح ًا �رسدي ًا يف �أجوائها حملِّق ًا �شعري ًا مع
ويكرث لديه النزوع نحو ال�رسد ب�ش��كل وا�ض��ح وامليل
جتلياته��ا� ،ص��انع ًا ل��ه كون�� ًا �رسدي ًا خا�ص�� ًا يعك�س
�إىل التنا���ص م��ع الأ�س��اطري ال�س��ومرية والإغريقي��ة
ال �إياها
ر�ؤيت��ه للع��امل متج��اوزاً ومتمم�� ًا وم�س��تكم ً
واحلكاي��ات ال�ش��عبية ،تدلي�لا على مرجعية �ش��عرية
�إبداعياً.
غني��ة تغو���ص يف ق��دمي ال�ش��عر وحديث��ه بعربي��ه
وعل��ى وف��ق نظري��ة التنا���ص يك��ون التداخ��ل م��ع
وعاملي��ه� ،آخ��ذة �أمداءها من �ش��عر �أبي الع�لاء و�أبي
�أ�س��طر الق�ص��يدة ن�ص��ي ًا فقط ،ال يتعدى حدود البنية
نوا���س ومهي��ار الدم�ش��قي وال�ش��عراء الرو���س مث��ل
والنظ��ام الداخل��ي وه��و ما ي�ص��لح معه التو�ص��يف
بو�ش��كني والك�س��اندر بلوك ومايكوف�س��كي ور�س��ول
بـ ( ق�ص��ة �ش��عرية) بيد �أننا على وف��ق نظرية العبور
حمزات��وف ،وامل�رسحي��ات مث��ل رومي��و وجولي��ت
�س��ننظر �إىل التداخل الن�ص��ي بني ال�شعر وال�رسد ب�أنه
ل�شك�س��بري وم�رسحيات �س�ترندبريغ .وهذا كله �أعطى
�ص��هر و�إذابة ،به ت�ض��يع حدود ق�ص��يدة التفعيلة يف
لتجربة ح�س��ب ال�شيخ جعفر خ�صو�صية حتى �صارت
حدود الق�ص��ة الق�ص�يرة التي تعرب عليها مبا ميتلكه
مدر�س��ة �ش��عرية يف عامل احلداث��ة ال�ش��عرية العربية
قالبه��ا م��ن �إمكاني��ات جتعله��ا جن�س�� ًا عاب��راً لغ�� ًة
بعامة وكتابة ق�صيدة التفعيلة بخا�صة.
وبن��اء زمكانياً .وه��و ما عمله
و�أحداث�� ًا و�شخو�ص�� ًا
ً
وال�س�ؤال املطروح هنا �إذا كانت هذه الق�صيدة متفردة؛
لا منها قاعدة،
القا���ص متعديا بنية الق�ص��يدة جاع� ً
فلماذا مل يكتف القا�ص جهاد جميد بالتنا�ص معها
معطي ًا الق�ص��ة الق�صرية فر�ص��ة �إثبات خ�صو�صيتها
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التجني�س��ية و�أنها �أر�س��خ من قالب الق�صيدة وعابرة
عليه.
ولك��ي نفهم فرادة التجريب الذي قام به جهاد جميد
يف ق�صته( الإقامة على الأر�ض) وكيف �أعطى جلن�س
الق�ص��ة الق�ص�يرة ممكنات جديدة ،علينا حتديد هذه
املمكنات ومتثيالتها التجريبية ودالئلها ،وكالآتي:

�أوال :ممكنات مفاهيمية نظرية
وتتج�س��د فكري ًا يف ما �س��ماه مي�ش��يل فوك��و( �إحياء
امل�ؤل��ف) الت��ي ه��ي فك��رة خمتلف��ة عن فك��رة موت
امل�ؤل��ف .واالختالف لي���س يف فهم كينون��ة امل�ؤلف
و�إمن��ا هو يف فه��م وظيفته التي تنبع من الت�س��ا�ؤل:
ما �أهمية من يتكلم ما دامت املنهجيات الن�ص��ية قد
فر�ض��ت موت امل�ؤل��ف و�أجازت النياب��ة عنه مب�ؤلف
�ضمني هو ذات ثانية انطالق ًا من فكرة �أن من يكتب
لي�س هو من يحكي؟
� ّإن املنهجي��ات ما بعد الن�ص��ية ترف�ض ه��ذه الفكرة
وت�ؤك��د �أهمي��ة الإبقاء عل��ى امل�ؤلف حي�� ًا كي يكون
له دور يف بناء ن�ص��ه الذي يت�ش��ارك يف �إمتامه معه
القارئ بو�ص��فه بنية فاعلة ت�شاركية وبال�شكل الذي
يح��د من انفالت الن���ص وتكاثره وت�ش��تت ت�أويالته.
واملث��ال �ش��هرزاد الت��ي تظل حي��ة وهي ت���ؤدي دور
امل�ؤلف��ة احل��كاءة يف احلكاي��ة الإطاري��ة يف ح�ين
ترتك املتلقني يواجهون �شخ�ص��ياتها يف احلكايات
ال�ض��منية ال�صغرى املتنا�س��لة عن احلكاية الإطارية
الكربى.
ويف ق�ص��ة ( الإقام��ة عل��ى الأر���ض) جن��د امل�ؤل��ف

AL ADEEB AL IRAQI

حا��ضراً يف الق�ص��ة بدءاً م��ن مفتتحها وه��و يهدي
ن�صه لل�شاعر �ص��احب الق�صيدة التي �سيتداخل معها
(�إىل  :ال�شاعر الكبري ح�سب ال�شيخ جعفر وذكرى �سنني
عجاف طويناها بعذوبة �ص��داقة حميمة) ولي�س يف
ح�ض��وره تداخل ن�ص��ي؛ بل هو هيمنة خارج ن�ص��ية
تدلل عليها "عالقة ال�ص��داقة" .وبه��ذا يكون امل�ؤلف
قد د�ش��ن �أر�ض��ية ق�ص��ته بالق�ص��يدة حمقق�� ًا وظيفة
�إ�ش��ارية ه��ي لبن��ة �أوىل ي�ض��عها يف بني��ة معم��اره
ال��سردي ال��ذي �س��يتوكد يف املنت من خالل �أ�س��ماء
ال�شخ�صيات وطبيعة الأماكن وامل�شاهد التي يح�رض
ال�شاعر �شخ�صية م�ساندة وثانوية يف �أحدها.
و�إذا كان ا�س��م امل�ؤلف( ال�ش��اعر �أو القا�ص) مهم ًا يف
ت�ش��خي�ص �ص��يغة معينة لوجود اخلطاب �أو االعالن
ع��ن و�ض��عية من و�ض��عيات ه��ذا اخلط��اب؛ ف�إن يف
�إخف��اء امل�ؤل��ف لنف�س��ه وراء ذات ثاني��ة ل��ه ميثله��ا
ال�س��ارد العليم وت�رصيحه با�سم ال�شاعر يف االفتتاح
ث��م ا�ستح�ض��اره ك�شخ�ص��ية داخ��ل املنت �إمن��ا يدلل
عل��ى رغبة امل�ؤلف( القا�ص) يف �إعطاء ن�ص��ه �س��مة
ال ت�شخي�ص��ية بها ينفتح الوجود الق�ص�ص��ي فتتعدد
وظائف اخلطاب بال حتديد زماين �أو تعيني جمتمعي.
وا�ش��تغال القا�ص على ن�صني يحمالن العنوان نف�سه
( الإقام��ة عل��ى الأر���ض) تعن��ي ق�ص��ديته يف جعل
ال��سرد متحدي�� ًا ال�ش��عر بهويتني هما هوي��ة القا�ص
كنا���ص وهوية الن�ص ال�ش��عري املتنا�ص ،والنتيجة
غلب��ة الهوي��ة ال�رسدية الت��ي فيها هيمنت مق�ص��دية
امل�ؤلف على اخلطابني ال�رسدي وال�شعري من خالل :
 - 1بنائية الق�صة التي فيها الق�صيدة جمرد قاعدة
عليها ينبني ت�صاعدها ال�رسدي بزخم درامي.
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لا م��ن الإقامة ال�ش��عرية
توظيف��ه جاع� ً
�إقامة ق�ص�ص��ية .وكثريون تنا�ص��وا يف
ق�ص��ائدهم وق�ص�ص��هم م��ع ن�ص��و�ص
ر�سول حمزاتوف �سابقة لكن دورهم كم�ؤلفني ظل حمكوم ًا
بالن�ص��و�ص املتداخ��ل معه��ا حت��ى ال
يتجاوز املنا�ص�صة والتن�صي�ص.
و�إذا كان��ت الغاية من التنا�ص بو�ص��فه
فاعلي��ة انفتاحي��ة توكي��د دور الق��ارئ
يف العملي��ة الإبداعي��ة؛ ف���إن الغاية من
جتاوز التداخل �إىل العبور هو تكاف�ؤ دور
امل�ؤلف احلي مع دور القارئ املنتج كي
كروت�شه ال يكون �أحدهما و�سيلة الثاين؛ بل يكون
االثن��ان هم��ا الغاي��ة وو�س��يلتهما هي
العبور .ويبقى االثنان �أي امل�ؤلف والقارئ متحررين
يف التطور والن�ضج والت�أثري وبح�سب درجة الوعي �أو
الالوعي باللعبة ال�رسدية �سلبي ًا �أو ايجابياً.

ثانيا :ممكنات �سردية تطبيقية
تتمث��ل ه��ذه املمكن��ات يف ارته��ان حري��ة التعبري
ال باال�ش��تغال اال�س��تعاري تنا�ص�� ًا م��ع الق�ص��يدة؛
و�إمن��ا بالإف��ادة من عالقات الق�ص��يدة و�س��ياقاتها
ال�شعرية يف بناء الواقع الق�ص�صي املتخيل ك�ضمائر
و�شخ�صيات وزمكانية �أحداث وحوارات.
فتتع��دد ال�شخ�ص��يات وتتنوع م�س��اراتها كما تتنوع
الأمكن��ة والأزمن��ة بعي��داً ع��ن ال�س�ير عل��ى من��وال
الق�ص��يدة ،وم��ن دون التطاب��ق م��ع �شخو�ص��ها
و�أمكنتها .وال�س��بب �أن الق�صيدة قاعدة ولي�ست �إطاراً.
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� - 2ص�يرورة( ال�ش��اعر) يف الق�ص��ة
�شخ�ص��ية م��ن دون ت�س��ميته ،ي�ؤك��د �أن
الق�ص��ة لي�س��ت متنا�ص��ة م��ع الق�ص��يدة؛
و�إمن��ا هو ابت��داع فيه تتج�رس ال�ص��لة بني
الق�صيدة والق�صة الق�صرية.
وق��د ي�س���أل �س��ائل :كي��ف ميك��ن �أن
نن�س��ــــــــــــب خطاب�ين( �ش��عري و�رسدي)
مل�ؤلف واحد ؟ �أم �أن امل�ؤلف هنا يتكرر يف
�أفراد متعددين ؟
�إن �إنتاجية الن�ص �س��واء �أ كانت بالتوافق
والتما�سك �أم كانت بالت�ضاد والتفكك تظل
حم�ص��ورة يف القا���ص لوح��ده �أوال لأن��ه
لي�س نا�ص�� ًا يتداخل ن�صه مع ن�ص �شعري
�س��ابق ،مبتغي ًا ا�ستعارة �ص��ورة �أو اقتبا�س جملة �أو
الإفادة من �إ�ش��ارة م��ا؛ و�إمنا هو منتج يبتدع ن�ص�� ًا
جدي��داً عل��ى خلفية ن�ص �س��ابق هو قاع��دة ال بد من
البن��اء عليها .ولي�س��ت كل ق�ص��يدة ت�ص��لح �أن تكون
قاعدة يبني عليها القا�ص ن�صه؛ و�إمنا هي الق�صائد
الت��ي يف �إنتاجيته��ا قاع��دة �رسدية وعاملي��ة كلية
ت�س��مح بالت�شييد عليها بعيداً عن مقت�ضيات التنا�ص
و�سياقاته الداخلية.
ومن الأ�سهل طبع ًا �أن ي�ضع القا�ص قاعدته اخلا�صة
التي عليها ي�ش��يد خريطة ن�ص��ه الهند�س��ية وبح�س��ب
موهبت��ه بد ًال م��ن �أن ي�أتي بقاع��دة جاهزة ويحاول
توجي��ه بن��اء معماره ال�رسدي عل��ى وفقها .فذلك ما
ي�ص��عب توجيه��ه وتطبيق��ه و�إن ب��دا نظري�� ًا ممكن�� ًا
وي�سرياً.
ل��ب التحدي ال��ذي جرَّب القا���ص جهاد جميد
وهن��ا ُّ
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�أن اجلدي��د يف ق�ص��ة( الإقام��ة على الأر���ض) هو �أن
والف��رق كب�ير بني ن�ص ه��و قاعدة ون�ص ه��و �إطار،
املرجع واحلا�ضن �صاراً واحداً هما عبارة عن قاعدة
لأن��ه يف احلال��ة الأوىل يك��ون مقولب�� ًا للعب��ور عليه
هي ق�ص��يدة تفعيلة ،وبناء بطبقات هو ق�صة ق�صرية
ال ن�ص��ي ًا
اجنا�س��ياً ،ويف احلالة الثانية يكون متداخ ً
كا�ش��فت القارئ منذ افتتاحها م�ؤكدة �أن حا�ض��نتها
جزءاً �أو كالً.
ق�ص��يدة �ش��عرية .وهذا م��ا يجعلها بال�ض��بط خطاب ًا
وبوج��ود �شخ�ص��يات ينق��ل لن��ا ال�س��ارد حركاته��ا
عابراً للخطاب(  ) transdiscursiveكما يقول
وحواراته��ا وتداعياته��ا ويح��دد لن��ا �أو�ص��افها
مي�شيل فوكو.
وم�ش��اعرها ،هذا �أوال وبوجود ن�ص �ش��عري مرثاوي
وم��ن املمكن��ات التمثيلية �أي�ض��ا ما يف الق�ص��ة من
ثاني ًا يكون معمار الق�ص��ة اخلا�ص قد ت�ش��كل وقام،
عالق��ات منه��ا ت�ش��كل كونه��ا الق�ص�ص��ي املتخي��ل
وه��و ال يخالف القاعدة يف �س��ياقات الت�ش��ييد لكنه
ٍ
زمكاني��اً ،وفيه��ا ال�س��ارد ميار���س دوره يف توجيه
متحرر تخييلي ًا يف ت�ص��عيد هذا الت�شييد دراماتيكياً.
ال�شخ�ص��يات ور�س��م منعطف��ات واقعه��ا ،وا�ض��ع ًا
مم��ا يعطي للق�ص��ة ممكنات غ�ير ممكن��ات التداخل
العقب��ات الت��ي به��ا يتع��رج م�س��ار ال��سرد فيتعق��د
الن�صي؛ ومن تلك املمكنات العبور االجنا�سي ومنها
احلبك وتت���أزم الأحداث وت�ص��بح ال�شخ�ص��يات �أكرث
�أي�ض��ا �أن الق�صيدة �صارت هي احلا�ضن وال�شاعر هو
توت��راً �أمام �ض��غوط الواقع .وعلى الرغ��م من �أن هذا
الأب الروح��ي الذي على �أبويته ي�ش��يد القا�ص ن�ص��ه
الكون الق�ص�ص��ي متخيل؛ ف�إن الق�ص��ة تظل ممهورة
لكن بال �سطوة �أو ملكية للأول على الثاين.
بالق�صيدة كقيمة تعبريية داللية �شكلية ومو�ضوعية
وال خالف � ّأن كل الن�صو�ص الإبداعية منذ هومريو�س
وبال تنميط نحوي �أو �شكلي.
�إىل الي��وم ه��ي عبارة ع��ن خطابات لها حا�ض��نتها
ومن امل�ؤ��شرات البنائية على هذا الكون الق�ص�ص��ي
وله��ا مرجعياته��ا .وال وج��ود لن���ص بك��ر ي�ؤ�س���س
املتخيل ما ي�أتي:
خطابه وي�أخذ قالبه وهو بال مرجع �أو حا�ض��نة ،بيد
ـ �أن اب��ن ج��ودة مي��ت حا�رض يف
الق�ص��يدة بو�ص��فه ه��و املرث��ي،
إذا كانت الغاية من التناص بوصفه فاعلية
وهو نف�س��ه امليت يف الق�ص��ة لكن
ب�إ�ض��افة ا�س��م خلف �إليه وبجعله
انفتاحية توكيد دور القارئ في العملية
�شخ�صية ثانوية ت�س��اند �شخ�صية
اإلبداعية؛ فإن الغاية من تجاوز التداخل
كرمي ك�ص��نو �أو ت��و�أم ،مانح ًا �إياه
إلى العبور هو تكافؤ دور المؤلف الحي
التط��ور .والق�ص��ة تب��د�أ وال�س��ارد
مع دور القارئ المنتج كي ال يكون
العليم ي�س�ترجع زم��ن قدوم كرمي
�إىل برلني كم��ا كان ابن جودة قد
أحدهما وسيلة الثاني.
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�أجواء الق�ص��يدة املرثاة ب�سطر هنا و�أ�سطر هناك كما
يف ه��ذا املقطع(رمب��ا لتخفف عن��ي ,ال �أظنه��ا بهذا
االنب�ساط يف �أعماقها�..أربعون عاما وما فتئ يخفق
يف اطماره القروي املهاجر)
ـ الإقامة بالن�س��بة البن جودة تعن��ي املكوث بتكرار
ال�ش��اعر هذين ال�سطرين ثالث مرات داخل الق�صيدة(
ا�سرتاح ابن جودة هل يذكر ال�رسو منحنيا /فوق قرب
اب��ن جودة طفلني يف النخل يحتطبان ؟)(  )10بينما
الإقامة تعني لكرمي التال�شي وال�ضياع ولهذا ال يكون
ابن جودة مرثي ًا م�س�تريح ًا يف الق�ص��ة بل هو وكرمي
مرثي��ان ..وم�ص�ير الأخ�ير �أكرث تعا�س��ة من م�ص�ير
الأول الذي حظي بقرب بينما كرمي مل يحظ بقرب مثله
بعد �أن �ص��ار جثمانا موبوءاً الب��د من حرقه( تخرج
النقال��ة من الرواق ,يخرج خلفه��ا امللفعان بالأزرق
ال�ش��فيف..ينفتح ف�ض��اء خارج��ي ,تنفتح ف�س��حة مل
ت�ستطع عيناها املغو�شتان بالدمع حتديد حجمها �أو
�أبعادها ..تنفتح جهنم)
ـ و�إذا كان �ص��در اب��ن ج��ودة ق��د عب��ث ب��ه ال�س��خام
املرتاكم من دخان القرية اجلنوبية؛ ف�إن �صدر كرمي
عبث به �سوء الطالع ليكون فري�سة اجلائحة العاملية
كورون��ا .وم�ص��دورية ال�شخ�ص��يتني الق�ص�ص��ية
وال�ش��عرية جتعل التعالق قائم ًا ق�ص�صي ًا على قاعدة
�ش��عرية حيث الق�صة م�س��تندة على الق�صيدة ،م�شكلة
م��ن وراء ه��ذا اال�س��تناد طبقت�ين بنائيت�ين :الأوىل
�س��طحية هــــــــــ��ي( (املر���ض) مو�ص��ولة بعالق��ات
منطقية بالبنية الثانية العميقة وهي( املوت) .
وبوج��ود هات�ين البنيت�ين تتحق��ق عملي��ة التحول
فتتدع��م املفارق��ة الت��ي فيه��ا املحت��وى الإدراك��ي
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�أتى �إليها قبله بع�رشين عاما م�س��تبطنا دواخله( منذ
حطت به الطائرة ,يف ثمانينيات القرن الع�رشين ,يف
مط��ار برلني ؛ح��ط داخله وحل يف ذهن��ه (خلف بن
جودة)الذي حط يف ذات املطار يف �س��تينيات القرن
ذات��ه ,وانبثق��ت يف وجدان��ه �أبيات �ش��اعره الراثي ,
مبقربة خلف برلني يرقد طفل من النخل قيل ا�سرتاح
اب��ن ج��ودة (ه��ل �س�أ�س�تريح كم��ا ا�س�تراح يف قربه
الربليني؟؟)
ـ عالق��ة ال�ش��اعر باب��ن ج��ودة عالقة �ص��داقة بينما
عالقة كرمي بال�شخ�صيتني ( ندى ور�شيد) وال�شخ�صية
الغائبة( ال�شاعر) هي عالقة �أكرث تعقيداً� .إنها عالقة
حب وم�صري ووطن ،وهو ما يتو�ضح يف توبيخ زوجة
كرمي الأملانية (كان��ت الأملانية توبخه ,,وتعريه ,ال
ببطالته بل باال�شرتاكية التي �أفنى حياته من �أجلها
والتي انهارت بلمح الب�رص ,كانت تقول ذلك ب�سعادة
ب��ل ومناك��دة ,تذك��ره انه من بل��د نفطي ,بل��د رخاء
فلماذا اختار ال�شقاء وهجره)
ـ ابن جودة يف الق�ص��يدة فالح �س��مع ال�ش��اعر مبوته
وه��و يف مو�س��كو فرث��اه م�س��تذكراً قريت��ه اجلنوبية
حماوال( الإم�س��اك بالوجه الطف��ويل الذي كانه)() 9
لكن ابن جودة يف الق�ص��ة �ص��نو غري��ب و�أبدي يذكِّر
ك��رمي ب�إخفاقاته ب��دءاً من هجرته ث��م اعتماده على
رات��ب زوجته التقاعدي ال�ض��ئيل �إىل حلمه �أن يكون
وانته��اء بع��دوى الوب��اء التي انته��ت به �إىل
�ش��اعراً
ً
م�صري جمهول.
ـ الذه��ول وال�رسح��ان هم��ا ال�ص��فة النف�س��ية الت��ي
كررها ال�س��ارد با�س��تبطانات ومونولوجات داخلية
وحوارات حرة غري مبا�رشة �ض��من ف�ضاء تخيم عليه
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مت�ض��اد ما ب�ين الإقام��ة عل��ى الأر���ض والالاقامة
عليه��ا ،مما يعط��ي لر�ؤية العامل حمم��والت متوازنة
يف البنية والن�س��يج وب�إطار ق�ص�صي متنا�سق( .)11
وبهذه املفارقة حتررت الق�ص��ة من تداخلها الن�صي
بالق�صيدة ،و�صنعت كونها املتخيل اخلا�ص الذي به
َعبرَ َ ت الق�صة على الق�صيدة.
ـ توظي��ف املنظ��ور اخلارج�� ي external pe r
 spectiveه��و الطاغي على الق�ص��يدة ( ال�ص��بية
ال�ش��احبون املهازيل ينتظ��رون  /اهدئي عند جرفك
ايته��ا املوج��ة  /قم�ص��انهم  ..تخفق الري��ح فيها /
القروي املهاج��ر /جرائد �رسية طعمها اخلبز يغم�ش
يف ال�ش��اي  /هل يهجر النخلة الطري يف الفجر )()12
وهو ما �أعطى الق�ص��يدة �س��مة واقعية وفيها ال�صوت
احلاك��ي مو�ض��وعي ب�ض��مري الغائ��ب وه��و مراق��ب
معزول عن ال�شخ�صية التي بينها وبينه فجوة.
بينما املنظور الداخلي internal perspective
هو الطاغي على الق�صة وهو ما �أعطاها �سمة غرائبية
ذات ر�ؤي��ة ملغزة هي عادة ما تكون نف�س��ية داخلية
وتظهر يف م�ش��اعر ال�شخ�ص��ية و�أفكارها النابعة من
�أزمتها العاطفية من خالل اال�ستبطان( متلأ �أعماقه
راح��ة ..دع��ة ...هناءة ..افتقر �إليها منذ زمن �ض��ارب
يف البع��د مل تكن (بيرينيتا) ال�س��بب الأوحد لذلك) �أو
املونول��وج الداخل��ي (ه��ي ذي �إذن ت�س��مق بقامتها
النحيلة كنخلة عراقية من نخيل خري�س��ان املنحني
�س��عفه عل��ى جرف��ه الطين��ي) �أو باملونول��وج احل��ر
غ�ير املبا�رش(ردد ب�ص��وت غري خفي���ض ك�أنه ينوي
�إ�سماعها :هل يذكر ال�رسو منحنيا فوق قرب ابن جودة
طفل�ين يف النخ��ل يحتطبان...تطلع يف وجهها ك�أنه
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يوجه ال�س���ؤال لها) ونلحظ هنا التعاك�س الزمني بني
املا�ض��ي الق�ص�صي بالفعل( ردد) واحلا�رض ال�شعري
بالفع��ل( يذكر)� .أو بدرامية امل�ش��هد ال��سردي (النار
تلفح وجوه الزبائن خلف من�ض��دة ر�ص��ف ال�ص��مون
املغطى بالبطانية ال�س��مراء ,الفرانة العراة يت�ص��بب
الع��رق عل��ى �أعناقه��م واكتافه��م مبل�لا فانيالته��م
امللت�ص��قة ب�أج�س��ادهم ,هب��ة النار ذاته��ا يف جوف
الثغ��رة ,دفع��ا النقالة نحوه��ا .تالقفت �أل�س��نة النار
ال�رشا�شف)
ـ تداخل بع�ض �س��طور الق�ص��يدة يف ت�ضاعيف ال�رسد
لي�س الق�ص��د منه احل�شو بالتداخل الذي يجعل الن�ص
�أي ن���ص �أج��زاء من ن�ص��و�ص �أخرى وم��ن ثم ال دور
للم�ؤل��ف يف ن�ص ي�ص��نع نف�س��ه كتابي��اً( ) 13و�إمنا
الق�صد من التداخل الت�شفري الذي معه تكون الق�صيدة
قاعدة بها ترتبط الق�ص��ة متداخلة ب�س��طر �أو �سطرين
يف م�ش��هد �أو �صورة ما وب�ش��كل غري مبا�رش وبح�سب
ما يراه ال�س��ارد من �أهمية للكون الق�ص�صي املتخيل
الذي ي�صنعه.
ـ �إذا كان��ت نهاي��ة الق�ص��يدة مبني��ة عل��ى التدوي��ر
والتك��رار؛ ف���إن نهاي��ة الق�ص��ة مفتوح��ة على �س��تة
م�ص��ائر حمتملة ويف واحد منها فقط تتج�س��د نهاية
ك��رمي الغرائبية .يف �إ�ش��ارة �إىل �أن الكون الق�ص�ص��ي
مت�رسب من بني يدي ال�س��ارد لذا تتعدد بنائيته .ولو
كان الأم��ر مقت�رصاً على التداخل الن�ص��ي وحده ملا
كانت الق�ص��ة بنهاية مفتوحة ولبقيت ن�ص ًا متنا�ص ًا
مع الق�صيدة ح�سب .
ـ وظيف��ة الق��ارئ يف الق�ص��يدة تتجل��ى يف التلق��ي
اال�ستهالكي للمرثية ال�شعرية م�شارك ًا ال�شاعر وجعه
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ال�رسدي الذي فيه �صارت الق�صة عابرة للأجنا�س.
ومن يتتبع م�سرية جهاد جميد الق�ص�صية لن يجد هذا
التجريب غريب ًا عليه فهو واحد من ثالثة ق�صا�ص�ين
�أثروا هذا اجلن�س على امل�ستوى العربي و�أ�ضافوا �إليه
�إ�ض��افات مهمة ،منها على امل�ستوى ال�شكلي جتريب
التداخل الن�صي مطلع ال�سبعينيات ثم جتريب التوايل
ال�رسدي والواقعية الإيهامية منت�ص��ف الثمانينيات.
ومنها عل��ى امل�س��توى الثيماتي التوظي��ف الريادي
للتاري��خ مبفهوم��ه م��ا بع��د احلداث��ي داخل الق�ص��ة
الق�صرية والرواية على حد �سواء.
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وتفجع��ه بينم��ا وظيفته يف الق�ص��ة ا�س��تكمالية من
خالل امل�صائر ال�ستة التي عليه تقدير واقعية �أحدها.
وقد عزز دور القارئ التناوب بني ال�رسد الواقعي يف
التقابل بني املقربة واملدينة ندى وبيرينيتا وبيوت
الطني ومدن ال�ص��قيع وبني ال�رسد الغرائبي كم�ش��هد
كرمي ومعه �ص��نوه على الدراجة و�صورته وهو يقف
�أم��ام �ش��اهدة قرب دح��ام وجتوله يف املق�برة لريى
امل��وت وق��د تكف��ل بت�ص��فية �أهله وندى وه��ي تغدو
�سيدة �سومرية تنظر يف مر�آة اجلنون هابطة يف مطار
برلني كهبوط اوريف .وبه��ذا تكتمل بنائية التجريب
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الرواية الجزائرية والمفارقة الماوراء سردية
ال
« تشرفت برحيلك» مثا َ
د .نوافل احلمداين

"ال ميكن لروايات املر�أة �أن ّ
تكف عن
التعا�سة واجرتار الذكريات"
�سوزانا ريد

رواي��ة "ت�رشفت برحيل��ك" للكاتبة اجلزائرية فريوز
ر�شام ،ال�صادرة يف  ،2017وطبعتها الثانية عن دار
عمان  2019املعتمدة يف هذه الدرا�سة،
ف�ضاءات يف ّ

�ص��ورة ناطقة عن واقع املر�أة اجلزائرية ومعاناتها،
ج��راء تلبد البالد بغيوم القه��ر والعنف الذي ميار�س
ّ
با�س��م الدين و يج�س��د ح��االت التط��رف واالنغما�س
بالتيارات املت�شددة� ،أبان فرتة الت�سعينات من القرن
الع�رشين واملعروفة يف اجلزائربـ"الع�رشية ال�سوداء"
مبا �ش��هدته من حتوالت فكرية حملت رياح التع�صب
والقتل التي ع�ص��فت بحي��اة اجلزائريني وغيرّ ت من
طبائعهم االجتماعية و الثقافية وو�س��متهم مبالمح
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مفارقة العنوان:
يحيلن��ا عن��وان الرواي��ة "ت�رشف��ت برحيلك" على

�أنه��ا رواي��ة موقف يف�ص��ح عن االنقط��اع و الرحيل
ال اللق��اء و التوا�ص��ل  ،وهو موقف بال �ش��ك اقت�ض��ى
املخالفة مل��ا م�ألوف ومت��داول � ،إذ نتداول"ت�رشفت
مبعرفتك" يف مواقف الرتحيب والتعارف ال�شخ�صي
 ،ويف الذهن اغناء هذا التعارف بالتوا�ص��ل املحمود
و املعرفة الطيبة ،لكن حني يكون اخلطاب معكو�سا"
ت�رشفت برحيلك" ما يعطي انطباعا على �أن التعارف
– وهو �سابق للرحيل -وا�ستمرار املعرفة كان غري
موفق يف اجناح العالقة ،فجاء الرتحيب باالنف�صال
والتباع��د وك�أنه طريق للخال�ص والنجاة من و�ض��ع
م�أ�ساوي  ،عربت عنه "فاطمة"حني ا�سرتدت حريتها
امل�س��لوبة" بني حلظة ت�رشفت مبعرفتك -التي قالها
زوجها يف ي��وم خطبتها-وت�رشف��ت برحيلك -التي
قالتها هي ردا عليه "ثمانية ع�رش عاما من العبودية
و الذل"���ص  ،228به��ذه العب��ارة البليغة اخت�رصت
وجعه��ا العمي��ق ،وه��ي ت�أم��ل �أن تك��ون له��ا حياة
تعي�ش��ها بحرية متنحها حق ال��ذات عليها ،و مبالمح
هوي��ة الأنثى التي اختفت من حمياها بثماين ع�رشة
�سنة من املحو والإلغاء.

التخييل و�سردنة الواقع
تنح��و الرواي��ة منح��ى تاريخي��ا يف �رسده��ا
التخييلي املتماهي بالواقعي وتنطلق فيه ال�س��اردة
العارفة بكل تفا�ص��يل الأحداث"فاطمة الزهراء" من
قريتها التابعة لوالية بومردا�س يف �أر�ش��فتها لق�صة
لف
حياتها املرتبطة ببدايات التوجه املتطرف الذي ّ
الب�لاد �آنذاك " كن��ا نعي�ش يف �أمان قب��ل �أن ينخرط
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من اخل��وف واال�س��تكانة عند البع�ض ال��ذي متار�س
عليه ق�س��وة البع�ض الآخر وبط�ش��ه مم��ن ان�رسب مع
التيارالديني اجلديد ،وقد �ش ّكلت ذاكرة الكاتبة خزينا
معرفي��ا وفكري��ا لتجلي��ة هذه ال�ص��ورة امل�أ�س��اوية
والك�شف عن احليف الذي وقع على املر�أة ،وو�سيلتها
الفنية لذلك هي " الرواية داخل الرواية" لعبة ماوراء
�رسدي��ة ،جتع��ل الروائي��ة من ال�شخ�ص��ية الرئي�س��ة "
ت��دون فيه
فاطم��ة الزه��راء" ت�ؤلف كتابا �س�يرذاتيا ّ
ق�ص��ة حياتها حت��ت عنوان"ت�رشف��ت برحيلك" وهو
عن��وان الرواي��ة نف�س��ها ،وع�بر تقان��ة اال�س�ترجاع
تنطلق ال�س��اردة " فاطمة" وه��ي "معلمة جمهولة ال
يعرفه��ا �س��وى تالميذها قبل �أن ت�ص��در كتابا مثريا
حتاوره��ا �ص��حفية ذكي��ة وعميق��ة تعم��ل يف جملة
�أدبية ..حدثيني عن ق�ص��ة كتابك ،ق�ص��ة كتابي هي
�أي�ضا ق�صة حياتي  ،وق�صة حياتي هي ق�صة جمتمع
..،ه��ي يف النهاية ج��زء من التاريخ"�ص��ـ ،5و ب�رسد
ذات��ي ميثل ال وعي��ا جمعيا ،وتعبريا عن " امل�س��افة
املنظور" يف بوح ت�صعيدي دلقته من خزين �أيامها
املا�ضية التي عانت فيها املحو الهوياتي لها ك�أنثى
وعن قهرها املنبث��ق من القهر اجلمعي االنثوي ،من
كل ذلك كانت ا�س�ترجاعاتها ،و بال �ش��ك �أن ال�ساردة
هنا لي�س��ت قناعا للروائية  ،بالق��در الذي كانت �أداة
ك�ش��ف عن ق��رب ملن��اخ القت��ل و البط�ش الذي �س��اد
ف�ضاء البالد.
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�ش��بابها -القرية -يف موجة من التطرف ويف�س��دوا
علينا عاداتنا اجلميلة"�ص ،7وت�ستدعي من ذاكرتها
الت��ي �أرهقها الوجع والعن��ف الذي القته يف حياتها
�س�ير �أحداث عا�ش��تها وميكن �أن متثل نقطة ال�رشوع
�إىل هاوية التغيري الأ�سو�أ ،كانت" تلميذة يف الثانوية
بداية الت�سعينات عندما بد�أنا ن�سمع بكلمة "االرهاب
دون �أن نع��رف له��ا معن��ى حم��ددا .مل نفه��م ما هو
بال�ض��بط وال �إىل �أي حد هو خط�ير بقينا كذلك لعدة
�سنوات ونحن مل ن�ستوعب كيف حدث كل الذي حدث
وحتول��ت اجلزائر من قطعة من اجلن��ة �إىل قطعة من
النار"���ص  ،6-7حي��ث تب��د�أ رحلته��ا م��ع ال�رصاع
يعر�ض��ها للعنف و ال��ضرب املربح مذ
الدام��ي الذي ّ
�أدركت " �شيء ما بد�أ باحلدوث يف قريتنا ويف بيتنا
بي��ت الع��م �ص��الح الرج��ل ال�ص��الح حقا ال��ذي كان
�أق�ص��ى طموحاته تربية �أبناء �ص��احلني له��ذا البلد.،
ب��د�أ �أخي ف�ؤاد يتغري ..ترك الدرا�س��ة مبح�ض �إرادته ..
وال �شغل له �سوى مراقبتي �أنا و�أختي جميلة و�إ�صدار
تر�ص��د حركاتنا ،وبد�أ �أخي ر�شيد يتغري
الأوامر لنا و ّ
�أي�ض��ا" �ص ،7فق��د انتمى �أخواه��ا �إىل �أحد التيارات
املت�ش��ددة ،ويجب تنفي��ذ الأوامر املفرو�ض��ة منهما،
وهو م��ا مل تعتده من البيت �س��ابقا وال من املجتمع
عموم��ا  ،وكان �أوله��ا تغي�ير مالب�س��ها م��ن اجلين��ز
و�س�تر �شعرها املك�ش��وف باحلجاب " عودي وغيرّ ي
مالب�س��ك ..والب�سي حمت�شما م�س��تورا ..اذهبي وغطي
�ش��عرك قب��ل �أن �أقطع ل��ك ر�أ�س��ك"�ص ،38و�إرغامها
عل��ى ت��رك املدر�س��ة �إن مل تتحجب" نع��م حتجبي و
ا�سرتي نف�سك من اليوم الخروج بال حجاب" �صـ،38
و رف�ض��ت ذل��ك وقاومت��ه يف ب��ادئ االمر مب�س��اندة
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وعمه��ا ،لكنهما تعبا من الدف��اع عنها ،ما مر
�أبيه��ا ّ
ّمن ن�ص��و�ص ي�ؤرخ لبداي��ات التغيري املجتمعي نحو
الفك��ر املتط��رف وكي��ف �أن النا�س ق��د تعاملت معه
ب�ين التفاج�ؤ واال�س��تغراب والرف�ض ،لك��ن بالنهاية
مل ي�س��تطيعوا ال�ص��مود �أمام هذا امل��د من العنف ومل
يك��ن لكثري منه��م غري املهادنة واخل�ض��وع ل�س��طوة
عن��ف املنتمني له ،و" فاطمة "لي�س��ت بعيدة عن هذا
و�إن رف�ض��ت وا�ستهجنت هذه االمالءات الدينية التي
تغيرّ من حياة النا�س وعاداتهم االجتماعية ،غري �أنها
يف النهاي��ة مل ت�ص��مد طويال يف معار�ض��ة �أخويها،
وال�س��يما بعد تعنيفها بال�رضب ال�شديد حينما عرفا
ب�أنه��ا على عالقة م��ع �أحد ط�لاب اجلامعة"طارق"
ال��ذي تعرف��ت علي��ه يف الثانوي��ة وه��و يف مرحل��ة
ت�س��بقها ،وجاء خلطبتها وجوبه بالرف�ض وال�رضب،
وخ�ضعت لأرادتهما  ،يف تزويجها من �أحد الرجاالت
وا�سمه" نا�رص" -التي ي�صاحبون ،لتبد�أ من جديدبالعوم �ض��د هذا التي��ار املفرط بالتط��رف ،وتالقي
بهذه الزيجة �أق�سى �أنواع الظلم والأمل والذل والإهانة،
وهذا ما و ّل��د عوقا روحيا عانت��ة "فاطمة الزهراء "
ل�س��نوات �إىل �أن عاجلت نف�س��ها منه حني حررته يف
�س��طور كتابها ،وقد ج�سدت م�شاهد ال�رصاع الداخلي
وال�شخ�صي  -الر�ؤية الذاتية وحتوالتها على امل�ستوى
الذهني ،-وهذا له خ�صو�ص��يته الن�صية يف الت�شكيل
الفن��ي �ض��من �أ�ص��ول اللعب��ة ال�رسدي��ة وقوانينه��ا،
ف�ض�لا عن �أن الرواي��ة تدفع �أوال بالق��ارئ �إىل تتبع
ال�س��ياقات الثقافية واالجتماعية فيها ،كونها �أطرت
مرحل��ة ت�أريخية �ص��عبة حي��ث التط��رف الديني يف
�أ�ش��د �صوره قد طبع احلياة بطابع خا�ص من اخلوف
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والره��اب مل ي�ؤل��ف �س��ابقا وغ�ّيررّ م��ن دميوغرافية
املجتم��ع و م��ا كان عليه قب��ل ذلك  ،وه��ذه الرواية
مث��ل غريها م��ن الروايات اجلزائرية الت��ي "تفاعلت
مع املحنة الوطنية يف الت�سعينات  ..فظهرت قراءات
كثرية للحدث امل�أ�س��اوي مبا فيه من م�شاهد القتل و
الدم و الر�ص��ا�ص" ،وك�ش��فت عن التوجهات الدينية
والتغي�يرات الأيديولوجي��ة برهاناتها ال�سيا�س��ية و
االجتماعي��ة وحت��ى امل�ؤ�س�س��اتية  ،وب��ان ت�أثريه��ا
حتملت املر�أة الن�ص��يب
ال�س��لبي على املجتم��ع الذي ّ
الأوف��ر م��ن �ص��داه التع�س��في ال��ذي يالح��ق حقه��ا
احليات��ي يف �أق��ل تقدي��ر ،وم��شروع حتقي��ق ذاته��ا
وتعزيز كينونتها كجزء من جمتمع للب�ص��مة الغربية
ح�ض��ور فيه ،فالبح��ث الراديكي��ايل يف تتبع التجذر
الفك��ري للتط��رف هو اي�ض��ا مما اهتمت ب��ه الرواية،
يف حماولة لتج�س�ير امل�سافة بني املا�ضي امل�ستعاد
واللحظة الآنية التي �أفرغت بها "فاطمة" جعبة �أملها
اململوءة مباخ ّلفه التطرف والت�شدد من ويل جترعته
قط��رة قط��رة ،وتف�ض��ي بع���ض العب��ارات فيه��ا عن
�رسائر الو�ض��ع واحلالة امل�شحونة مبيكانيزم اخلوف
ال��ذي جثم على قلوب النا���س ال يف مدينة بومردا�س
لوحده��ا بل ماجا�س��ته اجلزائ��ر عموم��ا يف انتقالة
دميوغرافي��ة ف��ـ "مالم��ح املجتمع اجلزائ��ري تنحو
للتغيرّ :مالب�س��ه،عقليته ،عاداته ،يومياته..كل �ش��يء
يتغري نحو االنغالق و القبح والتع�ص��ب .العنف ينخر
الب�لاد يوما بعد يوم"�ص،143حتى داخل البيوتات
"�أ�ص��بح للأرهاب �ألف �شكل و�شكل للوجود� ،إرهاب
الإره��اب �،إرهاب الأزواج � ،إرهاب االخوان ،و�إرهاب
الن�س��اء� ،أجل :ففي البيوت نوع �آخ��ر من الإرهاب مل
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ت�ض��عه الدول��ة يف خمططاته��ا لتحاربه"�ص،144
وثاني��ا تث�ير الرواي��ة يف املتلق��ي ال�ش��غف القرائي
لق�صة حياة " فاطمة" ونهمه ملالحقة االحداث ،مبا
ت�ش��كله لغة الرواي��ة وتقانة بنائها الن�س��قي من قوة
فنية ت�شد املوا�صلة القرائية وحتفزها.
وم��ن اجلان��ب النف�س��ي  :لن��ا �أن نت�س��اءل  :ه��ل
تبن��ي االف��كار املت�ش��ددة ذات
اال�س��تجابة لل��شرّ -
طاب��ع العن��ف -فطرية كانت عن��د الأخوي��ن � ،أو �أن
جوا
عدوى االحتكاك و التقرب من اال�ص��دقاء يخلق ّ
ت�أثريي��ا ؟وه��ل هذا الت�أث�ير هو فع��ل خارجي بحت
م��ن غري ا�س��تعداد جيني  ،وهو ماتطرحه الدرا�س��ات
النف�سية؟،وال�سيما �إذا عرفنا �أن املناخ الأ�رسي الذي
عا�شته "فاطمة" قبل هذه الأحداث قائم على التوازن
واال�س��تقرار ول��و بحي��اة ب�س��يطة ،لكنه��ا من�ض��بطة
ب���إدارة الأب والأم ومتابعتهم��ا ،ومن��ذ الأيام الأول
لدخول ف�ؤاد هذا التيار الحظت اال�رسة تغيرّ ه �س��لوكا
ولغ��ة وهنداما ،وهو ما �أثار الأب للمتابعة والر�ص��د
لأح��وال ابنه" ا�س��مع ياولد ه��ذه �أول و�آخرمرة تبيت
فيها خارج الدار ،هل فهمت؟
اتركن��ي� ،أنت��م التفهم��ون �ش��يئا الب�لاد ت�س�ير نحو
الهاوي��ة و �أنت��م ت�س���ألون �أين منت ،من��ت حيث ينام
الرجال.
مل يفه��م �أحد منا عما يتحدث ،و بدا لنا غريبا بع�ض
ال�شيء"�ص.9
كانت هذه م�ؤ�رشات كافية خللق هاج�س لدى الأب
ي�شغله ويدعوه للتحري عن حياة ابنائه خارج البيت
:عالقاتهما� ،أ�ص��دقا�ؤهما ،فبد�أ يالحقهما ب�أ�س��ئلته
ع��ن �أ�س��باب الت�أخ��ر خ��ارج املنزل ومن ث��م املبيت
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ويدخ��ل يف نزاعات معهما،و�أخ��ذ يراقبهما خارجا،
" بد�أ �أبي بالتحري بنف�سه عن ف�ؤاد و ر�شيد،و ذهب
�إىل م�سجد القرية لي�صلي الع�شاء ،عدد امل�صلني قليل
ومعظمهم من ال�شباب على غري العادة ،يلب�س �أغلبهم
قم�ص��انا ق�ص�يرة و حلاه��م كالغابات املتوح�ش��ة ،
ف���ؤاد معه��م يكبرّ ب�أعلى �ص��وته يف ال�ص��ف الأول..،
بع��د قليل �س��نبد�أ احللقة..،قال الإمام  :حانت �س��اعة
اجله��اد ،و�إخوانن��ا يف اجلب��ل ينتظ��رون من��ا الدعم
و امل�ؤون��ة ..،ه��ذه حكومة كاف��رة و ماج��زاء الكفار
�إال امل��وت��� ،ص � ،..44س��مع الأب مايكفي��ه ليع��رف
توج��ه ابنائ��ه وانتمائه��م ال��ذي " �ش�� ّل رجلي��ه و مل
ي�س��تطع القيام ..ياويلي ياويل��ي اجنبت �إرهابيني"
�ص  ،44كان ملا �س��معه الأب من حوار داخل م�سجد
القرية مب�ش��اركة ابنائه،ردة فعل عنيفة �أقعدته الدار
�أيام��ا �ص��امتا حائرا ما ي�ص��نع لردعهم��ا ،وما �أكد
انتماءهم��ا �أن م��ا يتداول يف ال�ش��ارع و االخبار من
عبارات تهديد وتعنيف �أ�ص��بح يتكرر على ل�س��انهما
يف البيت"�أقط��ع ر�أ�س��ك�..أقطع رجليك" �ص،39وهي
مف��ردات عك�س��ت وجه��ة النظ��ر الأيديولوجي��ة التي
ي�ؤمنان به��ا ،وتزمتهما يف �أن تلب�س البنت" اللبا�س
ال�رشعي لو كن��ت تعرفني الدين"���ص ،41لأن الدين
على وفق نظرتهم ما هو �إال حجاب  ،وهو من �أولويات
ط��رح التيار املت�ش��دد ،فالر�ص��د للتفا�ص��يل الدقيقة
ومالحقتها لتبيني بدايات هذا اجلنوح الفكري ميثل
جم�س الرواي��ة الفني يف �رسدها الثق��ايف لتاريخية
ّ
الأحداث .
كم��ا �أن ��سرد "فاطم��ة" ال�س�ير الذاتي م��ا هو �إال
�رسدن��ة لواق��ع انفلتت عقالني��ة �أفراده جت��اه ماهو
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ين�ص��ت �أبوها لتو�س�لاتها ب�س��بب تعبه من م�شاكلها
م��ع �أخوتها ،وكان لهما من الق��وة ما يردعانها عن
�أحالمها ففي حديثها مع والدتها"ولداك يعمالن مع
زوجوين الرهابي مثلهما"�ص ،99
االرهابيني وق��د ّ
قد حددت الهوية التي ميار�س��ان بها ال�س��لطة عليها،
فلم تفل��ح بالرف�ض لهذا الزواج ،فخ�ض��عت للأمر و"
مت بيع��ي ب�أرخ���ص
مت��ت اخلطب��ة دون موافقت��ي ،و ّ
بي��ع" �ص ،10ف�أ�ص��بحت بانتظ��ار ماتقدمه احلياة
لها يف هذا الزواج .

م�شاك�سة الن�سق االجتماعي
ت��رى النظري��ة االجتماعي��ة -يف واح��دة م��ن
اجتاهاته��ا -املجتم��ع هو �ش��بكة متع��ددة االجزاء
ومرتابط��ة العالق��ات التنظيمي��ة التي متثل �أن�س��اقه
املتوا�ضع عليها واملتعارف على متف�صالتها،ويكون
هذا على �شكل معايري تربط الفرد بجماعته �أو فئته ،
وتتج�سد باملكانة �أو الوظيفة االجتماعية و �أبعادها
ومتعلقاته��ا  ،و بال�س��لوكيات والأع��راف والع��ادات
املتوارث��ة جي�لا بع��د �آخ��ر ،وهي م��ا تخل��ق توازنا
يف املجتم��ع وا�س��تقرارا فيه ،واملجتمع نف�س��ه بكله
املتكام��ل م�س���ؤول ع��ن حماي��ة منظومته الن�س��قية
،وتخفي��ف ح��دة انحرافات��ه الن�س��قية ،وه��ذا يعن��ي
�أن العم��ل �ض��من منظوم��ة القي��م االجتماعية يكون
من�س��جما و توافق��ات جمعية ال �س��بيل �إىل خرقها �أو
تغيريه��ا – يف ظ��ل الو�ض��ع الع��ام� -إال بفع��ل قوة
�ض��اغطة له��ا فرو�ض��اتها الت��ي تعم��ل عل��ى تغيري
م�سارات الن�سق الثقايف واالجتماعي القار ،و بال�شك
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خط��ر بطروحات��ه وقا���س باجراءات��ه الت��ي عان��ى
منها املجتم��ع عموما واملر�أة خا�ص��ة ب�إمنوذجها"
فاطمة" التي ان�سحقت حتت نوامي�س جديدة وغريبة
عل��ى هذا املجتمع الذي ُع��رف بـانفتاحه وحت�ضرّ ه،
وتغ�ّي�رّ ه ب�أدجل��ة �أبنائ��ه ال�ش��باب ب��روح التع�ص��ب
الفك��ري وت�رشب��ه فيهم ،حتى ا�ش��تعل ر�أ���س اجلزائر
فتن��ة وهت��كا ملا كان �س��ائدا م��ن اع��راف و طبائع
�شكلت ن�س��ق احلياة املدنية ال�س��ابقة املليئة مبعاين
وحوله��ا �إىل قوب��اء فارغ��ة �إال م��ن مالمح
احلي��اةّ ،
ال�س��طوة باالنتم��اء الفك��ري اجلديد عل��ى ثقافتهم ،
حم��ى ذاته��ا يف ذاك الوقت،
فف��ي �رسدها ت�س�ترجع ّ
�إذ طُ م��رت �أنوثته��ا و�أحالمه��ا يف طم��ى املمن��وع و
يغيبها عن
املحظ��ور ،فاحل��وار الآين م��ع ال�ص��حفية ّ
اللحظة الراهنة ليعود بها �إىل وراء مل تربحه �أ�ص�لا،
بل هي يف رهانات مع نف�س��ها ب�أنه��ا ال زالت داخل
�رشنق��ة ذاك الزمن الذي حرمها حقها احلياتي ،وهو
زمن تك ّفل بفقدانات كثرية بدءا من االح�سا�س بالذات
كوجود ل��ه مكانته وانتهاءا باملادي وحتى اجل�س��د
منه،ال��ذي وهبت جزءا منه(ثديه��ا) لل�رسطان لي�أخذ
ن�ص��يبه منه��ا ،وك�أنها ٌخلقت لي�ؤخ��ذ منها  ،و لتهب
فق��ط ورغما عنها ،فالرجوع عندها بالزمن ال�رسدي
للغو���ص يف م��رارات ما فات بال�ش��ك �أق��ل بكثريمن
الزم��ن الفيزيائ��ي الذي ا�س��تغرق حياتها املا�ض��ية
بالأمل املم�ض ،مذ �أ�سبغ الو�ضع القهري اجلديد �آليات
جرها
تعاطيه مع املجتمع ،واملر�أة منه حتديدا حيث ّ
�إىل مهاوي االن�سحاق حتت خيمة التحرمي و التجرمي،
فق��د تالحقت خيب��ات "فاطمة"واحدة تل��و الأخرى،
م��ن حماوالته��ا الفا�ش��لة يف رف�ض العري���س� ،إذ مل
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�أقي��م به��ا العر�س "ل��ن تكون هن��اك مو�س��يقى فهذا
�أن مقتنيات االن�س��ان و�أ�ش��ياءه ،م��ن لبا�س ولوازم ،
ح��رام ح�س��ب الفتوى التي �أف�س��دت عل��ى اجلزائريني
وهي�أت��ه اخلارجي��ة ،ال متثل ال�ش��كل احليات��ي للفرد
كل االعرا���س واالفراح" ومالب���س العرو�س"اجللباب
وح��ده ومنط احلياة الت��ي يعي�ش بل الن�س��ق الثقايف
اال�س��ود و النقاب"�ص  ،119،123كذلك ما ر�صدته
و االجتماع��ي لفئ��ة �أو جمتمع م��ا  ،الرتباط الفرد و
"فاطمة"م��ن هي���أة ومالب���س لـ"فاحت"ح�ين ج��اء
ذوق��ه اخلا�ص بال��ذوق �أو النظام العام(ن�س��ق الفئة
خلطبتها لأخيه ما يك�شف توجهه املتطرف على وفق
تريفا ،كما �أنه
ونظامها)  ،ترفا و خ�ش��ونة ،متدن��ا و ّ
ما معروف عنه"حلية �سوداء طويلة ومتوح�شة� ،شامة
توج��ه ديني ما ،وقد وجدنا ذلك
يعط��ي انطباعا عن ّ
دائرية كبرية متيل لل�س��واد و�سط جبينه ،ظفر �إ�صبعه
يف مثل حني ُزفت " فطمة" ب�أ�س��وء حال ،وعلى غري
اخلن��صر الأمين و الأي��سر طويل وحاد كال�س��كني..،
تقاليد االعرا�س املعروف��ة بلب�س ثوب زفاف �أبي�ض،
عين�ين تظللهما من ف��وق حواجب مبع�ثرة كثيفة..،
بل بجلباب �أ�س��ود  ،خ�ض��وعا لأه��ل زوجها "نا�رص"
�أن��ه ارهاب��ي حقا"���ص ،101ف�ض�لا ع��ن و�ص��فها
قالت زوجة �أخيه حميدة" ا�س��معيني جيدا �س�� ُتزفني
مالب�س الرج��ال ومنهم �أخوتها ح�ين انتمائهم لهذا
�إىل بي��ت زوجك باجللباب و النق��اب� ،أنت ذاهبة �إىل
التيار"�أ�ش��كال النا���س بد�أت تتغري عل��ى نحو غريب،
بي��ت �إمام �أم �أنك ن�س��يت ذلك؟"���ص ،123اىل مدينة
�س��واء يف قريت��ي �أو يف مدين��ة بومردا���س ،يبدو �أن
بلي��دة حي��ث بيت زوجه��ا ،خم ّلف��ة حبيبه��ا "طارق
اط�لاق اللح��ى ولب�س القمي�ص الق�ص�ير هي مو�ض��ة
"مرميا على �ش��اطئ البحر يبكيها ،وموكب زفافها
وتع��رج على الثقاف��ة املجتمعية
الرجال" ���ص،34
ميرم��ن �أم��ام عيني��ه "،فم��ن مل يج ّنن��ه االرهاب يف
ّ
ّ
�أزاء لب���س امل��ر�أة "وم��ع انت�ش��ار اخب��ار اختط��اف
هذه الب�لاد ،ج ّننه الع�ش��ق"�ص ،129فالهي���أة التي
البن��ات و قط��ع �أرج��ل م��ن ترت��دي
��سرواال �أو قط��ع ر�أ���س من الت�ض��ع
خمارا ،ب��د�أ االولياء يلزمون بناتهم
نسجت فيروز رشام روايتها "تشرفت
بتغطية ال�شعر خوفا عليهم ،ومل يكن
برحيلك"  ،ونجحت في كشفها الثقافي
للحج��اب �أي معن��ى اجتماع��ي قبل
لألفكار المؤدلجة الدخيلة على المجتمع
ذلك.ومل يك��ن التعري م��ن عاداتنا،
ولكن احلج��اب �أي�ض��ا مل يكن كذلك
الجزائري  ،وقراءتها المتمردة الناقمة
"�ص ، ،38كما �أن مافر�ض��ه عليها
للمرويات التي تد ّين بها البعض ممن
زوجه��ا م��ن مالب���س اثن��اء العم��ل
دفعته محركات مخالفة ألنساق الحياة
كاجللباب و النقاب ،وعدم التزين �إال
االجتماعية والثقافية السائدة.
لزوجها ويف غرف��ة نومها ،وطريقة
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بداي��ة حياتها ومن ثم زوجها ،لكنها تنتهي بقهرها
وا�ست�س�لامها ،متعلل��ة مب��ا مينح احل��ق لغريها على
ح�س��اب نف�س��ها ،على الرغم من �أن بدايات انطالقها
للحياة يف مرحلة املراهقة كانت تظهرها ب�شيء من
االندف��اع و املغام��رة  ،غري�أنها مل تك��ن كافية لدرء
م��ا ي�ش��كل خطورة عل��ى وجوده��ا االنث��وي يف هذا
املجتمع الذكوري املتنم��ر عليها  ،فبقيت على طول
قو�ضتها
�ص��فحات الرواية رهينة ال�ض��غوطات التي ّ
وجعلتها كائنا لبا�س��ه ال�ضعف و اخل�ضوع ،والقيمة
ت�رشب العن��ف و القوة الدامية،
ل��ه �أو مكانة يف بيت ّ
وهذه بع�ض م�ش��اهد الرواية يف تعذيب "فاطمة" من
قب��ل زوجه��ا و�أهل��ه وه��ي م�س��تكينة خا�ض��عة ،من
ذل��ك" �ص��فعني ث��م �ش��دين من �ش��عري وب��د�أ ب�رضب
ر�أ�س��ي على اجلدار� ..س��معت �ص��وت تك�سرّ يف وجهي
يف ي�ؤملني ويتناوب
�إنه �أنف��ي� ،ص .164كل �ش��يء ّ
الوجع على �أطرايف واع�ضائي ،وال دواء معي وال مال،
وع�ض
علي كوح�ش �رضب
�ص ..168حفيظة
ّ
ّ
تنق�ض ّ
وركل كم��ا ل��و كنت عبدا �أو دابة �ص �" ،154س��معت
فاحت��ا ي��ردد عل��ى نا��صر م��رارا " ا�رضبوه��ن" و"
الرجال قوامون على الن�س��اء" �ص  ،169يف ن�صائح
ت�أديبية ،و"فاطمة "من ال�ضعف وال�سلبية ما يجعلها
تق��ول "�أنا غري ق��ادرة حتى على الدفاع عن نف�س��ي
"�ص ،175و زوجها يعاملها ب�إهانة واحتقار مفرط
لوجودها االن�س��اين" ا�س��تيقظي يا بقرة ،لو ا�ستطيع
تدر
ال��كالم لقل��ت له نع��م �أنا بقرت��ك احللوب الت��ي ّ
عليك منذ �سنوات ،لكني م�شلولة " �ص  ،176فنتيجة
هذا الرهاب الفظيع و ال�ض��غط النف�سي الكبري ت�صاب
بال�ش��لل ،وتع��اين من��ه �ش��هورا طويل��ة وه��ي مرمية
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التعام��ل مع م��ن معها يف العمل وع��دم حمادثة �أي
رج��ل ،كل ه��ذه املالم��ح �أو ال�س��مات له��ا وظيفتها
الثقافية يف ت�أطري الذات االن�س��انية �ضمن النظام �أو
النم��ط الذي تنتمي �إليه ثقافي��ا �أو اجتماعيا �أوحتى
دينيا �أو نف�س��يا ،ومن الالف��ت ماطرحته الرواية عن
�ص��ور التائب�ين -وه��م الذين ترك��وا االره��اب بعد
ا�ص��دار احلكومة العفوعنهم ،-وعمله��م بعد التوبة"
ف��احت اقرت�ض بع�ض املال من �أح��د التائبني �أمثاله
ممن عادوا من اجلبل برثوة ،وفتح حمال �صغريا يبيع
في��ه املالب�س الداخلي��ة للن�س��اء..كانت ظاهرة الفتة
وقتها حني ا�شتغل كثري من التائبني يف بيع مالب�س
داخلية للن�ساء  ..من اجلهاد �إىل ال�سرتينج"�ص ،173
�إذ " الثقافة بو�ص��فها ذاكرة جمعية تتجه يف الغالب
�إىل املا�ض��ي حلفظه و�صيانته" من خالل املحافظة
عل��ى �أن�س��اق املنظوم��ة  ،وح�س��ب املنتم��ى اجلمعي
تتمثل خ�صائ�ص الهوية الثقافية.
�إن القي��م االجتماعي��ة ال�ض��اغطة الت��ي تتحك��م
ب�ص��ناعتها قوى الذكورة الثقافي��ة (اعرافا ،تقاليد)
�أو الديني��ة (فتاوى،ت�رشيعات)،وانعكا�س��اتها غ�ير
املن�ص��فة ،جعل��ت م��ن ال�شخ�ص��ية الن�س��وية -يف
�أحي��ان كث�يرة -تفق��د متركزه��ا الواقع��ي ال��ذي
ي�شاطراحل�ض��ورالذكوري وينازع��ه ،فترتاج��ع �إىل
حيث تقوي�ض��ها املكاين وا�س��تالبها الذاتي ،وهذا ما
ر�س��مته الرواي��ة يف "فاطمة" ب�ص��ورة من ال�ض��عف
واالنقي��اد يف تلبي��ة مايفر���ض عليه��ا م��ن �أوام��ر،
تقو���ض من حياته��ا وجتعلها رهينة ال��زوج والبيت
ّ
وتربية االبناء � ،ص��حيح هن��اك مواقف كانت تدخل
به��ا يف �س��جاالت و�رصاعات حامية م��ع �أخيها يف
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بامل�ش��فى لكنها ت�شفى منه ،غري �أن االالم مل ترتكها،
فتذه��ب لزي��ارة الطبي��ب  ،فت�ص��دم حني ق��ال لها"
ي�ؤ�س��فني �س��يدتي �أن �أخربك ب�أن لدي��ك ورما خبيثا
�أعني �أنه ال�رسطان" �ص  ،185و ُترمى بامل�شفى من
جديد وت�أخذ عالجا كيمياويا لأكرث من �س��نة وتفقد
ب�س��ببه ماتب ّقى من هي�أتها  ،وبد�أ حال زوجها يتغري
نحو االح�س��ن فا�شرتى �سيارة و�ش��قة ،من ا�ستحواذه
عل��ى راتبه��ا ،من غ�ير�أن يعطيها مبلغا ب�س��يطا منه
لتغيرّ مالب�س��ها الر ّثة التي تبدو بها كمت�س��ولة-تثري
�س��خرية التالميذ و املعلمات -ظ ّنت �أنهم �سينتقلون
لل�ش��قة اجلديدة  ،وترتاح من زنزانتها كما ت�سميها-
غرفته��ا -الت��ي ينامون وتطبخ له��م فيها ،ويرف�ض
زوجه��ا انتقاله��م لل�ش��قة  ،و يعاوده��ا ال��ورم ثانية
وه��ذه امل��رة برفع ثديها امل�ص��اب  ،وح�ين عودتها
للبي��ت تتفاج�أ ب�أن زوجه��ا يطلب منها التوقيع على
وثيقة ت�س��مح له بالزواج من امر�أة ثانية-،كان على
عالق��ة مع �أحدى الن�س��اء -بعد �أن يئ���س من حتقيق
�أمنيته مبوته��ا ،فرتف�ض و يعاود �رضبها من جديد،
فريمي عليها الطالق " انت طالق طالق طالق..ارحل
�أنا اي�ض��ا �أريدك �أن ترحل فقد ت�رشفت برحيلك " �ص
 ،227و�إذا �شئت خذي ابناءك معك" قالها  ،بعد �أن
ته��ر�أت على يديه �س��نينها و ق�ض��تها وجعا ودموعا
ومر�ض��ا ،وترحل �إىل العا�صمة مع اثنني من ابنائها
فق��ط ،وكان م��ع تزايد عنف��ه و�س��طوته الال�أخالقية،
قد �س��حب راتب �آخر �ش��هر من ح�س��ابها قبل �أن تلغي
التوكيل با�ستالمه  ،لتبقى مع ابنائه بال�شارع البيت
و المعي��ل و الم��ال ،فت���أوي �إىل احدى ال�شخ�ص��يات
تعرفت
الن�س��وية املدافعة عن حق��وق املر�أة بع��د �أن ّ
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عليها حني كانت راقدة يف م�شفى الأورام ،هنا حيث
نهاي��ة الرواية تنعطف الكاتبة بتغي�ير ،الأول  :وهو
ممه��د للثاين ،تق��ول ال�س��اردة" منذ دخولن��ا الألفية
اجلدي��دة  ،تراجع��ت العملي��ات االرهابي��ة  ،وب��د�أت
اجلراح ت�ستعيد بع�ض عافيتها ،وبد�أ ال�ضباب ينق�شع
و الن��ور ي�ش��ع بع��د ع�رشي��ة دموية �س��وداء ع�ش��ناها
خارج التاريخ وخارج االن�س��انية" �ص ،168،170
تفجر دواخل "فاطمة" ب�أن
�أم��ا التغيري الثاين  :فه��و ّ
تقول "ال" و�إن كانت مت�أخرة كثريا  ،لكنها �صورة ملا
يجب �أن تكون عليه كائنا اجتماعيا له حق ممار�س��ة
احلي��اة كما ينبغي  ،فما تب ّقى من �ص��فحات الرواية
ع�ص��ية
تعل��ن فيه عن ذاتها ذاتا ت�س��تحق �أن تكون ،
ّ
على االلغاء و التهمي�ش " ،ت�أملت وجهي وج�سدي يف
املر�آة ولأول مرة منذ �س��نوات وجدت نف�سي جميلة .
وملن هذا �إن مل يكن يف حياتي رجل ؟ �إنه لنف�سي لقد
قررت �أن �أعي�ش من �أجل نف�سي و لي�س من �أجل �أحد"
�ص  ، 236فمن خالل هذا املونولوج نكت�ش��ف وعي
ال�شخ�ص��ية يف التعب�ير ع��ن كينونتها ،و امل�س��توى
يحرك فيها طاقة املر�أة االن�س��انة التي
الذهني الذي ّ
يج��ب �أن ت�أخ��ذ حظه��ا يف احلي��اة و املجتم��ع ،و�أن
تخلق بنف�سها التغيري يف منهجة الثقافة �ضد املر�أة"
أتفرج  ..ر�أيت كيف يعامل الع�صفور
يف قناة وثائقية � ّ
الع�ص��فورة  ..االنث��ى يف ثقافتن��ا هي م��ن تفعل كل
�ش��يء من �أج��ل الذكر و يف النهاية الير�ض��ى  ..ملاذا
تبكني – �س���ألتها ال�سيدة زكية التي ت�سكن عندها يف
العا�ص��مة -ال �ش��يء حدث فقط اكت�ش��فت ب���أن �أنثى
احليوان��ات �أك�ثر ع��زة و دالال من��ي وم��ن كثري من
الن�س��اء" �ص  ،233ادراك "فاطمة" لهذا االن�س��حاق
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لكتابت��ه لأعي��د مراجع��ة
منذ دخولنا األلفية الجديدة  ،تراجعت العمليات
نف�س��ي� "،ص  ،241وتخرب
االرهابية  ،وبدأت الجراح تستعيد بعض عافيتها،
ال�س��يدة التي معها " كتبت
ق�ص��تي ،حق��ا ؟ دعين��ي
وبدأ الضباب ينقشع و النور يشع بعد عشرية
�أق��ر�أ البداي��ة فق��ط عندم��ا
دموية سوداء عشناها خارج التاريخ وخارج
كن��ت عا�ش��قة �أم��ا البقي��ة
االنسانية
ف�أعرفه��ا وه��ي تعي�س��ة،
فاطمة الزهراء �أده�ش��تني:
كن��ت عا�ش��قة جيدة ؟
ه��ل
ُ
الذات��ي للمر�أة الأنثى  ،ف ّتق فيها قوة الت�ش��كل اجلديد
�أن��ت كاتبة جيدة وه��ذا هو الأهم " ���ص  ،242كان
ل�ص��ورة امل��ر�أة  ،ع�بر املطالبة باحلقوق وحما�س��بة
م��ا كتبته " ق��د �أعادين �إاىل احلياة و�إىل احل�ض��ارة ..
الرجل وال�س��يما ال��زوج على تعنيف��ه لزوجته" كنت
رمبا ال �أكون فائقة يف التعبري الفني و الأدبي  ،لكني
�أفك��ر هل الن�س��اء املع ّنفات كثريات �أم �أين ا�س��تثناء ،
كتبت �أ�سا�س��ا من �أجل ق�ض��ية ان�س��انية ال �أدبية  ،ثم
ففي �أخبار اجلرائد التي تنقل ق�ص���ص زوجات ُقتلن
�أن الكتاب��ة كاحل��ب �أيا كانت نهايت��ه يبقى مغامرة
عل��ى �أيدي �أزواجهن �أو كُ ��سرن �أو ُجرحن ..لن تعرف
ت�ستحق �أن تعا�ش" �ص  ،246و هو ثورة �ضد انتهاك
ال�ص��حافة �أبدا وال ال�سلطات الر�س��مية حجم امل�أ�ساة
حقها  ،وت�س��ليعها يف �أن تكون خا�صة الرجل و�شيئا
طامل��ا متتن��ع �أغلبي��ة الن�س��اء �أو يمُ نع��ن م��ن تقدمي
ميتلك��ه ويقتني��ه حي��ث ووقت يري��د� ،أنه��ا حماولة
�ش��كاوى ر�س��مية و اجراء فح�ص عن��د طبيب �رشعي
لالنت�ص��ار لنف�س��ها واالم�س��اك م��ن جدي��د بهويتها
" ���ص  ،186وقررت " فاطمة" بعد قراءتها القر�آن
وحتقيق كينونتها ،ولو بعد فوات كثري من الوقت.
و التمع��ن ب�آياته " �أن ال �أ�س��مع بع��د الآن لأحد ُيفتي
بوعي مو�ض��وعي ن�س��جت فريوز ر�ش��ام روايتها
با�س��م الدين فقد �أف�سدوا عالقتنا باهلل بعدما جعلونا
"ت�رشف��ت برحيل��ك"  ،وجنح��ت يف ك�ش��فها الثقايف
نعتق��د ب�أنه هو من �أمر ب�إهانتنا و ذ ّلنا " �ص ،238
للأفكار امل�ؤدجل��ة الدخيلة على املجتمع اجلزائري ،
عل��ي" ا�س��تبدال الدم��وع ب�ش��يء �آخر�..،أخ��ذت
و الآن ّ
تدين بها
وقراءتها املتمردة الناقمة للمرويات التي ّ
قلما و كرا�س��ا مل ا�س��تطع كتابة �شيء ..يف تلك الليلة
البع�ض ممن دفعته حمركات خمالفة لأن�ساق احلياة
�أ�ص��ابني �أرق و�شعرت بحاجة للكتابة ،عدت وفتحت
االجتماعي��ة والثقافية ال�س��ائدة ،التي �ش��كلت نهجا
الكرا�س من جديد و بد�أت �أكتب وع�رشات ال�ص��فحات
ميجد الذكورة وا�س��تفحالها ،ويقمع املر�أة و�أحقيتها
ّ
قد امتلأت � ،أين اكتب ق�صة حياتي  ،فهذا ما احتجت
باحلياة وممار�ستها لها.

25/2020

170

AL ADEEB AL IRAQI

قراءة في «المثقف التكفيري»
وبراءة محمد عابد الجابري
معاذ حممد رم�ضان

يتبن��ى املفكر العربي حممد عاب��د اجلابري �أطروحة
نقد العقل العربي ،وكذا احلال عند �أركون يف اطروحة
نقد العقل اال�س�لامي ،..وهم��ا م�رشوعان مهمان يف
الثقاف��ة العربي��ة ..وللجابري يف نق��د العقل العربي
�أربع��ة اج��زاء  :تكوي��ن العق��ل العرب��ي ،بني��ة العقل
العرب��ي ،العق��ل ال�سيا�س��ي العربي ،العق��ل الأخالقي
العربي ..وثمة قراءة مهمة لطروحات اجلابري كانت
قد جرت على يدي املفكر ال�س��وري جورج طرابي�شي،
وقد وجدت فيها �شخ�ص��نة م�رشوع��ه "نقد نقد العقل

العرب��ي" للأ�س��ف ال�ش��ديد ،ففي��ه م��ن الأخط��اء م��ا
يجعلنا يف منطقة عدم الغفران لكاتب بحجم و�أهمية
طرابي�شي!! .ففي هذا ال�صدد يتكون م�رشوع طرابي�شي
م��ن  :نظرية العقل� ،إ�ش��كاليات العق��ل العربي ،وحدة
العقل العربي الإ�سالمي ،العقل امل�ستقيل يف الإ�سالم.
وه��ي الرباعية املعنونة بـ"نقد نق��د العقل العربي"،
و�أحل��ق بها طرابي�ش��ي  :املعجزة �أو �س��بات العقل يف
الإ�س�لام ،من �إ�س�لام الق��ر�آن اىل �إ�س�لام احلديث ،مع
عدم وجود العنوان "النقد نقدي".
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حممد جابر العابدي
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ولأننا نعي�ش يف جمتمع دوغمائي ينغلق على نف�سه
وي��رى احلقيقة مبنظاره ال�شخ�ص��ي بحك��م – الألفة
والعادة – بطبيعة احلال ،.فهو يعمل على �رضب كل
حقيقة مغايرة �أو معار�ض��ة في�س��تخف بالر�أي الآخر
وال يقيم له وزنا وال يعطيه امل�ساحة الكافية للتعبري
عن نف�س��ه .ال �أطمع هنا بتمرد فكري لكني �أ�سعى اىل
نتيجة خمالفة للم�ألوف وال�س��ائد يف قراءة اجلابري
يف حالة ت�شبه اخلروج من الأغالل الثقيلة
الت��ي تكبل فكرنا وثقافتنا .من امل�ؤكد �أن
كثريين يرون "طائفية اجلابري ودهائه"
م��ن خالل متريره مل��ا ي�ؤمن به من �أفكار
بغطاء معريف!!! ،وهي قراءة تبدو ب�س��يطة
باملقارن��ة م��ع اطروحات عميق��ة تنطلق
م��ن معرفي��ة اجلاب��ري .و�س��تنتهي ه��ذه
الر�ؤي��ة عن��د كثريين بالت�س��ليم بطائفيته
ومنه��م الدكت��ور عل��ي ح�س��ن هذيلي يف
كتاب��ه "املثقف التكف�يري"( )1ويف هذا
الكتاب ت�أتي فر�ض��ية مناه�ضة اجلابري
لفكرة الت�شيع من خالل اتهامه لل�شيعة بـ
"الهرم�سية"..
ابت��داء ميكننا ع��دَّ هذا الكت��اب من الكتب
التي ت�أتي من خلفية ايديولوجية منغلقة
على نف�س��ها بطريق��ة عنفي��ة يف القراءة،
وهي طريقة �سطحية للغاية يف حتليل الر�ؤى املغايرة
لفكرنا وثقافتنا .و�س��تعتمد هذه القراءة الإ�شارة اىل
فق��رات من البح��ث املذك��ور لتحليله ق��در االمكان،
فمث�لا ي�ش�ير د .هذيلي �إىل طبيعة امل�ص��در العرفاين
عن��د اجلابري من خالل ت�أكي��د العقدة التي متتد من

جورج الطرابي�شي

اجلاب��ري �إىل م�ؤيدي��ه م��ن الليربالي�ين بو�ص��فهم
نفعيني وبراغماتيني " :هذا امل�ص��در هو الذي ُي َ�شكِل
عق��دة يف فك��ر اجلاب��ري والفك��ر اللي�برايل عموماً،
ذل��ك �أنه فكر نفع��ي براغماتي و�ص��ويل �أن��اين يريد
�أن يح�ص��د الأرباح ب�شكل �رسيع و�آين� ،أما اهلل واليوم
الآخ��ر ،هو غ�ير مت�أكد من �أن َثم��ة اهلل ويوم ًا �آخر ))
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( )2و�سينبثق �س�ؤال يفر�ض نف�سه
بقوة الفتة  :كيف َت َو َ�صلَ الباحث
له��ذه النتيج��ة؟ ه��ل اجلاب��ري
لا غ�ير مت�أك��د م��ن وج��ود
فع� ً
اهلل والي��وم الآخ��ر؟ الأم��ر ال��ذي
�س��يقودنا لت�س��ا�ؤل �آخر :هل ثمة
حراك للجابري على �صعيد النقد
الالهوتي ليتو�صل لهذه النتيجة؟
�إن اجلاب��ري مل يع��ن بالعق��دة
امل�ش��ار �إليها من قبل الباحث� ،إمنا كانت مق�صدياته
خمتلفة كث�يرة عما �أورده الباح��ث .يقول اجلابري:
"�إننا قد اخرتنا القيام بالنقد الإبي�س��تمولوجي ،نقد
�آليات املعرفة و�أُ�س�سها ،ولي�س بالنقد الالهوتي الذي
يتعر�ض لق�ض��ايا الدين ...ونح��ن لي�س من اهتمامنا
وال من اخت�صا�ص��نا التح��رك يف �إطار العقل الديني،
�إ�سالمي ًا كان �أم م�سيحياً"( )3فكيف �سي�صل للنتيجة
املذكورة والرجل ال ُ�ش��غل له بالالهوت؟! ولو و�ض��ع
د .هذيلي ا�س��م �أركون بد ًال عن اجلابري لكان للكالم
"معنى وقيمة.
ً
ي��رد يف كتاب "املثق��ف التكفريي" اتهام��ا للدكتور
اجلاب��ري بتبني الفكر ال�ش��يعي للهرم�س��ية �أو ال�رشك
الأم��ر الذي وقف قبالته د .هذيلي برد قا�س وعنيف.
ويف �ض��وء ذل��ك �سيت�س��اءل القارئ عن م��دى �أحقية
الباحث يف اتهام اجلابري على هذا النحو .ثم هل �أطلق
اجلابري ت�ص��نيفات من قبيل ( :معق��ول ،ال معقول)
م��ن موقع التقييم؟ ه��ل �أراد �أن يق��دح بالالمعقول؟
هذه اال�س��ئلة �ستبزغ ب�سبب من خطورة الإتهام الذي
يتعر�ض له اجلاب��ري يف طرح الفت .يقول اجلابري:

الموروث القديم هو ذلك الخليط من
العقائد والديانات والفلسفات والعلوم
التي انتقلت الى الدائرة العربية اإلسالمية
عبر الفتوحات ودخول البالد المفتوحة
تحت راية الدولة الجديدة دولة اإلسالم.
"�إنن��ا ال نربط هذا الت�ص��نيف ب�أية داللة قيمية وال
نق��دح يف الالمعق��ول وال يف ـ امل��وروث القدمي ـ كما
�أننا ال ن�ص��در عن نظرة رومان�س��ية اىل نوع ما من ـ
املعقول ـ ،وبالتايل فنحن ال نعطي لهذه الت�صنيفات
�إ ّال م��ا لها من قيمة منهجية ..نعم نحن ننحاز للعقل
ونعم��ل عل��ى خدم��ة ق�ض��يته ولك��ن ال على ح�س��اب
املو�ضوعية يف البحث وال انطالق ًا من ت�صور ـ مثايل
ـ للمعقول والالمعقول ،فلي�س هناك قدمي ًا وال حديث ًا
معقول متحرر متام ًا م��ن الالمعقول ،وباملثل ،لي�س
هناك ـ موروث قدمي ـ ميكن عزله هكذا بني مزدوجني،
عم��ا عربنا عنه قبل بـ "الفكر الديني العربي" والذي
ّ
وال�س��نة كما ميك��ن �أن ُيقر�أ داخل
الكتاب
ب��ه
نق�ص��د
ُ
جمالهم��ا الت��داويل ،ذل��ك لأن هذا املج��ال التداويل
نف�سه يتحدد �أ�سا�س ًا بـ" املوروث اجلاهلي" �أي بنوع
الثقافة وم�س��توى الفكر ال�س��ائدين يف مكة واملدينة
عل��ى عهد النب��ي� ..إن ه��ذا املجال الت��داويل العربي
اجلاهلي ـ الإ�س�لامي مل يكن منغلق ًا وال كان معزو ًال
عما ُن َعرب عنه هنا بـ ـ املوروث القدمي ـ والذي نق�صد
ب��ه ذل��ك اخلليط من العقائ��د والديانات والفل�س��فات
والعل��وم التي انتقلت اىل الدائرة العربية الإ�س�لامية
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يتع�ص��ب لهم اجلابري -بح�س��ب الإدع��اء  ،كانوا قد
ت�أثروا بالهرم�سية!!.

الإقتطاع بق�صد الت�شويه !!
ينق��ل الباح��ث د.هذيلي ،ع��ن اجلابري ن�ص��ا طويال
تعر���ض فيه االخ�ير للمعقول والالمعق��ول يف الفكر
اال�س�لامي ،مبينا بعدها يف تعليقه �":أما يف �س��وريا
والع��راق و�إي��ران الكربى فلق��د ظل امل��وروث القدمي
فيه��ا يوا�ص��ل احلي��اة يف بني��ة املعتق��دات الدينية
اجلديدة التي جاء بها الإ�سالم� ،إما كعنا�رص م�سترتة
ال واعي��ة ،و�إما كتيارات تتن��ازع البقاء مع املعقول
الدين��ي ،البي��اين العرب��ي ،اىل �أن مت اندماجه��ا يف
�ص��يغة واح��دة هي الفك��ر ال�ش��يعي وم��ا يرتبط بها
من تي��ارات باطني��ة"( )6وبالع��ودة اىل تدقيق هذا
امل�ص��در يف كتاب اجلابري "تكوي��ن العقل العربي"
يف ال�ص��فحة  144تب�ين �أن النق��ل مل يك��ن تام��ا
و�أمين��ا ،فاجلابري مل يقف عند (الفكر ال�ش��يعي وما
يرتب��ط به من تيارات باطني��ة) وينتهي ،بل قال بعد
ذلك "كالت�ص��وف والفل�سفة الإ�رشاقية وما تفرع منه
من تي��ارات فكرية وباطنية" وال يخفى على القارئ
�سي�ش ّكل "التبا�سا"
"الذكي" ب�أن رفع العبارة الأخرية ُ
يف الفه��م ونق��ل �ص��ورة مل تك��ن ق��د خط��رت بذهن
اجلابري ،لأن مق�ص��ديات النقل عند الباحث �ست�ش�ير
�إىل �أن اجلاب��ري يريد ا�س��تقرار الالمعق��ول يف الفكر
ال�شيعي وما يرتبط به من تيارات ،الأمر الذي يوحي
بطائفي��ة اجلابري وتكفرييته .بينما �س��يكون احلال
عن��د نقلها بالأمان��ة العلمية الدقيقة ب�أن الت�ص��وف
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ع�بر الفتوح��ات ودخول البالد املفتوح��ة حتت راية
الدولة اجلديدة دولة الإ�سالم ))( )4ونقل فقرة طويلة
هن��ا للجاب��ري مبعث��ه �أهمية ه��ذه الأطروح��ة التي
تو�ض��ح للقارئ غياب القدح والتقييم يف هذه الر�ؤية
الت�صنيفية .فهل �أقت�رصت "�إبي�ستمولوجيا" اجلابري
عل��ى "�إتهام" ال�ش��يعة فقط بتبني الهرم�س��ية؟ �أم �إن
الالمعق��ول والهرم�س��ية قد انت��شرا يف �أماكن �أخرى
داخ��ل "االبي�س��تمي" الإ�س�لامي؟  .وللتو�ض��يح �أكرث
�إن د .هذيلي ي�ش�ير به��ذا ال�ص��دد �إىل �إتهام اجلابري
م��ن خ�لال �إ�ش��ارة الأخ�ير �إىل ت�أثري مدر�س��ة حران
عل��ى الفكر الفل�س��في الإ�س�لامي ب�إ�س��هاب يف كتابه
"نحن والرتاث" و�إن الأخري قد �أفرد ال�ص��فحات من
 127اىل  133لهذا املو�ضوع ،ويق�صد هذيلي ت�أثري
مدر�س��ة ح��ران على فكر "ابن �س��ينا ،اخوان ال�ص��فا،
ال�ش��يعة وخا�صة اال�س��ماعيلية ،الفيل�س��وف الكندي،
الرازي الطبيب ،الفارابي ،الفكر ال�سني وال�صويف".
�إن الدق��ة حتتم علين��ا تدقيق خط��اب اجلابري الذي
يف��سر مب��ا ال يقبل ال�ش��ك مق�ص��ديات ر�ؤيت��ه ":و�أما
الفكر ال�س��ني والفكر ال�ص��ويف ف�إن �أي ًا منهما مل ينج
من الت�أثري احلراين رغم عدائهما للفل�سفة والفال�سفة،
لق��د قب��ل �أهل ال�س��نة عل��ى العم��وم الت�أوي�لات ذات
امل�ص��در الهرم�س��ي احل��راين لكث�ير م��ن جوان��ب
احلي��اة الروحي��ة يف الإ�س�لام ،واعت�بروا "هرم���س"
نبي�� ًا و�أعط��وه ا�س��م النبي �إدري���س  ،كم��ا جعلوا من
اغاثادميون النبي �ش��يت� ،أما املت�صوفة الإ�رشاقيون
ف�إن �آثار الفكر احلراين وا�ضحة يف كثري مما يحكونه
يف "م�ش��اهداتهم"( .)5وبذل��ك ا�ص��بح وا�ض��حا ان
ن�ص اجلابري ال غبار عليه ،و�إن �أهل ال�س��نة – الذين
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جنملها مبا يلي :
والفل�سفة الإ�رشاقية ،قد نهلت من الالمعقول نف�سه..
�أوال :من خالل "ن�ص" اجلابري نراه يتكلم عن حالة
نع��م ق��د يوح��ي ن�ص اجلاب��ري ب���أن الفكر ال�ش��يعي
يدع لهذه العالقة ،بل هي
ه��و املق�ص��ود �أو ًال و�أخ�يراً ،لأن��ه قد ربط الت�ص��وف
"موج��ودة" فعالً ،فهو مل ُ
عالق��ة موجودة عل��ى الأر�ض ـ بر�أيه ـ وقد و�ص��فها،
والفل�س��فة الإ�رشاقية به � -أي الفكر ال�ش��يعي  -وهذا
وه��ذا وا�ض��ح م��ن خ�لال كالم��ه (و�إذن فالعالق��ة
م��ا توحي ب��ه الكلمتان (وم��ا تفرع من��ه) ،لكن هذا
القائم��ة الآن � ،)...أم��ا د .هذيلي فوا�ض��ح من كالمه
الإ�ش��كال �س��يزول عن القارئ الدقيق لأب�ستمولوجيا
ب�أن اجلاب��ري "يدعو" اىل هذه العالقة� ،س��واء اليوم
اجلابري؟ فالفكر ال�ش��يعي والت�صوف والإ�رشاق كلها
�أو غ��داً! نعم لو اقت�رص د .هذيلي على كالمه (يتحدث
واقعة �ض��من النظام املعريف املو�سوم بـ "العرفان"
اجلابري  ...بني الغرب والإ�س�لام) ملا اختلف و�صفه
وفق الت�ص��نيف الأب�س��تمولوجي لأنظمة املعرفة من
عن ُمراد اجلابري.
ق َِب��ل اجلاب��ري ،ومعل��وم بان الت�ص��وف بحر وا�س��ع
ثاني����ا :عن��وان د .هذيل��ي (العالق��ة ب�ين الغ��رب
وعابر للتمذهب..
والإ�س�لام)  -وقد "�أكَ َد" هذا يف �رشحه -عنوان غري
دقيق؟ فن�ص اجلابري "املنقول" يتحدث عن العالقة
العالقة بني الغرب والإ�سالم
بني الغرب وامل�سلمني ،ال الغرب والإ�سالم! ،فالإ�سالم
كـ"منظومة" عقدية �شيء ،وامل�سلمون كـ"�أ�شخا�ص"
يتح��دث الباح��ث عن العالق��ة املتبادلة ب�ين الغرب
ينتمون له �ش��يء �آخ��ر ،وهذا الأمر وا�ض��ح ال يحتاج
واال�س�لام ،اليوم ويف امل�ستقبل وفق ر�ؤية اجلابري،
لإثب��ات ،.وال �أعلم كيف يخفى على الباحث مثل هذا
باعتباره��ا عالق��ة ال�س��يد بالعب��د – الغ��رب ال�س��يد
االمر.
والعب��د امل�س��لم – ث��م ينقل عب��ارة اجلاب��ري كاملة
ثالثا :ينهال الباحث على اجلابري بطريقة قا�س��ية
التي ت�ش�ير �إىل تلك العالقة امللتب�س��ة فل�سفيا " و�إذن
فينعت ر�ؤيته بـ"�إ�س��فاف وحقد وا�ض��طغان وهزمية
فالعالق��ة القائمة الآن بني الغرب من جهة  ،والعرب
وغب��اء ودعوة للم�س��لم ب�أن يك��ون عبداً لال�س��تكبار
وامل�س��لمني والعامل الثالث من جه��ة �أخرى ،هي من
العاملي وين�س��ى �أو يتنا�س��ى
جن�س عالق��ة ال�س��يد بالعبد:
عبوديت��ه هلل عز وجل" وهذه
ال�س��يد ي�س��تغل العب��د وه��و
التو�صيفات متر على القارئ
يحت��اج �إلي��ه �إذ تتوقف عليه
الجابري لم يكن طائفيا
ب�ص��ورة ح��ادة يف كت��اب
كث�ير م��ن �ش���ؤونه ،والعب��د
وال تكفيريا وال حاقدا..
هذيلي "املثق��ف التكفريي"،
يع��اين م��ن ال�س��يد ولكنه هو
طَ
انما كان باحث ًا َي َت َ
ع
ل
ُ
يف ح�ين �أن ر�ؤي��ة اجلاب��ري
الآخر حمت��اج اليه"( )7ولنا
«الحياد»
الى
تتلخ�ص يف تف�سري وتو�ضيح
يف ذل��ك جمموعة مالحظات
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ومو�ضوعيته.
بعد هذه الق��راءة املوجزة واملكثفة� ،س��يتبني لنا �أن
اجلاب��ري مل يك��ن طائفي��ا وال تكفريي��ا وال حاق��دا..
امن��ا كان باحث ًا َي َتطَ ل َُع اىل "احلي��اد" ما �أمكن ذلك،
ور�ؤيته كانت "نقدية ومو�ض��وعية" مع اجلميع ،ومل
يك��ن "متحيزاً" لطرف دون �آخ��ر ..و�أن "احلكم" على
اجلابري و�س��واه ،يجب �أن يتم بع��د "قراءته" بتمعن
ودق��ة ،وبطبيعة احلال ف��ان هذه اجلول��ة "النقدية"
ال�رسيعة خمت�ص��ة ببيان موقف اجلابري "الطائفي"
املزع��وم من قبل د .علي ح�س��ن هذيلي� ،أما "احلكم"
على �أفكاره بـ"الإيجاب وال�س��لب" ف�أمر �آخر ال يعنى
به هذا البحث.

الهـوام ـ ــ�ش
( )1املثقف التكفريي ،درا�س��ة  ،د .علي ح�س��ن
هذيلي ،دار الرو�سم ،بغداد ،ط2015 ،1
( )2املثقف التكفريي� ،ص28
( )3الرتاث واحلداثة �ص131
( )4تكوين العقل العربي (نقد العقل العربي،)1
حمم��د عاب��د اجلاب��ري ،ط 7ب�يروت ، 1988
مركز درا�سات الوحدة العربية� ،ص141
( )5الرتاث واحلداثة �ص130
( )6املثقف التكفريي �ص48
( )7ق�ضايا يف الفكر املعا�رص �ص95-96
( )8امل�صدر نف�سه �ص131-132

المربد النقدي

العالق��ة الت��ي ترب��ط الغ��رب يف اال�س�لام مبايل��ي :
"م��ن الطبيع��ي جداً �أن ي�ش��عر الغرب ب���أن �أي تقدم
ُيحققه العرب وامل�س��لمون �س��يكون على ح�سابه ،لأن
م�ص��احله يف ب�لاد العرب والإ�س�لام تقت�ض��ي ذلك،
وه��ذا مفهوم ولكن يجب �أي�ض�� ًا �أن يكون مفهوم ًا �أن
العرب وامل�س��لمني ال ي�س��تطيعون يف الظرف الراهن
عل��ى الأقل حتقيق التقدم ب��دون التعامل مع الغرب.
�إن النفط يف بالد العرب �س��يبقى �ش��يئ ًا ال قيمة له �إذا
مل ي�ش�تره الغرب� ،أ�ض��ف اىل ذلك املواد الأولية"()8
 ...فهل يوجد يف كالم اجلابري ما ي�سوغ للباحث ان
ينعته بالتو�صيفات املذكورة!!
رابع����ا  :م��ن خ�لال الق��راءة وتتب��ع امل�ص��ادر التي
اعتمده��ا د .عل��ي ح�س��ن هذيل��ي يف كتاب��ه املثقف
التكف�يري ،مل جن��د كت��اب اجلاب��ري امله��م "العق��ل
ال�سيا�س��ي العربي" مع امل�صادر املعتمدة يف كتابه.
الأم��ر ال��ذي ي�ش�ير �إىل تركي��ز الباح��ث عل��ى كتاب
"تكوي��ن العق��ل العرب��ي لت�أكيد مبتغ��اه ..وعلى اية
ح��ال ف��ان اجلاب��ري يف كتاب��ه العق��ل ال�سيا�س��ي
العرب��ي �سي�ش�ير �إىل م�س��الة تعد من �أخطر امل�س��ائل
يف تاري��خ الفك��ر اال�س�لامي ،وه��ي م�س���ألة اخلالفة
والإمامة وحادثة ال�س��قيفة .ومن ثم فنحن نع ُّد خلوَّ
قائمة الباحث من هذا امل�صدر خط�أ منهجي ال يغتفر
ا�س��تنادا ملا تفرت�ض��ه املو�ض��وعية والدق��ة العلمية
واملنهجية ،.ا�ضافة اىل تعمد الباحث على ما يربهن
تع�ص��ب اجلاب��ري وطائفيته وتكفرييت��ه بعد عبوره
م�ص��ادر مهم��ة تن�ص��ف اجلاب��ري وت�ؤك��د حياديته
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سؤال الدهشة وترميز المكبوت
قراءة استنطاقية في ديوان (يواقيت) لعبير السامرائي

د .ناظم ال�سويداوي

تتنف�س ق�ص��ائد ال�ش��اعرة عبري ال�سامرائي يف ف�ضاء
املجمل بالكث�ير من الأ�س��ئلة وهي حتتفي
(الآخ��ر)
ّ
بر�ؤي��ة مغاي��رة و�إيق��اع خمتل��ف ،يت�ش��اكل فيه كل
�ش��يء ويط��رح الكثري م��ن ر�س��ائل الإبالغ ب�ش��عرية
التن��وع يف ت�ش��طري
تنح��از اىل اجلم��ال .ولع��ل ه��ذا
ّ
املعنى وت�ش��عريه باقت�ص��اد لغوي جمي��ل ،هو الذي
دعا (الأنا) �أن ت� ّؤ�س���س حركته��ا اجلمالية على ح�س
�ش��عوري وتكثيف عاطفي ،نلحظ فيه اختالفا ن�سقيا

�إبداعيا ينماز بالكثري من ال�صور والعالمات امللفتة
التي تندفع بقوة �إىل ذهن القارئ ،لتبني ُ�س ّلم الإثارة
والده�شة بن�س��ق ينفلت من �أ�صابع ال�شاعرة ،ليتحول
كل �شيء اىل جدل حواري بني الذات والآخر ،ب�آليات
تغ ّذي الق�ص��د وت�ؤ ّثثه بطريقة العقالنية ،ك�ش��كل من
�أ�شكال جمالية التلقي.
حيزها االختاليف
�إن جماليات الق�ص��يدة تكم��ن يف ّ
بني املر�سِ ��ل
واملر�س��ل اليه ،ل��ذا ميكن لن��ا �أن نف�سرّ
َ
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المربد النقدي

ق�ص��يدة ال�س��امرائي عل��ى �أنها خطاب
م��ن ثالث��ة حم��اور ،غايته��ا الأوىل
والأخرية ه��ي �إغراء املتلق��ي و�إقناعه
�أن ال يرتك كلمة �إال وين�شد لها تف�سريا.
ففي املحور الأول ،نلحظ تراكم الأ�سئلة
الت��ي تت�ش��ظى يف كل م��كان ،وهذا ما
يحمل��ه العنوان (يواقي��ت) من وظائف
حدده��ا ج�يرار جيني��ت ،كالوظيف��ة
الو�ص��فية والإيحائية والإغرائية ،وقد
متك ّنت ال�شاعرة �أن ت�ضفي عليه �صبغة
ال�شيء النفي�س ،لأنها _ بب�ساطة _ تريد
اكتنازه وتوزيعه على تخوم الق�ص��يدة
مبفردات مر�صوفة وعناية فائقة.
ويف املح��ور الث��اين ،ت�ش��تبك ذهني��ة
ال�ش��اعرة مب��ا ه��و متوق��ع م��ن �أحالم
ور�ؤى وتفا�ص��يل حافل��ة بالذكريات،
لتتح��ول كله��ا اىل جدل ح��واري يفتح
ناف��ذة ويغل��ق �أخ��رى ،ب�آليات ت�ص��دم
�أفق التوقع عند القارئ (اجليد).
يف حني حت ّدث املحور الثالث من ق�صيدة
ال�س��امرائي ع��ن الإ�س�ترجاع ب�إيجاز مك ّث��ف خلقته
الأفعال املرتاكمة يف بطن كل ق�صيدة.
بهذا الزخم اجلمايل ت� ّؤ�س�س عبري ال�سامرائي مملكتها
ال�شعرية على عر�ش (الآخر) املليء باحلد�س والت�أويل
وتنفتح على �أكرث من معنى ،ليت�ش��ظى الق�ص��د لديها
املحم��ل بتقانات املناخ
�إىل الكث�ير من التخ�ص��يب
ّ
املتلون مبقارب��ات مفهومي��ة خمتلفة من
ال�ش��عري
ّ
ن���ص لآخ��ر .والغري��ب من ه��ذا كل��ه� ،أنها تكت�ش��ف

177

توجهت ب�س�ؤال اىل
امل�ضمر من الأ�ش��ياء بقلبها كلما ّ
الآخر :
طرق��ت القلب لكن �أين بابك ؟ � /أال تدري ؟ ميرمرين
غيابك  /على روحي
أعول كل �ش��وقي  /في�ش��قيها اغرتابي واغرتابك /
� ّ
ماء  /وجئتك �س��اعي ًا يكفي
عط�ش��تكَ �أيها املبع��وث ً
ر�ضابك ..
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�إن �س���ؤال الده�شة (�أين بابك)
ينح��رف بامل�ش��هد ال�ش��عري
�إىل الكث�ير من التنب�ؤات التي
تخرتق عوامل اللحظة ال�شعرية
املنفلتة �إىل �أق�صى نقطة من
ذلك احل�ضور امل� ّؤجل للآخر،
ويب��دو �أن جغرافي��ة الغي��اب
مرتبط��ة بجغرافي��ة القل��ب.
والفع��ل (ميرم��رين) في��ه من
الإندها���ش وفيو�ض��ات املعنى بني ال��دال واملدلول،
ماي�ش��ي بالكثري من العالمات املت�شاكلة مع ثنائية
(املغل��ق _ املفتوح) لت�ص��بح حلظ��ة االنغالق عبارة
ع��ن نقطة يف ح��دود الت�ص��ديق الذي تطرح��ه الذات
أعول كل �شوقي)
وتتمناه ،وت�ضع له مربرات القول ّ �( :
ويف مثل هذا الإجراء الأ�س��لوبي ،في�ض من املفاج�أة
التي تك�رس كل هذه الرتابة وهذا التمرد الذي ميار�سه
الآخ��ر .بيد �أن حماولة الإف�ص��اح عن امل�س��كوت عنه
يف اللحظ��ة ال�ش��عورية امل�ش��تهاة هو ماتري��د الذات
الو�ص��ول الي��ه ،وت�س��تجدي ل��ه كل مرم��وزات القول
القابل��ة لإذعان الآخر ومراوغته و�إثرائه باملزيد من
التحري�ض واملناورة ،و�ص��وال اىل �إنفراجة تتمناها،
�سجل
فرناها ت�أتي بالفعل املتعدي (عط�ش��تك) الذي ّ
ح�ض��وره يف بريد الق�صيدة ،كتج�سيد لقوة اال�شتياق،
واخ�تراق رام��ز لكل اخللفي��ات اجلمالي��ة يف �أعماق
تربة الن�ص .ويبدو �أن االنت�ساب الأزيل للآخر ،والذي
تقاطعت فيه ف�ض��اءات الإح�س��ا�س ب�شيء مفقود ،هو
الذي يحدد قيمة الن�ص بوعي رمبا يعجز املتلقي عن

تعتمد الشاعرة الفضاء االنقالبي ميدانا للتعبير
عن شعورها الداخلي ،وتتخذ من المفارقة
مسارا وهي توزع كلماتها وأسطرها الشعرية
توزيعا يتساوق مع لغتها الساعية نحو
التمويه إلدراك داللة االحتمال مع اآلخر
فهمه �أو ا�ستبداله بداللة مغايرة  .ومثل هذا االحتياج
ال يخلو من �س��لبيات املوق��ف .لكون الآخر قد توارى
عن االنظار� ،إذ ال ميكن لل�ش��اعرة ايقاف كل هذا املد
من ال�ش��وق م��امل تنفتح على الف�ض��اء الداليل للن�ص
مبعرفة تخييلية تتحرك بكل اجتاه.
وبقي على ال�ش��اعرة ان تتو ّقع �ش��يئا ممكن ح�ص��وله
ب���أي حلظة ،ولو �ض��من ح��دود االفرتا���ض امل�أمول،
فم��ا كان منها اال ان تتو ّدد للغة �ض��من �س��ياق خلق
البدائل والأمنيات ،وهذه اللحظة املفرت�ضة هي التي
تت�لازم مع املعقول وحت ّفز الكث�ير من دوائر التمني
يف ذاكرة الزمن :
َمن َعل ََّمه
أرحمه
يق�سو َع َليَّ ل َ
حلن ا َفهمه
لي�شيب قلبي مثلَ ٍ
من ع ّلمه
بكت
ان العيون اذا ْ
ترقى اىل طبع الغيوم
كديمّ ْه
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�أحتاج منك لهم�ستني و�آهةٍ
�أحتاج منك ل ُقبلة و�س�ؤالِ
�أحتاج ولو ب�شتيمة
تلغي الرتابة من دمي
يف احلالِ
ت�س��تدعي لغ��ة الإحتياج هن��ا ،الكثري من الإ�ش��ارات
احلمراء والتفا�صيل ال�صغرية والكبرية بال�شكل الذي
تت�شاك�س فيه ال�ش��اعرة مع اللغة ،وهي تلتقط الكثري
م��ن ال�ص��ور بغرائبية فاتن��ة ،متنح الن���ص مرجعية

حي��ة يف حلظة م�أزومة .وامللف��ت �أن قطبي اخلطاب
ّ
كان��ا حا�رضي��ن يف الق�ص��يدة ،القط��ب الأول متثله
تر�س��خ وجودها يف ج�س��د الن�ص
الذات وهي تريد �أن ّ
بتلوينات اال�س��تدعاء املحف��زة للآخر ،يف حني يلج�أ
القط��ب الثاين �إىل الإن�ص��ات والتمنع لأن��ه يدرك �أن
احلاجة اليه باتت يف متناول اليد :
أفنيت عمري يف انتظارك �آية
� ُ
لتعو َد بال�صل�صال لل�صل�صالِ
ومب��ا �أن ق��راءة ال�ش��عر ه��ي ممار�س��ة عالئقي��ة بني
ال��دال واملدلول ،فه��ي ذاتها �آلية تك�ش��ف ع��ن ر�ؤية
القارئ و�إدخاله للم�ش��اركة يف بناء الق�ص��يدة ،لأنه
يطبق ال�ش��فرة ويتحقق من معناها ،و�أق�صد
هو الذي ّ
هن��ا القارئ النموذج��ي الذي ح��دده (ريفاتري) و�إذا
كان �ص��دى العالقة بني القارئ وال�شاعر بهذا العمق
وال�ثراء ،ف���إن مقاربتنا لل�ش��اعرة عبري ال�س��امرائي
ت�أخذ م�س��ارا �آخ��ر ،وتخرتق احلدود الق�ص��وى للأنا،
وتنفتح على م�س��احة �أو�س��ع من نق��اط اجلذب الذي
تل ّت��ف حوله جمموعة من الإيحاءات التوظيفية التي
ت�سبح خارج حدود املمكن.
ويف هذا الن�ص تهب ال�ش��اعرة لنف�سها كل هذا النب�ش
املع��ريف يف الذاك��رة ،لتدلن��ا على تفا�ص��يل دقيقة،
ت�س��مح لن��ا �أن نكت�ش��ف م��ا كان خمفي��ا يف ال��ذات،
وهذه الالزمة يف االنتقال هي التي �ص��نعت �سكونية
الأ�شياء وجعلتها تتقد يف حوار مقطوع :
ني
ُعد كلَّما َع ْ�صف احلَن ُ

المربد النقدي

تعتمد ال�شاعرة الف�ضاء االنقالبي ميدانا للتعبري عن
�ش��عورها الداخلي ،وتتخذ من املفارقة م�س��ارا وهي
توزع كلماتها و�أ�س��طرها ال�ش��عرية توزيعا يت�س��اوق
م��ع لغته��ا ال�س��اعية نح��و التموي��ه لإدراك دالل��ة
االحتم��ال مع الآخر ( ...يق�س��و عل��يَّ لأرحم ْه) وتغدو
ثنائي��ة االنغالق واالنفت��اح لعبة �ض��اربة يف �أغلب
حتر�ض املجاز على التمرد
ن�صو�ص ال�ش��اعرة ،فهي ّ
الدائ��م والتف ّل��ت امل�س��تمر� ،س��عيا وراء �إث��ارة جديدة
للعب��ة الأ�رسار التي تتقنها ،م��ن �أجل �أن ت�أخذ كامل
حريته��ا يف التح��رك والتمظهر والتفنن يف الك�ش��ف
عن خمبوءات الآخر ،فهي �إذ ت�ستدعيه� ،إمنا ت�ستدعيه
بوعي حاد ،وبهند�س��ة تك�ش��ف عن حجم ا�ستعدادها،
ال�ستح�ض��اره بح�س �صويف ينفتح على �آفاق خيالية
غ�ير حم��دودة .وهن��ا تدف��ع الين��ا ب�أحد ن�صو�ص��ها
باجتاه هاج�س الإخفاء والتمظهر ،متنقلة بني ح�ش��د
م��ن الت�أمل والتو ّقع عرب ت�ش��غيل �آل��ة االحتياج هذه
املرة :
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واوجعكْ
امنا
ماج ْ
ُقل َ
نت ّاي ُ
من ُغربةٍ ..
التبتئ�س
أ�سمعكْ
انيّ ُخ ُ
لقت ل َ
ابت�سام
ما َغرَّين منكَ
ٌ
انمّ ا
الفيت قلبي طائراً
ُ
يتبعكْ
كي َ
فـ(ع��د) يحم��ل داللة
هن��ا البد م��ن وقف��ة مت�أني��ةُ ،
االختي��ار م��ع �أنه جاء ب�ص��يغة الأمر الذي ي�س��تدرج
الطَّلع �أن يظهر يف دائرة احل�ص��اد الروحي ،من دون
تت��سرب فيه الكثري
�أن يق��ف عل��ى داللة واحدة ،امنا
ّ
م��ن االحتماالت الواردة يف �أدوات احلكاية (عد كلما
ع�ص��ف احلنني و�أوجعكْ ) مبعن��ى �أن العودة مقرونة
التحول
بحن�ين الآخر ،وافرتا�ض التلبية لدي��ه .وهذا
ّ
ُيفه��م على �ض��وء فهمن��ا لتجرب��ة ال�ش��اعرة امللونة
ب�أك�ثر من م��زاج ،الأم��ر ال��ذي يخل��ق ر ّدة فعل لدى
القارئ كلم��ا تدرجنا يف قراءة الق�ص��يدة ( :ماغرين
منك ابت�س��ام  ).......و�ش��عور كهذا ،يدفعن��ا اىل �إجراء
يحر���ض عل��ى اخليال كوج��ه جمايل
قرائ��ي جدي��د ّ
ومثري عاك�س لن�ص��ها املليء بكل ماهو متوقع وغري
متوق��ع .وهذه اللعبة الفنية املتقنة هي التي �ش�� ّكلت
خيوط الق�ص��يدة املت�ش��ابكة مع بع�ض��ها ،لأن الذات
وج��دت نف�س��ها حما��صرة بامل�س��تحيل ،بينما يظل
املمك��ن ج��زءا م��ن كيانه��ا ،ك�إجناز تنه���ض به اىل
رغبة او�س��ع يف ح��دود الذات لإر�ض��اء الآخر ودفعه
اىل دائرة التلبية.
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�أق��ول � :إن ال�ش��عر بظاه��ره ،ه��و متخيَّ��ل ،يهدف اىل
الإيه��ام ،وه��و ح�ين يحقق ذل��ك ،امنا يخل��ق عامله
وف�ض��اءاته فنيا وذاتيا ،حت��ى يغدو العامل اخلارجي
عبارة ع��ن مرجعية حا��ضرة يف ج�س��د الن�ص ،وان
كان هذا احل�ض��ور مك�سورا ،لكنه يت�سع لهوية ال�شاعر
ويتالزم مع الكثري من الإ�شارات يف �سياق ت�شكيل ال
معنى.
ويقين��ا �أن ال�ش��اعرة عبري ال�س��امرائي كانت متمكنة
م��ن �أدواته��ا الفنية ،وحني نق ّلب ق�ص��ائدها الـ()26
املتناث��رة يف م�تن ديوانه��ا ،نلم���س كثاف��ة اللغ��ة
وث��راء الداللة والق�ص��د املج��ازي .ومثل هذا الن�س��ق
يف التعب�ير ال يتكرر دائما عند ال�ش��واعر الالتي نقر�أ
تتح�صل حني تتخذ
لهن ،فمرجعية ال�شاعرة الثقافية
ّ
�شهوة الكتابة �سبيال لها .و�أح�سب �أن معاجلة �ضافية
�ضوءا
لن�صو�ص ال�سامرائي مطلوبة الآن ،لأنها ُتلقي
ً
�آخر على م�س��احة الق�صيدة الأنثوية ،يف �ضوء غياب
ال�ش��واعر به��ذا احل�س ال��ذي يتلقف��ه املتلقي ،وي�ش��د
انتباهه اىل قوانني اللغة وبراعة اال�سلوب.
قراءتي �إجما ًال� ،أيقظت يف داخلي �شيئا جديدا مل �أعتد
عليه و�أنا �أقر�أ �ش��عرا للعراقيات ،ما خال ق�صيدة النرث
التي در�س��تها ب�إمع��ان يف كتابي (انفت��اح الن�ص_
قراءة يف ال�ش��عر الن�س��وي العراق��ي املعا�رص) .عبري
ال�س��امرائي ،حاولت بنجاح �أن ت�صون ق�صيدة ال�شعر
املوزون (الن�س��وي) واحتفظت لنف�سها بهوية مائزة،
وال �أختل��ف �أنه��ا جنح��ت يف ذل��ك ،وع�برت ح��دود
اال�س��تثنائي� ،أنه �إ�ش��عاع اكتمال الدائرة ال�سامرائية
يف �صحون ال�شعر.
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الشاعرة كارولين فورشه:

عين على التاريخ
شاهد على العصر و
الشاعر
ٌ
ٌ

 ول��دت ال�ش��اعرة يف مدين��ة ديرتوي��ت بوالي��ةميت�شكان االمريكية عام 1950
 ا�ش��تغلت يف التعلي��م و التدري���س اجلامع��ي و تعدنا�شطة مدنية �إذ دافعت بجر�أة عن القيم النبيلة التي
ت�ؤمن بها..
 �ش��هدت الكث�ير من الوقائ��ع االجتماعي��ة املريرةالتي حدثت يف القرن الع�رشين و وثقتها �شعرا..
 ا�س��تطاعت يف �ش��عرها م��زج (ما هو �سيا�س��ي) بـ(ما هو �شخ�ص��ي) بح�س��ب ما يقوله الناقد االمريكي
بو�أهــ��ا �أن تكون يف هذه
جوي���س كارول اوت���س مما ّ
التجربة يف م�ص��اف �شعراء كبار مثل بابلو نريودا و

فيليب الفني و دني�س ليفرتوف.
 ت�ؤمن ب�أن لل�ش��عر وظيفة اجتماعية بالغة االهميةكونه ميثل (�شاهدا على الع�رص و عينا على التاريخ)
و ه��و �ش��عر ي�س��تخل�ص االجتماعي من ال�سيا�س��ي و
الغاية هي الدفاع عن الفرد املقهور �أزاء كافة انواع
القهر و اال�س��تبداد و الت�س��لط و قد �رصحت بذلك يف
�أول �أنطولوجيا �شعرية �ضمت �أ�صواتا �شعرية خمتلفة
م��ن �ش��عراء الع��امل �أ�ص��درتها و كان��ت بعن��وان ( ال
تذهب طي الن�س��يان :ق�صائد �شاهد الع�رص من القرن
تعودنا
الع�رشي��ن) ع��ام  1993حي��ث قال��ت (�إنن��ا ّ
التميي��ز بني ما هو �سيا�س��ي و ما هو �شخ�ص��ي و �أن
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كتابة وترجمة
د.عبدال�ستارعبد اللطيف مال الله
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االحتفاء مبا هو �شخ�صي ي�شكل ق�رص نظر بحد ذاته,
�أي عج��ز يف ر�ؤي��ة بنى االقت�ص��اد الكب�يرة و من ثم
فالدول��ة هي تطوق العامل اله�ش للفرد و حتدده و قد
دعت �إىل ت�أ�سي�س نوع جديد من ال�شعر ي�ستثمر كل ما
ه��و �أجتماعي) و يف ه��ذه املجموعة قدمت جتارب
�ش��عرية جديدة ركزت على ق�ض��ايا ف�ضائع احلرب و
لوع��ة املن��ايف و رهب��ة االعتقاالت ,و هي ق�ص��ائد
تق��ول عنه��ا �أنه��ا كتبت بعي��ون مفتوحة و �ص��ورت
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للعامل ما هو ب�ش��ع و مقزز و مرع��ب و مت تنفيذه من
قبل وحو�ش من جن�س الب�رش مما ع ّزز مكانتها �ضمن
الأ�ص��وات اجلدية يف الأدب االمريك��ي يكمل ما بد�أه
الني كينزبرك و ت�شارل�س �أول�سن يف حركة البيت�س..و
قد ع ّلـق الكاتب جايل رون�سكي عن هذا الديوان بقوله
(ان الطبيعة الب�رشية قادرة على ت�سجيل و توثيق كل
الفظائع التي ترتكب بحق االن�سانية و تعريها)...
 �أ�ص��درت ديوانه��ا ال�شخ�ص��ي االول ع��ام 1975لي�ض��م ق�ص��ائد ال�ص��با و جتاربه��ا ال�ش��عرية و ه��ي
فت��اة مراهقة بنت االربعة و الع�رشين عاما و قد فاز
بجائزة �شعراء ال�شباب.
 ح�ص��لت عل��ى منح��ة كوكنه��امي للإن�ض��مام اىلمنظم��ة العف��و الدولية ف�س��افرت اىل �أل�-س��يلفادور
لتق�ص��ي فظائع احلرب االهلية غ�ير املعلنة هناك و
تك�ش��ف امل�آ�سي و اجلرائم املرتكبة بحق االن�سانية و
تردي االو�ض��اع ال�ص��حية و املعا�شية و �رسقة كافة
امل�س��اعدات و االعان��ات من قبل الثل��ة احلاكمة يف
البالد كما قابلت �ض��حايا التعذيب و اجلوع و الق�رس
االجتماعي و اغت�صاب الن�ساء و التمثيل ب�أج�سادهن
و ن�رشت جتربتها املرة عن �أل�-س��لفادور يف كتابها
ف�ضـلت �أن ت�سطر
النرثي (ذلك البلد الذي بيننا) حيث ّ
جتربته��ا هذه مبقاالت �ص��حفية ال �أن تكتبها �ش��عرا
عل��ى الرغم م��ن �أن لوعة املا�س��ي و فظاعة التجربة
�أجربته��ا الحقا على توثيقها �ش��عرا الن ال�ش��عر كما
تقول ي�أتي تلقائيا و هو حممل بثقل الهم االن�س��اين
و هذا ما �رصحت به جلوناثان كوت و لذلك �أ�صدرت
ديوانه��ا الث��اين و هو بعن��وان (�أحج��ار متدحرجة)
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لكن هناك مل�س��ة �أمل بوجود خزي��ن عظيم تتمتع به
الروح االن�س��انية لتعري الظلم و ق��د حاز هذ لديوان
على جائزة لو�س �أجنلي�س لل�ش��عر و فيه نقلت جتارب
حقيقي��ة و تراجيديا رهيبة من زياراتها اىل اليابان
و هريو�ش��يما و �أل�-س��لفادور و ب�يروت و ما �أرتكب
فيه��ا بحق الفل�س��طينيني كم��ا عرت فظائع فرن�س��ا
يف البالد امل�س��تعمرة و ك�ش��فت اي�ض��ا ما �أرتكب يف
�أملانيا قبل �سقوط جدار برلني...
 يف عام  ,1997منحت جائزة م�ؤ�س�سة هريو�شيمابرعاي��ة اي��را و �أديت��ا موري�س ,ال�س��تخدامها ال�ش��عر
ب�صفته و�سيلة لتحقيق التفاهم الب�رشي و الت�صالح و
ال�سالم فيما بني املكونات الإثنية املختلفة و �ضمن
املكونات الواحدة �أي�ضا..
 يف عام � 2003أ�ص��درت ديوان (ال�ساعة الزرقاء),و فيه ت�س��ت�أنف م�س�يرتها يف تعرية اخلوف و الفزع
يف الق��رن الع�رشي��ن ب�ص��ور �ش��عرية م�ؤث��رة ت�أت��ي
للمتلقي كاجلرعات ال�ص��وفية ب�ين احلني و االخر و
قد ت�أثرت فيها بفل�سفة هيدجر و بيوبر...
 يف ع��ام � ,2017أ�ص��درت ديوانه��ا (يف الوق��تال�ضائع للعامل) ,لتوا�صل ذات املنحى..
 البد من معرفة �أن ال�ش��اعرة كارولني فور�شه هيمرتجمة قديرة عن الفرن�سية فقد ترجمت ل(كالريبل
�ألكادي��ا) و (ج��ورج ت��راكل) و (روبرت د�س��نو�س) و
(حممود دروي�ش)..
و ه��ي االن متار���س مهن��ة التدري���س يف جامع��ةج��ورج  -ت��اون االمريكي��ة و تر�أ���س مرك��ز الن��ان
لل�شعريات و املمار�سات االجتماعية...
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لتخو���ض في��ه مبا جتن��ب �أبناء جيله��ا اخلو�ض فيه
و ه��و تعري��ة العامل اخلارج��ي �سيا�س��يا و اجتماعيا
و قيميا و ك�ش��فت عن وعي �سيا�س��ي متق��دم و �ألتزام
فكري معني بت�صوير الهم االن�ساين و تعرية االنظمة
ال�سيا�سية الفا�سدة و تعد ق�صيدتها امل�شهورة (العقيد)
من �أبرز الق�صائد و هي م�ستوحاة من جتربة �شخ�صية
عن عقيد �س��لفادوري قابلته ذات مرة ليفاجئها عند
احلديث عن حقوق االن�س��ان و املواطن ,بتفريغ �س��لة
كبرية مملوءة ب�أذان ب�رشية قطعها بنف�س��ه �ض��اربا
عر���ض احلائط ب��كل القيم االن�س��انية و حمتقرا الفن
و ال�ش��عر و امل��راة...و تقول عن جتربته��ا :انها تركت
ال�ش��عر ه��و املتكل��م و الق�ص��يدة ه��ي الت��ي تخت��ار
مو�ض��وعها و ال�ص��وت نف�س��ه ال يدري ّاية وجهة هو
يفك��ر به��ا حلريت��ه ,و مل يقدم بالت��ايل حكما بل كل
ال��ذي فعله هو م�ش��اهدة الواقعة �أو احلدث و و�ص��فه
ب�أ�س��تخدام لغة �ش��عرية الع��ادة �إنتاج��ه و خلق تلك
اللحظات التي حدثت يف وقتها..
 يف ع��ام  1994ن��شرت ديوانها (م�لاك التاريخ)عن �شخ�ص��ية خيالية �أبتكره��ا الناقد والرت بنيامني
عن مالك يوثق كل م�أ�س��ي الب�رشي��ة و �أالمها و لكنه
بذات الوقت ال ي�س��تطيع الوق��وف �أزائها متفرجا فال
يتعاط��ف معه��ا و يع��اين مثله��ا و يبك��ي لبكائها و
ي���أمل لآملها حتى قي��ل ان الديوان هو رحل��ة ت�أملية
يف ثيمات اخلراب و الدمار و يف ذاكرة ت�سعى للبقاء
على قيد احلياة و الديوان ي�س��تعر�ض انواع الرتهيب
و ا�ش��كال الوح�ش��ية الت��ي باتت عن�رصا �أ�سا�س��يا يف
ابجدي��ات العم��ل ال�سيا�س��ي يف الق��رن الع�رشي��ن و
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ق�صائد لل�شاعرة كارولني فور�شة
غ�صة �أمل
أنت يف غمرة ذلك البحر� ,أق�صى املدينة,
ف ّك ُ
رت بكَ و � َ
من القبور!
يبق منها �سوى �أحجار عديدات و منها
حيث مل ً
ق�بري �أن��ا :قطع��ة رخ��ام �ص��غرية تنوء بثق��ل ورقة
�صغرية!
قفازيك و مظلتك,
علي �أن �أ�ضع يف التابوت,
ّ
و كان ّ
أنت ق�ضيته ,يف برلني,
�أ�ض��افة �إىل �صبيحة يوم �أخر � َ
مع تانيا ,كما �أ�ضيف له �ساع ًة
ام��ات كُ ن يحلقن حولكَ � ,أ�ض��افة �إىل
ٍ
�أخ��رى مع َحمـ َ
زهور الليلك امللفوفة
ب�ص��حيفة الأبار و ما فيها من حكايات� ,أ�ض��افة �إىل
وقوفك دقيقة عند املتاري�س ,و دقيقة �أخرى
كتفي �أبيك و �أنتما جتوبان حقول الثوم,
و �أن��ت فوق
ّ
علي �ألآ �أن�سى
ثم ّ
ال�سجائر املرتوكة ,وهي عاطلة حلد االن عن عملها,
علي �أن �أ�ضعها كلها عندك!
كان ّ
لك��ن بدال عن ذلك كله ,و�ض��عت هذه الكرا�س��ة و قلم
احلرب و قد ملأت ُه توا!
و تلك الق�ص��يدة الق�صرية لهولدرلني ,كي ت�ستطيع �أن

تنه�ض و �أنت يف جلة غمامة!
أنت و الكرا�س��ة و قلم احلرب و
نعم ,كلكم مع بع�ضَ � -
ق�صيدة هولدرلني!
كنت �أنت جمرد عجينة ورق
و عندم��ا وقعت الواقعةَ ,
و جثة مرمية على االر�ض ,ت�ستمع
مير عرب غمامات كثرية من �سحب!
لقطار ُّ
�أت��راه هو يو�س��ف م��ن قال و ه��و يخاط��ب الأزل� :إن
فينو�س لن ت�أتي �إال مرة واحدة!
أن��ت� ,س��تكون ,حينئذ� ,إال �ش��بحا مي�ش��ي يف �أثر
�أذن � َ
�شبح �آخر ال ميلك �إال حيا ًة واحد ًة جامدة!
�أو لعله كما تقول �أنت االن :هناك الكثري من املدن ,و
لكن لن تتكرر �أي مدينة مرتني!

العقيد
"كل ما �سمعته حقيقي"كنت يف منزله"
" نعمُ ," نعم! زوجته حملت �صينية القهوة مع ال�سكر""ابنت��ه كان��ت ت�برد �أظافره��ا و ابنه خ��رج تلكاالم�سية".
هن��اك �ص��حف يومي��ة ,كالب �أليفة و م�س��د�س على
االريكة اىل جانبه.
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رمقن��ي �ص��ديقي طالب��ا من��ي – بعيني��ه – "ال تقل
�شيء!"
ً
بكي�س كالذي ُحتمل فيه اخل�ضار للبيوت
رجع العقيد
ٍ
ث��م دل��ق منه عل��ى الطاول��ة� ,آذان�� ًا ب�رشي�� ًة مقطعة
كان�صاف اخلوخ اجلاف!
و ما �أُجد عبارة �أخرى �إ ّال بهذا الو�صف.
ث��م �أخذ واح��دة بكلت��ا يدي��ه وه ّزها �أم��ام ناظرينا
كا�س ماء.
لي�سقطها يف ٍ
فدبت فيها احلياة...
"لقد تعبت من هذا التهريج" ,هذا ما قاله..."�أم��ا بالن�س��بة للحق��وق -حق��وق �أي ف��رد ,قولوال�شعبكم ُط ّز فيهم!"
و بي�� ٍد واح��دةٍ �س��حق تل��ك االذان باالر���ض و رفع ,
بالي��د االخرى ,الك�أ�س االخرية ,من النبيذ  ,عاليا يف
الهواء.
"�أ تريدون �شيئا ل�شِ عركم ,ل...ال؟" هذا ما قاله!بحات
بع�ض االذان –و ه��ي على االر�ض-
�
ِ
إلتقط��ت ُ
ْ
�ص��وت العقي��د فالت�ص��قت -وه��ي عل��ى االر���ض-
ِ
باالر�ض!

ترجمة

فوق البيت,كان القمر بارجوحته ذات احلبل اال�سود.
يف التلفزيون ,عر�ض لل�رشطة باللغة االنكليزية .
قن��اين مك�رسة ح��شرت يف داخل ج��دران البيت كله
جاه��زة لتك�ش��ط ركبة �أي �إن�س��ان و جترف �س��اقه �أو
يديه و جتعلها �رشائط!
تقطع ّ
عند ال�ش��باك -م�ش��بكات حديدية كالتي تو�ضع يف
حمالت اخلمور...
خ��روف و خمرا رائعا...على
تناولنا الع�ش��اء -رقبة
ٍ
الطاولة كان جر�س ذهبي ملناداة اخلادمة....
جلبت اخلادمة املاجنا اخل�رضاء و امللح و �صنفا من
ئلت �أنا كيف وجدت البلد.
اخلبز و ُ�س ُ
م�س��حت زوجتـُه
�إعالن جتاري باللغة اال�س��بانية ثم
ْ
كل �شيء....
ج��رى حديث ع��ن احلُك��م و ال�س��لطة و كي��ف �آل اليه
ب�صعوبة....
قال الببغاء يف املمر
"مرحبــــــا"و امره العقيد:
"-ا�سكت" ثم دفع العقيد الطاولة و هرع خارجا.
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بين الفلسفة والحكمة
د .عـ ـ ــلي املـ ـ ـ ــرهج

(ح��ب احلكمة) وال
الفل�س��فة مبعناه��ا اللفظ��ي تعني ُ
�أخفيك��م �رساً �أنن��ي ال زلت ال �أرغ��ب باحلكمة كثرياً،
وال �أق��ف عند �أقوال احلُكماء ،لأنن��ي �أعدها نوع ًا من
�أنواع الوعظ ال ُت�صلح مجُ تمعاً ،والفل�سفة مبعنى �أنها
(ح��ب احلكمة) هي لي�س��ت حكمة وال ت��رادف بينهما
ُ
كما يظن البع�ض ،فاحلكمة ت�أتي على ل�س��ان نبي �أو
ويل �أو �شاعر ولرمبا تـ�أتي على ل�سان جمنون ،ولكن
الفل�سفة ر�ؤى وتعقل يف القول وجتاوز لهيمنة القول
ال�س��ائد �أ�سطوري ًا كان �أم �ش��عري ًا �أو دينياً ،بل وحتى

حكمياً..
الفل�س��فة تنظ�ير يف املعن��ى وللمعن��ى ،وجت��اوز
لتوهم��ات العقل الأ�س��طوري واجلمع��ي وتعرية لكل
�س��ذاجات الق��ول والفعل يف حي��اة املجتمعات التي
ت�سري وفق م�سارات �أُع َدت لها �سلفاً..
الفل�س��فة اعالن للخال�ص من و�ص��اية الآخرين على
العقل...
الفل�س��فة تكتب للإن�س��ان تاريخ عقلن��ة وحا�رض نقد
وم�ستقبل وعي ال و�صاية فيه لإن�سان على �إن�سان..
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يعي نف�س��ه ،فهو وجود مادي ،ولكن العقل الإن�س��اين
(الذاتي) برغبته يف �إدراك معنى الوجود املادي �إمنا
يرغب هو بادراك وجوده الذاتي...
يرى فيورباخ �أن الفل�س��فة :هي الإن�س��ان نف�سه الذي
يفك��ر ،الإن�س��ان ال��ذي ه��و كائ��ن ويعلم �أن��ه جوهر
الطبيع��ة الواع��ي بذات��ه ،جوه��ر التاري��خ وال��دول،
جوه��ر الدي��ن  -الإن�س��ان ال��ذي هو يعل��م ويعلم �أنه
الهوي��ة الواقعي��ة ال اخليالي��ة املطلقة ل��كل املبادئ
والتناق�ضات.
الفل�س��فة الت��ي تهمن��ا الي��وم ،ه��ي الفل�س��فة التي ال
ت�س�ير وفق هوى اجلمهور وال تن�س��اق وفق ًا لرغباته
وعواطفه.
الفل�سفة املرتبطة ب�س�ؤال الواقع و�أ�شكلته ،.يف فل�سفة
الإن�س��ان .من امله��م �أن تنطلق ر�ؤية الفيل�س��وف من
الواق��ع ال العك���س ،مبعن��ى �أن ال يفر���ض ر�ؤية حالة
عل��ى الواقع ويعي���ش يف عوامل املث��ال ،ويبني مدن ًا
فا�ضلة و�أخرى �ضالة يف ذهنه.
�إن مهمة الفيل�سوف تكمن يف القدرة على �أن ي�ستنبط
من الفل�س��فة النظرية وفل�سفة املطلق فل�سفة الإن�سان
وت�أ�س��ي�س الفل�سفة الإن�سانية عرب نقد النزعة املغرقة
بالبعد الفقهي والت�رشيع الالهوتي الذي مل ي�شتغل �إال
على �إق�ص��اء الأن�سنة والإبقاء على الالهوت وعقلنته
والنظر هلل ب�ص��ورته املفارقة للإن�سان ،كونه الكائن
امل�س��تقل ،الذاتي ،الذي ال يحتاج �إىل غريه ،املوجود
خارج العقل وفق ًا لفيورباخ.
الفل�سفة الواقعية هي الفل�سفة التي تقدم ر�ؤية عملية
للإن�سان ت�ساعده يف �صناعة عامل �أف�ضل� .أي الفل�سفة
جتعل من الإن�سان مو�ص��و ًال بعامله بو�صفه قاعدته

امــا بــــعد

الفل�س��فة هي بحث يف �أ�سباب الوجود للو�صول للعلة
الأوىل م��ن دون اعتم��اد على �أخب��ار متواترة جاءت
على ل�سان ثقاة.
ال ُتبن��ى املعرفة يف الفل�س��فة على رواي��ة ُثقاة ،و�إن
نط��ق الإل��ه عل��ى ل�س��انهم ،لأنه��ا معرفة ت�أت��ي بعد
تدقي��ق ومتحي�ص وحتقيق ،فال ت�س��ليم ملن يروم �أن
يك��ون م��ن �أهل الفل�س��فة �أن ي��ودع عقل��ه يف خزانة
الأمانات عند ال ُثقاة..
الفل�س��فة ال حتتفي فما االحتفاء �إال �س�َي رَ مع اجلمع،
والفل�س��فة ال �س�ير له��ا مع اجلم��ع ال لأنه��ا تتنكر له
ولقيمت��ه الوجودي��ة ،ولكن �أهلها يبحث��ون عن قيمة
للف��رد خ��ارج هيمن��ة اجلماع��ة و�س��طوتها وفر���ض
تف�س�ير �أحادي لها يكون هو احل��ق الذي (ال جممجة
فيه) بعبارة الفال�سفة وغريه باطل..
ف��كل فيل�س��وف حكيم لك��ن لي�س كل من ق��ال حكمة
فيل�سوفا..
الفل�س��فة ر�ؤى ُيجيد الفال�سفة فيها البحث يف نظرية
الوجود واملعرفة والقيم.
اال ُيطلقها من �ش��اء القدر �أن
ومل تك��ن عن��د �أهلها �أقو ً
ت�أتي على ل�س��انه ط�يراً كان �أو حيوان�� ًا تارة ،وعلى
ل�سان �إن�سان �أحياناً..
الفل�س��فة (ع�رص تدوي��ن) لوعي العقل بذات��ه ولذاته،
و�أق�ص��د بذات��ه �أن العق��ل الإن�س��اين يع��ي الوج��ود
و�أ�س��بابه م��ن دون ا�س��تعانة بوع��ي (�أ�س��طوري) �أو
(دين��ي) ،ولذات��ه مبعن��ى �أن العق��ل الإن�س��اين يع��ي
�أ�س��باب الوج��ود ال لأنه مهموم فقط مبعرفة �أ�س��باب
الوج��ود وعلَة الوج��ود الأوىل ،بل لأن��ه يروم البحث
ع��ن قيمة الإن�س��ان كذات داخل ه��ذا الوجود الذي ال
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الت��ي ي�س��تقي منه��ا معرفت��ه الواقعي��ة ومو�ض��وعه
الأ�ص��يل املوجود به وله ،مبا ي�ش��كل وحدة الإن�سان
م��ع الطبيع��ة ووح��دة الإن�س��ان م��ع الإن�س��ان الآخر
بو�ص��فه املكمل ملعرفة �إختالف الأن��ا عن الغري يف
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الفرد وتوحدهما يف الأ�صل الوجودي.
قيمة الفل�س��فة الواقعية �أنها فل�س��فة �إن�سانية ،فل�سفة
الإن�س��ان� ،أو الفل�سفة للإن�س��ان مبا يحفظ له كرامته
ووجوده الفاعل يف هذ العامل

