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    مل يك��ن �أب��و عمرو بن �لعالء وحده َمْن يت�ش��ّور �أن: ) �لعلماء بال�ش��عر �أندر من 
��د ر�أيه بقوله :) فر�شان �ل�شعر �أقل من فر�شان  �لكربيت �لأحمر( فالأ�ش��معي يع�شّ
�حل��رب ( ، ول ن��دري �إن كانت هذه �لح�ش��ائية رثاء لقّلته��م �أم مدًحا لندرتهم؛ 
ولك��ن نعلم � جّي��ًد� - �أن هذه �لندرة  ��ش��تطاعت �أن توؤطر �ل�ش��عر بخارطة نقدية 
تدّل عليه وتهدي �لقارئ �إىل معرفة تطور �ل�ش��عر ومتّيز �أ�ش��اليبه وتعدد �أغر��شه 
و�ألو�نه، ومل يكن ذنب �لناقد �لعربي �لقدمي �إن ق�ّشمه �ملعا�رصون ح�شب �خلريطة 
�ل�شيا�ش��ية، فهم لهم مرجعياتهم �لفكري��ة و�لثقافية �لتي ينتمون �إليها؛ ولهذ� مل 

يدركو� م�شطلح ) �لع�رص ( وخارطة �شوقي �شيف ! . 
     ولع��ل م��ن �أب��رز �ش��مات �لنقد �لعرب��ي �لقدمي �أنه قائ��م على در��ش��ة �لظو�هر 
�مل�ش��تقرة و�لنا�ش��جة و�ملختم��رة، و�لتي �كتملت �ش��ورتها وتوقف��ت حركتها ، 
ومن هنا ما كان �بن �ش��الم �جلمحي ي�ش��مح لأ�شدقائه �ل�شعر�ء �أن يدخلو� �شمن 
طبقات��ه �لنقدي��ة ، وما كانت مو�زنة �لآمدي  �ل�ش��هرية ب��ني متز�منني بل كانت 
بني جتربتني خمتلفتني يف�ش��ل بينهما ما يقارب ن�ش��ف قرن من �لزمان وبينه 
وبينهما قرن بحاله ! .. فالنقد �لأدبي �لذي ولد من ح�شن �لعتز�ل ،  جعل �لذوق 
�لأدب��ي قائم��ا على �لحتكام �إىل �لعقل ليميز ب��ني �جلميل  و�لقبيح  .. وهذه هي 

مهمة �لنقد �لرئي�شة .. 
   ول �أظ��ن �أن �لنق��د �لعرب��ي �حلديث ميتلك ط��ول �لّنَف�س و�ش��رب �لتاأمل، �إذ يقوم 
على �طالق �لأحكام �لتو�ش��يفية قبل �كتمال �لتجربة �ل�ش��عرية ، ولكني �أظن �أن 
�ل�ش��اعر �لذي �أخذ دور �لناقد _ �أحيانا _ هو من �أ��ش��هم يف جتلي �رصعة �لأحكام 
؛  وكاأنها  تب�شريية تاأملية ملا �شيخلد �إليه �ل�شعر .. وهذ� ل يعني �أن �لنقد �لعربي 
�حلديث يخلو من �ملنهجية �ملنتظمة و�ملرجعيات �لعلمية، فقد �نبثقت در��ش��ات 
لها ف�ش��لها �لكبري يف تاأطري �خلارطة �ل�ش��عرية �حلديثة؛ ولكن �أعني �لدر��ش��ات 
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�لت��ي تتز�م��ن مع ولدة �لن�س وم��ا ز�ل حرب �لكلمات مل يجف بع��د ! فالتجارب 
�لآنية ل تعني بال�رصورة �طالق �أحكام نقدية �آنية . و�إل ملاذ�  �أ�ش��بح  - �لآن- 
�لزهاوي تاريخا �ش��عريا و�لر�ش��ايف ُيكَث يف �ل�شت�ش��هاد ب�ش��عره �شمن مرحلة 

�شيا�شية تاأريخية وهو ينت�شب �إىل �ل�شعر �حلديث؟! 
   ويب��دو �أن ظاه��رة �جلماع��ات �ل�ش��عرية �لقائمة على �لخت��الف �لآيديولوجي 
لها �ل�ش��بق �لثق��ايف يف تولد �لأح��كام �لعاجلة ، �لتي تغ��ادر تاأثريها مع ولدة 
جماعة جديدة و�شيا�شة جديدة وحكم �نقالبي جديد ؛ وهل هذ� يعني �أننا نعي�س 
) �نقالبات نقدية ( جتّب ما قبلها ؟! .. ف�ش��ال عن ذلك �ش��عفت �لدر��شات �لنقدية 
يف تق�ش��ي �لظو�ه��ر �ل�ش��عرية و�لأدبي��ة �لتي تنظ��ر �إىل �لأدب عل��ى وفق مادته 
�لتعبريي��ة �للغوي��ة ، �أعني ) �للغ��ة �لعربية( وباتت تهيمن �لدر��ش��ات �لتي تنظر 
�إىل �لأدب بامل��ادة �لقطري��ة و�ل�شيا�ش��ية و�ملحلية: فالنق��اد �لعر�قيون معنيون 
مبتابع��ة �ل�ش��عر �لعر�قي وكذلك �حلال مع �لنقد �مل���رصي و�ملغاربي ، وكل قطر 
م�ش��غول باأدب دولته ، و �أ�ش��بح م�ش��طلح �لناقد يطلق على كل من �أجاز لنف�ش��ه 
حرية �لأحكام وكتابة �لأعمدة ون�رص �لدر��شات وحمل �لهوية �لنقابية ، فهو من 
ُيعلن وظيفته و�نت�شابه بغ�س �لنظر عن فاعلية ت�شور�ته ومنهجيتها وعلميتها 
و�رصعيته��ا .. ويف �ش��وء �لط��ر�وة �لنقدي��ة �أ�ش��بحت �لتجرب��ة �لأدبي��ة ل تبايل 
للتاأويل �لنقدي �مل�شاك�س لها و�ملت�شاد معها فهناك �أنا�س طّيبون �شينت�رصون 
ل��ه ، ويردون �لتهم �ملوجهة �إليه باأح��كام ل تقبل �لنق�س .. وحني ُي�رصق �لن�س 

�لأدبي مع ��رص�قة يوم جديد فقبل �شالة �ملغرب يولد �لن�س �لنقدي ! 

رئي�س التحرير

ل 
ـــب

قــــ
ما 

أ
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تاأتي �أهمي��ة �لنقد �لبيئي من نف�س �مل�ش��وغات �لتي 
ينطوي عليها نقد �ملكان، بو�ش��فه من �ملمار�ش��ات 
�لنقدي��ة �لت��ي تلتف��ت �إىل �لطبيع��ة ومكوناته��ا يف 
�لن���س �لدبي. ه��ذ� �لدر�س �جلديد �ل��ذي ظهر نهاية 
�ل�ش��بعينيات م��ن �لق��رن �ملا�ش��ي يري��د �أن يق��ول 
باأهمية �لقر�ءة �ل�شياقية �لتي تنتمي للبيئة و�ملكان 
و�لطبيعة ب�ش��كل ع��ام، ل لأن �لطبيع��ة مهملة وغري 
�شاخ�ش��ة يف �لن�ش��و�س، ب��ل لأن �لطبيع��ة مل تك��ن 
فاعل��ة وحيوي��ة يف �لدر�س �لنقدي �ل��ذي د�أبت عليه 
�ملناه��ج حتلي��اًل وتنظ��ري�ً. ه��ذه �لروؤي��ة بتقدي��ري 
�ل�شخ�شي �لب�ش��يط حلظة �إنبثاق ذلك �لنقد على حني 

غ��رة يف ت�ش��ديه ملث��ل ه��ذ� �لهاج���س �لفاع��ل، وقد 
جرى ذل��ك يف غمرة ت�ش��اعد �جلدلي��ات �لكبرية يف 
�أد�ء �لنقاد �ش��و�ء يف �لروؤية �لن�شية �لتي تنتهي عند 
تخوم �لنقد �لدبي ول تتعد�ه، �أم يف �لروؤية �ل�شياقية 
�لتي تاأخذ مناخات و�أجو�ء �لنقد �لثقايف مرتكز� لها 
وتبقي لنف�شها م�شاحة مفتوحة من �لتاأويل و�ملعنى 

و�لحالت �ملتعددة �أىل �لتاريخ و�ليديولوجيا. 
عل��ى وفق ه��ذ� �لنمط  من �لتفكري يول��د �لنقد �لبيئي 
يف �لتبا�ش��ات �لتفك��ري �ملنهج��ي يف �لنق��د �لدب��ي 
ب�شبب مقاربته من مناهج ر��شخة يقف يف مقدمتها 
منه��ج "�لبنيوي��ة �لتكويني��ة" لإت�ش��اعه وجماورته 

النقد البيئي ..مقاربة وتمهيد

علــــــي �شعــــــدون 
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ي
يئ

الب
د 

نق
ال

�لإ�ش��تغالني مع��ا )�لدب��ي 
تك��ون  ورمب��ا  و�لثق��ايف(، 
و�ح��دة  �خل�شي�ش��ة  ه��ذه 
من �ملفارق��ات �لعلمية يف 
و�ش��بط  �ملناه��ج  در��ش��ة 
�أقول  �حلدود فيم��ا بينه��ا. 
باملفارق��ة ب�ش��بب تد�خ��ل 
يف  ذ�ك  �أو  ه��ذ�  �إج��ر�ء�ت 
�لإج��ر�ء �لنقدي.، فقد جرت 

�لع��ادة يف �أن �مل�ش��طلح يتخ�ش���س بروؤي��ة حمددة 
تعم��ل على بلورة معناه ومفهومه، ول ُي�ش��مح له �أن 
يتع��دى حدوده يف �ل�شرت�ش��ال مبفهوم �آخر يخت�س 
مبنهٍج غ��ريه!!.. فاذ� م��ا كانت "�لتكوينية" بح�ش��ب 
"كولدم��ان" تعنى بتناغم وتو��ش��ج �لدب ب�ش��ياقه 
�لتاريخ��ي و�لجتماع��ي دون �إهم��ال ن�ش��يته، فاإن 
�لنقد �لبيئي �ش��يبحث يف ذلك �لتو��ش��ج �لذي يقتفي 
�أث��ر �لطبيع��ة و�مل��كان يف �لن�ش��و�س، و�ش��رى �إىل 
�لفرق بينهما مبربر�ت �للتبا�س ل مبعنى �لفروقات 
��ش��تقاللية  عل��ى  و�ملحافظ��ة  �ملن�ش��بطة  �لهائل��ة 
كل منهم��ا.، وم��ن ثم �ش��رى نتائج هذي��ن �حلقلني 
�لنقدي��ني بع��ني �لده�ش��ة و�لغر�ب��ة عندم��ا ينتهيان 
�إىل ب��وؤرة تفك��ري و�ح��دة مبعثه��ا �لهتمام بدر��ش��ة 
�ل�ش��ياق و�لن���س، بقط��ع �لنظ��ر ع��ن مر�م��ي �إنتاج 
�لن�ش��و�س على وفق �ل�ش��يغة �جلمالية بو�شفها – 
�أي �لن�ش��و�س - فن��ا م��ن فن��ون �لتعبري �لن�ش��ائي 
�ملخ�شب بالنزياح ومت�شمنا يف �لوقت ذ�ته جملة 
من �لتقانات �لتي ترتقي بها كن�ش��و�س لالأبد�ع يف 
�لكتابة، �أقول بقطع �لنظر عن ذلك كله، ي�شبح �لن�س 

م�رصوع��ًا للق��ر�ءة �لثقافية 
كّلما تعّثت �أقد�مه بعتبات 
�لجتماعي��ة  �لأن�ش��اق 
و�لتاريخية و�ليديولوجية، 
وكلم��ا كانت ر�ش��الته غنية 
وعميق��ة �أك��ث م��ن كونه��ا 
�لق��ول  بزخ��ارف  معني��ة 
يف �لن�ش��و�س �لدبي��ة. ما 
يهمن��ا يف �ملق��ام �لرئي���س 
هو توفرها على ن��وع من �لتعار�س �أو �لحتجاج �أو 
�لتغاي��ر �لتاريخي يف روؤية جدي��دة توز�ي من حيث 

ر�شالتها ر�شوخ ذلك �لتاريخ �أو تلك �ليديولوجيا.. 
ل تنعط��ف دللت �لدر��ش��ات �لثقافي��ة عل��ى وف��ق 
حاجة �ملناهج �لنقدية �إىل �لتطور و�لنمو يف �أحيان 
كث��رية.، �إمن��ا تنعطف ب�ش��غط م��ن حاج��ات �لقر�ءة 
�لت��ي تخت�س باأكرب ن�ش��بة من �لقر�ء �لذين ي�ش��عون 
ب�ش��كل جدي �إىل كل ما يحيط �حلياة من �أن�شاق قاّرة 
حتتاج �إىل تفكيك ودر��ش��ة وحتليل يقارب تطلعاتهم 
وهمومه��م �ل�شخ�ش��ية و�لجتماعي��ة.، ه��ذ� �لعام��ل 
هو �ل�ش��اغط �لول يف �حلاجة �إىل ممار�ش��ة �لثقافة 

و�لتنظري لها على �لدو�م.. 
م��ا يعن��ي �أن �حلاج��ة �إىل �لدر��ش��ات �لثقافية ياأتي 
من �ش��غط �لقارئ ل من �ش��غط �لنخب��ة، وياأتي من 
تطور بال��غ تتيحه �أمناط �لكتابة �لبد�عية ول ياأتي 
من �ش��غوطات منهجية م�ش��تقرة ور��شخة تد�فع عن 
ح�ش��ون قالعه��ا �ملعرفي��ة على �ل��دو�م. �لدر��ش��ات 
�لثقافي��ة عل��ى وف��ق ه��ذ� �لد�ء، ف�ش��حة �ش��عبوية 
لتد�ول �لثقافة بعد �أن تخّل�ش��ت من ربقة �ملدر�ش��ية 

كارين وينكلركولدمان
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�ملحافظة �لتي حتت�ش��ن �لكال�ش��يكيات بقوة لفتة، 
وتقب���س عل��ى جذوته��ا حفاظ��ا على م��ا تبقى من 
��ش��ول �ملنهج و�ملعرفة. رمبا يت�شور بع�س مّنا �ن 
�لدر��ش��ات �لثقافية �ش��تعني على وفق ه��ذ� �لتقدمي، 
مناه�ش��ة للدر���س �ملن�ش��بط �و �ملنهجي �ل�ش��ارم، 
�لدر��ش��ات �لثقافي��ة بطبيعة �حلال، لها �ن�ش��باطها 
و�فقها �لعلمي �ي�ش��ا بنو�فذ متع��ددة وخمتلفة، هذه 
�لدر��ش��ات �شتكون يف طليعة �ملمار�شة �لتي تريد �ن 
جتع��ل من �لقارئ م�ش��اركا وقطبا فاع��ال يف عملية 
تخلي��ق وتفاعل �لنتاج �لأدبي و�لفكري مع �ملجتمع 
برمته.، وهي مبثابة �لأفق �ل�شعبي ملمار�شة �لثقافة 
من حيث �غنائها لفكرة �جلماعة مبفهومها �لو��ش��ع، 

ل �لنخبة فقط باأفقها �ل�شيق �ملتعايل.. 
ه��ل يعن��ي ذلك �أنن��ا �ش��نقف حي��ال ���رص�ع يتغّول 
في��ه �أحدهم��ا على �لآخ��ر، فينفتح في��ه �لأول ويقف 
�لآخ��ر ور�ء �أبو�ب��ه �ملو�ش��دة �ملحاِفظ��ة؟ هل ميكن 
�ملعرفي��ني  �مل�ش��تويني  ب��ني  �لتناق���س  نقي���س  �أن 
به��ذه �لطريق��ة �مليكانيكي��ة؟. بالتاأكيد ل.. خا�ش��ة 
�إذ� م��ا �أدركن��ا �أنن��ا ب�ش��دد �لدخ��ول يف �أتون حمنة 
�لت��د�ول و�لتثاقف يف �ملنهجي��ات �لتي حتتاج على 

�لدو�م �ش��عيا حثيث��ا لبو�طن 
�ملعرفة بطريق��ة تتناغم مع 
�حلياة �ملعا���رصة، ل �حلياة 
�ملهجورة �لتي يتحدث عنها 
�ش��حيقة،  ق��رون  يف  �لنق��د 
�لتاري��خ  عنه��ا  ويتح��دث 
بو�ش��فه �رصدي��ة ك��ربى من 
�رصدي��ات �ملعرف��ة �ملتخيلة 

�و �لو�قعي��ة. ذل��ك �أن �ل�ش��عر – على �ش��بيل �ملثال - 
يتمت��ع بقابلي��ة در��ش��ته �ليوم حت��ى و�إن كان يغور 
يف حي��اة م��ا قب��ل �لتاري��خ و�حل�ش��ارة، �لتقان��ات 
�لفنية للق�ش��يدة تربر مثل هذ� �ل�ش��تغال، ف�شال عن 
طروحات �لتاريخ �مل�ش��تعاد عن��وة من بطون �لكتب 
وقابليته على �لتزييف و�لتغاير و�لتعار�س. �لقر�ءة 
�لثقافي��ة على وجه �لتحديد هي و�حدة من متطلبات 

�خلو�س يف �لن�شو�س و�لحتد�م معها. 
يف �لبدء، علينا �أن نو�ش��ح  �لإلتبا�س يف مو�ش��وعة 
و�لروؤي��ة  �ملفه��وم  م�ش��توى  عل��ى  �لبيئ��ي  �لنق��د 
و�مل�ش��طلح، له من �ملربر�ت و�مل�شوغات ما يجعلنا 
نتد�ول فيه بحذر �شديد، ملا له من تد�خل مع تقانات 
ومفاهيم خمتلفة يف �ل�شتغالت �لنقدية. هذ� �حلذر 
يف �لو�قع، �ش��تنبثق عنه مو�شوعة غاية يف �لهمية 
تتج�ش��د ب���رصورة ف��ك �ل�ش��تباك بني روؤي��ة �ملنهج 
�ملدر�ش��ية �أو �لعلمية، وب��ني �آفاقه �لتي ينفتح عليها 
عن��د �لتطبيقات و�لعم��ل �لجر�ئي على �لن�ش��و�س، 
وم��ا �أعنيه هنا عل��ى وجه �لتحديد، ه��و قدرة �لناقد 
عل��ى �لإتيان بطريق��ة للعمل تنطلق م��ن �ملنهج ول 
تنغلق عليه يف حرمان �لبحث من تالقح �ملنهجيات 
م��ن  �لإف��ادة  �أو  �لأخ��رى، 
حق��ول �أخ��رى جت��اور �لنق��د 
فينهل منه��ا مبا يعزز قدرته 
على تقدمي �ل�ش��ورة �ملثالية 
يف �لتحليل و�لتق��ومي..، هذه 
بتقدي��ري ثيم��ة �حل��ذر �لتي 
ونح��ن  نتوخاه��ا  �ن  يج��ب 
نخو���س يف ج��دل �لطبيع��ة 

القراءة الثقافية على 
وجه التحديد هي 

واحدة من متطلبات 
الخوض في النصوص 

واإلحتدام معها. .
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و�ث��ر �لبيئة عل��ى تد�عيات �لنف���س يف �لعمل �لدبي 
�شعر� كان �أم رو�ية و�رصد� ونث�، مثلما هي تد�عيات 
�لن�س تاأثر� بعو�مل �لطبيعة �لغنية بو�شفها عنا�رص 
وحمدد�ت للمعنى وللظاهرة �لجتماعية �ل�شاخ�ش��ة 
يف �لن�ش��و�س وثيماته��ا.. �إىل ذلك يناق���س �لدكتور 
�مل�ش��طلح  ��ش��كاليات  ب��در�ن  �لف�ش��ل  �ب��و  حمم��د 
وعالقاته �ل�شائكة مع �ملفاهيم �ملجاورة له، وي�شري 
�إىل �إعرت�ف �لناقدة "كارين وينكلر" ب�شعوبة �لتما�س 
معنى حمدد لهذ� �مل�ش��طلح ب�شبب من �لت�شاقه على 
نحو ما ب�"�لدر��ش��ات �لثقافية �خل�رص�ء" فهو ي�شمل 
�لعو�م��ل �لتالي��ة : �لأ�ش��ل و�لطبق��ة و�جلن���س، وهي 
عو�مل م�ش��تخدمة يف حتليل �لدب، وتعرتف �أي�ش��ا 
بغمو�س �مل�ش��طلح يف ن�ش��وئه، لكنها ت�ش��ري �ىل �نه 
عندما يو�ش��ع يف بوتقة �لدر��شات �لتي متتلك وعيا 
مباهيتها وكائناتها فان �للتبا�س يتفكك تدريجيا، 
وترج��ع وينكلر كثة �ل�ش��طالحات فيه �ىل ت�ش��عب 
��ش��طالحات �لنق��د �لدب��ي وتعددها، فت�ش��فه بانه 
نق��د للجميع. فيما متيزه عن �ش��و�ه بقدرته على رفع 
�لوع��ي �لبيئي و�نه ج��اء كردة فعل عل��ى �لنظريات 
�لنقدية يف �لثمانينيات و�لت�شعينيات، ف�شال عن �أنه 
يبح��ث ع��ن كيفية متثيل �لطبيعة يف �لق�ش��يدة وعن 
دور �ملكان يف حبكة �لرو�ية وهو مو�ش��وع للرت�بط 

بني �لطبيعة و�لثقافة)1(. 
�إن منهج��ا جدي��د� كهذ� �ل��ذي نحن ب�ش��دده �لآن، مل 
يت�ش��در م��ن �لدر��ش��ات �لنقدي��ة، ومل تتفاع��ل معه 
�لكادمييات، ومل يت�ش��ّكل كاإج��ر�ء نقدي على �لرغم 
من �أهمية روؤيته يف �لنظر �إىل �لن�ش��و�س �لبد�عية. 
�إذ يكاد ل يخلو ن�س من ن�ش��و�س �لإبد�ع يف �ل�شعر 

و�ل�رصد من �إرها�ش��ات للم��كان و�لطبيع��ة و�لبيئة، 
ب��ل ومن حفري��ات عميقة من خ��الل �للغة بحيثيات 
�مل��كان و�لطبيع��ة. �أقول على �لرغم من ذلك ين�ش��غل 
�لنقد يف تطبيقات �لإنطباعية و�لرومان�شية �لبعدين 
عن �أفق �لطبيعة و�ش��ريورة �ملكان، يف حني �أن �لنقد 
�لبيئ��ي ميتد تاأ�شي�ش��ا وجذور� م��ن �لو�قعية �لقدمية 
و�لر��ش��خة. �أق��ول ذل��ك و�أعتق��د �أن جتدي��د �خلط��اب 
�لنق��دي ل يجازف كث��ري� يف معطي��ات �حلد�ثة وما 
بعدها �إل بعد �أن ي�ش��تهلكها �لتنظري وي�ش��بعها در�شا 
وج��دل فياأت��ي للتطبيق��ات بع��د �أن ته��د�أ عا�ش��فة 
�ملفهوم وت�ش��رتيح على خ�ش��بة يف �ل�شفاف، �ن هذ� 
�ملنه��ج "يعتم��د عل��ى وعي �لدي��ب �لبيئ��ي وروؤيته 
جت��اه ما يحيط به ومن يحيط به، كما �أنه يركز على 
ق�ش��ايا �لبيئة من منطلق �إن�ش��اين متج��اوز� �حلدود 
بني �لكائنات و�جلماد، غري معرتف بحدود جغر�فية 
�أو عرقي��ة")2( وعل��ى ه��ذ� �لأ�ش��ا�س، رمب��ا نعتق��د 
باحل�ش��ور �لالفت و�لقوي �لذي ميك��ن �أن يوؤديه هذ� 
�ملنه��ج �لنقدي بعد عب��وره حاجز �جلغر�فيا وحاجز 
�لِع��رق، ب��ل وعبوره م��ن �لن�ش��ق �لقار �ىل �ل�ش��ياق 
�ملفتوح على �لقر�ء�ت �لثقافية �ملتعددة �لتي تن�ش��ط 
كلم��ا ترّكزت �جلهود �لبحثي��ة يف مقاربات �ملفهوم 
و�مل�ش��طلح بالتد�ول وبالتطبيق على مناذج حملية 
وعربي��ة، لأن �لناق��د �ل��ذي تختم��ر فك��رة �لبيئة يف 
منهج��ه �لنق��دي ويف �إجر�ء�ت��ه �ملختلف��ة "يتطل��ع 
لإقتف��اء �أثر �لأف��كار و�ملز�عم �لبيئي��ة حيثما تظهر 
ليت�شنى له مالحظة حو�ر متوقع ويعمد �لنقد �لبيئي 
�إىل تقييم �لن�ش��و�س و�لأفكار فيما يتعلق برت�بطها 

وجدو�ها ب�شيغة ��شتجابة للمحنة �لبيئية")3(.
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وباعتب��ار�ت �أهمية �لنقد �لبيئي و�أهمية 
�ل���رصد  يف  �ش��نقر�أ  و�مل��كان،  �لطبيع��ة 
�أعم��ال متعددة تاأخذ عل��ى عاتقها روؤية 
�ملكان و�لبيئة جوهر� لتمثيالت �لو�قع، 
�إذ لن ي�شتطيع �ملتلقي قر�ءة ذلك �حلدث 
�ل���رصدي مبع��زل ع��ن �لتخيي��ل للم��كان 
و�لبيئة، ب�ش��بب م��ن تفاعلهما مع �لبنية 
�ل�رصدي��ة يف �لرو�ي��ة و�لق�ش��ة. ولنا يف 
�ل�ش��ود�ء")4( ملحمد خ�ش��ري  "�ململك��ة 
تفاعال حّي��ا مع �مل��كان ل ميكن عبوره 
�أو ن�ش��يانه: �جل��در�ن ببيوت �ل�شنا�ش��يل 
يف �لب�رصة و�أثر �ل�شنا�ش��يل نف�ش��ها على 
�لتعامل مع �لطبيعة، و�ل�شالمل �لتي ينهمر 
�ل�ش��وء عليها بت�شكيالت ل تخ�س �شوى 
هذه �لمكنة، ور�ئحة �لبحر يف �ش��و�طئ 
�لب���رصة ونخيله��ا، و�ش��ول �إىل تد�خ��ل 
�لأمكن��ة يف خطاط��ات �لغرف �ل�ش��يقة 

م��ع �لتقهق��ر �لنف�ش��ي لأبطال��ه و�شخو�ش��ه يف تل��ك 
�ملجموع��ة �لر�ئدة. �إذ يجري ذلك يف �رصد �لق�ش���س 
وكاأنه ير�ش��م ف�شاء ثالثي �لأبعاد بتج�شيم حلميمية 
�مل��كان وفر�دت��ه، حتى يخي��ل �إليك عند �لق��ر�ءة �أن 
خ�ش��ري يتاأمل يف �مل��كان و�لبيئ��ة باعتبارهما من 
مكمالت �ش��نعة �حلبكة و�شريورة �ل�رصد. ومع حممد 
خ�ش��ري �أي�ش��ا يف "ب�رصياث��ا")5( عالق��ة �أثرية مع 
�ملكان، ب��ل �إن طبيعة �لب���رصة وبيئتها كانا رهانا 
لالإج��ر�ء �ل���رصدي وفكرت��ه �لأ�ش��ا�س، ومن��ه ينطلق 
لتاأثي��ث معمار �ل���رصد يف هذ� �لكتاب �ل��ذي يتخيل 
�ملدين��ة �إىل ح��د طباع��ة �أثره��ا على �ش��حنة �لنا�س 

و�أرو�حهم، وما يهمنا يف تذّكر ب�رصياثا 
هو �نهمامها باملكان بطريقة ت�ش��ري �ىل 
�أهمية �لبيئة و�لطبيعة كاأثر وما �خرت�عه 
و�ش��نعه ل�"قري��ة �حلكائ��ني" �إل تنويعا 
رتابت��ه  ومناه�ش��ة  �ل���رصد  لتغاي��ر�ت 
و�ش��كونه، وق��د عم��ل علي��ه بخف��ة كائن 
متاأمل يف ب�رصة �ملكان وب�رصة �لزمان 
وب���رصة �ل��روح، �لم��ر �ل��ذي ي�ش��وغ لنا 
�عتبار ه��ذه �لكتابة جزء� م��ن متطلبات 
فل�ش��فة �ل�رصد و�لنتقال به من ف�شاء �إىل 
ف�ش��اء �آخر يتوخ��ى �لن��درة و�لفر�دة يف 
�رصد يجيء حممال بالفوتوغر�ف وبوحه 
�حلاذق �لذي مل تخط��ئ عينه �ملكان ومل 
تخط��ئ روحه �لثر �لذي يت�ش��اءل طويال 
عل��ى �مت��د�د ب�رصياث��ا ول يتوق��ف �إىل 

�لبد.. 
ورمبا جن��د �لأمر ذ�ته عند ف��وؤ�د �لتكريل 
يف رو�يت��ه "�لرج��ع �لبعيد" حيث �لزق��ة و�لدر�بني 
ورو�ئ��ح بغ��د�د �لقدمي��ة وبيئته��ا �لت��ي ل تخطئه��ا 
�لعني، بارزة و�شاخ�ش��ة بطريقة تن��م عن قوة تاأثري 
بالغ متار�ش��ها �لبيئة على �بطال �لرو�ية وخطابها، 
�إذ �شيتح�ش�س قارئ �لرجع �لبعيد نكهة خمتلفة للبيئة 
�لبغد�دية ل ت�ش��ابه يف �شحنتها بيئة �خرى، ومن ثم 
�ش��يتهجى خطاط��ة بغ��د�د – حياة بغ��د�د على وجه 
�لتحدي��د – بطريق��ة ثقافي��ة �كث منه��ا تاريخية �أو 
در�مية، و�ش��تتيح هذه �لرو�ية تلم�س �ملكان بو�شفه 
خ�شي�ش��ة ثقافي��ة مثلم��ا �ش��تتيح �ش��مات ومالم��ح 
بيئي��ة للمدينة وعالقتها بالطبيع��ة وتاأثريهما على 

ت. ��س . �ليوت 

جرب�ن خليل جرب�ن 
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�لإن�ش��ان و�أخطائه وتطلعاته ونو�زعه �لب�رصية �لتي 
�شنلم�س �ش��موها و�نحطاطها كلما توغلنا عميقا يف 

�لق�شاء �ل�رصدي �لذي �شنعه �لتكريل.. 
حمم��د خ�ش��ري وف��وؤ�د �لتك��ريل، كان ق��د �ش��بقهما 
عبد�لرحم��ن مني��ف يف رباعيت��ه "م��دن �ملل��ح" يف 
�إج��ر�ء�ت ���رصده �ملوجع يف �لتحول م��ن �لبد�وة �إىل 
�لنفط، �إذ ينطلق �لن�س من �لبيئة وينتهي عندها، وقد 
حف��رت �لبيئ��ة عميقا يف روح تل��ك �لرو�ية وبنائها، 
ومن ثم  �شنتهجى تاأثري �لبيئة على �شناعة �لإن�شان 
وميوله ورغباته يف تلك �لرو�ية خا�ش��ة يف جزئيها 
�لأول و�لثاين )�لتيه و�لخدود( �إذ �أن حركة �لإن�ش��ان 
تهيم عل��ى وجهها باأثر من �لتغي��ري�ت �لطبوغر�فية 
�ملدني��ة، مثلم��ا  �ل�ش��حر�ء بعط��اء  ث��روة  بتم��ازج 
�ش��يتمازج ب��وح �ل�ش��حر�وي ولوعت��ه �لطويلة ببوح 
�لع���رص �ملزد�ن باملكنن��ة ونتائجه��ا �لكارثية على 
�لإن�ش��ان وطبيعته �لفطرية �لتي �شتعاين �لأمرين يف 
�لو�ش��ول �إىل حالة من �لإ�ش��تقر�ر و�لر�شوخ.. مناذج 
كث��رية تتمثل �لتاأثري�ت �لبيئي��ة على �لأدب ل ميكن 
ح�رصه��ا على �لطالق.. ويف هذ� �ملف�ش��ل لميكننا 
�أن نف�شل بني �لتغري�ت �ملكانية و�جلغر�فية وحتول 

�لطبيع��ة م��ن ح��ال �إىل ح��ال وب��ني �لف�ش��اء �ل��ذي 
ت�ش��نعه �لبيئ��ة جمتمع��ة : طبيع��ة كان��ت �أم مكان��ا 
مبنيا باحلجر و�لآجر، مرفاأ كان �أم و�حة من و�حات 
�ش��فاف �لأنهار و�لبحري�ت. �إذ �شيتمثل نوع �لطبيعة 
يف نهاي��ة �ملط��اف بالتاأثري على م�ش��مر�ت �لنف�س 
�لب�رصي��ة عن��د �لتعبري عن خلجات �ل��روح و�لوجد�ن 
و�ل�شمري. و�شتعمل �لطبيعة على ح�شورها �ملختلف 
م��ن بيئة �إىل �أخ��رى. ثم علين��ا �أن نتوق��ف بالتاأمل 
و�لتحلي��ل عن��د مفه��وم جمالي��ات �ملكان بو�ش��فه 
�لنقدي��ة،  �ل�ش��تغالت  وق��ار� يف  ر��ش��خا  مفهوم��ا 
وبو�ش��عنا �أن نت�ش��اءل ع��ن عالق��ة ه��ذه �جلماليات 
بالطبيع��ة نف�ش��ها �لتي ينطلق منها �ملكان : �ألي�ش��ت 
تل��ك �جلمالي��ات �لت��ي تتج��ه �ىل م��كان حم��دد هي 

بال�رصورة جزء من جماليات بيئة وطبيعة؟ 
م��ن  و�ح��دة  ه��ي  للطبيع��ة،  �ملتج��ددة  �لنظ��رة  �إن 
فمعرف��ة  و�لفك��ر،  �لدب  يف  �لتحدي��ث  �ج��ر�ء�ت 
�لعالقة �لر��ش��خة بينهما �شت�ش��ري �ىل جتدد �خلطاب 
�لدبي و�فاقه �لتعبريية و�ش��ول �ىل ��ش��باع �لرغبة 
�لن�ش��انية بال�ش��تفادة من مقومات �لطبيعة ماديا 
ومعنوي��ا. و�شي�ش��ري �دوني���س �ىل مث��ل تل��ك �لعالقة 
�لت��ي تق��ود �ىل فهم عمي��ق للطبيعة 
��ش��تثمار�ت جتدي��د  م��ن  بو�ش��فها 
�خلط��اب �لثق��ايف: "علمي��ا، تعن��ي 
�حلد�ث��ة �ع��ادة �لنظر �مل�ش��تمرة يف 
معرف��ة �لطبيع��ة لل�ش��يطرة عليه��ا، 
وتعمي��ق ه��ذه �ملعرف��ة وحت�ش��ينها 
�أدوني���س  و�شي�ش��ف  باط��ر�د")6( 
�خلط��اب �لإبد�عي مب��ا يوؤ�رص �أهمية 

يولد النقد البيئي في التباسات التفكير 
المنهجي في النقد بسبب مقاربته من 

مناهج راسخة يقف في مقدمتها منهج 
»البنيوية التكوينية« إلتساعه ومجاورته 

االشتغالين معا )األدبي والثقافي(. 
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بالغة للطبيعة و�لوجود بو�شفهما من �أهم متطلبات 
�خلطاب �لإن�ش��اين يف �لأدب وقدرته على �لإن�ش��غال 
باملكان و�لطبيعة و�لوجود لأنهما بب�ش��اطة �شديدة 
م��ن متطلب��ات �خلط��اب و�ملعن��ى، �إذ يتع��ذر علينا 
د�ئم��ا �أن نتفاع��ل م��ع �لتخيي��ل �لذي ل ي�ش��تند �إىل 
حقائ��ق، �أو �ل��ذي ل يول��د من حقائق ر��ش��خة تطبع 
�أثرها يف �أذهاننا، وعندئذ �ش��يكون �لتخييل ف�ش��حة 
م��ن ف�ش��حات متثي��الت �لو�ق��ع م��ن خ��الل �لإبد�ع 
و�لندرة يف �خلطاب و�لتعبري عنه. يقول �أدوني�س يف 
�أهمية �لوجود وعالقته �لثة بالأدب و�لإبد�ع : "�إنه 
نظ��ر مع��ريف ي�ش��غي �إىل �لعامل فيما يخلف �ش��ورة 
جدي��دة له. وهو �أذن �ش��مل �لوجود كل��ه، وجماليات 

�لوجود")7( 
وت�ش��ري �ملارك�شية بو�شوح �ىل نوع من �لفظاعة يف 
�ألثر �لكبري �لذي يخلفه طغيان �لن�ش��ان و��شتبد�ده 
و���رصوره عل��ى �لطبيع��ة و�لبيئ��ة عندم��ا ت�ش��ري �إىل 
�لهيمنة على �ل�ش��عوب و��شتغالل ثرو�تها وت�شويهها 
و�لعبث مبقدر�ته��ا، يقول مارك���س: "�حلياة �لبدنية 
و�لروحي��ة لالإن�ش��ان مرتبط��ة بالطبيعة مم��ا يعني 
�أن �لطبيعة مرتبطة بنف�ش��ها، لأن �لإن�ش��ان جزء من 

حفل��ت  وق��د  �لطبيع��ة)8(، 
يف  �ملارك�ش��ية  �لفل�ش��فة 
له��ا  ح���رص  ل  �رصوح��ات 
يف حتقي��ق مثل ه��ذ� �لنوع 
م��ن �لعالق��ة �لأ�ش��تبد�دية 
عل��ى  وحث��ت  و�لقهري��ة، 
�لث��ورة و�لتغي��ري مبوجبها 
و�أ�ش��هبت يف عالق��ة �لدب 

و�لفكر مبو�شوعات مثلها.
يف �ل�ش��عر �أي�ش��ا ويف منوذج��ه �لعاملي على �ش��بيل 
�ملث��ال، يطل علين��ا "ت. ��س �ألي��وت" باهتمام بالغ 
يف روؤيت��ه للمكان يف �لن���س "�لر�س �ليباب" وهو 
منوذج لتمثيالت �لبيئ��ة وعالقتها باجلدب و�ليباب 
و�لنهي��ار �لكامل للنف���س �لب�رصية. وك��ذ� �حلال مع 
"رو�ش��ني" �لبلغ��اري �ل��ذي تتق��دم ن�شو�ش��ه بيئة 
�ل�ش��جن وعالقت��ه �لغني��ة باخلارج و�لت��ي تنتج من 
خ��الل تل��ك �لعالقة �حلرجة ن�ش��و�س بيئ��ة ومكان 
وطبيع��ة تنتج عذ�ب��ات �شخ�ش��ية ل ميكنها �ن تربز 
وت�ش��كل هاج�ش��ا �رصديا كبري�  لو ل  ف�ش��حة �لتاأثري 
�لبال��غ للبيئ��ة وعالق��ات �ل�ش��جن �ملت�ش��من عالقة 

�ل�شيق باملت�شع. 
يف �لنم��وذج �لعرب��ي، �ش��رى  جتربة ج��رب�ن خليل 
جرب�ن و�أ�ش��تثماره �شحر �لطبيعة ما يلفت �إنتباهتنا 
كثري� خا�شة يف ن�شه �لطويل "�ملو�كب" وكذ� �حلال 
فيم��ا يخ�س جتربة فوؤ�د رفقة ويو�ش��ف �خلال، ويف 
�لنموذج �ملحلي �ش��رى �إىل طالب عبد�لعزيز وعمار 
�مل�ش��عودي على �ش��بيل �ملثال ل �حل���رص، من حيث 
كثافة �ملكان و�لطبيعة و�لبيئة يف ن�شو�شهم، حتى 
�إلي��ك �أن مو�ش��وعة  يخي��ل 
وخ��ارج  �مل��كان  خ��ارج 
م��ن  تك��ون  ل��ن  �لطبيع��ة 
�إهتماماتهم��ا يف معظم ما 

كتبا من ن�شو�س. 
�لبح��ث  تو�ش��ع  م��ا  و�ذ� 
ع��ن من��اذج �إجر�ئي��ة على 
�ل�ش��عيد �لعامل��ي و�لعربي 

حممد �بو �لف�شل بدر�ن فوؤ�د �لتكريل
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و�ملحلي، ف�ش��نجد �أن جتارب 
كث��رية ��ش��تثمرت يف �ملكان 
و�عتربته يف �شميم �شعريتها 
�لفني و�ملو�شوعي،  وبنائها 
�ش��تحملنا  خر�ئطي��ة  وثم��ة 
�إىل ب��وؤرة ن�ش��و�س متع��ددة 
يف  �لن�ش��غال  مبعثه��ا  كان 
�لبيئ��ة و�مل��كان يف �لن�س..، 
دون �أن يقرتن ذلك باهتمام 

ملحوظ يف �لظاهرة �لنقدية، بل و�شينعدم ذلك �إذ� ما 
��ش��تثنينا �مل�رصوع �لطويل و�لغني ليا�ش��ني �لن�شري 
يف �إ�ش��تغاله �لالف��ت على �أهمية �مل��كان و�لبيئة يف 
�لن�س �ل�رصدي و�ل�شعري.، و�لن�شري جتربة فردية يف 
�لنقد �لعر�قي مل تتعدد لت�ش��ل �إىل م�ش��توى �لظاهرة. 
وخال�شة �لقول يف هذ� �مل�شمار : �إن ح�شور �لطبيعة 
و�لبيئة و�ملكان ب�شورة كثيفة يف �لن�س، يتيح للنقد 

�أن يقر�أه على وفق منهج �لنقد �لبيئي.  
عل��ى �أن ذلك يج��ري باعتبار�ت ح�ش��ور �لبيئية يف 
بنية �لدر��شات �لثقافية، مثلما يجري بو�شف �لن�س 
نف�ش��ه وعاًء لن�ش��هار�ت روؤيوية للم��كان و�لطبيعة 
و�ملناخ و�لبيئة.، وهي م�شوغات للقر�ءة يف خطاطة 
ه��ذ� �ملنهج �جلدي��د �لذي ي�ش��يف للقر�ءة ُبع��د� �آخر 
وف�ش��اًء خمتلف��ا ميكننا ع��ّده تنويعا م��ن تنويعات 

�لقر�ءة �لثقافية و�لن�شية على حد �شو�ء. 
لك��ن �ل�ش��وؤ�ل �جلوهري �لذي �ش��ينبثق م��ن حيثيات 
�من��اط �لبيئ��ة وح�ش��ورها يف �لدب، �ش��ياأخذ نوعا 
م��ن �حلر�ج��ة يف بل��ورة �لج��ر�ء �لنق��دي.. فمث��ال 
�ش��تبدو �لطبيع��ة موؤثر� و��ش��عا وكب��ري� يف �لتجارب 

كان��ت  �ش��و�ء  �ل�شخ�ش��ية 
حقيقي��ة �م متخيل��ة. �إذ م��ن 
�لطبيعي جد� �ن يكتب �شكان 
بح��ر �لكاريب��ي ع��ن �لبح��ر 
�لرئي���س  �حلا�ش��ن  بو�ش��فه 
ب��ل  علي��ه،  �ملطل��ة  للم��دن 
و�ش��رى �ىل تاأثري�ته �لبيئية 
و�ملناخي��ة يف جوهر �لن�س 
غابري��ل   - لديه��م  �لدب��ي 
غار�شيا ماركيز على �شبيل �ملثال -، مثلما �شتتمثل 
�لن�ش��و�س �لتي يطل منها �جلبل على �شحنة �لتعبري 
�ل�ش��عري و�ل�رصدي على �ملناطق �ل�شمالية و�جلبلية. 
و�لتاأثري ذ�ته �ش��يخت�س بال�شحر�ء �ل�شا�شعة و�أثرها 
على �لدب منذ فجر �لتاريخ. هذ� �لجر�ء وهذ� �لقول 
ي�ش��ح �أي�ش��ا على جت��ارب كث��رية للغاية، و�ش��يقود 
خر�ئطي��ة �لنق��د �إىل حيث تو��ش��ج �ل��روح يف �ملكان 
و�لطبيع��ة وتاأثريهما �ملتب��ادل يف �لن�س يف عالقة 
�ش��يفهمها �لقارئ �لنابه ب�شهولة وي�رص. فكم من مرة 
نعتنا �ش��اعر� بالعن��ف وبالروح �جلاف��ة لن ثقافته 
نابعة من �لت�ش��ّحر �لذي عا�س فيه حياته كلها، وما 
�إن �شنحت له �لفر�شة بالإقرت�ب من �ملدنية و�لعمر�ن 
وبيئ��ة �خل�ش��ب �لندية، حتى بد� ذلك �لأثر �شاخ�ش��ا 
يف بني��ة ق�ش��يدته، وكاأن��ه تخلى ع��ن جفاف روحه 
و�إىل �لأبد!.. ثم هل �شينتهي �لنقد �لثقايف يف تفكيكه 
ملق�ش��ديات �لعنف و�لقبح �مل�ش��مرة يف �ل�شخ�ش��ية 
�لنق��د  �إىل �ل�ش��حر�ء، مثلم��ا �شيحت�ش��نها  �ملمت��دة 
�لبيئي �ىل �أدو�ته �لتي تت�شمن �لبيئة و�لطبيعة بقوة 
و�إ���رص�ر و�أهمية بالغة؟. �إىل �أي �ملنهجني �ش��نحتكم 

ال يمكننا ان نفصل 
بين التغيرات المكانية 

والجغرافية وتحول 
الطبيعة من حال الى 

حال وبين الفضاء الذي 
تصنعه البيئة مجتمعة.
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يف نهاي��ة �ملطاف بق��ر�ءة هذه �لنزعة �ل�ش��حر�وية 
ب تاريخًا طوياًل من �نتاجنا �لدبي �لذي  �لتي تخ�شّ
ن�ش��ميه تر�ثا عظيما وغنيا؟.. نت�ش��اءل هنا من دون 
�أن نغف��ل �أن من �لبديهي در��ش��ة تالق��ح هذ� �ملنهج 
مع مناه��ج �أخرى لتفكيك �للتبا�س �لذي �أ�رصنا �إليه 

مبكر� يف هذ� �لتمهيد.
وعل��ى �لرغم م��ن ذلك، �ش��تطر�أ متغ��ري�ت �لروؤية يف 
حتلي��ل �أفقية �ل�ش��وؤ�ل ذ�ت��ه على �ملتخي��ل �لبيئي �أو 
�ملكاين، و�ش��نقر�أ �لتاأث��ري �لبيئي بطريقة خمتلفة من 
حي��ث در��ش��ة �لبيئة ك�ش��ياق ثقايف ل ن�ش��ق طبيعي 
يتناغم مع �لن�س.  �أعني على وجه �لتحديد �أن يكتب 
�مل��رء عن �لبح��ر م��ن دون �أن ي��ر�ه، مثلما �ش��يكتب 
عن �ل�شال�ش��ل �جلبلية م��ن دون �أن يعي�س يف كنفها. 
و�ش��تظل �لروؤية �ملتخيلة �مل�ش��بعة بالده�ش��ة و�شحر 

�مل��كان مطبوع��ة يف �لن���س 
�ملعريف  وبالرت�ك��م  بالوعي 
�لأ�ش��يلة  بالتجرب��ة  ل 
و�لإن�ش��هار بامل��كان. �إذ �أن 
�لوع��ي  وف��ق  عل��ى  �لق��ر�ءة 
�لكتاب��ة،  يف  نعرف��ه  �ل��ذي 
�شت�شري �إىل �حتمالية �ملعرفة 
باملكان و�حللم فيه ��ش��تناد� 
للمخيل��ة �خل�ش��بة - بقط��ع 
�لنظ��ر عن وج��ود �لتجربة - 
ولن��ا يف �لعديد م��ن جتارب 
�ملتخي��ل يف �لطبيع��ة �ش��عر� 
و�رصد� ما ي�ش��ري �ىل مدونات 
�مل�ش��مار.   ه��ذ�  يف  كث��رية 

لكن �لأثر �ش��يتمخ�س عن �لتجربة �ملعا�ش��ة �أكث من 
كونه��ا مطبوعة ومرت�كمة باملعرفة وبو�ش��فها �أثر� 
من �آثار �لطبيعة و�لبيئة �لتي �شنعت ذلك �لدب ومل 
ت�شطنعه.. هذ� هو �لفرق يف در��شة �لن�س مب�شوغات 
�لتاأثر و�لتاأثري.، �عني م�شوغات �أثر �لطبيعة �ل�شيلة 
ل �ملتخيل��ة فق��ط باعتبارها من �فرت��ش��ات تناغم 

�لن�س مع �لطبيعة و�لبيئة..
علين��ا هن��ا �أن نح��دد مفه��وم وم�ش��طلح ذل��ك �لنقد 
�ل��ذي يري��د �أن ينتظ��م يف حتدي��ات �لق��ر�ءة �جلادة 
�أ�ش��وة بغ��ريه م��ن �ملناه��ج �ملعروف��ة  للن�ش��و�س 
و�لر��ش��خة، مثلم��ا علينا �أن ننظر بع��ني �لأهمية �إىل 
عالقة هذ� �ملنهج بالأخالق وفل�شفتها بعد �ل�شاء�ت 
�ملتكررة و�لبالغ��ة �ىل �لبيئة و�ملكان و�لتي �أحدثت 
ه��ز�ت عنيفة يف �ل��روح �لب�رصي��ة. �ألي�س �ل�ش��عر من 
�لت��ي  �ملثالي��ة  �خلطاب��ات 
تن��وح عل��ى خر�ب��ات �لدنيا 
و�لبيئة  �لطبيع��ة  وب�ش��منها 
و�مل��كان بطبيعة �حلال؟ فما 
�ل��ذي ين�ش��ده �لنق��د �لبيئ��ي 
يف نهاي��ة �ملط��اف؟، وكيف 
�ش��يتبلور معناه و�ن�ش��باطه 
�ملناه��ج  ع��ن  و�ختالف��ه 
�لخرى، بعد �أن �ت�ش��ح لدينا 
مب��ا ل يقب��ل �لّلب���س عالقته 
باملناه��ج  و�لفاعل��ة  �حلي��ة 
�لخرى �لن�ش��ية و�ل�ش��ياقية 
�ل�ش��ئلة  ه��ذه  مع��ا؟  �آن  يف 
�لت��ي ي�ش��تدعيها ه��ذ� �لنمط 

علينا أن ننظر بعين 
األهمية إلى عالقة 

هذا المنهج باألخالق 
وفلسفتها بعد 

االساءات المتكررة 
والبالغة إلى البيئة 

والمكان والتي أحدثت 
هزات عنيفة في الروح 

البشرية.
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�لنقدي �و �لف�ش��اء �ملعريف �جلديد، �شوف لن تتوقف 
بدر��شات نكتبها هنا وهناك بغية �لم�شاك باأطر�ف 
متبنيات��ه وحمدد�ت��ه �لكادميي��ة �ملعروف��ة، و�لتي 
ب��د�أت من��ذ �ش��بعينيات �لقرن �ملا�ش��ي عن��د �ملفكر 
و�لناق��د وليام روكريت "لدر��ش��ة �لعالقة بني �لدب 
و�لبيئ��ة مبا فيها �ملكان و�لطبيعة و�لر�س و�حلياة 
وهو من نقديات ما بعد �حلد�ثة" بح�شب �لناقد جميل 
حم��د�وي)9(.. ومن ث��م باعتبارها �أفق��ا �أيكولوجيا 
يحفر يف معرفة �ملكان و�لبيئة و�لزمان �لذي ينبثق 
يف �أثرهما يف �لن�س �لدبي..، و�أعتقد جازما �أن �أفقا 
به��ذه �لتعددية لن يجري مبعزل عن �لطر�ئق �لنقدية 

�لخرى �ملتمثلة باملناهج �لر��ش��خة و�ملعروفة، بل 
�شيتو��ش��ج معه��ا بطريقة لفت��ة لالنتب��اه وتنم عن 
�ت�شاع هذ� �ملنهج �حليوي و�لفاعل يف نقدية ما بعد 

�حلد�ثة وما بعد بعدها. 
ه��ل ميكنن��ا �أن نكتف��ي باأ�ش��ئلة م��ن ه��ذ� �لنوع عن 
منه��ج مثل��ه؟  وه��ل ميكنن��ا �أن ننتهي من �ل�ش��ارة 
�إىل �هميته �ل�ش��ائعة يف مدونتنا �لنقدية �ملعا�رصة 
و�ن�شغالها �لد�ئم بالزخرفيات و�جلماليات و�لبالغة 
�لقدمية؟ هذه �ل�شئلة وغريها حتر�شنا على �ملعرفة 
�ملنهجية �لتي ير�د لها �ليوم �أن تنتف�س على �لقر�ءة 
�لفقي��ة �ملك��رورة للن�ش��و�س، حت��ى �ش��ارت مث��ل 

)1( ينظر : وقائع موؤمتر �للغة �لعربية �لر�بع ، �لمار�ت 
�لعربية �ملتحدة ، دبي ، مايو 2015 �س193 – �س198، 
على وجه �لتحديد بحث �لدكتور حممد �بو �لف�شل بدر�ن 
وعنو�نه: �همية �لنقد �لدبي �لبيئي يف �لدر��شات �لنقدية.

)2( وقائع موؤمتر �للغة �لعربية �لر�بع ، �مل�شدر نف�شه . 
)3( ينظر : �شمات �لنقد �لبيئي ، د. جرييريجا جايا�شانكر، 
جملة �ملنال ، بغد�د ، يف 1 �شباط 2020، ترجمة : ها�شم 

كاطع لزم ، و�ملقال ف�شل مرتجم عن كتاب 
 Greg Garrard. Ecocriticism. New York:(

  )Routledge، 2004
)4( �ململكة �ل�شود�ء ، ق�ش�س ، حممد خ�شري ، من�شور�ت 

وز�رة �لثقافة �لعر�قية، بغد�د ، ط1 1972 

)5( ب�رصياثا – �شورة مدينة ، ق�ش�س ، حممد خ�شري ، 
د�ر �لمد ، بغد�د ، 1993 ، ط1 

)6(�مل�شدر �ل�شابق نف�شه. 
)7( �دوني�س ، فاحتة لنهايات �لقرن ، در��شة ، د�ر �لعودة، 

بريوت ط1 ، 1980 ، �س321
)8(�دوني�س ، �مل�شدر �ل�شابق نف�شه. 

�ل�شيا�شي، �ملجلد  �لقت�شاد  – نقد  �ملال  ر��س  )9( ينظر 
د�ر   ، عبد�جلبار  فالح   : ترجمة   ، مارك�س  كارل  �لول، 

�لفار�بي ، بريوت – لبنان ، 2013 ، �س 884
بعد  ما  مرحلة  يف  �لدبي  �لنقد  نظرية    : )10(ينظر 
�حلد�ثة،  د. جميل حمد�وي ، د�ر �لنو�ر ، �ملغرب ، وجدة، 

ط1 ، 2013 ، �س296

الهــــــــوام�س
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البيئة من ثقافة المحيط

 إلى ثقافة النَّصِّ

د. رواء جليل �شلوحي

ل م��ن         �إنَّ �لبيئ��ة ه��ي �لأُمُّ �لك��ربى �لت��ي تت�ش��كَّ
�أبنائه��ا: )�لكائن��ات �حليَّة، و�ملكوِّن��ات غري �حليَّة(، 
فه��ي �ل��كلُّ يف �جل��زِء، و�جل��زُء يف �ل��كلِّ يف �آٍن معًا، 
ر، وبقدر  ر وتتاأثَّ ٌة توؤثِّ و�لبيئُة �أي�شًا ظاهرٌة ديناميكيَّ
م��ا ُتعط��ي تاأخذ، فعالق��ة ه��ذه �لأُمُّ �لك��ربى عالقٌة 
ة �أي�ش��ًا فال �نف�ش��ال  ��ٌة م��ع �أبنائها و�رصمديَّ تكامليَّ
ل  ل��ه من��ذ �أوَّ بينهم��ا، فاأحدهم��ا يك��وِّن �لآخ��ر ويكمِّ
�لتَّنظ��ري�ت، ولع��لَّ �أقدمها �حل��دُّ �لقائل ب��اأنَّ �لبيئة: 
��ة، �لتي لها  ��ر�ت �خلارجَيّ روف و�ملوؤثِّ جمموع��ُة �لظُّ
ه لتاأثري  نبُّ تاأث��رٌي على حياة �لكائنات �حليَّة)1(، فالتَّ
��ة عل��ى �لكائن��ات كان  ��ر�ت �لبيئيَّ ��روف و�ملوؤثِّ �لظُّ

��ر�ً، كظاه��رة هجرة بع���س �لكائنات م��ن مكاٍن  مبكِّ
ارئة. روف �لبيئيَّة �لطَّ لآخر، تبعًا للظُّ

ة          ويعود �تِّ�شال �لبحث �لبيئيِّ بالدِّر��شات �حليويَّ
ًل، ه��ذه �لدِّر��ش��ات �لت��ي طفق��ْت يف �لبح��ث ع��ن  �أوَّ
، و�إمكانياتها  بيع��يِّ طبيع��ة �لأحياء، وتاريخه��ا �لطَّ
��و�زن، وح��ني �رصع��ْت  ��ف، و�لتَّعاي���س، و�لتَّ يف �لتَّكيُّ
�لعلوم �حلديثة و�لفل�ش��فات �ملعا�رصة نحو �لتَّ�شافر 
ات  ، ظه��رْت نظريَّ ، و�لتَّعا�ش��ق �ملو�ش��وعاتيِّ �لعلميِّ
ثقافيَّة ت�شدُّ بع�ش��ها، لدر��شة مو�شوعات قد �أُهملْت، 
ومل مُتن��ح �لعناي��ة �لكافي��ة عل��ى �لرَّغم م��ن قيمتها 
ة، فظهر مو�شوع )�لبيئة( ب�شفته مو�شوعًا  �لوجوديَّ
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ًا نبياًل له��ذ� �لوجود، ل  ��ًا معا�رص�ً، يحم��ل همَّ ثقافيَّ
ب�ش��فته مو�شوعًا قد �عتاد �لإن�ش��ان  �لتَّعاي�س معه، 
اأ لظهور )�لدِّر��ش��ات  �أو �لكتاب��ة عنه، �لأم��ر �لذي هيَّ

�لبيئيَّة( بفروعها �ملختلفة.
اه��ات ومذ�ه��ب  ��ة ت�ش��مُّ �جتِّ       و�لدِّر��ش��ات �لبيئيَّ
ة  عدي��دة قدَّمْت تنظري�ت بيئيَّة، وحلَّلْت �أعماًل �إبد�عيَّ
��ة، وق��د �نفتح��ْت ه��ذه �لدِّر��ش��ات  ذ�ت حو�م��ل بيئيَّ
عل��ى �لعلوم و�ملعارف �لأُخ��ر؛ كي حتقِّق غايتها يف 
�لتَّ�ش��افر، ف�ش��اًل عن �أنَّ مو�ش��وع �لبيئة مو�ش��وٌع 
��ة، و�ملع��ارف  ٌب، يدخ��ل يف �لعل��وم �لإحيائيَّ مت�ش��عِّ
��ة، له��ذ� فق��د جتاوزْت  ��ة، و�لأعم��ال �لإبد�عيَّ �لفكريَّ
ة، و�أ�ش��بحْت وظيفتها در��ش��ة "عالقة  �حلدود �للغويَّ
ما هو �إن�شاينٌّ بالال�ن�شاينِّ على مدى �لتَّاريخ �لثَّقايفِّ 
، وتق��دمي حتليٍل ناقٍد مل�ش��طلح )�لإن�ش��اينِّ  �لب���رصيِّ
ذ�ته(")2(، وقد بد�أْت هذه �لدِّر��شات على يد: )ر��شيل 
كار�شون، وويليام روكريت، وجوناثان باث، وجرج 
جري�رد، ومايكل زميرمان، وجو�ش��ت هريماند( وَمْن 
��ع و�لنت�ش��ار، ف�ش��ار  �ش��و�هم، من ثمَّ �أخذْت بالتَّو�شُّ
��اٌب، ومد�فع��ون يف �لع��امل)3(، �إذ  له��ا �أن�ش��اٌر، وكتَّ
ق��دَّم ه��وؤلء در��ش��ات معا���رصة يف �لعالق��ة ب��ني 
�لبيئ��ة و�لإن�ش��ان م��ن جه��ٍة، و�لبيئ��ة و�لأدب م��ن 
�أطروحاته��م بالبح��ث  �ش��مْت  �تَّ خ��رى، وق��د  �أُ جه��ٍة 
���ٍس،  ؛ لنفتاحه��م عل��ى �أك��ث من تخ�شُّ �ملو�ش��وعيِّ
فبحوثهم ودر��شاتهم متَّ�شلة باملجالت: )�لفل�شفيَّة، 
ع��زَّز  �ل��ذي  �لأم��ر  ��ة(،  و�لبايولوجيَّ ��ة،  و�لجتماعيَّ
هات معرفيَّة  ة باأفكار علميَّة، وتوجُّ در��ش��تهم �لنَّقديَّ
ذ�ت رو�ف��د متعدِّدة، فحدث �نتق��ال �لبيئة من ثقافة 
�ملحي��ط و�ملجتمع �إىل ثقاف��ة �لنَّ���سِّ و�لإبد�ع، بعد 

ن�ش��وج �آر�ئهم لتكون در��ش��ات ذ�ت �أ�شول، وقو�عد، 
وله��ا وظائ��ف، وغاي��ات، تدر���س �لبيئ��ة ب�ش��فتها 

ة، وظاهرة �أدبيَّة. حا�شنة وجوديَّ
لْت )كار�شون( �رص�رة �لدِّر��شات �لبيئيَّة، �إلَّ        وقد مثَّ
�أنَّ �أعمالها و�أعمال �لبيئيني حتَّى وقٍت قريٍب، مل يكن 
لها نتائج و��ش��حة، على �لرَّغم من و�شوح �أهد�فها، 
ر�ح��و�  �لذي��ن  �لباحث��ني،  م��ن  �ملبذول��ة  و�جله��ود 
كون �ملجاز�ت و�لأ�ش��اليب �لتي ُت�شري �إىل ظو�هر  يفكِّ
��ٍة، تعزِّز وعي �لإن�ش��ان مبحيط��ه، و�رتباطه به،  بيئَيّ
ًا عليه)4(،  ب�ش��فته ع�شو�ً فاعاًل فيه، ل رئي�ش��ًا فوقَيّ
فما ز�ل �أمام هذه �لدِّر��ش��ات �شوط طويل ؛ كي حتقِّق 
��ًا، فو�قعًا، و�لدِّر��ش��ات �لبيئيَّة ت�شري يف  غاياتها ن�شَّ

�شوء منظورين:
: ُيعنى بدر��ش��ة مظاه��ر �لبيئة، �لتي  ل/�حلي��ويُّ �لأوَّ
ل عالق��ة لالإن�ش��ان بوجوده��ا، ودر��ش��ة تاريخه��ا 
ره��ا وتاأثريه��ا، �أي  ، م��ن دون تن��اول تاأثُّ بيع��يِّ �لطَّ

فة �لعلميَّة)5(. در��شتها بال�شِّ
بو�ش��فها  �لبيئ��ة  بدر��ش��ة  ُيعن��ى   : ق��ايفُّ �لآخر/�لثَّ
��ًا، ميلك حمدِّد�ت، و�ش��مات متميَّزة،  مو�ش��وعًا ثقافيَّ
، �إذ يرمي �إىل  فهو �أو�شع مفهومًا من �ملنظور �حليويِّ
ه منظوٌر ذو �ش��بغٍة  ر�ً وتاأثري�ً؛ لأنَّ در��ش��ة �لبيئ��ة تاأثُّ

ٍة)6(.  ديناميكيَّ
     و�ش��عى �لباحثون يف �ش��وء هذين �ملنظورين �إىل 
�ش��ات  �لدِّفاع عن �لبيئة، وحمايتها، فظهرْت �لتَّخ�شُّ
يف  �ملن�ش��ود  هدفه��ا  ��ق  حتقِّ �لبيئ��ة  جتع��ل  �لت��ي 
��ل، و�حلماية، ك���: )علم  اأمُّ �لدِّر��ش��ة، و�لتَّحلي��ل، و�لتَّ
بية �لبيئيَّة، و�لهند�ش��ة �لبيئيَّة،  ، و�لرتَّ �لنَّف���س �لبيئيِّ
��ة، و�لتَّاريخ  ��ة، و�جلغر�في��ا �لبيئيَّ و�لكيمي��اء �لبيئيَّ
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 ، ، و�لدِّر��ش��ات �لدِّينيَّة للبيئة، و�خليال �لبيئيِّ �لبيئيِّ
()7( ، لكنَّ �لدِّر��ش��ات  ، و�لنَّقد �لبيئيِّ و�لأدب �لبيئ��يِّ
��ة �لبيئيَّة قد جرْت يف �أربعة مذ�هب رئي�ش��ة،  �لثَّقافيَّ
نفذ بع�شها ببع�ٍس، وجرى �أحدهما يف �لآخر، وهذه 

�ملذ�هب:
م �مل�شكالت �لبيئيَّة،  ة: �إنَّ ت�شخُّ يا�شيَّ ًل. �لبيئيَّة �ل�شِّ �أوَّ
و���رصورة ت�رصيع �لقو�ن��ني �لتي متن��ع زيادتها، قد 
ٍة، وق��د متح��ورْت  ��د �حلاج��ة �إىل مقارب��ٍة �شيا�ش��يَّ ولَّ
يا�ش��ة ب�ش��كٍل خا�سٍّ يف  �ملقاربات بني �لبيئيَّة و�ل�شِّ
��ع  بيعيَّة، وتو�شُّ ��عوب و�لبيئات �لطَّ �ع بني �ل�شُّ �ل���رصِّ
بيعيَّة،  ��ة �مل�ش��تهلِّكة للم��و�رد �لطَّ كات �لعامليَّ �ل���رصَّ
يا�شيَّة يف حركات �شيا�شيَّة،  ومتثَّل مذهب �لبيئيَّة �ل�شَّ
و�أحز�ب ُخ�رْص، و�حتجاجات، ت�شعى �إىل �إعادة �لنَّظر 
يا�ش��يَّة م��ا بع��د �لكونياليَّة، و�حلرب  يف �لثَّقاف��ة �ل�شِّ
ريها )�ش��نايدر، �ل��ذي تركْت  �لب��اردة)8(، وم��ن منظِّ
ة، �إذ قدَّم  يا�شيَّ �أفكاره �أثر�ً كبري�ً يف مذهب �لبيئيَّة �ل�شِّ
�بطات  ��ة وفل�ش��فتها، و�لرتَّ ��عًة يف �لبيئَيّ �أف��كار�ً مو�شَّ

بيعة)9(. دة بني �لثَّقافة و�لطَّ �ملعَقّ
       وهذ� �ملذهب ذو �شلٍة باملذهب �لقت�شاديِّ ب�شكٍل 

مبا���رٍص، فه��و يق��دِّم مقارب��ًة بني 
وح��ركات  يا�ش��يِّ  �لقت�شاد_�ل�شِّ
م�ش��طلحات  فظه��رْت  �لبيئ��ة، 
��ة متعلِّق��ة به��ذه �ملقاربة ك�:  بيئيَّ
ة  ة، و�حلرَّ )�لأ�ش��و�ق �لبيئيَّة �حُل��رَّ
��ة،  �لبيئيَّ ��ة  و�حلفاظيَّ �خل���رص�ء، 
��ة()10(، ومن  ��ة �حليويَّ و�لأقليميَّ
��ة  اه��ات مذه��ب �لبيئيَّ �أظه��ر �جتِّ

ة: يا�شيَّ �ل�شِّ

�أ. �لبيئيَّة �ل�شرت�كيَّة: وتقُرّ باإ�شكاليَّة نظرة )مارك�س( 
��ة  نظريَّ تطوي��ر  روه��ا  منظِّ ح��اول  له��ذ�  بيع��ة،  للطَّ
، ترمي  �شاقًا مع �لو�قع �لبيئيِّ ة �أكث �تِّ مارك�شيَّة بيئيَّ
�إىل �لتَّنظيم �لدِّميقر�طيِّ لو�شائل �لإنتاج و�أدو�ته، من 
دون ��شتغالل �لبيئة ��شتغالًل جمحفًا، وقال )جيم�س 
�أوكون��ور(: �إنَّ �لبيئيَّة �ل�ش��رت�كيَّة تعمل على تطوير 
ْت �لتَّدهور �لبيئيَّ يف  ٍة، فقد عدَّ ٍة عامليَّ �شيا�ش��ٍة طبقيَّ
ًة، عملْت على �نف�ش��ال �ملجتمع  ًة طبقيَّ �لع��امل ق�ش��َيّ
�إىل طبق��ٍة عليا تنعم بالأرباح، وطبقٍة م�ش��حوقٍة يف 
ث، فاقرتحْت ��ش��رت�كيَّة ما بعد حد�ثيَّة  لوُّ �لعم��ل و�لتَّ

.)11( يلهمها �ملذهب �لبيئيُّ
كب��ريٍة  ب�ش��ورٍة  و�ش��اعْت  ��ة:  �لليرب�ليَّ ��ة  �لبيئيَّ ب. 
دْت  ��ة، و�أكَّ ��ري �لوليات �ملتَّح��دة �لأمريكَيّ عن��د منظِّ
م ���رصوريٌّ للحيلولة  �ش��اط �حلكوم��يَّ �ملنظَّ ب��اأنَّ �لنَّ
��ة، م��ع �حرت�م حقوق �لإن�ش��ان  دون �لأ���رص�ر �لبيئيَّ
و�ش��ون �لعد�لة، وقد دعْت �إىل عق��د �تفاقيَّات دوليَّة 
��ه  ْت �أطروحاته��ا �لتَّوجُّ ��ة، وُع��دَّ ��ة �أك��ث فاعليَّ بيئيَّ
��ة  �لإيديولوج��يَّ جلان��ٍب كب��رٍي م��ن �لأف��كار �لبيئيَّ
 ، اهات �أُخر يف �لفكر �لبيئيِّ ة �جتَّ �ملعا���رصة، لكنَّ ثمَّ

حين شرعْت العلوم الحديثة والفلسفات 
، والتَّعاشق  المعاصرة نحو التَّضافر العلميِّ

، ظهرْت نظريَّات ثقافيَّة تشدُّ  الموضوعاتيِّ
بعضها، لدراسة موضوعات قد ُأهملْت، ولم 

ُتمنح العناية الكافية على الرَّغم من قيمتها 
الوجوديَّة. 
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�قرتح��ْت تغي��ري�ت �أعم��ق يف �ملنظومة 
�إىل  ودع��ْت  ة،  و�لقت�ش��اديَّ يا�ش��يَّة  �ل�شِّ
ة �أكث  �إعادة ت�ش��كيل �إيديولوجيات بيئيَّ
يا�ش��يَّة �ش��و�ء  ��ة م��ن �ملقولت �ل�شِّ جذريَّ

ة �أم ليرب�ليَّة)12(. �أكانْت ��شرت�كيَّ
قة، �أو �لعميقة: وهي  ثانيًا. �لبيئّية �ملعمَّ
��ة �لأكث فاعلية خارج �لأو�ش��اط  �لبيئيَّ
م��ن  لكث��رٍي  ملهم��ة  وتع��دُّ  ��ة،  �جلامعيَّ
�جلمعيَّات �لبيئيَّة، كجمعيَّات: )�لأر�س، 
�لبح��ر(،  ور�ع��ي  �لأر���س،  و�أ�ش��دقاء 
و�ملر�ش��د �لرُّوح��يُّ له��ذ� �ملذه��ب )�أرين 
ني���س(، �ل��ذي �بتك��ر م�ش��طلح )�لبيئيَّة 
��حل و�لعميق،  �لعميق��ة( يف بحثه: )�ل�شَّ

ح��ركات �لإيكولوجيا بعيدة �مل��دى(، �لذي قدَّمه يف 
ال��ث، �لذي �أُقيم يف بوخار�ش��ت يف  موؤمت��ر �لعامل �لثَّ
ع��ام 1972م، وبحث��ه �لآخ��ر: )حرك��ة �لإيكولوجيا 
�لعميقة، بع�س �جلو�نب �لفل�ش��فيَّة(، ومذهب �لبيئيَّة 
ع �مل�ش��او�ة ب��ني موج��ود�ت �ملحيط  �لعميق��ة ُي�ش��جِّ
��ٍة؛ لأنَّ  �لبيئ��يِّ و�أ�ش��كاله)13(، فه��و ذو نزعٍة مثاليَّ

�لوجود قائٌم على مبد�أ �لتَّو�زن ل �لتَّ�شاوي.
، �إنقاذ       وق��د ن��ادى ب���رصورة �إنق��اذ �لع��امل �حل��يِّ
��ة، وحماي��ة �لب���رص من  �ملالي��ني م��ن �لأن��و�ع �حليَّ
�لتَّدم��ري �لبيئ��يِّ �ملرتق��ب، و�ملحافظة عل��ى مظاهر 
��ة كالغابات، و�لأنهار، بو�ش��ع حدٍّ  �ملكوِّن��ات �لبيئيَّ
ة)14(،  ��زو�ت �لب�رصيَّ ، و�لتَّقانة، و�لنَّ ��كاينِّ م��و �ل�شُّ للنُّ
وقد و�جه ه��ذ� �ملذهب نقد�ً كبري�ً من �ملذ�هب �لأُخر 
ة، �إذ و�شف ب�)�لبيئيَّة  كالبيئيَّة �لجتماعيَّة و�لنِّ�شويَّ
�لفا�ش��يَّة(؛ لت�ش��ُدّده، وتطرُّفه، لكنَّ )فوك�س( وهو �أحد 

�أن�ش��ار �لبيئيَّة �لعميقة، ناق�س نقد هذين 
(، وقال:  ، و�لنِّ�ش��ويِّ �ملذهبني )�لجتماعيِّ
ة  �إنَّ �أن�ش��ارهما ُي�ش��يئون تف�شري )�ملركزيَّ
��ة( �لت��ي متثِّ��ل جوه��ر �أطروحات  �لب�رصيَّ
مر�دف��ة  فيجعلونه��ا  �لعميق��ة،  ��ة  �لبيئيَّ

.)15() ل�)كره �جلن�س �لب�رصيِّ
��ة: ومتثِّل مذهبًا  ثالثًا. �لبيئيَّة �لجتماعيَّ
��ًا ل ُيذي��ب �لأج��ز�ء مع بع�ش��ها، بل  جدليَّ
يبعث تفاعاًل بني �لأجز�ء من دون �إرجاع 
�إىل �لآخ��ر، فه��ي تطبِّ��ق عل��ى  كلِّ ج��زٍء 
��ة نظرًة  يا�ش��يَّة و�لجتماعيَّ �لق�ش��ايا �ل�شِّ
ًة �إىل �لتَّاري��خ، وترى باأنَّ  ريَّ ًة تطوُّ ن�ش��وئيَّ
يا�ش��ة فرٌع من �لأخالق، وتربز �لقيمة  �ل�شِّ
ها تنقد كلَّ �أ�ش��كال  ة للبيئيَّة �لجتماعيَّة باأنَّ �ملحوريَّ
��ة لتحقيق  ريَّ ��ريور�ت �لتَّطوُّ �لهيمن��ة �لت��ي ُتعيق �ل�شَّ
�لوج��ود �لب���رصيِّ و�لكوكب��يِّ يف �آٍن معًا، وم��ن �أبرز 
���ٌس م�شارٌك،  ريها )مور�ي بوكت�ش��ني(، وهو موؤ�شِّ منظِّ
ه  وع�ش��و فخريٌّ ملعهد �لبيئيَّة �لجتماعيَّة، �لذي وجَّ
ة،  ��ة )�لعميق��ة، و�لنِّ�ش��ويَّ نق��د�ً كب��ري�ً ملذ�ه��ب �لبيئيَّ
��ه يف �لوق��ت ذ�ته و�ج��ه نقد�ً من  و�ل�ش��رت�كيَّة(، لكنَّ
مذهب �لبيئيَّة �لجتماعيَّة نف�ش��ه، وو�ش��فْت جدليَّته 
��لْت �أُطروحات )ج��ون كالرك(، وهو  باجلم��ود، وف�شِّ
�أ�ش��تاذ �لفل�ش��فة يف جامع��ة ليول، ورئي���س برنامج 
ة  �لدِّر��شات �لبيئيَّة، لفرتٍة طويلٍة يف �حلركة �لإقليميَّ
ة، و�حلركات �خُل�رْص)16(، ودعا هذ� �ملذهب  �حليويَّ

�إىل)17(:
 ، 1.�رصورة در��شة خ�شوع �لبيئة للتَّفكري �لجتماعيِّ
��ة �لتي له��ا تاأثرٌي  وفح���س �لخرت�ع��ات �لجتماعيَّ

توما�س تايلور

كارل مارك�س
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. �شلبيٌّ على �لنِّظام �لبيئيِّ
2.خل��ق جمتم��ٍع جماع��يٍّ 
�لع��امل  م��ع  ين�ش��جم  ح��رٍّ 
��ه مل ُيح��دِّد  ، لكنَّ بيع��يِّ �لطَّ
�لو�شائل �لو��شحة لتحقيق 

هذ� �ملجتمع.
ة ل  �شيا�شة جذريَّ 3.�لتز�م 
ة للدَّولة،  ة، وم�ش��ادَّ مركزيَّ
�أ�شماليَّة، وهذه �لدَّعوة  و�لرَّ

��ة، و�لبيئيَّة  �أحدث��ْت مقاربًة ب��ني �لبيئيَّة �لجتماعيَّ
�لعميقة، وجتاوزْت خ�شوماتهما.

��ة: يع��دُّ ه��ذ� �ملذه��ب �لبيئيُّ  ة �لبيئيَّ ر�بع��ًا. �لنِّ�ش��ويَّ
�لأك��ث حذقًا و�إبد�ع��ًا بني �ملذ�ه��ب �لبيئيَّة، ويوؤمن 
بيع��ة و�لبيئة من  ب��اأنَّ �لنِّ�ش��اء �أك��ث تناغمًا م��ع �لطَّ
�لرِّجال)18(، لكنَّ يف �لوقت نف�ش��ه يرف�س �أْن يكون 
ة و�لعقل بالنِّ�ش��بة  بيعة ق�ش��ور�ً يف �لق��وَّ تاأني��ث �لطَّ
للنِّ�ش��اء، فبو�ش��عنا �أْن من�ش��ي بالتَّميي��ز ب��ني �ملر�أة 
و�لرَّجل، و�لعقل و�لعاطفة، و�لإن�شان و�حليو�ن، لكن 
، �لذي  من دون �ل�ش��تحو�ذ �لُع�شابّي لالإرث �لفل�شفيِّ
ة  ة على �لأنثى، و�لفوقيَّة �لب�رصيَّ يعزِّز �لفوقيَّة �لذُّكوريَّ
ه )توما�س تايلور( نقد�ً لذعًا  على �لكائنات، وقد وجَّ
مل��ا ن�رصْت��ه )م��اري ول�ش��تونكروفت( يف در��ش��تها 
)دفاعًا عن حقوق �ملر�أة(، لريدَّ بدر��ش��ته )دفاعًا عن 
ْت  حق��وق �لبهائم(، ليقول: �إنَّ حجج )ماري( �إذ �ش��حَّ
ًا على �حليو�نات  على �لنِّ�شاء، فلماذ� ل ت�شحُّ تطبيقيَّ
كالكالب و�لقطط و�لأَح�شنة على حدٍّ �شو�ء؟؟؟)19(، 
��فة  لك��نَّ )مايكل زميرم��ان( ردَّ عليه بقوله: "�إنَّ �ل�شِّ
ًا لالأخالق �لبيئيَّة، و�إنَّ  ة ت�ش��يف �ش��يئًا مهمَّ �لنِّ�ش��ويَّ

��ٍة )مبا فيها  �أيَّ �أخ��الٍق بيئيَّ
�لعميق��ة(،  �لإيكولوجي��ا 
�بطات  تف�شل يف تو�شيح �لرتَّ
بيعة،  ب��ني �لهيمنة عل��ى �لطَّ
و�لهيمنة على �لنِّ�شاء")20(، 

ه: �شم هذ� �ملذهب باأنَّ و�تَّ
م��ن  ��ٌب  مركَّ مذه��ٌب   .1
��ة(، فف��ي  ة، و�لبيئيَّ )�لنِّ�ش��ويَّ
في��ه  �ل��ذي �رصع��ْت  �لوق��ت 
ة بالعناية بق�ش��ايا �ملر�أة وحقوقها، و�أخذْت  �لنِّ�شويَّ
بتفكيك �لأُ�ش��وليَّات �لتي �شلبْت �ملر�أة ميز�تها، فاإنَّ 
ل من  �لبيئيَّة ُعنيْت بق�ش��ايا �لبيئة ومتثُّالتها، فت�شكَّ
ة �لبيئيَّة(؛ لتقارب وجهات  �ملذهبني، مذهب )�لنِّ�شويَّ

�لنَّظر بينهما.
2. �ش��عى بت�ش��افره م��ع �لعل��وم و�ملع��ارف �لأُخر 
�إىل تق��دمي روؤي��ٍة متو�زنٍة للحي��اة، �إن�ش��افًا للفئات 
ة و�لفوقيَّة  �شة، و�ملق�ش��يَّة من �لهيمنة �لذُّكوريَّ �ملهمَّ
��ة، فقدَّم قر�ء�ت جمدِّدة يف �لفكر و�ملمار�ش��ة،  �لأبوَيّ
موليَّة. �تَيّة �إىل بوتقة �ل�شُّ لتخرج �لعلوم من �رصنقة �لذَّ
 ، ��و�زن �لوجوديَّ 3. �ق��رتح حل��وًل وبد�ئل ُتعي��د �لتَّ
�مل��ربَّرة  و�لهيمن��ة  �لو�ح��دة،  ��لطة  �ل�شُّ ع��ن  بعي��د�ً 
بالبايولوجي��ا و�لنَّوع، فال يوجد م�ش��وٌِّغ عقليٌّ يربِّر 
هنَّ ن�ش��اٌء فقط، ول  هيمن��ة �لرِّج��ال على �لنِّ�ش��اء؛ لأنَّ
هم ب�رٌص فق��ط، فالوجود  �لب���رص على �ملوج��ود�ت؛ لأنَّ
��و�زن(، ل )�لفوقيَّة(  ع( و)�لتَّ ن��وُّ قائ��ٌم على مب��د�أ )�لتَّ

و)�ل�ْشتعالء(. 
      وق��د ناق�ش��ْت هذه �ملذ�ه��ب و�أطروحاتها �لعالقة 
��ة ب��ني )�لبيئ��ة، و�لإن�ش��ان، و�لأدب(، ومن  �لتَّفاعليَّ

مايكل زميرمانر��شيل كار�شون
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هذه �لعالقة و�ملناق�ش��ة ظهر 
( بكونه �حلركة  )�لنَّقد �لبيئيَّ
�لت��ي  �مل�ش��تقلِّة،  ��ة  �ملعرفيَّ
تدر���س �لعالق��ة ب��ني �لبيئة 
و�لأدب، فاأ�ش��بح فرع��ًا م��ن 
ق��د �لأدب��يِّ �ملعا���رص يف  �لنَّ
وظيفت��ه  �ش��عينيَّات)21(،  �لتَّ
حتلي��ل �لأث��ر �لذي متار�ش��ه 
ل��ٍة  خميَّ ت�ش��كيل  يف  �لبيئ��ة 
��ٍة يف حلظ��ٍة  ��ٍة جماعيَّ ثقافيَّ
فه��و  حم��دَّدٍة،  ��ٍة  تاريخيَّ

ًا، ودر��ش��ة �لقيم  ��ف )�لبيئة( �أدبيَّ يتح��رَّى كيف توظَّ
�لت��ي يحمله��ا �لأدب جتاهه��ا �أي�ش��ًا)22(، وتكم��ن 
��ه "م���رصوٌع �إن�ش��اينٌّ جدي��ٌد لوجودنا يف  قيمت��ه باأنَّ
�ُس حل�شارٍة  �لعامل، م�رصوٌع عماده نظرة جديدة توؤ�شِّ

جديدٍة")23(.
ل من قدَّم م�شطلح )�لنَّقد         ويعدُّ )ويليام روكريت( �أوَّ
( يف عام 1978م يف مقالته: )�لأدب و�لبيئة:  �لبيئيِّ
()24(، يف حني ُعدَّ )لور�ن�س  جترب��ة يف �لنَّقد �لبيئيِّ
( عن كتابه )�خليال  بوي��ل( ر�ئد )�لنَّقد �لأدبيِّ �لبيئيِّ
ٍة، بقوله: �إنَّ  (، وقد حدَّد وظيفة ه��ذ� �لنَّقد بدقِّ �لبيئ��يِّ
هنالك فجوة بني �لنُّ�ش��و�س و�لوقائ��ع من �لنَّاحية 
��ة، و�لنَّقد �لبيئيُّ مياًل هذه �لفجوة)25(، وهذ�  �لنَّظريَّ
�لقول يعزِّز �أي�ش��ًا �نتقال �لبيئة من �لو�قع �إىل �لنَّ�سِّ 

ًة معا�رصًة. ل ظاهرًة ثقافيَّ وعلى �لعك�س، لت�شكِّ
ق��ديِّ لغطًا        ومل يح��دث يف حتدي��د ه��ذ� �لف��رع �لنَّ
ًا، كالذي يحدث عادًة يف حتديد �ملفاهيم  ��ش��طالحيَّ
/ ة �جلديدة، فقد �ش��اع �مل�شطلح )�لإيكولوجيُّ �لنَّقديَّ

(، وقد �أ�شاف بع�شهم  �لبيئيُّ
 ،) )�لأدب��يِّ م�ش��طلح  �إلي��ه 
ق��د  )�لنَّ م�ش��طلح  فو�ش��ع 
وو�ش��ف   ،) �لبيئ��يِّ �لأدب��يِّ 
�لأخ���رص(،  ق��د  ب�)�لنَّ �أي�ش��ًا 
ة  ��ة ق�ش��يَّ �إذ ُي�ش��ري تلوي��ن �أيَّ
بالل��ون �لأخ���رص �إىل حماية 
�لو�ش��ف  �لبيئ��ة)26(، وهذ� 
��ًا  ل تعار�ش��ًا معنويَّ مل ُي�ش��كِّ
 ،) مع م�ش��طلح )�لنَّقد �لبيئيِّ
وي�شعى هذ� �لنَّقد �إىل �لإجابة 

عن �لأ�شئلة)27(:
- م��ا �إمكاني��ة �لتَّد�خ��ل �خل�ش��ب ب��ني �لدِّر��ش��ات 

؟؟ �لأدبيَّة، و�خلطاب �لبيئيِّ
ًة؟؟  - هل عاجلْت �لق�شيدة م�شكلًة بيئيَّ

؟؟  بيعة ومظاهرها يف �لنَّ�سِّ - كيف متَّ ت�شوير �لطَّ
وتفاع��ل  �لرِّو�ي��ة،  حبك��ة  يف  �مل��كان  �أث��ر  م��ا   -

خ�شيَّات؟؟ �ل�شَّ
- هل �لقيم �لتي حتملها �مل�رصحيَّة تتَّفق مع �حلكمة 

�لبيئيَّة؟؟
- ه��ل جنح��ْت �للوحة يف لف��ت �لنتب��اه �إىل ظاهرٍة 

ٍة معينٍة؟؟ طبيعيَّ
    هذه �لأ�ش��ئلة وما �ش��و�ها، حُتي��ل �إىل �لتَّد�خل بني 
�لنَّقد �لبيئ��يِّ و�لعلوم �لأُخر؛ لأنَّ هذ� �لفرع من �لنَّقد 
 ، ��ياق �للغويِّ ٌة، ل تقت�رص على �ل�شِّ هو ممار�ش��ٌة فكريَّ
ومعطيات��ه، وم��ا متنحه �ملفرد�ت م��ن تاأويالت، بل 
يذهب �إىل ما هو �أعمق من ذلك، ليبحث يف �لعالمات، 
��لة  و�لإيقون��ات ذ�ت �لإحالت �خلارجيَّة، ليجد �ل�شِّ

ة  البيئيَّة االشتراكيَّ
تقرُّ بإشكاليَّة نظرة 

بيعة، لهذا  )ماركس( للطَّ
روها تطوير  حاول منظِّ
ة بيئيَّة  نظريَّة ماركسيَّ
أكثر اتِّساقًا مع الواقع 

. البيئيِّ
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�لبيئيَّة بينها، من ثمَّ يجد �لإجابة عن �أ�شئلته.
ة نحو  يَّ ق��د �لبيئ��يُّ ينطل��ق من �لفل�ش��فة �ملادَّ      و�لنَّ
ة، فيبد�أ من  ة، و�لوجوديَّ �لفل�ش��فة �لرُّوحيَّة، و�ملعنويَّ
�حل�سِّ �إىل �لتَّجريد، فعلى �ش��بيل �ملثال لو حلَّلنا هذه 
�لأبي��ات ل�ش��اعٍر ُيحاور زنبقًة ذ�ويًة يف �ش��وء �لنَّقد 

: �لبيئيِّ

الم �إذ� �أ�رصتِك �أغاين �لظَّ
                                   و�إْن هجرتِك بناُت �لغيوم

و�إْن �شكب �لدَّهُر يف م�شمعي�
َج �لدَّهُر يف ُمهجتي                                      فقد �أجَّ

فقد عذَّبْتني �أغاين �لوجوم
                                      فقد عانقتني بناُت �جلحيم

كنحيب �لدُّجى، و�أنني �لأمل
                               �شو�ظًا من �لأمل �مُل�شتعل)28(

��ة للزَّنبقة  يَّ ��اعر يب��د�أ م��ن �ملتعلِّق��ات �ملادِّ جند �ل�شَّ
�وي��ة، خللق ح��و�ٍر روحيٍّ بينهما، عل��ى �لرَّغم من  �لذَّ
��ه ��ش��تنطقها للق��ول، وهي  �أنَّ �لزَّه��رة �ش��امتة، لكنَّ

الم،  تذوي يف حميطه��ا �لبيئيِّ بعد �أْن حلَّ عليها �لظَّ
وهجره��ا �ملط��ر، م��ن ث��مَّ ياأت��ي دور �لنَّاق��د �لبيئيِّ 
��اعر، وي�ش��تخرج �حلو�م��ل �لبيئيَّة يف  لي�ش��تنطق �ل�شَّ
اعر  �ش��عره، ليح�شل على جو�ٍب ل�ش��وؤ�له: هل قدَّم �ل�شَّ
ًا، على  ًا؟؟ �جل��و�ب: نعم، قدَّم ح��و�ر�ً بيئيَّ ح��و�ر�ً بيئيَّ
�لرَّغم من �ش��مت حماوره، فقد ��شت�ش��فَّ حو�مله من 
متعلِّقاته.. هل نظر �إىل تلك �لزَّنبقة نظرًة ��شتعالئيَّة؟؟
��اعر عل��ى �لرَّغ��م من �إح�شا�ش��ه  �جل��و�ب: نع��م، فال�شَّ
��ة لتلك �لزَّنبق��ة، لكنَّه يرى �آلمه  بامل�ش��اركة �لرُّوحيَّ
وؤية  تخلق ��ش��طر�بًا يف  �أ�ش��دَّ من �آلمه��ا، وه��ذه �لرُّ
م�ش��افة �لوعي، �لت��ي يجب �أْن حتدِّد طبيع��ة �إدر�كنا 
ة �لنَّقد �لبيئيِّ �لذي يك�شف هذه  للكائنات، وهذه مهمَّ
�لهيمنات، كي يكون �لأدب و�لنَّقد و�شيلتني ملعاجلة 
�مل�شاكل �ملعا�رصة، فالأدب �لذي يحمل همَّ �لوجود 
ٍة، فقيمة �لآد�ب  و�لعامل يعدُّ �أدبًا نبياًل، وذ� قيمٍة كونَيّ

قة �لتي تكمن فيها. و�لفنون تكمن يف �لفكرة �خلالَّ
ق��د �إفر�طًا يف  وق��د َيع��دُّ بع�ش��هم ه��ذ� �لفرع م��ن �لنَّ
��ه لي���س كذلك، فالنَّقد �ش��اأنه �ش��اأن  ���س، لكنَّ �لتَّخ�شُّ
�لعل��وم و�ملع��ارف، يحدث لبع���س فروعه تال�ش��يًا، 
��ة  لي�ش��هد ولدة مذ�ه��ب نقديَّ
جديدة، وقادرة على ��شتيعاب 
مو�ش��وعات �لع�رص، ومو�كبة 
و�أعر�ف��ه  ��ة،  �لأدبيَّ لتقالي��ده 
��ة �أنَّ �لع��امل  ��ة، بخا�شَّ �لفكريَّ
م��ن:  ��ة  بيئيَّ �أزم��ة  يعي���س 
ر، و�جلفاف،  ث، و�لتَّ�ش��حُّ لوُّ �لتَّ
 ، �حل��ر�ريِّ و�لحتبا���س 
��ة، كان  �أن��و�ع حيَّ و�نقر����س 

يعدُّ النَّقد البيئّي امتدادًا للجهود التي 
يَّة بين  سعْت إلى تكوين روابط لسانيَّة ونصِّ
األدب وما حوله، وهو يقترب في ضوء هذا 

ة التي  يميائيَّ المفهوم من المفاهيم السِّ
ة أو  تنطلق من العالمات سواء أكانْت لسانيَّ

ة.  غير لسانيَّ
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، ك�ش��عي  له��ا �أثٌر كبرٌي يف �لنِّظام �لبيئيِّ
�لإن�شان عمد�ً �إىل قتل بع�س �حليو�نات؛ 
للح�ش��ول عل��ى �أ�ش��نانها، �أو فر�ئها، �أو 
جهاًل كاأن ير�ها م�رصَّة من دون معرفٍة 
تها �لبيئيَّة، كمحاولة �لق�شاء على  مبهمَّ
)�لأر�ش��ة/�لنَّمل �لأبي�س(، وهي ح�رصٌة 
، �إذ  ذ�ت قيم��ٍة كبريٍة يف �لنِّظ��ام �لبيئيِّ
تقوم بتلقي��ح �لنَّباتات �لليليَّة، و�لتي مل 
ينتبه لها �لنَّحل و�لفر��س، وبانقر��ش��ها 
�ش��تنقر�س �أن��و�ع نباتيَّة، وه��ي �لكائن 
ة  �حليُّ �لوحيد �لذي يعمل على حتليل مادَّ
��ليلوز �إىل مكوِّناتها �لب�شيطة، ف�شاًل  �ل�شِّ
بة،  ع��ن دورها يف زي��ادة خ�ش��وبة �لرتُّ

وتهويته��ا، و�لتَّخلُّ�س م��ن �ملخلَّف��ات �لبيئيَّة)29(، 
فظهر �رص�ٌع وجوديٌّ بني �لإن�شان و�لكائنات، ي�شبه 
ل ب�ش��بب  بقيَّ بني �لب�رص �أنف�ش��هم، فت�ش��كَّ �ع �لطَّ �ل�رصَّ
ته، وت�شحق  �أ�شمايلُّ يف قمَّ ذلك هرٌم، يقف �لإن�شان �لرَّ
عي �إىل حتويلها �إىل  �لكائنات �لأُخر يف قاعدته، بال�شَّ
�آلت منتج��ة ب�ش��تَّى �لو�ش��ائل، و�إْن كان هذ� �لإنتاج 

�شببًا يف هالكها، و�لق�شاء عليها. 
      لهذ� فالنَّقد �لبيئيُّ ي�شعى لوقف هذ� �لزَّحف نحو 
��ة، و��ش��تغالل �ملكوِّنات  �لق�ش��اء على �لأن��و�ع �حليَّ
غ��ري  �ملمار�ش��ات  بنق��د  ب�ش��عٍة،  بطر�ئ��ق  ��ة  �لبيئيَّ
��ليمة منه��ا، وت�ش��جيع �لأُدباء  ��ليمة، وتعزيز �ل�شَّ �ل�شَّ
و�لُكتَّاب بتناول مو�ش��وعات �لبيئة، و�مل�ش��اعدة يف 
ة �أ�ش��ل �لأزمة  ة �لب�رصيَّ حمايته��ا، فقد ع��دَّ "�ملركزيَّ
ًة تدر�س �لبنيات  �لبيئيَّة")30(، بكون��ه تقنيًة حتليليَّ
�لبيئيَّة، وتفكيكها، و�إعادة ت�شكيل وجهة نظر بيئيَّة، 

كما يعدُّ �لنَّقد �لبيئّي �متد�د�ً للجهود �لتي 
��يَّة  �ش��عْت �إىل تكوين رو�بط ل�ش��انيَّة ون�شِّ
بني �لأدب وما حوله، وهو يقرتب يف �شوء 
يميائيَّة �لتي  هذ� �ملفهوم من �ملفاهيم �ل�شِّ
تنطلق من �لعالمات �ش��و�ء �أكانْت ل�شانيَّة 
ًا؛  �أو غري ل�شانيَّة، وتف�شريها تف�شري�ً ل�شانيَّ
 ، �لأدب��يِّ �لأث��ر  در��ش��ة  يف  يبح��ث  ��ه  لأنَّ
و�ش��ياقه �لبيئيِّ �لذي �شبق دخوله ب�شفته 
��ًا، لُي�ش��بح لحق��ًا قيم��ًة  مو�ش��وعًا �أدبيَّ
ًة؛ لأنَّ �لأخالق "كانْت ر�ئدًة  ًة بيئيَّ �أخالقيَّ
يف دمج �ملع��ارف �لإيكولوجيَّة ]�لبيئيَّة[ 

 .)31(" �جلديدة يف �إطار �أخالقيٍّ
      ف�ش��ار و�جب��ًا عل��ى �لإن�ش��ان �إيج��اد 
��ليمة؛ ملو�جه��ة �أزم��ة �لبيئ��ة؛ كون��ه  �لو�ش��ائل �ل�شَّ
ه �شبٌب رئي�ٌس  "�لكائن �لذي يعي وجوده")32(، ولأنَّ
يف ه��ذه �لأزمة �أي�ش��ًا، فاأخط��ار �لبيئ��ة �ملعا�رصة 
��ر�ً عالقات  م�ش��نعة بفعل �لإن�ش��ان، بل ن�ش��اأْت موؤخَّ
�ش��يئة للغاي��ة بني �لإن�ش��ان وبيئته، وهذ� ما ك�ش��فه 
)كوفيد_19/فريو�س كورونا( �لذي خ�شع له �لعامل 
��بب عدم �إدر�ك �لإن�ش��ان مل�شافة �لوعي  باأ�رصه، و�ل�شَّ
��ة �ملخلوقات، وكيف م��ن �ملمكن �أْن  بين��ه وبني بقيَّ
ل خطر�ً عليها �أي�ش��ًا،  ل خطر�ً عليه، مثلما ُي�ش��كِّ ُت�ش��كِّ
عات �لتَّقارير �لعلميَّة فاإنَّ هذ� �لفريو�س  وبح�شب توقُّ
ه��و طف��رٌة جينيَّة حيو�نيَّة ُت�ش��بِّب خط��ر�ً على حياة 
ته)33(، وح��ني تت�ش��دَّى �ملذ�هب  �لإن�ش��ان، و�ش��حَّ
��ة لتف�ش��ري ظه��ور ه��ذ� �لفريو���س، �ش��نجد باأنَّ  �لبيئيَّ
��بب بانفتاح  يا�ش��يَّة( يحدِّد �ل�شَّ ��ة �ل�شِّ مذه��ب )�لبيئيَّ
�لإن�ش��ان على ما حوله ب�ش��كٍل غري مقيٍِّد باأخالقيَّات 

وويليام روكريت

وجوناثان باث
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ة، ت�ش��مح له بالعمل يف �ش��وئها، وهذ�  و�أدبيَّات بيئيَّ
ٍة، يف حني  ٍة �أخالقيَّ �لتَّف�ش��ري ينطلق من فكرٍة ف�ش��لفيَّ
 ً ��ة �لعميق��ة( �ش��ينظر ل��ه بكون��ه حالَّ مذه��ب )�لبيئيَّ
، فُيعامله كما  ��كاينِّ ز�ي��د �ل�شُّ ��ًا لإعادة �ش��بط �لتَّ بيئيَّ
عام��ل كثري�ً م��ن �لأمر��س و�لأوبئ��ة كالإيدز)33(، 
بكونها جائحة طبيعيَّة تقلِّ�س من ن�ش��اط �لإن�ش��ان، 
��ة �لجتماعيَّة( ف�ش��ُيف�رصِّ ظهوره  ��ا مذه��ب )�لبيئيَّ �أمَّ
بع��دم �ح��رت�م �ملجتمع��ات �لت��ي ظهر فيه��ا للقيود 
�لبيئيَّة �حلتميَّة، يف �لوقت �لذي كان يجب �أْن يحدث 

، كي يح��دث �لتَّو�زن  �لتَّ�ش��امن �ملجتمع��يُّ و�لبيئ��يُّ
��ة  )�لبيئيَّ مذه��ب  بينم��ا  للجمي��ع)34(،  �لوج��وديُّ 
��ة عل��ى  ��ة �لب�رصيَّ ة( �ش��يجده نتيج��ًة للفوقيَّ �لنِّ�ش��ويَّ
�حليو�ن، وعدم �لتز�م �لإن�ش��ان باأخذ ما ميكن �أخذه، 
وت��رك ما يج��ب �أْن يرتكه، لكنَّ نهم��ه، وجهله بكثرٍي 
��ة، جعلته عر�ش��ًة لله��الك، وبهذ�  من �لع��و�مل �لبيئيَّ
قْت ح�شورها، و�نتقالها من ثقافة  فاإنَّ �لبيئة قد حقَّ

اأويل.  �ملحيط �إىل ثقافة �لنِّ�سَّ و�لتَّ

 1-Word power ، Oxford; Oxford  ( 
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��ة للبنات/ بيَّ �لّدليم��ّي، و�أليف �ش��افاق �إمنوذج��ًا(، كليَّة �لرتَّ

جامعة �لكوفة، 2019م: 27_30.
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�لب�رصّي )�ليكولوجيا �لب�رصّية( ، عامل �حلكمة ، ط2 ، بغد�د ، 

.  34  ،  30 2009م: 
 6-C.d Ford ، Habita Economy and socity 
a-5 Geographical introduction to Eth-
. nology ، Harcourt ، New York ، 1934; 500
7 - ير�جع/هريك �شكوليموف�ش��كي، فل�شفة �لبيئة، تعريب: 
��ة، ط1، 1992م، وج��ان  دمي��رتي �أفيريينو���س، د�ر �لأبجديَّ
بيعة، ترجمة:  م��اري بيلت، ع��ودة �لوفاق بني �لإن�ش��ان و�لطَّ
د عثمان، �شل�شلة عامل �ملعرفة، �لكويت، 1994م  ��يِّد حممَّ �ل�شَّ
��لوك(،  د �ش��ال ، علم �لنَّف�س �لبيئّي )�لبيئة و�ل�شُّ وها�ش��م حممَّ
��ان،  و�لتَّوزي��ع، ط1، عمَّ ���رص  للنَّ �لعرب��ّي  مكتب��ة �ملجتم��ع 
2014م، و�إيان ج.�ش��يمونز، �لبيئة و�لإن�شان عرب �لع�شور، 
د عثمان، �شل�ش��لة عامل �ملعرفة، �لكويت،  ��يِّد حممَّ ترجمة: �ل�شَّ
، �لإ�شالم و�لبيئة، ترجمة:  1997م، وعبد �هلل �جلو�ديُّ �لآمليُّ
، د�ر �لإ���رص�ء، ط2، قم، 1430ه، وجون وود  مقد�د �حليدريُّ
و�رد، �لإيكولوجي��ا، ترجم��ة: �إيه��اب عبد �لرَّحي��م، مر�جعة: 
�شة �لكويت للتَّقدُّم �لعلميِّ ، ط1، �لكويت،  مو�شى �خللف، موؤ�شَّ

2012م، ومعني �شفيق رومية، �خ�رص�ر �لفل�شفة)1(:
www.maaber.org

الهــــــــــــــــــوام�س:
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8 - ظ: مايكل زميرمان، �لفل�شفة �لبيئّية )من حقوق �حليو�ن 
ة(، ترجمة: معني �شفيق رومية، عامل  �إىل �لإيكولوجيا �جلذريَّ

�ملعرفة، ط1، �لكويت، 2006م: 1/121_123.
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.189 10 - ظ: بول روبن�س و�آخرون، �لبيئة و�ملجتمع: 
ة: 2/132_136. 11 - ظ: مايكل زميرمان ، �لفل�شفة �لبيئيَّ
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ترجمة: معني رومية:
www.maaber.org

: 34 ، 35 ، ماي��كل زميرمان،  ج��رج ج��ري�رد، �لنَّقد �لبيئ��ويُّ
ة: 1/244 . �لفل�شفة �لبيئيَّ

 ،  1/241 ��ة:  �لبيئيَّ �لفل�ش��فة  14 - ظ: ماي��كل زميرم��ان، 
.  337

.1/248 15 - ظ: �مل�شدر نف�شه: 
.140_2/136 16 - ظ: �مل�شدر نف�شه: 

17 - ظ: ب��ول روبن���س و�آخرون، �لبيئ��ة و�ملجتمع: 215، 
ة: 2/136_140. مايكل زميرمان، �لفل�شفة �لبيئيَّ

.143_2/141 ة:  18 - مايكل زميرمان، �لفل�شفة �لبيئيَّ
ة �لإيكولوجيَّة )نحو  19 - ظ: غريتا ولوري غروين، �لنِّ�شويَّ
بيع��ة و�ملجتمع،  ��ة(، جملَّة �لطَّ ة كوكبيَّ عد�ل��ة عامليَّة و�ش��حَّ

ون: 1993م، ترجمة: عزَّة ح�شُّ
www.musasyr.org

.  2/332 ة:  20 - مايكل زميرمان، �لفل�شفة �لبيئيَّ
��ة يف �لأدب و�لبيئ��ة،  /در��ش��ة بينيَّ ق��د �لبيئيُّ 21 - ظ: �لنَّ
جيليكا تو�ش��يت�س، ترجمة: �ش��ناء عبد �لعزيز، جملَّة ف�ش��ول، 
�ملجلَّ��د  �لع��دد/102،  للكت��اب،  ��ة  �لعامَّ ��ة  �مل�رصيَّ �لهي��اأة 

 .329  ،328  :2/26
22 - ظ: معني �شفيق رومية، مدخل �إىل �لفكر �لإيكولوجيِّ 
)حتري��ر، وتق��دمي(، من�ش��ور�ت وز�رة �لثَّقاف��ة، ط1، دم�ش��ق، 

. 147 2007م: 

ق��د �لثَّقايفِّ  ��ة �لنَّ 23 - حفن��اوي بعل��ي ، مدخ��ل �إىل نظريَّ
�ر  �ل��دَّ ��ات(،  �ملنهجيَّ ��ات،  �ملرجعيَّ )�ملنطلق��ات،  �ملق��ارن 

�لعربيَّة للعلوم/نا�رصون، ط1، بريوت، 2007م: 334 .
24 - ظ: �لأدب و�لبيئ��ة وم�ش��األة م��ا بعد �لإن�ش��ان، لوي�س 
وي�ش��لنج، ترجم��ة وتعلي��ق: عب��د �لرَّحمن طعم��ة، جملَّة عامل 
�لع��دد/102/  للكت��اب،  ��ة  �لعامَّ ��ة  �لهي��اأة �مل�رصيَّ �لفك��ر، 

�ملجلَّد/26/2، 2018م: 367.
��ة، ترجمة: با�ش��ل  ��ة �لأدبيَّ 25 - ظ: ديفي��د كارت��ر، �لنَّظريَّ

�مل�شامله، د�ر �لتَّكوين، ط1، دم�شق، 2018م: 137 .
.16  : 26 -  ظ: جرج جري�رد، �لنَّقد �لبيئويُّ

ة: 137 ، ظ: جميد  ة �لأدبيَّ 27 - ظ: ديفي��د كارت��ر ، �لنَّظريَّ
ق��د �لأدب��يِّ  �ملا�ش��طة ، و�أجم��د كاظ��م �لرِّكاب��ّي، مد�ر���س �لنَّ
��ان، 2016م:  ��ة، ط1، عمَّ �ر �ملنهجيَّ �لغرب��يِّ �حلدي��ث، �ل��دَّ

. 191م 
��ابِّي/�أغاين �حلي��اة، �رصحه،  �أب��ي �لقا�ش��م �ل�شَّ 28( دي��و�ن 
يَّاع، د�ر �لأرقم،  و�ش��بط ن�شو�ش��ه، وقدَّم له: عمر فاروق �لطَّ

ط2، بريوت، 1997م: 215.
د �ش��عيد �لغام��دّي، در��ش��ة حقليَّة على  29( ظ: خال��د حممَّ

�أع�شا�س �لنَّمل �لأبي�س:
www.eajaz.com

.1/233 ة:  30( مايكل زميرمان، �لفل�شفة �لبيئيَّ
.  126 31( بول روبن�س و�آخرون، �لبيئة و�ملجتمع: 

ليلي، حاجة �لإن�ش��ان �إىل متثُّل �لعامل،  32( عبد �لرَّحمن �لتَّ
جملَّ��ة عامل �لفكر، �لعدد/3، �ملجل��د/40، �لكويت، 2021م: 

.21
 33-Anımal source of the coroavırus 
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ture.com

.2/140 ة:  34 -ظ: مايكل زميرمان، �لفل�شفة �لبيئيَّ
.  150 35 - ظ: بول روبن�س و�آخرون، �لبيئة و�ملجتمع: 
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النقد البيئي والنسوية البيئية

تأطير مفهومي

  د. حميد عبدالوه�ب البدراين

النقد البيئي : 

قبل �أن تثمن �أو تدر�س �أو يد�فع عنها بحما�س تنه�س 
�رصورة مفهمة �لبيئة بو�ش��فها �لنطاق �لإيكولوجي 
�لعامل��ي world ecosher  فه��و مفهوم بقدر ما 
ه��و ملمو���س فاإنه غام�س وخالق ومنت��ج ، و�لروؤية 
�لأدق للو�ق��ع �لإيكولوج��ي تنطل��ق من �خل��ارج �إىل 

�لد�خل لأن روؤية �لعامل من �لد�خل �إىل �خلارج تعني 
�أننا نر�ه ب�ش��كل خاطئ م��ع �أن هذ� �ملنظور هو �لذي 

��شتخدمه �لنا�س لتف�شري دورهم على �لأر�س)1(
وكلم��ة بيئ��ة من ب��ني جمي��ع �لكلم��ات ه��ي �لأكث 
��ش��تخد�مًا يف �ملناق�ش��ات حول �لتدهور �أو �ل�شالمة 
�لإيكولوجي��ة ، وحتظ��ى باأهمية رمزي��ة، �لأمر �لذي 
يوؤكده �ن�شغال �لعديد من �لدو�ئر �حلكومية باإد�رتها 

ثم��ة �رتباط��ات و�ش��يجة ب��ني م�ش��طلحي �لنق��د �لبيئ��ي 
و�لن�ش��وية �لبيئي��ة ميك��ن �أن تت�ش��ح يف مقارب��ة كل م��ن 
�مل�ش��طلحني ف�شاًل عن م�ش��طلح �لبيئة �لذي ميثل –لي�س 

وحده- �لقا�شم �مل�شرتك بينهما ..
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وكذلك ح�شد �لبيئيني �ملتلهفني للدفاع عنها. وبعيد�ً 
ع��ن �لعبار�ت �لعامة �لتي ت�ش��ري �إىل �له��و�ء و�لرتبة 
و�مل��اء و�لغابات و�حلي��اة �لربّي��ة و�حلد�ئق و�ملدن 
و�لثقاف��ة و�ملجتم��ع، يو�ف��ق �لقليلون عل��ى �لدللة 
�لدقيق��ة للبيئة فمث��ال يعرفها قان��ون حماية �لبيئة 
�ل�شرت�يل باأنها : ت�شم كل مظاهر ما يحيط بالإن�شان 
ويوؤثر عليه كفرد �أو كجماعة )2( ويقع هذ� �لتعريف 
�ل��ذي �أورده �ش��تان رو مثاًل للدق��ة يف فخ �لعمومية 
�لت��ي حاول �ألبتعاد عنها _ من وجهة نظر خا�ش��ة 
_ وهو ما يبدو و��شحًا مبقارنته  بتعريف �لبيئة يف 
قان��ون �ح��رت�م �حلقوق �لبيئي��ة يف �أونتاريو / كند� 
�ل��ذي �أورده رو نف�ش��ه يف �ل�ش��ياق ذ�ت��ه. وق��د  عدَّ _ 

�لقانون _ �أن �لبيئة تعني :
�أ _ �لهو�ء �أو �لياب�شة �أو �ملاء

ب_ �حلياة �لنباتية و�حليو�نية مبا فيها �لب�رص
ج_ �ل���رصوط �لثقافي��ة و�لقت�ش��ادية و�لجتماعية 

�لتي توؤثر على حياة �لب�رص
�أو  من�ش��اأة  �أو  مبن��ى  �أي  د_ 
�آلة �أو �أي جهاز �أو �ش��يء �آخر 

م�شنوع من قبل �لنا�س
ه� _ �أية مادة �شلبة �أو �شائلة 
�أو غازي��ة �أو حر�رة �أو ر�ئحة 
�أو �ش��وت �أو �هتز�ز �أو �إ�شعاع 
ن��اجت ب�ش��كل مبا���رص �أو غري 

مبا�رص عن ن�شاطات �لنا�س
�أو مرك��ب م��ن  �أي ج��زء  و_ 
م��ن  �أو  �ل�ش��ابقة  �لأ�ش��ياء 
�لعالقات ب��ني �ثنني منها �أو 

�أكث )3(
ولقد حر�ش��ت على �إير�د هذ� �لتعري��ف �لقانوين لأن 
�لو�ش��وح و�لتو��ش��لية هم��ا �أه��م �ل�ش��مات �لبنيوية 
�لت��ي تنه�س عليها �للغة �لقانونية، ولأن �لفال�ش��فة 

و�لنقاد لي�شو� وحدهم �ملعنيني ب�شوؤون �لبيئة .
�إن من �ل�شعب ت�شور �لإن�شان معزوًل عن بيئته وقد 
��ش��تخدم ع��امل �لبيولوجي��ا �لبلطيق��ي جاكوب فون 
e 1909 لأول مرة م�شطلح �لبيئة -  يوك�شكل �شنة
vironment مبعنى �لو�شط �ملحيط بالكائن �حلي، 
و�رصعان ما ��شتقر �لتعريف �لأكادميي لالإيكولوجيا 
ecology  بو�ش��فها �لعلم �ل��ذي يدر�س �لعالقات 
�ملتبادل��ة ب��ني �لكائن �حل��ي وبيئت��ه)4(. ويتد�خل 
كل م��ن م�ش��طلح �لطبيع��ة و�لبيئ��ة، فالطبيعة �لتي 
يتذهنها �لإن�ش��ان هي �أكث من م�شاهد جميلة نر�ها 
من فوق قمة جبل لأن هذه �مل�ش��اهد �ش��اكنة ور�كدة 
، و�لطبيع��ة ظاهرة تطورية وثرّية وخ�ش��بة ، وميكن 
�لتمييز نظريًا بني نوعني من �لطبيعة يت�شاركان يف 
�إمكانية �لتطور هما: �لطبيعة 
�حليوي��ة و�لطبيع��ة �لب�رصية 
�لتي هي �أ�ش��لوب تقطن على 
�لب�رصي��ة  �لكائن��ات  وفق��ه 
�لعامل �لطبيع��ي، مبعنى �أنها 
تعمد �إىل �إن�ش��اء بيئة مالئمة 
فالطبيع��ة  لنم��ط وجوده��ا، 
�لثاني��ة ل تختل��ف م��ن ه��ذ� 
�لبيئ��ة)5(.  ع��ن  �جلان��ب 
وميكن �أن يت�ش��ح �لفرق �أكث 
بني �مل�ش��طلحني بالقول: �إن 
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كلمة بيئة من بين 
جميع الكلمات هي 

األكثر استخدامًا في 
المناقشات حول 

التدهور أو السالمة 
اإليكولوجية ، وتحظى 

بأهمية رمزية. 
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م�ش��طلح �لبيئة �أكث جتريد�ً وغمو�ش��ًا من م�شطلح 
�لطبيعة، لأنه ميكن �أن ي�شمل كاًل من �ملو�ئل �لطبيعية 
وتلك �مل�ش��نوعة ب�رصيًا، مع �لتاأكيد على �أن �لطبيعة 
- غالب��ًا – مل تع��د برّي��ة مل مي�ش�ش��ها �لإن�ش��ان)6(. 
ولي�شت �لطبيعة �ش��يئًا ينبغي تغيريه و�إخ�شاعه و�إن 
كان لبّد من ��شتخد�مه �إىل درجة معينة. �إن �لرِبّ هو 
م��ا يجب على �لإن�ش��ان �لتما�ش��ه يف عالقته ب�ش��يء 
كان موجود�ً قبله و�شوف ي�شتمر بعده وهو �لف�شيلة 
�لأرفع على وفق ري�شارد ويفر �لذي ي�شيف مو�شحًا 
: �إن��ه تهذي��ب �لإر�دة بالحرت�م. �إن��ه �أي �لرب يعرتف 

بحق �لوجود لأ�شياء �أو�شع من �لأنا، �أ�شياء 
تختلف عن �لأنا. ولأجل �إعادة �ل�شالم �إىل 
عاملن��ا نحت��اج �إىل �ح��رت�م ثالثة �أ�ش��ياء 
بروحي��ة �ل��رب: �لطبيعة و�لنا���س �لآخرين 
و�ملا�ش��ي و�إن �أول هذه �لأ�شياء هو �لأكث 
�أهمي��ة هن��ا، وكل ذل��ك يندرج يف �ش��ياق 
حديث��ه – ويف��ر- ع��ن موق��ف متناق���س 
م��ع تلك �لعقائ��د �لجتماعية و�ل�شيا�ش��ية 

�لتي قام��ت على مفه��وم �لعامل 
�ملهيمن عليه ب�رصيًا)7(.

�لبيئ��ي  �لنق��د  ويرتك��ز مفه��وم 
�لتفاعل��ي  �لت�ش��ور  ه��ذ�  عل��ى 
ويع��د  �لبيئ��ة  م��ع  �لإيجاب��ي 
ويليام روكريت �أول من ��شتعمل 
م�ش��طلح �لنقد �لبيئي  1978م  
�ملوج��ودة  �لعالق��ات  لدر��ش��ة 
ويع��رف  و�لبيئ��ة،  �لأدب  ب��ني 
ه��ذ� �لنقد مب�ش��لحات ومفاهيم 
�لدر��ش��ات  �أبرزه��ا  �أخ��رى 
greencultural stu -  �لثقافي��ة �خل���رص�ء  
 ecopotics و�ل�ش��عرية �أو �لبوطيقي��ا �لبيئية ies
environmental li - يو�لنق��د �لبيئ��ي �لأدب��
 Eco �لإيكولوج��ي  و�لنق��د   erary criticism
criticism  وهو �لنقد �لذي يعنى بدر��شة �ملكان 
و�لبيئ��ة و�لطبيع��ة و�لأر�س و�حلياة يف �لن�ش��و�س 
و�خلطاب��ات �لثقافي��ة و�لإبد�عي��ة. وقد ر�ف��ق �لنقد 
�لبيئي مرحلة ما بعد �حلد�ثة �لتي جاءت لت�ش��حيح 
جمموعة من �ملفاهيم، وتعرية �ملوؤ�ش�ش��ات �لثقافية 
�لغربية �ملهيمنة و�مل�شتغلة �لأمر �لذي 
�أدى �إىل ظهور دعو�ت لالهتمام بالعرق 
و�جلن���س و�لتاريخ و�ملوؤلف و�ل�ش��ياق، 
ويف ه��ذه �لظ��روف �خلا�ش��ة و�لعام��ة 
ظهر �لنق��د �لبيئي للت�ش��ديد على �أهمية 
�لطبيع��ة و�لبيئ��ة حملي��ًا وعاملي��ًا بعد 
�أن �نت���رص �لتل��وث و�لأمر����س �ملعدية 
و�أ�ش��بحت حي��اة �لإن�ش��ان عل��ى ه��ذ� 
�لكوك��ب مهددة ب�ش��كل خط��ري)8(. وقد 

رافق النقد البيئي مرحلة ما بعد الحداثة 
التي جاءت لتصحيح مجموعة من 

المفاهيم ، وتعرية المؤسسات الثقافية 
الغربية المهيمنة والمستغلة األمر الذي 
أدى إلى ظهور دعوات لالهتمام بالعرق 

والجنس والتاريخ والمؤلف والسياق. 

جاكوب فون يوك�شكل 
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ل تكون هن��اك �رصورة لإير�د 
م�ش��طلح �مل��كان يف �لتعريف 
�ل��ذي �أورده د. جميل حمد�وي 
لأنه يت�شم بالكثري من �لتعميم 
، كما �أن مفردة �لأر�س تندرج 
– حتم��ًا- يف �إطار م�ش��طلح 
�لبيئ��ة �أو �لطبيع��ة. وه��ذ� م��ا 
يوؤك��ده �لتعري��ف �ل��ذي طرحه 
�ش��ريل كلوتفيلت��ي يف مقدم��ة 
كتابه )�لقارئ �لنقدي �لبيئي( 
و�ل��ذي ين���س عل��ى �أن "�لنقد 
�لبيئ��ي ميث��ل در��ش��ة �لعالقة 

بني �لأدب و�لبيئة و�لطبيعة")9(. ويعد �لنقد �لبيئي 
�أحد �أه��م و�أحدث �لف��روع �لتي برزت يف �لدر��ش��ات 
�لثقافي��ة و�لأدبي��ة وياأخذ على عاتق��ه مهمة حتليل 
�لدور �لذي تلعبه �لبيئة �لطبيعية يف ت�ش��كيل خميلة 
جماع��ة ثقافي��ة م��ا يف حلظ��ة تاريخي��ة بعينه��ا ، 
ويتحرى عن ماهية �لأفكار �مل�شبقة عن �لطبيعة مما 
ت�ش��تطبنه �لعبار�ت �ملجازية يف �لن�ش��و�س �لأدبية 
�لتي قد ل ت�ش��ري �إىل هذ� �ملو�ش��وع  �إ�ش��ارة مبا�رصة 
)10(. وي�ش��ع �لنق��اد �لبيئيون قاع��دة ثقافية لنمط 
�ل�شتعالم �لنقدي �لبيئي بهدف منع هذ� �لنقد من �أن 
يك��ون فرعًا من فروع �لنقد �لأدبي لي�س �إل. ويناق�س 
ريت�ش��ارد كرييدج يف كتابه �ملو�شوم )كتابة �لبيئة( 
�أهمي��ة دور �لناق��د �لبيئ��ي يف �قتف��اء �أث��ر �لأف��كار 
و�ملز�ع��م �لبيئي��ة حيثما ظهرت لي�ش��نى له مالحظة 
ح��و�ر متوق��ع ، و�إن كان م��ن غري �ملحتم��ل �أن يفلح 
�لنق��اد �لبيئي��ون يف تق��دمي حلول للم�ش��اكل �لبيئية 

ف��اإن مبقدورهم �أن يخلقو� وعي��ًا متز�يد�ً بني �لنا�س 
ح��ول �حلاجة حل�ش��ول تغي��ري يف �إدر�كه��م �لبيئي، 
وهذ� هو �له��دف �لنهائي للناقد �لبيئي)11(. ويفهم 
�لنق��اد �لبيئوي��ون عملهم �لفكري بو�ش��فه �إ�ش��هامًا 
و�ل�شيا�ش��ية  �لجتماعي��ة  �ملناظ��ر�ت  يف  مبا���رص�ً 
و�لقت�ش��ادية �حلالية حول ق�ش��ايا �لتل��وث �لبيئي 
وحماي��ة �لبيئ��ة وهو م��ا يب��دو وكاأن��ه حماولة ملد 
�جل�ش��ور بني �لعلم و�لنقد �لأدبي �أو بني �لعلم و�لنقد 
�لثقايف، فالعلم هو �لبيئة �لأكث تاأثري�ً على �لطبيعة 
يف �لثقافات �لغربية وقد �أ�ش��هم –�لعلم- يف ن�ش��وء 
�لفك��ر �لبيئي منذ �ش��تينيات �لقرن �لع�رصين و�ش��اند 
دع��اوى "�خل���رص" فيما يت�ش��ل بتده��ور �لبيئة يف 
ق�ش��ايا هامة مثل ثق��ب �لأوزون، و�نقر��س �لأنو�ع 
�حلّي��ة ، وظاهرة �لت�ش��حر، غ��ري �أن �لنق��د �لبيئي ما 
ي��ز�ل ينظر �إىل �لعلم بو�ش��فه �أحد �لأ�ش��باب �جلذرية 
للتده��ور �حل��ايل يف �ملنظوم��ات �لإيكولوجية و�إن 
ذل��ك عائ��د �إىل �إقرت�ن��ه تاريخي��ًا م��ع �لتكنولوجي��ا 

تواترت التأكيدات على تعدد المذاهب النسوية 
وليس ذلك غريبًا في ظل أنَّ »النسوية حركة 

منفتحة على مختلف المؤثرات المعرفية 
والفنية. 

إن الفلسفة النسوية ال تنطوي بفروعها  
المختلفة على مدرسة محددة المعالم، 
ومنظومة من المسلمات والمعتقدات. 
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و�لنزوع �إىل �لت�شنيع وتو�شعة �ملدن)12(.

الن�شوية البيئية : 
تو�ترت �لتاأكيد�ت على تعدد �ملذ�هب �لن�شوية ولي�س 
ذل��ك غريبًا يف ظل �أنَّ "�لن�ش��وية حركة منفتحة على 
خمتلف �ملوؤثر�ت �ملعرفية و�لفنية، فقد نقلت ب�ش��كل 
تهجين��ي م��ن �لفرويدي��ة و�ملارك�ش��ية و�لوجودية، 
كم��ا تقاطعت بوع��ي �ش��ّدي �أحيانًا م��ع �لتاأويالت 
�لتع�ش��فية للن�س و�لوعي �لديني، وتعالقت مبا ي�شبه 
�لتبن��ي ل�رص�ع��ات �حلد�ثة وم��ا بعدها، لت�ش��ل يف 
حمطة م��ن �أهم تاأثر�ته��ا �إىل ما ي�ش��مى �ليوم بتيار 
�لن�شويني �لبيئويني Ecofeminism ")13( وقد 
تبن��ى هذ� �لتيار �لن�ش��وي �لنظر �إىل �لبيئة بو�ش��فها 
ق�ش��ية ن�ش��وية، وعلى �لرغ��م من �لتباين��ات �ملهمة 
ب��ني �لن�ش��ويني �لبيئويني فاإنهم يتفق��ون على ثالث 

دعاوى �أ�شا�شية:
1.ثم��ة تر�بط��ات د�ل��ة عل��ى �لهيمنة غ��ري �ملربرة 
عل��ى �لن�ش��اء، وعل��ى �لآخ��ر �لب���رصي – �ملهم�ش��ني 
و�مل�ش��تغلني و�مل�ش��يطر عليه��م – وعلى غ��ري �لب�رص 

من �حليو�نات و�لنباتات �لطبيعية.

2.�إن فه��م �لرت�بط��ات بني �لن�ش��اء و�لطبيعة �ش��اأن 
مهم بالن�شبة �إىل كل من �لن�شوية و�لفل�شفة �لبيئية.

 – �لبيئي��ة  للن�ش��وية  �ملرك��زي  �مل���رصوع  3.�إن 
�لإيكولوجي��ة – يتمثل يف ��ش��تبد�ل بني��ات �لهيمنة 
غ��ري �مل��ربرة و�إح��الل بني��ات وممار�ش��ات عادل��ة 

حملها)14(.
ويبدو �أن �لعامل �آخذ يف �لإعرت�ف باملطالب �لن�شوية 
– ومنه��ا �لبيئوي��ة – فبع��د �إقر�ر �تفاقية �لق�ش��اء 
C - 1979  على جميع �أ�ش��كال �لتمييز �شد �ملر�أة
DAW مت �لتاأكي��د عل��ى جانب م��ن �أهمية �جلهد 
�لن�ش��وي لإنقاذ �لأر�س بح�شول �لنا�شطة يف �شوؤون 
�لبيئ��ة �لكيني��ة و�جن��اري ماثاي عل��ى جائزة نوبل 
للع��ام 2004 وكان��ت ق��د �أ�ش�ش��ت جمعي��ة "�حلز�م 
�لأخ�رص" وغالبية �أع�ش��اء هذه �جلمعية من �لن�ش��اء 
وقامت بزرع ثالثة ماليني �شجرة يف خمتلف �أنحاء 
�أفريقي��ا يف حمل��ة �ش��د �لت�ش��ّحر، وه��و �أم��ر يحمل 
مرجعي��ات يف �لفكر �لإن�ش��اين على مّر �لتاريخ حتى 
د�خل �حلركة �ل�رصيالية، �لتي متو�ش��عت �ملر�أة فيها 

بو�شفها حار�شًا للطبيعة )15(.
�إن تن��وع �حلو��ش��ن �لثقافي��ة �لتي نه��ل منها �لفكر 
�لن�ش��وي يجع��ل من �ش��وؤ�ل ما 
هي �لن�ش��وية؟ لي�س بالب�شاطة 
بالنظ��ر  عليه��ا،  يب��دو  �لت��ي 
�إىل ح��ق كل ثقاف��ة يف �إب��ر�ز 
�لفكري��ة  منظومته��ا  جو�ن��ب 
�لأهم وتقدميها بو�ش��فها من 
�أكث �لنم��اذج تطور�ً يف �لفكر 
�لإن�ش��اين، ب���رصف �لنظر عن 

يمكن التمييز نظريًا بين نوعين من الطبيعة 
يتشاركان في إمكانية التطور هما : 

الطبيعة الحيوية والطبيعة البشرية التي 
هي أسلوب تقطن على وفقه الكائنات 

البشرية العالم الطبيعي.
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ما ميكن �أن تقابل به من �لر�شا و�لقبول، 
�أو �لرف���س و�ل�ش��تهجان. وميك��ن �لنظ��ر 
�إىل �لن�ش��وية ب�ش��كل عام عل��ى �أنها " كل 
جهد نظ��ري �أو عملي يه��دف �إىل مر�جعة 
و��شتجو�ب �أو نقد �أو تعديل �لنظام �ل�شائد 
يف �لبني��ات �لجتماعي��ة، �ل��ذي يجع��ل 
�لرج��ل هو �ملركز، وهو �لإن�ش��ان، و�ملر�أة 
�أدن��ى  �آخ��ر يف منزل��ة  �أو  ثاني��ًا  جن�ش��ًا 
فتفر�س عليها حدود وقيود، ومتنع عنها 
�إمكانات للنماء و�لعطاء، فقط لأنها �مر�أة 
ومن ناحية �أخرى تبخ�س خرب�ت و�شمات 
فق��ط لأنه��ا �أنثوي��ة، لتبدو �حل�ش��ارة يف 
�أ�ش��مل مناحيها �إجن��از�ً ذكوريا خال�ش��ًا 

يوؤكد ويوطد �ش��لطة �لرجل وتبعية �أو هام�شية �ملر�أة 
.)16("

وينه���س ه��ذ� �ملفه��وم عل��ى مقدمتني �أ�شا�ش��يتني، 
ت�ش��ري �لأوىل �إىل �أن �لتف��اوت يف �جلن�س هو �أ�ش��ا�س 
�لالم�ش��او�ة �لبنيوي��ة بني �لرجال و�لن�ش��اء، وت�ش��ري 
�ملقدمة �لثانية �إىل �أن هذ� �خللل لي�س نتيجة لل�رصورة 
�لبيولوجية، وهذ� �ملفهوم يزود �لن�شوية بربناجمها 
�مل��زدوج: فهم �لآليات �لجتماعية و�ل�ش��ايكولوجية 
�لت��ي ت�ش��ك�������ل وتوؤب�������د �ل�����الم�ش��او�ة و�ل�ش��عي 

بالتايل �إىل تغيي����ر تلك �لآليات)17(.
�إن �لفل�ش��فة �لن�ش��وية ل تنط��وي بفروعه��ا �ملختلفة 
على مدر�شة حمددة �ملعامل، ومنظومة من �مل�شلمات 
و�ملعتق��د�ت، فه��ي و�إن �تفقت على نق���س �ملركزية 
�لذكوري��ة �إل �أنها تختلف يف ��ش��رت�تيجيات حتقي�ق 
ه��ذ� �لهدف )18( و�ش��وًل �إىل تطوير �أخالق ن�ش��وية 

من ��شرت�طاتها ما ياأتي :
1.ل ميكن لأي �شيء �أن ي�شبح جزء�ً من 
�أخالق ن�ش��وية �إذ� كان يع��زز �لتمييز�ت 
�جلن�ش��ية و�لعن�رصي��ة و�لطبقي��ة، �أو �أي 
نزعة متييزية �أخرى من نزعات �لهيمنة 

�لجتماعية.
2.�إن �لأخ��الق �لن�ش��وية تعتم��د ب�ش��كل 
عل��ى  وبالأخ���س  �ل�ش��ياق  عل��ى  كب��ري 
حلي��اة  و�ملادي��ة  �لتاريخي��ة  �ل���رصوط 
�لن�ش��اء مبعن��ى �أنها تنطل��ق من حم�س 
و�قع وجتربة �ملر�أة يف ظروف تاريخية 

خمتلفة.
3.ل تقوم �لأخالق �لن�شوية باأية حماولة 
لتقدمي وجهة نظر مو�ش��وعية تلتزم باحلياد �لقيمي 
وه��ي تفرت�س غي��اب مثل ه��ذه �لنظ��رة يف �لثقافة 
مقب��ول  حتيزه��ا  �أّن  تفرت���س  لكنه��ا  �ملعا���رصة، 

بو�شفه متثياًل لالأ�شو�ت �ملهم�شة و�مل�شطهدة.
4.توف��ر �لأخ��الق �لن�ش��وية مكان��ة حموري��ة لقي��م 
كان��ت منطي��ًا غ��ري ملحوظ��ة، �أو مهمل��ة، �أو حمرفة 
يف �لأخ��الق �لتقليدي��ة، منه��ا قي��م �لرعاي��ة و�حلب 

و�ل�شد�قة و�لثقة �ملالئمة)19(.
�إّن �لبح��ث �لأخالق��ي ن�ش��اط �إن�ش��اين �أ�شا�ش��ي، وكّل 
�لذي��ن ميثل��ون �لنا�س ين�ش��غلون ب��ه بق��در �أو باآخر، 
عل��ى �لرغم م��ن �أن �لبع�س يقاومون��ه خوفًا من �أنه 
�ش��يقّو�س قناعاتهم)20(. وهذ� ما قد يقدم تف�ش��ري�ً 
�آخر لال�ش��تجابة �ل�ش��عيفة عل��ى �مل�ش��توى �لو�قعي 

للحفاظ على �لبيئة. 

�شتان رو

و�جناري ماتاي
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)16(  �أنثوية �لعلم – �لعلم من منظور �لفل�ش��فة �لن�ش��وية، 
د. ليند� ح�ش��ني �ش��يفرد، ت د. مينى طريف �خلويل، �شل�شلة 
ع��امل �ملعرفة )306(، �ملجل�س �لوطن��ي للثقافة و�لفنون 

و�لآد�ب، �لكويت،2003: 11.
)17( ينظ��ر: غرف��ة فرجيني��ا وولف – در��ش��ة يف كتابة 
�لن�شاء، ر�شا �لظاهر، د�ر �ملدى، دم�شق، ط1، 2001 : 6 .
   )18( ينظ��ر: �لن�ش��وية وفل�ش��فة �لعل��م، د. مين��ى طريف 
�خل��ويل، جملة عامل �لفكر، �لكويت، �ملجلد 34، ع2، �ش��نة 

.40:  2005
  )19( ينظ��ر: ق��وة ووعد �لن�ش��وية �لإيكولوجي��ة، كارين 
.ج.و�ري��ن، �ش��من كت��اب �لفل�ش��فة �لبيئي��ة- م��ن حقوق 

�حليو�ن �إىل �لإيكولوجيا �جلذرية : 96، 110-112.
)20( ينظ��ر: �لفاكه��ة �ملحرم��ة – �أخالقيات �لإن�ش��انية، 
بول كريتز، ت. �ش��ياء �ل�شومري، من�شور�ت �جلمل، بغد�د، 

ط1، 2012 : 15.

الهــــــــــــــــــوام�س:
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ل �ش��ك �أن �جتاهات �لدر�س �لنقدي �لن�ش��وي تنوعت 
م��ن خمتلف �لزو�يا و�لوجهات �ملعرفية مع �ش��مان 
و�إث��ارة خمتل��ف  و�لآلي��ات،  �ملناه��ج  �لتباي��ن يف 
�لت�ش��اوؤلت ح��ول مكون��ات �لوج��ود �لف��ردي للذ�ت 
�لن�ش��وية وطبيع��ة تفرده��ا و�ختالفه��ا ومغايرته��ا 
�ش��من �لتجربة �ل�ش��عرية وتتبع حتولته��ا �لثقافية. 
وه��ذه �ملقاربة �جتهاد �إجر�ئي يدر���س �لنقد �لبيئي 
�لن�شوي بو�شفه معطى ثقافيا، وحماولة للك�شف عن 
�لدللة و�لتعالق.. هكذ� رّكزُت على �لروؤية/ �ملحتوى 

�ل��دليل. وبالطبع ل �ق�ش��د هنا �لدلل��ة �لفنية �لتي 
حتم��ل �لن���س عل��ى �أكث م��ن وجه��ة تاأويلي��ة، �إمنا 
لغر���س مالم�ش��ة �لوع��ي �لن�ش��وي وقابليت��ه عل��ى  
�حت��و�ء �لأفكار و�لت�ش��ور�ت �ملعرفية �خلا�ش��ة من 
د�خل �لن�س �ل�ش��عري، خا�شة �لتي ت�شكل منها بفعل 
�لتعال��ق مع �لبيئة مم��ا عمق من �لق�ش��ايا و�لروؤى، 
فالتعالق ل يقوم على �لفكر �ل�شويف �ملعروف و�إمنا 
�لتعال��ق �لروح��ي)1( تبع��ا لقوة �ل�ش��عرية �ملحاطة 
بالوعي �لن�ش��وي �أول، و�لطروحات وفو�ش��اها �لتي 

النقد البيئي النسوي 

بين المحتوى الداللي والتعالق الروحي

نازك المالئكة مثاال
 

د. زينة حمجوب 



36

25
/2
02
0

AL ADEEB AL IRAQI

�ش��ّوهت ��ش��تيعاب �لفكر �لن�ش��وي، ومن ثم ن�شل �إىل 
�لقطيع��ة �لثقافية مع �لو�قع، �أعني قطيعة �لنظريات 
�لتي حولت �ملر�أة م��ن كائن مبجل �إىل مهم�س بفعل 
�ل�ش��لطة �لذكورية و�ل�رص�عات و�ملق��ولت �لثقافية 
�ل�ش��ائدة. ومن هنا �أردنا �أن ن�ش��ور �لتعالق �لروحي 
بو�ش��فه فكرة ثقافية جت�ش��د عالقة �ملر�أة و�لطبيعة، 
وطرح هذه �لعالقة د�خل �لن�س �ل�ش��عري وهي متثل 
جزء�ً من ثقافة �لوعي �لن�ش��وي بالطبيعة، فتت�ش��كل 
�لق�شيدة على �إ�شرت�تيجية �إ�شتح�شار �لبيئة. ومن ثم 

�شيكون �لن�س متحركا �شوب �إجتاهني:
 �لول: م��ا فقدت��ه �لبيئة وما عانت��ه �ملر�أة وكالهما 
بفعل �ل�ش��لطة و�لهيمنة �لذكوري��ة، و�لخر:  حماولة 
للم�ش��او�ة ب��ني �لبيئة و�مل��ر�أة بروؤية فني��ة تتماهى 

باأن�شنة �لبيئة..
فح��ني تتبعنا فكرة �لنقد �لبيئي �لن�ش��وي، وجدنا �أن 
�ملركزي��ات �لأ�ش��ا�س هي نف�ش��ها على م��ر �لتاأريخ، 
ول�ش��ُت هن��ا ب�ش��دد تتب��ع كل م��ا قيل ع��ن �ملفهوم 
و�لتحولت منذ حلظة �لتاأ�ش��ي�س و�ش��ول �إىل تر�شيخ 
�لنظري��ة، فن��و�ة �لفك��رة �لت��ي طرحها �لنق��د �لبيئي 
�لن�ش��وي بع��ده م�رصوع��ًا �إن�ش��انيًا �جتماعي��ًا يعنى 
بق�شايا �ملر�أة و�لبيئة معًا، هو �لوعي �حلقيقي جتاه 
ما يحيط بهما ومن يحيط بهما، يف ممار�ش��ة فكرية 
تهدف �إىل �لتغيري وك�ش��ف �لظلم و�لإق�ش��اء و�لإلغاء 
و�لت�ش��لط �ل��ذي مور���س عليهم��ا. �لن�ش��وية �لبيئي��ة 
توؤم��ن ب��اأن "�لن�ش��اء �أكث تناغم��ا م��ع �لطبيعة من 
�لرجال")2(، وت�ش��عى �إىل تفكيك �ملفاهيم �لذكورية 
و�لتح��رر)3(،  بالع��رت�ف  �ل��روؤى  بن��اء  و�إع��ادة 
و�ملالح��ظ �أن �لنو�ة �لرئي�ش��ة هي ذ�ته��ا منذ تكوين 
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و�ش��يوع �لنق��د �لبيئي �لن�ش��وي، وهي حرك��ة تنادي 
بالطروحات باإن�ش��اف �ملر�أة و�لبيئة وفق جمموعة 
من �ملفاهيم و�ل�ش��لوك و�لعتقاد�ت و�ملو�قف، وهذ� 
�لتك��ر�ر لي���س معن��اه �لرك��ود و�لثبات و�إمن��ا يعني 
�لتاأ�شي�س مل�رصوع قائم على �ل�شتمر�رية �لتي تركن 
�إىل �حلقائ��ق �لثابتة و�إث��ارة �لعديد من �لت�ش��اوؤلت 
و�لطروحات �ملتحولة و�ملختلفة تبعا لتغري مركزية 
�ل�ش��لطة �لذكورية، ومن جهة �أخرى يناق�س هذ� �لنقد 
�حلري��ة �لفردي��ة وعالقته��ا باملعرف��ة و�لنفت��اح، 
وهذ� يعني �خلروج عن �لثقافة �ل�ش��ائدة �أول وعودة 
مركزي��ة �مل��ر�أة و�لبيئ��ة مقاب��ل تعطي��ل �ملركزي��ة 
�لذكوري��ة. وه��ذ� �لتحرر ه��و �لفاعلية �لن�ش��ية �لتي 
ير�هن �لنقد �لبيئي �لن�ش��وي عليها ونعتمد عليها يف 
�نت��اج �ملحتوى �لدليل �ول، وثانيا �إعادة �لعالقات 

بني �لكون و�لإن�شان. 
كانت هذه �لفكرة �لأ�ش��ا�س �لت��ي �نطلقت منها فكرة 
هذه �لدر��ش��ة؛ كونها تقوم على جتربة ن�شوية تتمثل 
بال�ش��اعرة ن��ازك �ملالئكة ب�ش��يء من �لق�ش��دية ملا 
مثلت��ه كتاباته��ا م��ن تعال��ق ب��ني �ل��روح �لأنثوية 
و�لبيئ��ة، ثم نالح��ظ من وجه��ة نظر ن�ش��وية طريقة 
�ل�ش��تغال �لبيئ��ي، - ل نق�ش��د �لو�ش��ف �لبيئ��ي - 
و�إمنا �لوعي �لبيئي �لن�شوي ومدى فاعليته يف �إنتاج 
�لن�ش��و�س �ل�ش��عرية �أول، وكيف تتعالق بنية �لن�س 
�ل�ش��عري في��ه.. �إذ ميكننا عده فعال ن�ش��قيا من �لذ�ت 
�لن�ش��وية بو�ش��فها فع��ال ن�ش��قيا قائما عل��ى بنيتي 
�لنفت��اح و�لتحرر و�لختالف و�لتف��رد.. ومن ز�وية 
�أخ��رى هل هناك تعامل ن�ش��وي خا�س مع �لأ�ش��ياء 
�لبيئية �ملوؤنثة �أم �إننا �شنجد �لتعامل نف�شه؟ ب�شياغة 

�أخرى : هل �شيكون �مل�شتوى و�حد� بالوعي و�لتفكري 
�ل�ش��عري ب��ني �لأ�ش��ياء �ملوؤنث��ة و�ملذك��رة �لبيئي��ة 
حتدي��د�؟ �أم يك��ون �لتعامل على �أ�ش��ا�س �لنف�ش��ال 
�لذكوري عن �لطبيعة و�لنظر للبيئة �ملذكرة بالنظرة 

�لر��شخة ذ�تها؟. 
وقب��ل �خلو���س يف فكرة �لدر��ش��ة، ل بد م��ن معرفة 
�ملرجعيات �أو �لتف�ش��ري�ت �ملعرفية �لتي نفرت�ش��ها 
ل��الأدب �لبيئي �لن�ش��وي؛ لأنها من �ل���رصور�ت �لتي 
تك�ش��ف عن �لروؤية �لنقدية �أول، وثانيا هذه �لأو��رص 
و�لرت�بط��ات �ملعرفية جتعل من �لنق��د منفتحًا على 
كثري م��ن �حلقول �ملعرفي��ة و�لفكري��ة و�خلروج عن 
�لقيود �ملنهجية مما يتيح �ملجال للمتلقي بالدخول 
�إىل هذه �لعو�مل و�إ�شكالتها، و�أنوه �إىل جتنبي �حلديث 
عن جميع �لق�ش��ايا و�لإ�ش��كالت مكتفي��ة بالإيجاز 
�ملكث��ف مبا يخ��دم �لفك��رة �ملركزية م��ن �ملرجعية 
�لديني��ة ث��م �لتاريخي��ة ث��م �لأ�ش��طورية مبتعدة عن 
�لروؤية �لفل�ش��فية؛ لأنها ل �شك �شابقة لكل �لروؤى فال 
ميك��ن �خلو�س يف �أح��دى �ملرجعي��ات دون �لتغلغل 

�لفل�شفي حتى و�إن كان غري مق�شود.

املرجعية الدينية: 

 �إن �لدين روؤية �إن�ش��انية �شاملة ل�شك وهذ� ما ي�شعى 
�لأدب �لبيئ��ي �إليه ب�ش��ورة عامة، وم��ا يهمنا كيف 
�أف��اد �لنق��د �لبيئي �لن�ش��وي خ�شي�ش��ا م��ن �لر�فد �أو 
�ملرج��ع �لدين��ي؟ وهل �أنت��ج روؤية نقدي��ة �أفاد منها 
ه��ذ� �لنق��د؟ ه��ذه �لت�ش��اوؤلت تبق��ى خارج �ل�ش��ياق 
م��ا مل نتابع �لأث��ر �لديني د�خل �لنق��د �لبيئي؛ لكون 
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�ل�ش��لطة �لدينية �أك��ث تاأثري� 
يف �لأفر�د، وتبقى �ملرجعية 
�لأوىل �لت��ي ننطلق منها هي 
�لق��ر�آن �لكرمي وه��ذ� ل يعني 
�لديان��ات  و�هم��ال  �لتف��رد 
و�ملقولت �لأخرى �إذ �ش��بقنا 
�لباحثون يف عر�س تف�شيلي 
ع��ن ذل��ك)4(، فعل��ى �ش��بيل 
�ملث��ال ل �حل���رص يف ق�ش��ة 
مرمي نتنبه �إىل ت�ش��كل ن�ش��ق 
�لنف�شال و�لت�شال �أو ن�شق 

�لتالق��ي و�لتنافر ولكي من�ش��ك بالدلل��ة نرى �أن يف 
��َو�يِلَ ِمْن َوَر�ِئي َوَكاَنِت  ينِّ ِخْفُت �مْلَ قول��ه تعاىل: َّ))َو�إِ
ا )5(، و�شول �إىل  �ْمَر�أَِتي َعاِقًر� َفَهْب يِل ِمْن َلُدْنَك َوِليًّ
ا )22(  ��يًّ قوله تعاىل: َفَحَمَلْتُه َفاْنَتَبَذْت ِبِه َمكاًنا َق�شِ
َفاأَجاَءَه��ا �مْلَخا�ُس �إىِل ِج��ْذِع �لنَّْخَلِة قاَلْت يا َلْيَتِني 
ا )23( َفناد�ها  ِم��تُّ َق�����ْبَل ه��ذ� َوُكْنُت َن�ْش��ًيا َمْن�ِش��يًّ
ا )24(  يًّ َتِك �رَصِ ِك حَتْ َزيِن َقْد َجَعَل َربُّ ِتها �أَلَّ حَتْ ِم��ْن حَتْ
ا  َوُه��زِّي �إَِلْيِك ِبِجْذِع �لنَّْخَلِة ُت�ش��اِقْط َعَلْي��ِك ُرَطًبا َجِنيًّ
مَّ��ا َتَرِينَّ ِمَن  ِب��ي َوَق��رِّي َعْيًن��ا َفاإِ )25( َفُكِل��ي َو��رْصَ
ْوًما َفَلْن �أَُكلَِّم  �ْلَب�رَصِ �أََحًد� َفُقويِل �إِينِّ َنَذْرُت ِللرَّْحمِن �شَ
ا )26((( )6(، ل��و نالحظ )مكانا �رصقيا،  �ْلَيْوَم �إِْن�ِش��يًّ
مكانا ق�ش��يا، ج��ذع �لنخل��ة، �رصيا، ج��ذع �لنخلة(، 
�خل��روج عن �لأعر�ف و�لتقاليد �ل�ش��ائدة خالل حمل 
�ملر�أة جند �لزوج و�لأهل يحفوها بالرعاية، �لعجيب 
هنا �ل�شيدة مرمي جلاأت نحو ن�شق �لهروب من �لت�شلط 
و�لهيمن��ة �لذكورية نح��و �لطبيعة �أو �لبيئة ب�ش��ورة 
عامة، �إذ نفرت�س لو جاءت مرمي �إىل �أهلها و�أخربتهم 

بفكرة �حلمل ماذ� �ش��يكون �لرد 
من جمتمع �إعتاد على �ل�رص�ع 
و�لقت��ل و�لإبتعاد ع��ن �حلو�ر؟ 
لذلك �تخذت من �لبيئة و�لعامل 
�خلارجي ب�شط قلقها و�نعز�لها 
و�آلمه��ا ف��كان �لتعاي���س بني 
�ملر�أة و�لبيئة يتجه نحو عالقة 
�لتماثل، لأ�ش��ل �إىل �أن �ل�ش��يدة 
م��رمي عربت ع��ن فك��رة رف�س 
�لقمع و�لت�ش��لط �لذكوري بردة 
و��ش��تمر�ر  �ل�ش��امتة  �لفع��ل 
�لعي���س �لختي��اري �لبيئ��وي. فالبيئ��ة هن��ا كان��ت 
م�ش��در ق��وة �إ�ش��افة �إىل بن��اء عالقة تعال��ق روحي 
و�ن�شجام بني �ملر�أة و�لبيئة يف �ملرجعيات �لدينية.     

         
 املرجعية الت�ريخية : 

ل ب��د م��ن �لإيج��از و�لرتكي��ز عل��ى تر�ك��م حتولت 
�لأحد�ث �لتاريخية يف �شياقها �لفعلي وكيف وظفها 
�لنقد �لبيئي �لن�شوي وعول عليها بالتكثيف �لدليل؟ 
ثم �نتج روؤية تاريخية �أفاد منها يف �شوء �لتف�شري�ت 

�لن�شوية �لبيئية.
 يتمح��ور ه��ذ� �ملرج��ع ح��ول �لوقائ��ع و�لأح��د�ث 
�لتاريخي��ة لك��ن لي���س باإع��ادة ��ش��قاط �لتاأوي��الت 
و�ملق��ولت وتتب��ع �لتحولت منذ ن�ش��وء �لإن�ش��انية 
فاأ�ش��بح �لتاري��خ م��د�ر بحث ودر��ش��ة، ويف �ش��وء 
ما �ش��بق ميك��ن �أن نفرت���س روؤية هي خال�ش��ة لكل 
م��ا ذكره �لباحث��ني يف ه��ذ� �ملجال، ميكنن��ا نوجز 

حين تتبعنا فكرة 
النقد البيئي 

النسوي، وجدنا أن 
المركزيات األساس 

هي نفسها على مر 
التأريخ.
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�لتح��ولت و�لنقالبات �لتاريخي��ة يف ثالثة مر�حل 
ن�شتطيع ت�ش��مية كل مرحلة بح�شب �لعالقة �ملوؤ�ش�شة 

�لأوىل: 
• مرحلة �لالت�شكل: و�أق�شد هنا �لع�شور �لأوىل �لتي 
ت�ش��تمد �ش��ورها من �لو�قع ثم �لذ�ت ث��م �لعودة �إىل 
�لو�ق��ع يف �للحظ��ة �لت��ي كانت فيها معامل��ة �ملر�أة 
كاآله��ة وملكة و�رتباطها بفكرة �لبذرة و�خل�ش��ب �أي 

عالقة خ�شوبة �لأر�س باملر�أة)7(.
• مرحل��ة �لكينونة: حلظة �لتحول و�لكت�ش��اف بني 
�لو�قع و�لالو�قع وبني �لوعي و�لالوعي هذه �ملرحلة 
تك�ش��ف عم��ا ه��و و�قع��ي يف �لو�قع نف�ش��ه، و�أي�ش��ا 
توؤ�ش���س للحظة �خلطابات و�ملق��ولت �لتي ل تنتمي 
�إىل �لو�قع بقدر ما هي روؤية تكوينية دللية مفتوحة 
وهمية و�أخرى قمعية ومن �ملمكن ت�شميتها مبرحلة 
�لنعطاف �لتاريخية عن �ملر�أة و�لطبيعة ومعاملتها 
كاآله��ة قدميا، ثم بد�أ �لتحول من �إن�ش��انة عظيمة �إىل 
مهم�شة بفعل �ل�شلطة �لذكورية و�ل�رص�عات فهذ� ولد 
حتولها �إىل �لغناء و�لزر�عة و�لكتابة و�لر�شم وغريها 
من �لفنون �لتي مهدت للح�ش��ار�ت و�ملدن وبالتايل 

زيادة �لعبودية و�لأق�شاء)8(. 
• مرحلة ما بعد �لكينونة: ثمة حتولت �أكث �أت�شاعا 
وعمقا وج��دل، فهي مرحلة ول��دت نتيجة �لتجارب، 
�أي ل تخل��ق م��ن �لو�قع بق��در ما جند �لو�ق��ع ذ�ته ، 
من هنا �أت�ش��عت �لروؤية �ملعرفية؛ لتوؤ�ش���س �لن�ش��وية 
�لبيئي��ة حرك��ة لي�ش��ت فق��ط فكري��ة و �شيا�ش��ية ب��ل 
�لأف��ق  ليت�ش��ع  �إجتماعي��ة ونف�ش��ية وحت��ى ديني��ة 
�ملعريف و��ش��حا ل�ش��تيعاب �ل�رص�عات و�لتحولت 
�لت��ي مل تع��د تقف لإع��ادة جمري��ات �لتاري��خ دون 

�ل�ش��تغال عل��ى �ملتغ��ري�ت �لد�خلية وم��ن �أهم هذه 
�ملتغ��ري�ت ه��ي ما �ش��نطلق   عليها ت�ش��مية �ل�ش��لطة 
وهي �ش��لطة �لفكر �لذك��وري �إىل جانب �ش��لطة �لفكر 
�لن�ش��وي �مل�ش��ابه للذك��وري، و�ش��لطة �مل��كان �لتي 
تتمثل بالبيت و�ل�شارع و�ملوؤ�ش�شة و�ملجتمع باأكمله 
و�ش��لطة �لزمن وتقلباته، وكذلك �ش��لطة �للغة و�لدين 
ونرى �أن هذه �ل�شلطات هي �ل�شئلة �ملعرفية �لأولية 

و�لروؤية �مل�شتقبلية للحركة �لبيئية �لن�شوية.

 املرجع االأ�شطوري :

�ش��ة ، وعلى �لرغم من �أ�ش��طوريتها  ه��و مرجعية موؤ�شِّ
ومقولته��ا �خلر�في��ة �لتي متت��د منذ حلظة �ل�ش��لطة 
�لذكوري��ة و�ش��ول �إىل �لتطور و�لمت��د�د �لذي لحق 
�ل�ش��طورة و�لكائنات �خلر�فية و�ش��ول �إىل �ل�ش��لطة 
�لجتماعية و�لدينية لأ�ش��ل هنا �إىل عالقة بني �لكل 
و�جل��زء، ول يخفى على �لكثري �ملقولت و�ل�رصديات 
�ل�ش��طورية و�أثره��ا يف ممار�ش��ة �ش��لطة �لتهمي���س 
و�لع��زل، وم��ن ث��م تكوين خط��اب م��ادي/ روحي/ 
عقلي ينطوي على �لعالقة بني �لإن�ش��ان و�لبيئة من 
جهة و�مل��زج بني �لبيئ��ة �ملادية و�خلي��ال وهذ� ما 

يعرف باخليال �لبيئي)9(.
فالغاي��ة هنا �لك�ش��ف عن �لأ�ش��ل �لتي ت�ش��كلت منه 
�ملرجعي��ات و�لعالق��ات و�ملق��ولت للنق��د �لبيئ��ي 
�لن�شوي، �إذن هل وجد هذ� �لنقد �لبيئي �لن�شوي بفعل 
تاريخ��ي؟ �أم �جتماع��ي؟ �أم دين��ي؟ �أم �شيا�ش��ي؟ �أم 
�أ�ش��طوري؟ �أم �شيبقى منفتحا على �لتاأويل �مل�شتمر؟ 
هذه �لت�شاوؤلت جتعلنا نفرت�س ت�شكال �أخر هو �لفعل 
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�ليوم��ي �ملاأل��وف �أو حتى �ليومي غ��ري �ملاألوف ، و 
بذلك ن��رى �أن مفه��وم �لنق��د �لبيئي �لن�ش��وي حركة 
روؤيوي��ة �إدر�كي��ة تتمظهر بت�ش��كالت و�قعية و�أخرى 
�أ�ش��طورية/ خيالية قد تكون يومي��ة مدركة للتعميم 
لذل��ك نعده��ا حرك��ة  �لبيئ��ة(  �لوج��ودي )�مل��ر�أة/ 
خملوق��ة بفع��ل �ملرجعي��ات و�ل�ش��لطات �لذكوري��ة 

�ملهيمنة )10(.
�إ�ش��تناد �ىل م��ا تق��دم  �ش��اأر�قب حت��ول  فك��رة �لنقد 
�لبيئي �لن�شوي �إىل �لوعي �لن�شوي �لبيئي ومتظهر�ته 
�شعريا، متخذة من " نازك �ملالئكة " متنا �جر�ئيا. 

  هن��اك م�ش��ار�ن للك�ش��ف عن مو�طن �لوع��ي �لبيئي 
�لن�ش��وي، يتمثل �مل�شار �لأول بالعتبة �لأوىل و�أق�شد 
عتبة �لعنو�ن، و�مل�ش��ار �لثاين �لن�س �ل�ش��عري، بحثا 
ع��ن �ملنحنى �لدليل و�لتعالق �لروحي للك�ش��ف عما 

هو جوهري يف �لنقد �لبيئي �لن�شوي.
�لرئي�ش��ة  �لعنو�ن��ات  �لن�ش��وية تب��د�أ م��ن  فالبيئي��ة 
و�لفرعي��ة منه��ا، فه��ي لوحده��ا ت�ش��كل ن�ش��قًا بيئًا 

ن�شويًا، فبعد �لقر�ءة �لدقيقة 
وجدت �لبيئة ت�ش��تحوذ على 
جمم��وع  م��ن   44.44%
و  �لرئي�ش��ة،  �لعنو�ن��ات 
�لعنو�ن��ات  %55.38 م��ن 
�لفرعية، وبالإمكان  متابعة 
�ملحتوى �ل��دليل من خالل 
�لعالق��ة بني �ل�ش��عر و�لبيئة 

فاأول ما يطالعنا:
وه��ذ�  �لنك��رة  غلب��ة    •
يج�ش��د �لو�ق��ع بتناق�ش��اته 

�لالحمدودة فالدللة �لزمنية ت�ش��ري �إىل �شوت �لذ�ت 
�لن�ش��وية �لكلي د�خل منظوم��ة �لعنونة وفاعلية هذ� 
�ل�شوت بو�ش��فه �ل�شوت �ملغيب و�مل�شطهد على مر 

�لع�شور.
• تتو�زى �لعنو�نات �لرئي�ش��ة و�لفرعية )�لف�شاء�ت 
�لن�ش��ية( ف�ش��اء �لطبيعة �ملذكر و�ملوؤنث يف معظم 
�لعنو�نات ولتقريب �ل�شورة �أكث مثال )عا�شقة �لليل، 
�ش��جرة �لقمر، �أن�ش��ودة �لرياح( ميكن �لق��ول �أن هذه 
�لروؤية جاءت عن ق�شد للدللة على مركزية �لن�شوية 
وعدم �أق�ش��ائها يف جو�ن��ب �حلياة �لإن�ش��انية �أول، 
وثانيا لو نالحظ �لف�ش��اء �ملوؤن��ث يف �جلهة �ليمنى 
و�حتل �ل�ش��د�رة بينما �لف�ش��اء �ملذك��ر تاأخر للجهة 
�لي���رصى به��ذه �لتح��ولت �أر�دت �ل�ش��اعرة �أن تلفت 
ذهن �لقارئ �أن ما �نتجه �لفكر �لعربي بتهمي�س دور 
�ملر�أة و�لغاء �ش��وتها �أي �ش��وت �لأنا �لإن�شاين وهو 
بالتايل �ل�ش��وت �ملركزي ومرك��ز �لوجود �إىل جانب 
�لوعي باأنها وظفت هذه �ل�ش��لطة من خالل �لف�ش��اء 

�لبيئي �لطبيعي.
�ل�ش��اعرة  ب��ني  �لعالق��ة   •
خ��الل  م��ن  و�لطبيع��ة 
عالق��ة  ه��ي  �لعنو�ن��ات 
بو�ش��فها  روح��ي  تعال��ق 
روحا وج�شد� فهذ� �لمتز�ج 
مع �لبيئ��ة يحيلنا �إىل دللة 
تبدد �لو�قع و�إعادة ت�ش��كيله 
عرب تغ��ري عالقات �لأ�ش��ياء 
بع�ش��ها ببع�س نح��و حياة 
تلغ��ي مركزية �ش��لطة �لآخر 

ال بد من معرفة 
المرجعيات أو التفسيرات 
المعرفية التي نفترضها 
لألدب البيئي النسوي؛ 
ألنها من الضرورات التي 

تكشف عن الرؤية النقدية 
أوال.
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وتاأ�شي�س روؤية متد�خلة ل تعمل على �لهيمنة ولكنها 
ت�ش��رتك مع �لآخر جنبا �إىل جنب وما هذه �لروؤية �ل 
دللة على فعل �ل�ش��تمر�رية �لت��ي تبنتها طروحات 

�لبيئة �لن�شوية.
�إذ �ل�شاعرة نازك تبني ت�شور�تها يف منحنى فل�شفي 
عميق قائم على �لوعي �لبيئي يف �شعرية هام�شة غري 
منفعلة لتو�ش��ل ر�ش��الة �أكث دللة جتعل �لن�شو�س 
�ل�ش��عرية مرتبط��ة بالبيئة و�أكث متاهي��ا معها لي�س 
لغاية ع�ش��و�ئية و�إمنا للخروج عن �ل�ش��لطة �لذكورية 
�لقمعية من هنا �ش��نحاول حماورة بع�س �لن�شو�س 
�ل�شعرية �ملتاأملة بالوعي �لبيئي لت�شكل منها �شوتا 
ن�ش��ويا ميث��ل حقيقة معروف��ة بني �لع��امل �خلارجي 
و�لد�خلي على وفق تلك �ملعطيات نقف على ق�شيدة 

)غ�شال للعار()11(  :

"�أمَّاه!" وح�رصج�����������ٌة ودموٌع و�شو�ُد، 
و�نبج�َس �لدُم و�ختَلَج �جل�شُم �ملطعوُن 

ُِّج ع�شَّ�َس فيِه �لطنُي  و�ل�شَّعُر �ملتمو�����
�إل �جل���������������الُد "�أماُه!" ومل ي�شَمْع��ها 
وغد�ً �شيجيُء �لفجُر وت�شح������و �لأور�ُد
و�لع�ش����روَن تنادي و�لأمُل �ملفت�����وُن 

              فُتجيُب �مِلْرجُة و�لأزهاْر 
رحلت عنَّا ... غ�شاًل للعاْر   

و�شياأتي �لفجُر وت�شاأُل عنها �لفتياُت، 
"قتلناها" " فريدُّ �لوح�ُس  "�أيَن ُتر�ها ؟ 
"و�شمُة عاٍر  يف جبهِتَنا وَغ�َش���ْلَناها"

و�شتحكي ق�شَتها �ل�شود�َء �جلار�ُت 
و�شرتويها يف �حلارِة حتى �لنََّخ���الُت 

حتى �لأب�����و�ُب �خل�شبيُة لن تن�شاها
     و�شتهِم�ُشَها حتى �لأحجاْر 

                   غ�شاًل للعاْر ...
                    غ�شاًل للعاْر..

�أول ما يدور يف ذهننا هو �شلطة �لآخر/�لذكر وكاأن ل 
�شيء ينتج �أو ي�شدر خارج �شلطته، �إذ نقف هنا �أمام 
منظومة من �لروؤى �لجتماعية و�لنف�ش��ية هي نتاج 
جمتمعي تاريخي متنوع يوؤ�ش���س �إىل ن�ش��ق مغلق �أو 
ن�ش��ق �لعزلة تتم ممار�شته من قبل �ل�شلطة �لذكورية، 
فيط��رح �لن���س فع��ال م�ش��رييا ل��ه �رتب��اط بتاريخ 
�ملجتمع وقيوده �شد �لكائن �لن�شوي مبا يعرف بغ�شل 
�لعار فتطرح �ل�ش��اعرة هنا �لن�س بحمولته �لثقافية 
و�لجتماعية يف م�ش��األة �لعج��اب �أو �حلب من قبل 
�مل��ر�أة وباملقاب��ل موقف �ملجتم��ع وذكوريته جتاه 
هذ� �لفعل  �إذ يتحرك �لن�س وفق فعلني: �حلب/ �لزنا  
و �لغ�ش��ل/ �ل�رصف، فمن �أ�شا�ش��يات �لوعي �لذكوري 
هو فعل �لغ�ش��ل �لذي يعد �جناز� وتاأ�شي�شا لكل ما هو 
جماعي و�أق�ش��د هن��ا �لوعي �لذكوري، ففعل �لغ�ش��ل 
يفرت���س خلق دللت جديدة وفق �ش��ياقات خمتلفة 
لكن �لوع��ي �جلمعي منذ �لقدم يحم��ل �لدللة ذ�تها، 
وه��ذه دللة على �أننا �أم��ام حقيقة ثابتة هي �لركود 
�لفكري لدى �لآخر وع��دم ك�رص �ملعطيات منذ �لقدم؛ 
لأن ذلك �شيفقد فاعليته و�شلطته، لكن باملقابل فاإن 
فعل �لغ�ش��ل يولد يف �لوعي �لن�شوي حالة جديدة من 
رف�س �لقمع و�لإ�ش��تالب �أي رف�س �ل�شلطة �لذكورية 
بو�شفها ذ�تًا م�شتلبة تقاوم من �أجل �لبقاء وحتقيق 

�لذ�ت.
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ومبا �أن �حلياة ودميومتها متجددة ، لكن �لفعل و�حد 
ول��ن يتغري �أي �أنه يوؤ�ش���س للفعل بكل ما هو �ش��معي 
وب�رصي ووجودي �إذ يعده جزء من �ملمار�شة �لفعلية 
�لثابت��ة لوج��وده هذ� من جهة، ومن جه��ة �أخرى �أن 
�ش��لطة �لآخر تظه��ر وكاأنه��ا �ملحرك��ة �لفاعلة �لتي 
تخ�ش��ع لها �ملر�أة/ �لبيئة يف �آن و�حد وكاأنه ي�شعى 
�إىل �إقام��ة عالق��ة جديدة مع �لبيئة لتت�ش��ع �ش��لطته 
�لك��ربى، فالروؤي��ة �خلارجية تظهر متاه��ي �لطبيعة 
و��ش��تجابتها لفعل��ه وبنظره ردة فع��ل �إيجابية �أول، 
وثانيا �إ�شتطاع خلخلة �لن�شجام بني �ملر�أة و�لبيئة، 
لك��ن يف �حلقيقة هناك روؤية د�خلية يف �لن�س توثق 
ند�ء �لطبيع��ة وكاأنها �رصخة �لطبيعة �ش��د �لتخلف 
و�لقم��ع �لذك��وري، وهذه �ل�رصخ��ة �أو �لند�ء �جلمعي 
ل يتعال��ق �إل يف حال��ة �ل�ش��عور بالت�ش��لط و�لظل��م، 
فه��ذ� �لتعالق �لروحي �لن�ش��وي �لبيئي يوؤثث لن�ش��ق 
جديد ميكن ت�ش��ميته بالن�ش��ق �لثوري �شد �لت�شكالت 
�ملجتمعية �لتي حتاول عزل �لكائن �لن�ش��وي وكذلك 
�لغاء �ل�ش��لطة �ملركزية �لتي حت��اول فر�س �أفكارها 
وحتركاتها حتى على �لطبيعة، وبالعودة �إىل �ش��وت 

�لبيئة فاإنه جاء ب�ش��وت �جلمع وكاأنه �ش��وت �ملر�أة 
�مل�شتت و�ملغيب يف �ملجتمع. و�لنقطة �جلوهرية يف 
هذ� �لن�س �أي�ش��ا هي على �أ�ش��ا�س �لوجود �أو �ملوقع 
�إذ نرى �ملمار�ش��ة �ل�ش��لطوية �أو ممار�شة �لنفوذ كليا 
من جه��ة ومن جه��ة ثاني��ة عندما يعط��ي �ملجتمع 
�مل�شاحة �لكلية لالآخر وي�شعى �إىل عزل �ملر�أة وت�شيق 
حدودها �لفعلية فاأننا هنا �أمام ت�شكل ن�شق �آخر وهو 
ن�شق �ل�شتالب لي�س فقط على �ملر�أة و�إمنا حتى على 
�لبيئ��ة وهذ� ما نلم�ش��ه يف �لروؤي��ة �خلارجية للن�س 

من �رصخة بيئية �شاخبة بوجه ��شتالب �ملجتمع.
وتبع��ا لتطور �ملجتمع �لذكوري وقيوده �ش��د �ملر�أة، 
جن��د �ملر�أة تنتج �أ�ش��كال تعبريية و�أخرى جت�ش��يدية 
وثالث��ة رمزية �ش��د كل ما ه��و ذكوري وه��ذ� يعني 
�أن �لثقافة �ملجتمعية �لذكورية تولد ف�ش��اء �ش��عريا 
ومغلق��ة  مقي��دة  عالق��ات  بات�ش��اع  يت�ش��ع  جدلي��ا 
ت�ش��توعب �حلمولت �حلاوية لكل فعل ذكوري، وعند 
مالحق��ة عنا���رص �لبيئ��ة جن��د �لعن���رص �حلي��و�ين/ 
�لذك��ر تتعامل معه �ل��ذ�ت �لن�ش��وية معاملة خمتلفة 
ع��ن �لعنا���رص �لطبيعي��ة �لأخ��رى �إذ تتبعن��ا كائ��ن 
�لأفع��و�ن يف �ملنجز �ل�ش��عري لدى 
نازك �ملالئكة جند دللته ل تتعدى 
�ملنح��ى �لدليل للعنف �لذكوري، ل 
�شيما يف ق�شيدة )�لأفعو�ن()12( :

�أين �أم�شي؟ مللُت �لدروْب
و�شئمت �ملروج

و�لعدو �خلفي �للجوج
فاأي��ن  خطو�ت��ي،  يقتف��ي  ي��زل  مل 

إن الدين رؤية إنسانية شاملة الشك وهذا 
ما يسعى األدب البيئي إليه بصورة 

عامة، وما يهمنا كيف أفاد النقد البيئي 
النسوي خصيصا من الرافد أو المرجع 

الديني؟.
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�لهروب؟
�إىل �أن تقول:

وور�َء �ل�شباِب �ل�شفيْف 
ذلَك �لأفعو�ُن �لفظيْع 
ذلَك �لغوُل �أيُّ �نعتاْق 

من ظالِل َيدْيِه على جبهتي �لباردْة
�أين �أجنو و�أهد�بُه �حلاقدة

يف طريقي ت�شبُّ غد� ميتا ل يطاق؟
�أين �أم�شي؟ و�أيُّ �نحناْء

ُيغلُق �لباَب دون عدوى �مُلريْب
�إنه يتحدى �لرجاْء

ويقهقُه �شخريًة من وجومي �لرهيْب
�إنه ل ُيح�س �لبكاْء

�أين.. �أين �أغيْب
هربي �مل�شتمر �لرتيْب

مل َيُعد ي�شتجيْب
لند�ء �رتياعي وفيه �رص�ُخ �لند�ْء؟

هل هناك مالٌذ قريْب
�أو بعيٌد.. �شاأم�شي و�إن كان خلف �ل�شماْء

�أو ور�ء حدود �لرجاْء
ثم ذ�ت م�شاْء

�أ�شمُع �ل�شوَت : 
"�شريي فهذ� طريٌق عميْق 

يتخطى حدوَد �ملكاْن 
لن تعي فيه �شوتًا لغمغمِة �لأفعو�ْن 

�إنه "ل ِبرنٌث" �شحيْق
وكذلك فكرتها يف �ملقطع �لتايٍل)13(  :

�شوُت ماتْتْ َرنَّ يف كلِّ مكاِن ِ

هذِه �ملطرقُة �جلوفاُء يف �شمع �لزماِنِ 
�شوُتُ "ماتْت" خانٌقُ كالأفعو�ِنِ 

كلُّ حرٍف ع�شٌبٌ يلهُث يف �شدِرَك ُرعبًا

منه��ا  و�لإجتماعي��ة  �ملعرفي��ة  �لروؤي��ة  �أن  �ش��ك  ل 
تكت�ش��ب بعدها من �لو�ق��ع، هذه �لروؤي��ة �لتي تنتقل 
بني �ل�ش��ورة �لب�رصية و�لذهنية و�ل�شمعية و�لنامية 
و�ملتحركة وما يجمع هذه �ل�ش��ور يف ف�ش��اء و�حد 
ه��و  �لف�ش��اء �ملنت��ج ل��كل �ش��ور �لعن��ف و�لتدم��ري 
و�ش��ناعة �لقيود و�ملوت �لفكري ون�شتطيع ت�شميتها 
بن�ش��ق �ملنع و�لقم��ع . هذه �مل�ش��اهد تطرحها �لذ�ت 
و�لإخت��الف  �لت�ش��ابه  عالق��ات  لتو�ش��ح  �لن�ش��وية 
�لتي تن�ش��ئها م��ع �لعامل �خلارجي و�لتي ت�ش��تند �إىل 
قناع��ات فكري��ة وهن��ا �إحالة عل��ى �ل��روؤى �لفكرية 
�ملنغر�ش��ة وكي��ف تعامل �لآخ��ر مع �ل��ذ�ت �ملوؤنثة، 
ف��ال �ش��ك �أن �لوع��ي �لن�ش��وي ه��و وعي ��شتك�ش��ايف 
يهدف �إىل �إثارة �لك�شف عن وعي �لآخر يف ف�شاء�ت 
متعددة لذلك �ش��ورت عن�رص �لأفعو�ن وحتركاته �أو 
ممار�ش��اته �ل�ش��لطوية ومدى قوت��ه يف فر�س نفوذه 
وهيمنته على �ملر�أة هذه �ملمار�شات ك�شفت عن فعل 
�لق�ش��وة و�لقمع  مقابل زيادة �ح�شا�س �ملر�أة بالقلق 
و�خلوف و�لهروب من �لو�قع �لذي ي�ش��عى �إىل فر�س 
كل �لقيود وموت �ش��وتها و��شكاته هو بالتايل موت 
�ل��ذ�ت و�لغاء وجوده. فالأفعو�ن كما ت�ش��وره �ملر�أة 
ه��و �لتحدي��ق بالوج��ه �لآخر م��ن خالل ��شتح�ش��ار 
جمموعة �لفعال �مل�ش��احبة للعنف �لذكوري و�لتي 
�أ�ش��بحت معروفة يف و�قعها �مل�شتمر من خالل هذه 
�ملمار�شات �لفعلية، وبذلك حتول �لعن�رص �حليو�ين/ 
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�لأفع��و�ن م��ن كائ��ن ح��ي �إىل كائن تدم��ريي معاد 
��شتطاع ب�شلطته خرق �حلو�جز �لنف�شية و�لجتماعية 
د�خل فعل �ملمار�شة و�ل�شلطة �لعليا؛ لذلك جنده قوة 
قامع��ة ل��كل فع��ل �أنثوي فاأ�ش��بح �لأفع��و�ن معادل 

مو�شوعيا للهيمنة �لذكورية.
�أما �لوعي �لن�شوي فهو من�شجم متاما جتاه �لعنا�رص 
�لطبيع��ة �لأخ��رى فتنتقل من �حلقيق��ة �لطبيعية �إىل 
�حلقيق��ة �لإن�ش��انية وه��ذ� ما جت�ش��ده �ل�ش��اعرة يف 

ق�شيدة )�خلطوة �لأخرية( )14( : 

�أ�شهدي �أيَُّتها �لأ�شجاُر، �أينِّ 
����الِل لن �أُرى ثانيًة حتَت �لظِّ

ها �أنا �أم�شي فال تبكي حُلْزين 
ل ُيعذِّبِك �كتئابي و�بته���ايل

ها   �أنا   �أرح�ُل، يا �أ�ش��جاُر، عن��������ِك
حتت عبء من �رصودي وخ�شوعي

ليتني �أج������روؤ �أن �ألق�����ى علي��������ِك
نظ�����رٌة ثاني�������ٌة، دون دم�����������وِع

ي يف غٍد وق����َع ُخَطايا  لن حُت�شِّ

فاأنا ، يا �أََخو�تي ، لن �أع�������������ود� 
ُكلُّ �أح���������المي و�أ�شغاِث روؤ�يا
ُعْدَن ياأ�شًا �شارخًا ، ُعْدَن �رُصُود�

و�أنا ؟ ل جتَزِعي ، ح�شُبِك منِّي 
�أنَّ ذكر�ِك بقلبي �شوَف حتيا 
ُكلُّ َجْذٍر منِك يف �أعماِق فنِّي 
�شوَف يبقى �شاع�����ريًَّا �أبدِّيًا

�آه يا �أ�شجاُر ، ل ، ل تذكريني 
فاأنا مت���������ثاُل ياأ�ٍس ب�رصيِّ 
لي�س عندي غري �آثاِر ح���نيني

وبقايا من �ش����قائي �لأبديِّ

�ل�ش��جرة هن��ا �لب��وؤرة �ملركزية �لتي تختب��ئ حولها 
�لروؤى �ملتنوعة، فهي  لي�شت عن�رص� ثابتا ول لوحة 
طبيعي��ة و�إمن��ا كائ��ن كامل للحي��اة تعالق��ت �لذ�ت 
�لن�شوية معه؛ لأجل �لبحث عن �ملثال مبناجاة �أقرب 
للب��وح وكذلك �ملنق��ذ من �لقي��ود بعيد�ً عن �ل�ش��لطة 
�لذكوري��ة.  ميك��ن  �لقول �أن هذه �ملناجاة بو�ش��اطة 
�ل�ش��جرة ت�ش��تدعي �حل�ش��ور �لأنث��وي �لكام��ل م��ن 
خالل روؤيتني: �إحد�هما خارجية 
تتمثل بال�ش��جرة و�أخرى د�خلية 
ت�ش��تبطن �حل��و�ر مع �لإن�ش��ان/ 
�لروؤيت��ان  وهات��ان  �لأخ��و�ت، 
ن�ش��ق  �ش��من   و�ش��عهما  ميك��ن 
�لهبوط �إىل �لد�خ��ل �لذي يتعالق 
ذهنيا مع �ملحيط �خلارجي وهذ� 
�لتعال��ق هو ك�رص لن�ش��ق �لهيمنة 
�إنع��د�م  وثاني��ا  �أول،  �لذكوري��ة 

ال بد من اإليجاز والتركيز على تراكم تحوالت 
األحداث التاريخية في سياقها الفعلي 

وكيف وظفها النقد البيئي النسوي 
وعول عليها بالتكثيف الداللي.
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و�إلغاء �مل�ش��افة بني �لذ�ت �لن�شوية و�ل�شجرة منطلقة 
من فكرة �أن �ل�شجرة باطنها هي �أنثى، من هنا �أر�دت 
�ل�ش��اعرة خل��ق روؤي��ة جديدة تتح��د فيها �ل��ذ�ت مع 
�لطبيع��ة لتمار�س حياتها بعيد�ً عن �لإنعز�ل و�لكبت 
و�حلرم��ان و�لدخ��ول �إىل ف�ش��اء �مل�ش��اركة باحلزن 
و�لبكاء و�لود�ع و�لأحالم و�للقاء و�ل�شكوى و�خللود، 
فال �ش��ك �أن هذ� �لتمازج هو م��ن منح �لذ�ت �لأنثوية 
جترب��ة �ملناجاة و�لب��وح �ل�رصيح �لت��ي تولدت من 
�لتناق�ش��ات ل من �ملحاكاة، وبهذ� حتولت �ل�ش��جرة 
�إىل كائ��ن �جتماعي له خ�شو�ش��يته �لذ�تية و�لبوؤرة 
�لفاعل��ة لتعال��ق �ل��ذ�ت �مل��كاين و�لزم��اين وحت��ى 
�ليومي، و�ش��ط �لإح�ش��ا�س و�ل�ش��عور بالألفة و�لبوح 

و�لإف�شاح من خالل �لعالقة �ملبا�رصة.
تبق��ى  �إ�ش��ار�ت ذ�ت تو�ش��يح دليل �ش��ارت علي��ه 

�ل�شاعرة:
• �إن �لتح��ول من��ذ �لبد�ية من �ملرك��ز �إىل �لهام�س 
ومن �لآلهة �إىل كائن م�ش��تلب هذ� �لن�شقاق و�ل�رصخ 
ب��ني �لذكر و �لأنثى عرب �لتاريخ ن�ش��تطيع تو�ش��يف 
�لذك��ر بالفع��ل و�لأنث��ى بالفاع��ل من حي��ث �لوعي 
�لذك��وري فهو ي�ش��عى لأن يكون هو �لفع��ل و�لفاعل 
يف �ملجتم��ع ورمب��ا تك��ون �لأنثى جم��رد مفعول به 
وه��ذ� يعني �لغ��اء فاعلية �لكائن �لأنث��وي و�ندثاره 
�ش��يئا ف�شيئا لتت�ش��ع �ل�ش��لطة �لذكورية وممار�شاتها 

�ملركزية.
• حملت �لبيئة يف �ش��عر نازك �ملالئكة كل �إ�شتالب 
�لذ�ت ومنافيها وقمعه��ا، حتى حتولت من طبيعتها 
�لفيزيائي��ة �إىل �لطبيعة �لإن�ش��انية/ �حلياتية بفعل 
�نف�ش��الها ع��ن جمتمع �لذك��وري وهروب��ا من فعل 

�ل�شلطة نحو عامل �أكث �نفتاحا وحترر�.
• هناك فرق يف لغة �ل�شاعرة بني �لعنا�رص �لبيئية 
�لذكوري��ة و�لأنثوي��ة، فعندم��ا تتعامل �ل�ش��اعرة مع 
�لبح��ر، �لنه��ر، �لقم��ر... �لخ، جنده��ا �أكث ��ش��طر�با 
�ل��وردة  وق��وة م��ن �لعنا���رص �لأخ��رى كال�ش��جرة، 
وغريه��ا، �لت��ي جنده��ا �أك��ث ه��دوًء ومرون��ة  فهي 
تتعام��ل مع �لأ�ش��ياء �لبيئية بروؤيوية و��ش��حة فهي 
م��ن متن��ح لغتها عل��ى وفق �حلال��ة �ل�ش��عورية �لتي 
ت�ش��توعب حمولته��ا �لفكرية، مبعنى ث��ان �أن �لبيئة 
يف �ش��عر نازك �ملالئكة خا�ش��ة و�لن�ش��وية ب�ش��ورة 
عام��ة تتول��د من د�خل �لأن��ا �لجتماعية و�لنف�ش��ية 
و�لتاريخي��ة و�لدينية ل��دى �لذ�ت �لن�ش��وية، وبروؤية 
�أخ��رى عندما تتعالق �لذ�ت �لن�ش��وية مع �لبيئة نرى 
ن�ش��ق �لحتو�ء و�لت�ش��ال، وعندما يتح��ول �لعن�رص 
�لبيئي/ �حليو�ين خا�ش��ة �إىل �شلطة قوية يظهر ن�شق 

�لقمع و�ملنع.
ول بد م��ن �لقول يف نهاية �حلديث �أن �لوعي �لبيئي 
�لن�ش��وي ين�ش��اق وف��ق روؤيت��ني: �لروؤي��ة �لوجودي��ة 
و�لنف�ش��ية �لت��ي تتعالق ب�ش��ورة �ملا�ش��ي ومتار�س 
ح�ش��ورها يف �حلا�رص وت�ش��هم يف روؤية م�ش��تقبلية 
ع��ن ق�ش��دية �لوع��ي بالأ�ش��ياء �أول، وثاني��ا تق��دمي 
�لذ�ت �لن�ش��وية للو�قع دومنا �أي �أنغالق ذ�تي برغبة 
جماعي��ة بالتالحم ملو�جهة �لأخ��ر �أو تقدمي �لبد�ئل 
وفك �ل�رص�ع �مل�ش��تمر و�مل�ش��ك بروؤية جديدة و�لغاء 
�لفو�رق و�مل�ش��افات بينهما وبني �لآخر، وهنا نرتك 
�ل�ش��وؤ�ل مفتوح��ا ه��ل �ش��رى م�ش��تقبال �ل�ش��وؤ�ل عن 
�لإن�ش��ان؟ وهذ� حا�ش��ل ع��ن �لوعي بالتغ��ري و�لغاء 
�جلم��ود و�لثب��ات، مبعن��ى ثان ه��ل �شن�ش��هد نظرية 
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جدي��دة تلغي عما �ش��بق من جذور تاريخية �ش��اربة 
منطلق��ة من كونهما فك��رة نقدية وبني كونهما فعال 
�إن�ش��انيا، ل �ش��يما ونحن نعي�س يف زمن �ملتحولت 
مم��ا يجع��ل �لأ�ش��ياء تقيم عالق��ات فيم��ا بينها يف 

مرحلة من تطور �ملجتمعات، �أم �شنبقى يف ممار�شة 
ن�ش��ق �حلاج��ز  �ملح��و و�لت�ش��لط �مل�ش��تمر وجتدي��د 

و�ملانع.

)1( ل�ش��يما �ن ���س.ت. م��ور يف مقالت��ه ع��ن �ملناهج 
�لن�ش��وية �عترب هذ� �لفرع من �لن�ش��وية روحي �كث مما 

هو �شيا�شي .
)2( �لفل�شفة �لبيئية: ج2/ 332.

)3( ينظ��ر: مدخ��ل يف نظري��ة �لنق��د �لن�ش��وي وم��ا بعد 
�لن�ش��وية: حفناوي بعل��ي: 315، و �لنق��د �لبيئوي: 10 
وم��ا بعده��ا، و�لفل�ش��فة �لبيئي��ة: ج1/239، �لن�ش��وية 

�لإيكولوجية: 1 وما بعده. 
)4( ينظر على �شبيل �لطالع: �نثوبولوجية �لأدب، لغز 

ع�شتار، �لن�شوية وما بعد �لن�شوية.
)5( �شورة مرمي: �آية 16.

)6( �شورة مرمي: �آية: 22-25.
)7( للمزي��د م��ن �لط��الع ينظ��ر عل��ى �ش��بيل �ملث��ال: 
�حل�ش��ار�ت  يف  �ملبدع��ة  �مل��ر�أة  �مل�ش��ري،  �رصي��كات 

�لعر�قية: 27 وما بعدها.
)8( للمزي��د م��ن �لط��الع ينظ��ر عل��ى �ش��بيل �ملث��ال: 
�حل�ش��ار�ت  يف  �ملبدع��ة  �مل��ر�أة  �مل�ش��ري،  �رصي��كات 

�لعر�قية: 45 وما بعدها.
�لأدب  يف  بيني��ة  "در��ش��ة  �لبيئ��ي  �لنق��د  ينظ��ر:   )9(

و�لبيئة": مج:26/2: 331.
)10( م��ا جعلن��ا نفرت�س �لفع��ل �ليومي للنق��د �لبيئي 
�لن�ش��وي هي �لأفعال �لجتماعية حتديد� �ليومية منها 

تعك���س �لتفاعالت �ل�ش��لطوية �لتي تو�جهه��ا �ملر�أة يف 
�ملمار�ش��ات �حلياتية �ليومية قد يكون م�شهد� �أو موقفا 
�أو فع��ال �أو حت��ى فعل �لكتاب��ة و�لقر�ءة ل �ش��يما د�خل 
�لبيت، فنجد �ل�شلطة �لعليا/ �لذكر هو م�شدر �لفعل �لذي 
ي�ش��قط �ش��لطته �لكاملة و�ملقيدة على �ل�شلطة �لثانوية/ 
�ملر�أة �لتي ت�شتقبل تلك �لأفعال �ملقيدة و�أحيانا قمعية 
و�أحي��ان �أخرى هادم��ة متاما، و�حلا�ش��ل �لفعلي بهذه 
�ملنطق��ة يول��د لنا �أفع��ال د�خلي��ة وخارجي��ة �لد�خلية 
نق�ش��د ردة �لفعل �ل�ش��امتة �ما هذه �ل�شلطة و�خل�شوع 
ملقولتها �لزمنية، و�خلارجية هي ردة �لفعل �ل�شاخبة 
�إذ تت�ش��من حال��ة م��ن �لغ�ش��ب و�لرف���س و�له��دم لكل 
مقولت �لتاريخ و�لق�ش��ايا و�لأفكار �لر��شخة وتفر�س 
قوته��ا يف حماول��ة �لغ��اء �ش��لطة �لأعل��ى وف��ق جدلية 

حركية دينامية.    
)11( �لأعمال �ل�ش��عرية �لكاملة: ن��ازك �ملالئكة: ج2/ 

.03-104
)12( �لأعمال �ل�ش��عرية �لكاملة: ن��ازك �ملالئكة: ج1/ 

.454-456
)13( �لأعمال �ل�ش��عرية �لكاملة: ن��ازك �ملالئكة: ج1/ 

.535
)14( �لأعمال �ل�ش��عرية �لكاملة: ن��ازك �ملالئكة: ج1/ 

.396-399

الهـــــوام�س 
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شعر إبن المعتز  

دراسة في ضوء النقد البيئي )األخضر(

د. اإمي�ن ال�شلط�ين

عا���س �لإن�ش��ان عل��ى �لأر���س، وح��اول �إ�ش��تغالل خري�ته��ا ومكنوناتها 
ل�ش��احله، و�لإف��ادة منه��ا يف حياته، ف��كان �لتفاعل قائما بني �لإن�ش��ان 
و�لبيئة، و�لتكيف مع معطياتها، ومل يكن �لإن�شان على وئام تام مع �لبيئة، 
فكما يجور �لإن�شان على �لطبيعة بقتل حيو�ناتها، وقطع �أ�شجارها، جتور 
�لطبيعة على �لإن�ش��ان بالفي�شانات و�لأعا�ش��ري و�لرب�كني وغريها، ويف 
مقابل ذلك حاول �لإن�ش��ان �إن�ش��اف �لطبيعة بزر�عة �لأ�ش��جار و�لنباتات 
و�إقتالع �لأع�ش��اب �ل�ش��ارة من �لأر�س، و�لق�ش��اء على �حل�رص�ت �ملهلكة 

للنباتات، وتكثري �حليو�نات و�لعناية بها.
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�أي�شا  هي  لالإن�شان  �أمن  م�شدر  �لبيئة  كانت  وكما 
على  �لأقو�م  بع�س  د�أبت  لذلك  وخوف،  قلق  م�شدر 
�لظو�هر  بع�س  من  فاتخذت  وعبادتها،  تقدي�شها 
 ،) �ل�شعائر)  بع�س  لها  تقيم  معبود�ت  �لطبيعية 
�لتطور  �أمام  يتال�شى  بد�أ  و�لقلق  �خلوف  هذ�  ولكن 
و�شار  �لب�رصية،  �شهدته  �لذي  و�لتكنولوجي  �لعلمي 
ظل  ويف  �لتقدي�س،  عن  بديال  و�لإ�شتالب  �لتهمي�س 
بالبيئة،  يعنى  تيار  ن�شاأ  �مل�شتجدة  �لظروف  هذه 
لدى  �لبيئي  �لوعي  وزيادة  عليها،  �حلفاظ  ويحاول 
�ل�شيا�شي  �لعقل  يف  يتغلغل  �لوعي  "�خذ  �إذ  �لنا�س، 
تتقدم  �إذ  با�شتمر�ر،  هناك  و�لجتماعي  و�لثقايف 
�لربملانات،  يف  مقاعد  وتنال  �خل�رص،  �أحز�ب 
بالبيئة،  �ملهتمة  و�جلمعيات  �ملنظمات  وتنت�رص 
بق�شايا  �ملخت�شة  و�ملعار�س  �ملوؤمتر�ت  وتنعقد 

بع�س  �نقر��س  بعد  �لوعي  هذ�  وتز�يد  �لبيئة")2(، 
�لكائنات لتعامل �لإن�شان �ل�شيء مع �لبيئة، وبد�أت 
�أخرى  كائنات  وغادرت  بالنح�شار،  �أخرى  �أنو�ع 
مو�طنها �لأ�شلية �إىل �أماكن �أخرى، وتعر�شت بع�س 
يف  �لإن�شان  لتدخل  �لإنتاج  يف  قلة  �إىل  �لنباتات 
زر�عتها يف بيئة خمالفة للبيئة �لتي تعي�س فيها، �أو 
�شاعدت على ذلك كالحتبا�س  بيئية  لظهور ظو�هر 
نتائج  من  وكان  �لبيئي وغريها،  و�لتلوث  �حلر�ري 
�إىل  �لنباتي  �لإنتاج  بع�س  تعر�س  �أن  �لتدخل  هذ� 

تغيري يف �للون و�ل�شكل و�حلجم و�لر�ئحة.
يف  يدور  ملا  �إنعكا�شا  �لأدب  كان  وملا   
وملا  و�إ�شكاليات،  وتد�عيات  توجهات  من  �حلياة 
حتوي من تناق�شات و�رص�عات وغريها، ملا يحمله 
�لأدب من �شمة �لإح�شا�س بالأ�شياء و�لتفاعل معها، 
�لإن�شان مع  فاإن �رص�ع  وت�شديرها فنيا وجماليا، 
�أدبية  ن�شو�س  يف  متظهر  �إيجابا  �أو  �شلبا  �لبيئة 
�لبيئة، ونقلت مظاهرها، ووظفت عنا�رصها  خلدت 
�أو  �لن�س  �شعرية  تفعيل  يف  و�ملتحركة  �ل�شامتة 
تفاعل عنا�رصها مع م�شمون �لن�س، و�أظهرت كثري 
من �ملد�ر�س �لأدبية و�لفنية هذه �لعناية بالبيئة)3(، 
ولكن �لتحولت �لبيئية �حلديثة يف �لقرن �لع�رصين 
�أفرزت عناية تتجاوز �لو�شف و�لتوظيف و�ملعادل 
�لبيئة  حماية  �إىل  �لدعوة  �إىل  وغريها  و�لتج�شيم 
من  عليه  �حلفاظ  يجب  حياتيا،  معطى  بو�شفها 
�لبيئوي  �لوعي  ون�رص  به،  �أن يحيق  �أي �رصر ميكن 
هذ�  �لأدب  و�شمي  �لأدبي)4(.  �لن�س  خالل  من 
بني  �لعالقات  "ب�شبكة  عني  �لذي  �لبيئي،  بالأدب 
بل  مبفردها،  تفهم  ل  �لكلمات  و�أن  و�لبيئة،  �للغة 



25
/2
02
0

49 AL ADEEB AL IRAQI

ي
يئ

الب
د 

نق
ال

�لبيئي  �شياقها  يف  تفهم 
ميكن  �أو  �لطبيعي")5(، 
�لذي  �لأدب  �أنه  على  تعريفه 
بني  �لتفاعل  بعالقة  يعنى 
وفاعلية  و�لبيئة،  �لإن�شان 
يف  �لبيئوي  و�لوعي  �لفكر 
م�شمون �لن�س، و�لذي يكون 
�شياق  �أو  بيئية  و�قعة  نتاج 
بيئي، �أي يكون �إنتاج �لن�س 
�لثقافية  �لق�شايا  �شمن  من 

�لنقد  ظهر  �لبيئي  �لأدب  ن�شوء  وفق  وعلى  �لبيئية، 
و�جلن�س،  "بالعرق،  �لهتمام  دعو�ت  مع  �لبيئي 
و�لطبقة و�لتاريخ، و�ملوؤلف، و�ل�شياق، و�ملكان")6(، 
ويعرف �لنقد �لبيئي باأنه: "�ملنهج �لنقدي �لذي يهتم 
بدر��شة عالقة �لإن�شان بالبيئة و�ملكان؛ و�أثر �لأر�س 
و�لطبيعة يف �لكتابات �لأدبية، �أي ��شتك�شاف معاين 
تخ�س  مقاربة  وهي  �لأدبية؛  �لن�شو�س  يف  �لبيئة 
�شيادة �لت�شور�ت �ملتمركزة ب�رصيا عن �لبيئة للدر�س 
هو  �لأدباء  �لهام  م�شدر  �أن  �عتبار  على  و�لتحليل؛ 
فيه  ت�شاركهم  �لذي  �لكوين  �ملخطط  يف  �نخر�طهم 
وعرفه  و�لطبيعية")7(،  �حليو�نية  �لكائنات  جميع 
�آخر باأنه: "ذلك �لنقد �لذي يهتم بدر��شة �لن�شو�س، 
نظرية  �شوء  ويف  و�لإبد�عية،  �لأدبية  و�خلطابات 
�أو  �لبيئة  مكانة  عن  تبحث  �إيكولوجية،  بيئة 
د�خل  �حلياة  �أو  �لأر�س  �أو  �ملكان  �أو  �لطبيعة 
و�لتحليل  بالتنظري  وذلك  و�لفني،  �لأدبي  �لإبد�ع 
و�لقر�ءة و�لفح�س و�لدر��شة بغية ر�شد روؤى �لكتاب 
بعد  وخا�شة  �لبيئة،  جتاه  و�ملثقفني  و�ملبدعني 

و�جلمعيات  �حلركات  ظهور 
و�ملنظمات و�لنو�دي �لد�عية 
بعد  بالبيئة،  �لهتمام  �إىل 
�لتلوث عامليا  تفاقم ظاهرة 
�إنه  �أي  وجو�ً")8(  وبحر�ً  بر�ً 
حول  �ملوؤلف  روؤى  ر�شد 
فرعا  �آخرون  وعده  �لبيئة، 
و�لدر��شات  �لأدبي  �لنقد  من 
بالبيئة  تعنى  �لتي  �لثقافية 
تف�شي  �إثر  وعنا�رصها 
�لتلوث �لبيئي و�لحتبا�س �حلر�ري، وت�شيد �لفوقية 
�لنقد  �أنه  �إىل  ونخل�س  �لبيئة)9(.  على  و�لر�أ�شمالية 
�لبيئية  �لإبد�عية  �لن�شو�س  بدر��شة  يعنى  �لذي 
�لبيئة كائنا له حقوق �حلفاظ على  �لتي جتعل من 
�إما  �لتغيري  حماولت  من  وت�شكيالته  عنا�رصه 
بالإ�شافة �أو �حلذف �أو �لت�شتيت �أو �لتهمي�س وغريها.
�لت�شميات،  من  كثري  �لبيئي  �لنقد  على  �أُ�شطلح 
�لبيئي)10(،  �لأدبي  و�لنقد  �لبيئي   �لنقد  منها:  
�خل�رص�ء  �لثقافية  و�لدر��شات  �لبيئوي،  و�لنقد 
وغريها،  �لإيكولوجي)11(  و�لنقد  �لأخ�رص  و�لنقد 
على  تن�شب  و�لت�شميات  �مل�شطلحات  هذه  ومعظم 
�لبيئة وعنا�رصها و�شماتها لتمييزه عن �لجتاهات 

�لثقافية �لأخرى.
ويقدم �لنقد �لبيئي "�إمكانية ت�شكيل و�شف �لطبيعة 
ت�شكل  �لتي  �ل�شيا�شية  و�لرب�مج  �لإن�شانية  و�لثقافة 
�لن�شو�س �لأدبية بهدف �لتو�شل �إىل حل ذي �شلة 
يتناول  �ملتنامية،...  �لبيئية  للكارثة  باملو�شوع 
وهو  �لطبيعية،  و�لبيئة  �لأدب  بني  �حليوية  �لعالقة 

في ظل هذه الظروف 
المستجدة نشأ تيار 

يعنى بالبيئة، ويحاول 
الحفاظ عليها، وزيادة 

الوعي البيئي لدى 
الناس.
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�للغة  من  كل  بني  للتفاعل  �أعمق  فهما  يوفر  بذلك 
و�إمنا  فح�شب،  ذلك  ولي�س  �لأدب")12(  يف  و�لبيئة 
تلعبه  �لذي  �لدور  حتليل  مهمة  عاتقه  "على  ياأخذ 
ثقافية  جماعة  خميلة  ت�شكيل  يف  �لطبيعية  �لبيئة 
يف حلظة تاريخية بعينها فاح�شا عن كيفية تعريف 
مفهوم �لطبيعة، وعن ماهية �لقيم �لتي تعزى �ليه �أو 

تنكره")113(.
و�لنقد  �لأدب  �جتاهات  تعدد  من  �لرغم  على 
بكافة  �ليه  ينظر  �لبيئي  �لنقد  �أن  �إل  �لبيئي)14( 

"حقل  �أنه  على  �جتاهاته 
نقدي بيئي معريف جديد، ن�شاأ 
بالدر��شات  �ل�شتعانة  عرب 
بالبيئة،  �ملت�شلة  �لعلمية 
ت�شري  �لتي  تلك  �شيما  ول 
نتيجة  �لكارثية...  �لآثار  �إىل 
�ل�شناعية")15(،  �لعو�مل 
�لبيئي  �لنقد  ن�شوء  يكن  ومل 
�لتغيري  �أ�شا�س  على  قائما 
يف �لبنى �لبيئية، و�إمنا على 
منها؛  بيئية  فل�شفات  عدة 

قرن �لوفرة وعلم �لبيئة �ل�شطحي 
و�لفل�شفة  �لعميق  �لبيئة  وعلم 
ولكل  �لهيدكرية)16(،  �لبيئية 
فل�شفة من هذه �لفل�شفات �ثر يف 
تكوين �لنقد �لبيئي، و�إ�شافة �إىل 

حقول �ملعرفة �لبيئية.
تقودنا  �لتعريفية  �ملقدمة  هذه 
من  �لنقد  هذ�  طبيعة  فهم  �ىل 
�بن  �شعر  على  �جر�ء�تنا  خالل 

�ملعتز . 
يعد �أبن �ملعتز من �ل�شعر�ء �لذين عنو� عناية فائقة 
من  �حل�رصية  بيئته  يف  يدور  ما  �شور  �إذ  بالبيئة، 
�ألو�ن ورو�ئح و�أ�شكال، وما يقوم بني عنا�رصها من 
تنا�شق و�إن�شجام، وما يحدث من تفاعل بينها وبني 
�لإن�شان �شلبا �أو �إيجابا، و�إىل جانب ذلك كانت للبيئة 
فالذ�ت  �شعره،  يف  �لفاعل  ح�شورها  �ل�شحر�وية 
�جلمعية �لعربية حا�رصة وفاعلة ومنفعلة يف �شعره 
�ملعتز  �إبن  تر�فق  فالبيئة 
وهو ميدح �أو يهجو �أو يتغزل 
�أو يعاتب وغريها)17(، لذلك 
وقع �إختيار عينة �لبحث على 
كان  وملا  للدر��شة،  �شعره 
�لبيئة،  مع  يتفاعل  �لإن�شان 
�أما بالإفادة من �إنتاجها من 
باإ�شاءة  �أو  �إليها  �إ�شاءة  دون 
متبادل،  عطاء  �شكل  على  �أو 
ندر�س  �أن  �رتاأينا  لذلك 
وفق  على  �ملعتز  �بن  �شعر 

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.

يحاول اإلنسان في 
النص الشعري أن 

يستهلك إنتاج البيئة 
لصالحه ولكنه استهالك 

مسيء، يقضي فيه 
على الكائنات الحية 

بطرائق متنوعة.
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�أمناط ثالث، وهي منط �لإنتاج ومنط �لتو�زن ومنط 
�لإ�شتهالك.

اأوال: منط االإنت�ج:

وعنا�رص  طائلة،  بثو�ت  �لطبيعية  �لبيئة  تتمتع 
حية،  غري  وكائنات  حية  كائنات  منها  متعددة، 
عنا�رص  ومنه  �شاكنة  �أو  ثابتة  عنا�رص  ومنها 
متحركة، ومعظم هذه �لعنا�رص متتلك قدرة �إنتاجية 
بع�س،  من  �لإفادة  �إىل  بع�شها  توؤهل  كبرية، 
من  با�شتغاللها  �لإنتاجية  هذه  من  يفيد  و�لإن�شان 
وبذلك  لها،  �رصر�  ي�شبب  �أو  �ليها،  �لإ�شاءة  دون 
حتافظ �لبيئة على ��شتمر�رها يف �لإنتاج بال�رصعة 
و�لقيمة �لإنتاجية نف�شها، ول تتعر�س �إىل حماولت 
�لعبث  حماولت  �أو  بالقوة،  و�لت�شيد  �لهيمنة  فر�س 
�أو  �لفردية  �لإبادة  �أو حماولت  �حليوية،  مبقدر�تها 
�جلماعية، و�إفادة �لإن�شان تت�شمن منحيني، منحى 
مادي، يتمثل يف �لإفادة من �لبيئة ماديا، كالإفادة 
منها يف �لطعام و�ل�رص�ب و�مل�شكن و�لأثاث وغريها، 
�لإح�شا�س  يف  يتمثل  ح�شي،  �أو  معنوي  ومنحى 
�حل�شية  معطياتها  من  �حلو��س  و�إ�شباع  بجمالها، 

�لر�ئحة و�للون و�ل�شكل وغريها.
�لأول  �لنوع  يف  �ملعتز  �بن  �شعر  من  ملورد  ومثال 

قوله)18(:

�أعددُت للج��������ار وللُعفاة
                                         كوَم �لأعايل �ملت�شامياِت

رو�زقًا يف �ملحل ُمطعماِت
                                       بو�ركًا يف �ملاء ر��شخاِت

بي����ن ِكمام مته����������ّدلٍت
                                         كُجمِم �لغيِد �ملجّعد�ِت

�أبدْت من �لّكافور �شاحكاِت
                                     بي�شًا عن �لغماِد فا�شالِت

َن �إىل ميقاِت حتى �إذ� �رصِ
                                     رحَن من �جلوه����ر ُموقر�ِت

بالذهب �لرطب مكّلالِت
                                   وبالي�������������و�قيِت متّوج����ِت 

متحركة  غري  �شاكنة  �شورة  �ملعتز  �إبن  ير�شم 
من  �مل�شتمدة  �حل�شية  بالت�شبيهات  مليئة  للنخلة، 
�لكرمي  �لقر�آن  و�شفها  وقد  وبيئته،  �لعربي  حياة 
يف قوله تعاىل: ))وهزي �ليك بجذع �لنخلة ت�شاقط 
عليك رطبا جنيا(( )19( وجاء يف �حلديث �ل�رصيف: 
))�كرمو� عمتكم �لنخلة فاإنها خلقت من �لطني �لذي 
�لو�شف  هذ�  �ل�شالم((،  عليه  �آدم  �شيدنا  منه  خلق 
�ملت�شعب �لذي حاول فيه �أن ير�شم تفا�شيل �لنخلة 
كاملة، طولها، جذعها، تهولها بالرطب، ثباتها يف 
جتذر  عن  للمتلقي  �شورة  وليعط  وغريها  �لأر�س، 
هذ� �لكائن يف �لأر�س، وحالوة ثماره �لتي يقدمها 

�إكر�ما للجار و�ل�شيف.
�لتي  �لوفرية  ثمارها  يف  للنخلة  �لإنتاجية  تتمثل 
وقيمة  حالوة  من  �لثمار  هذه  به  ومتتاز  حتملها، 
�لن�س  فيظهر  �لأخرى،  و�لكائنات  لالإن�شان  غذ�ئية 
�لإنتاج  ��شتهلك هذ�  �لإن�شان فقد  �أما  �لنخلة،  عطاء 
من دون �أن يلحق �رصر� بالبيئة �أو ي�شيء ��شتعمالها، 
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بل جنده �أمعن يف و�شفها بالعطاء و�جلمال، وذلك 
�لنوع  ومثال  لديه.  �خلري  موطن  باأنها  لإح�شا�شه 

�لثاين قوله)20(:

و�نظر �إىل دنيا ربيٍع �أقبلْت
                                          مثل �لبغيِّ ترّبجت لزناةِ 

جاءتَك ز�ئرًة كعاٍم �أوٍل
                                      وتلّب�شْت فتع����طّرت بنباِت

          و�إذ� تعّرى �ل�شبح من كافوره
                                  نطَقْت �شنوُف طيورها بلغاِت

            و�لورُد ي�شحك من نو�ظر نرج�ٍس
                                    قذبْت و�آذن حّبه�������ا مبماِت

           فتتّوج �لزّرع �لف������تي ب�شنبٍل
                                غ�ّس �ملكا�رِص �أخ�رِص �ل�شعر�ِت 

 
يزور  وهو  للربيع،  متحركة  �شورة  �ل�شاعر  ي�شور 
كل عام بلبو�شه �جلميل �لأر�س و�ل�شماء، و�ل�شباح 
ويتري  �خلالب،  مبنظره  �لكائنات  فيبهج  و�مل�شاء، 
عدة  ر�شم  �إذ  م�شاهديه،  لدى  باجلمال  �لإح�شا�س 
بتلونها  �لأر�س  ف�شور  خمتلفة؛  زو�يا  من  �شور 
ب�شق �لألو�ن، و�لطيور باأحلانها و�أ�شو�تها �ملختلفة، 
�لتي  و�لنباتات  �لربيع،  بعودة  �ملبتهجة  و�لورود 

حملت �لثمار و�لبذور يف جو�نبها.
تظهر �لإنتاجية يف �لن�س �ل�شعري بازدحام �لربيع 
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بكائنات متعددة وخمتلفة، وكل منها له �إنتاجه يف 
بيئته، فالزهور و�لطيور تبث يف �لنف�س �لطماأنينة، 
مع  و�لتماهي  و�لإن�شجام  بالإرتياح  و�ل�شعور 
�إنتاجيتها يف  معطيات �لبيئة، وبذلك حققت �لبيئة 
�أن  دون  من  و�نفعاليا،  نف�شيا  )�لإن�شان(  �ملتلقي 
بل  �لبيئة،  �إىل  �لإن�شان  من  �رصر  �أو  �إ�شاءة  حت�شل 

كان تفاعال �إيجابيا مثمر�ً.

ث�نيً�: منط التوازن:

�لبيئة  مع  �حلقيقي  �لتفاعل  يف  �لنمط  هذ�  يتجلى 
معطيات  متنح  �لبيئة  �أن  فكما  �إيجابا،  �أو  �شلبا 
حياتية �لإن�شان فهي تقوم �أي�شا على �شلب بع�س ما 
لالإن�شان من �نفعالت وعو�طف و�شلوكيات وغريها، 
و�لعطاء،  �لأخذ  يف  �لبيئي  �لتو�زن  يتحقق  وبذلك 
و�حيانا  فعال،  متو�زنا  تفاعال  �لتفاعل  وي�شبح 
ي�شهم �لإن�شان يف �حلفاظ على �لبيئة بزر�عة بع�س 

هذ�  ففي  �حليو�نات،  ببع�س  �لعناية  �أو  �لنباتات 
�لنمط تظهر �لإ�شاءة و�لإح�شان من �لطرفني، كما يف 

قول �بن �ملعتز)21(.

حتى �إذ� �عتدلت عليهم ليلة
                            �شقطو� �إىل �يدي قالئ�س نحل

ثم ��شتثارتهم دليال  فارطا
                        ي�شمو لغايته بع����������يني �جدل

يدعى بكنيته لآخر �شمنها
                          يوما ويدعى با�شمه يف �ملنهل

       لب�س �ل�شحوب من �لظهائر وجهه
                      فكاأنه ماويٌة ل�������م ت�شقل

    �شار بلحظته �ذ� ��شتبه �لهدى
                               بني �ملجرة و�ل�شماك �لأعزل 

 
تظهر يف ن�س �ل�شاعر جمموعة من �لأحد�ث تتج�شد 
يف مكان و��شع ممتد على طول �شحر�ء قاحلة، ت�شري 
و�حلنكة  باملهارة  يتميز  دليل  مع  �أ�شخا�س  فيها 
�شباق �إىل قيادتهم حيث بغيتهم، وهم يركبون �إبال 
�لطريق، ويف  �مل�شافة و�شعوبة  لتتحمل طول  فتية 
كل ذلك فاإن دليلهم �أحيانا يهديهم �إىل �لطريق، ويف 
بالنجوم حتى  فيهتدي  �لطريق  ي�شل  �أخرى  �أحيان 
يفتقدون  �ل�شحر�ء  ويف  و�مل�شري،  �لدرب  له  تنري 
فينادونه  �ملاء،  عن  للبحث  �لدليل  في�شعى  �ملاء، 
�ملاء  يبلغ  وعندما  له،  و�إجالل  �حرت�ما  بكنيته 
�إبن  ن�س  �شورها  �لأحد�ث  هذه  با�شمه،  ينادونه 
�ملعتز يف �رص�ع �لإن�شان مع �لبيئة، فكما �أن �لبيئة 
�لإن�شان برمالها ومناخها  �ل�شحر�وية قا�شية على 
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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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مائها،  وعيون  باإبلها  له  معطاءة  هي  ووح�شها، 
�لبيئة، ويف عالقاتها مع  �لتو�زن يف  فيتجلى منط 
�لإن�شان، �إذ متنح ومتنع مبعطياتها �حل�شية و�ملادية.

�أو كقوله)22(:
                جنان و��شجار تالقت غ�شونها 

                              فاأورقن بالثمار و�لورق �خل�رص 
ترى �لطري يف �غ�شانهن هو�تفا

                         تنقل من وك����������ر لهن �إىل وك�����ر
هجرت �شو�ها كل د�ر عرفتها

                     وحق لد�ر غي�������ر د�رك بالهجر
وبينان ق�رص قد علت �رصفاته

                       ك�شف ن�شاء قد تربعن يف �لزر
و�نهار ماء كال�شال�شل فجرت

                    لرت�شع �أولد �لرياحني و�لزهر
وميد�ن وح�س ترك�س �خليل و�شلمه

                       فيوؤخذ منها ما ي�شاء على قدر
�إذ� م��������ا ر�أت ماء �لثيا ونبته

                           ن�شني وثوب �لكلب فيهن و�ل�شقر 
 

ي�شور �لن�س عدة �شور، تتد�خل مع بع�شها لتكون 
من  لرو�شة  و�لأجز�ء  �لعنا�رص  متكاملة  �شورة 
ريا�س �حد ق�شور �لع�رص �لعبا�شي، فال�شاعر ير�شم 
�شورة عن تفاعل �لإن�شان مع �لطبيعة تفاعال يثمر 
عن عطاء �لإن�شان لها، و��شتقبال �لبيئة لهذ� �لعطاء 
حتى �أ�شحت �أجز�وؤه منجمة مع بع�شها، فالرو�شة 
�لإن�شان وفعله،  �لتي حتيف بالق�رص هي من �شنع 
�لأنهر  و�شق  و�لزهور  �لأ�شجار  زر�عة  يف  متثلت 
�لإفا�شة  وهذه  و�لطيور،  �خليول  وتربية  للرو�شة، 
�أخر  �إىل  مكان  من  عنا�رصها  بع�س  ونقل  للبيئة، 
�لبيئتان  �لتنويع و�لن�شجام، فاختلطت  �أ�شهمت يف 

�لطبيعية و�ل�شناعية يف �لن�س.
على  تنعم  �لبيئة  جند  للبيئة  �لإن�شان  عطاء  و�أمام 
حو��شه  ومتتع  باجلمال،  بالإح�شا�س  �لإن�شان 
�إىل  طور  من  تخرجه  �لتي  �لفائقة  باللذة  وعو�طفه 
كل  عنه  وتنزع  و�لتفاوؤل،  �لأمل  ومتنحه  �آخر،  طور 
�إح�شا�س باخليبة �أو �لياأ�س وجترد عن كل �لنفعالت 
بني  بيئيا  تو�زنا  �لن�س  حقق  وبذلك  �لالو�عية، 

�لإن�شان و�لطبيعة يف �لعطاء �ملتبادل �لإيجابي.
ثالثا: منط �لإ�شتهالك

من  �لعنا�رص  متنوعة  بالعطايا،  ز�خرة  �لبيئة   
�لكائنات  �أحد  و�لإن�شان  حية،  وغري  حية  كائنات 
�حلية يف �لبيئة، �لذي ينفعل ويتفاعل معها، وعلى 
باملو�رد  م�شتهلكة  �حلية  �لكائنات  �أن  من  �لرغم 
�لبيئة �إل �أن �لإن�شان يعد �لأوفر حظا يف �ل�شتهالك، 
لأن �جلو�نب �لبيولوجية ووظائف �لأع�شاء �حليوية 
و�جلو�نب �لنف�شية يف �لإن�شان حتتاج �إىل ��شتيعاب 
��شتمر�رية بقائه  �لبيئة لأجل  قدر �كرب من عنا�رص 

إن صراع اإلنسان مع البيئة 
سلبا أو إيجابا تمظهر في 

نصوص أدبية خلدت البيئة، 
ونقلت مظاهرها، ووظفت 

عناصرها الصامتة والمتحركة 
في تفعيل شعرية النص.
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�لأر�س، ولكن هذ� �ل�شتهالك يكون جائر� يف  على 
بع�س �لأحيان في�شبب تلفا و��شمحالل، ويف �أحيان 
عنا�رص  لأحد  و�لنقر��س  �ملوت  ي�شبب  قد  �أخرى 
�لقدمي   �لعربي  �ل�شعر  يف  تد�ول  �لأكث  وهو  �لبيئة، 
و�شعر �بن �ملعتز خا�شة، لأن �لإن�شان قيمة عليا يف 
�لبيئة، وهو �شيد �لأر�س، و�لكائنات �لأخرى هي �قل 

مرتبة منه.
�ملعتز  �بن  �شعر  يف  �لنمط  هذ�  على  جاء  ومما 

قوله)23(:

غدوت لل�ش���������يد بفتيان جنب
                                   و�شبب للرزق من خري �شبب

غد� فالقي �لطري حتف من كثب
                                وهي على ماء �خلليج ت�شطحب

  يطلب دينا يف �لنفو�س قد وجب
                             ذو مقلة تهتك ��شت��������ار �حلجب

كاأنها يف �لر�أ�س م�شمار ذهب
                            كانت لنا و�شي�����������لة فلم تخب

 يعلو �ل�شمال كالأمري �ملنت�شب
                        �أمكنه �جلود فاأع�������طي ووهب

 ذو من�رص مثل �ل�شنان �ملخت�شب
                    وذنب كالذيل ري�������ان �لق�شب

��شبل فوق ع�������طبة من �لعطب
                       ك������ان فوق �شاق�����ه �ذ� �نت�شب

من حلل �لكتاب ر�نا ذ� هدب
                     قد وثق �لقوم ل�����������ه مبا طلب

فهو �إذ جلى ل�شيد و��شطر
                    عرو� �شكاكينهم م������������ن �لرتب

من  �لطبيعة  على  جائر�  حدثا  �ملعتز  �إبن  �شور 
�لعربي  �لبز�ة، و�ل�شيد ميار�شه  �لإن�شان، وهو �شيد 
�إذ �رتبطت مهنة �ل�شيد لديه مب�شدر  مهنة وهو�ية، 
حتولت  ثم  �لبد�وة،  عهد  يف  �ملعي�شة  وتوفري  �لرزق 
مدن  �إىل  ينتمي  �لعربي  ��شبح  عندما  هو�ية  �إىل 
علم  يف  �ل�شيد  ميثل  �حلالتني  كال  ويف  ح�رصية، 

�لبيئة �إ�شاءة لها وجور� عليها.
يحاول �لإن�شان يف �لن�س �ل�شعري �أن ي�شتهلك �إنتاج 
فيه  يق�شي  م�شيء،  ��شتهالك  ولكنه  ل�شاحله  �لبيئة 
على �لكائنات �حلية بطر�ئق متنوعة، )غدوت لل�شيد، 
�لرغم مما ميتلكه  �لقرب( على  �شكاكينهم من  عرو� 
ف�شيلته  عن  تختلف  �شكلية  �شمات  من  �لبز�ة  طائر 
وطول  جناحه  بق�رص  ميتاز  �إذ  �ليها،  ينتمي  �لتي 
قو�ئمه وذنبه، وما يتمتع به من قوة ع�شلية توؤهله 
�لإن�شان  �أن  �إل  و�حليو�نات  �لأخرى  �لطيور  ل�شيد 
وهذه  لها،  و�شيد�  �لطبيعة  على  قوة  نف�شه  يف  يجد 
�أن ت�شاهيها قوة  لالإن�شان ل ميكن  �لقوة �ملركزية 
�أخرى من �لكائنات يف �لبيئة، فهي �شعي لأجل بقاء 
و�إق�شاء  تهمي�س  ح�شاب  على  ودميومته  �لإن�شان 

وموت �لكائنات �لأخرى.
�أو كقوله)24(:

ولقد وطئت �لغيث يحملني
                                 طرف كلون �لورد حني ورد

     مي�شي فيعر�س يف �لعنان كما
                               �شدف �ملع�شق ذو �لدلل و�شد

طارت به رج���������ل مل�شعة
                               رجامة حل�شى �لط�����ريق ويد
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جماع �طر�ف �ل�شو�ر فما 
                                �ألأوىل عليه �ذ� ج�����رى باأ�شد

بل �ملها بدمائهن ومل
                                     يبتل منه باحلميم ج�شد

وكاأنه ر�شا بو�بية
                                       يعطو باأكرم �شفحن وخد

وكاأنه موج بذوب �إذ�
                                      �طلقته و�ذ� حب�شت جمد

وكاأنه برد على ��شل
                                     طارت به �لأرو�ح ثم ركد 

 
يقدم �ل�شاعر حدثا و�شورة حركية عن قد�شه، مليئة 
�أن  خاللها  من  �أر�د  و�ل�شتعار�ت،  بالت�شبيهات 
�لتحمل، وو�شف  يبني �رصعته وقوته، وقدرته على 
�أع�شائها، وهو من خالل هذ� �لو�شف تتجلى منزلة 
�لقدمي،  منذ  رو�شها  فقد  لالإن�شان،  بالن�شبة  �لفر�س 
�حلرب  ويف  �أخر،  �إىل  مكان  من  للتنقل  و��شتعملها 
يعتليها �لفار�س للقتال، وغريها من �لأمور �لأخرى، 
للخيول  �جل�شمية  �خل�شائ�س  ��شتغل  فالإن�شان 
�شيئا،  مينحها  مل  ذلك  مقابل  يف  ولكنه  �ل�شاحلة، 
بل �أنه عندما عمل على تدجينها كان يق�شد �لفائدة 

ل�شاحله، ولي�س من �جل �حلفاظ عليها.

)رجل  �شلبيا  ��شتهالكا  �لفر�س  �لإن�شان  ��شتهلك 
مل�شعة... ويد( )يذوب �ذ� �طلقته، و�ذ� حب�شت جمد(، 
و�جلهد  �لوقت  توفري  لأجل  �خليول  ��شتعملت  �إذ 
با�شتعماله  �ليها  �أ�شاء  �لإن�شان  ولكن  لالإن�شان، 
�أدو�ت �لتدجني كال�شوط و�حلب�س وغريها على �لرغم 

من �لإمكانيات �لتي تقدمها �خليول لالإن�شان.
نلخ�س مما �شبق �إىل �أن �لإن�شان يتفاعل مع �لبيئة 
�شلبا �أو �إيجابا، على وفق �أمناط ثالث؛ منط �لإنتاج 
ومنط �لتو�زن ومنط �ل�شتهالك؛ ويقوم منط �لإنتاج 
و�حل�شية  �ملادة  �ملعطيات  من  �لإن�شان  �إفادة  على 
�مل�شا�س  �أو  بها  �ل�رصر  �إحلاق  دون  من  للبيئة 
�لبيئة  فتقدم  �لتو�زن  منط  �أما  �حليوية،  بجو�نبها 
�إنتاجا لالإن�شان، وي�شاعد �لإن�شان �لبيئة يف �حلفاظ 
عليها �إما بالإ�شافة �إليها �أو �لنقل من مكان �إىل �أخر، 
�أو بالتكثري �أو بالتطعيم وغريها، �أما منط �ل�شتهالك 
�شلبي،  ب�شكل  للبيئة  �لإن�شان  ��شتغالل  فيت�شمن 
بعي�شها  �لإ�رص�ر  �أو  قتلها  �أو  تعنيفها  �إىل  فيعمد 
وبيئتها وغريها، ويعد �لنمط �لأخري )�ل�شتهالك( هو 
�لإنتاج،  �بن �ملعتز، ثم منط  �لأكث �شيوعا يف �شعر 
وذلك  �لأولني،  للنوعني  بالن�شبة  �لتو�زن  ويقل منط 
لأن �لإن�شان �لعربي م�شتهلك للبيئة، حتى و�إن حاول 
�أن ينتج فيها فاإنه يرو�شها خدمة مل�شاحله �ملادية 

و�ملعي�شية.
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أثر البيئة والمكان في شعر 

مصطفى جمال الدين

د. ب�قر حممد جعفر الكرب��شي                                                                                                                                         

مل يكن �ملرحوم �ل�شيد م�شطفى جمال �لدين �شاعر�ً قليل �ل�شاأن ول ممن ل يوؤبه 
ب��ه ب��ل كان فحاًل من فحول �ل�ش��عر�ء، ذ� منزل��ة عالية جد�، ولد �ش��نة 1927م 
يف قرية )�ملوؤمنني( من ريف �ش��وق �ل�ش��يوخ يف �ملدين��ة �لتي �جنبت �ملبدعني 
من �ل�ش��عر�ء و�ملفكري��ن و�لوطنني و�لفنان��ني، �لنا�رصي��ة ذ�ت �لتاريخ �لبهي، 
�إذ تهي��اأ لل�ش��اعر جم��ال �لدين �أن يعي�س يف �ش��نينه �لوىل يف كن��ف جّده. ويف 
�و�خر �شنة 1938م �لتحق �شاعرنا باجلامع �لهندي يف �لنجف �ل�رصف يدر�س 
)�لجرومية( ويحاول فهم )قطر �لندى( لإبن ه�ش��ام وحفظ رجز )�للفية( لإبن 
مال��ك، فمنذ ذلك �لعام وحتى هجرته عن �لعر�ق �ش��نة 1980م كان لبيئة هذه 

�ملدينة، �ثر و��شح يف حياته فقد قال فيها نث�ً و�شعر�ً.. 
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�إ�شلوبا  �ل�شعري  �لن�س  يف  �ملكان  �شكل  يعد 
�إىل  �لدخول  �لن�س من  متلقي  لأنه ميّكن  فنيا 
يف  يبنّي  كما  معامله،  و�در�ك  �ل�شعري  �لعامل 
�لوقت نف�شه �إ�شلوب �ل�شاعر يف �إ�شتخد�م �أدو�ته 
�لفنية يف �لتعبري عن �أفكاره وم�شاعره وفهمه 
�إي�شال  �أي�شًا مدى قدرته على  للحياة، ويحدد 
جتربته �ل�شعرية �ىل �ملتلقي، فالبيئة و�ملكان 
على  فيقومان  �ل�شاعر  عند  مهمًا  دور�ً  يلعبان 
و�ملكان،  وبيئته  �لن�شان  بني  وطيدة  عالقة 
ت�شابه،  عالقة  و�ملدينة  �لن�شان  بني  �أن  �إذ 
فللمجموعات كما تكون على �شورة �ملدن �لتي 
ت�شكنها تكون �ملدن على �شورة �لن�شان �لذي 
ين�شئها. فمن �ملدن ما هو بدوي موح�س ومنها 

ما هو �أليف ي�شت�شلم لع�شاقه من دون حتفظ.
ي�شتعيد  وهو  �لدين  جمال  �ل�شاعر  حاول  فقد 
تاريخ  ر�شم  يعيد  �أن  �لأوىل،  �لأمكنة  مالمح 
يتال�شى  �أن  قبل  و�حللم  و�لذ�كرة  �ملكان 

عليه  وتاأثريهما  وبيئتها  �ملدينة  �شورة  قدم  ثم  ويغيب، 
�نتباه �ملتلقي  للمكان يثري  وعلى حياته، حتى �شار ذكره 
�لعجيب  �حل�شور  هذ�  �إدر�ك  يف  للم�شاركة  حو��شه  وي�شحذ 
لهذ� �ملكان. وعليه فان لكل مدينة معامل متيزها وتعطيها 
نكهتها وتر�شم �شخ�شيتها وبالتايل تكون مدينة �أليفة ي�شعر 
�أعطت  �لأ�رصف  فالنجف  و�لهناء.  بالر�حة  �لن�شان  فيها 
لل�شاعر �شورة فنية ظهرت يف ثنايا �لديو�ن در�س �لباحث 
ودر�َس  �شعره،  على  �ملدينة  بيئة  تاأثري  مو�شحًا  معظمها 
�أي�شًا يف �لبحث ما تاأثري �ملدينة �لأخرى عليه و�أق�شد بغد�د 

وما كتبه فيها من �شعر 
ينبغي  �لدين،  جمال  م�شطفى  �ل�شيد  �ل�شاعر  عن  يكتب  من 
�أحد�ثها  �لتي عا�س فيها و�شحب  �أن ي�شتعر�س �ملرحلة  له 
مدينة  �أبن  يكن  مل  �لدين  جمال  فال�شيد  �أي�شًا،  و�أجيالها 
ريف  يف  )�ملوؤمنني(  قرية  يف  ولدته  كانت  و�إْن  بعينها، 
�أخذ  �لنا�رصية، ففي مر�حل حياته  �ل�شيوخ مبحافظة  �شوق 

علومه و�شور حياته من بيئات خمتلفة تفتحت فيها مد�ركه 
�لطبيعة  برب�ءة  يتمتع  �لذي  �لريف  من  فاأنطلق  و�أحا�شي�شه 
و�لأحا�شي�س و�لت�شور�ت ثم �أنتقل �ىل �ملدينة �لتي هي �أكث 
وعيًا وتعقيد�ً، �ىل �لنجف �لأ�رصف �لتي هي ملتقى �لعلماء 
و�لأدباء من جهة، وملتقى �لتيار�ت �لفكرية من جهة �أخرى، 
وملا كان �ل�شيد م�شطفى يت�شف بقدر�ت و�إ�شتعد�د�ت عالية 
عرف بها منذ �شغره، �أ�شتطاع �أن يكون �شوتًا متميز�ً �أينما 
حل، يف �لنا�رصية �أو �لنجف �أو بغد�د �أول �لأمر، ثم �لعر�ق 

و�ل�شام و�خلليج وباقي �لآفاق بعد ذلك )1(
حياة  يف  �ملهمة  �ملحطة  كانت  �لأ�رصف  �لنجف  ومدينة 
�ل�شاعر جمال �لدين، �إذ تو�فر لهذه �ملدينة ما َقل �أن يتو�فر 
 : �خلاقاين  ح�شن  �لدكتور  يقول  �أخرى.  عر�قية  ملدينة  مثله 
"�ذ ن�شاأت فيها بيئة علمية �أتاحت �لفر�شة �لكبرية للنه�شة 
�ل�شتمر�ر  بعو�مل  و�أمّدها  �لنه�شة  هذه  غّذى  وقد  �لأدبية، 
من  �شيما  ول  للعلم،  طالبًا  �ملدينة  هذه  �ىل  َيفُد  كان  من 
وجدت  �أدبية  فطرة  �أهل  و�شكانها  �جلنوبية،  �لعر�ق  مدن 
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�لظهور  ثم  و�لنمو، ومن  و�ل�شقل  للتهذيب  �لكبرية  فر�شتها 
�ملتمكن يف بيئة �لنجف �لعلمية �لأدبية، ولو فح�شنا �أغلب 
�لذين طارت �شهرتهم با�شم مدينة �لنجف �لأ�رصف  �ل�شعر�ء 
لوجدنا �أنهم قد وفدو� �إليها من مدن �أخرى، ثم ��شتقرو� فيها 
لتكون م�شكنًا لهم هم و�آباوؤهم �أو �أجد�دهم �لأدنون يف �أبعد 
تقدير، وهذ� مما يح�شب لهذه �ملدينة �لتي ت�شتوعب من يفد 
�ليها من غري �أبنائها فتغذيه بز�دها ثم متنحه �لقدرة على 

�لطري�ن باأجنحة �ل�شهرة با�شمها")2(
�لطالقاين  �ل�شيد حممد ح�شن  يقول  �لأ�شباب وغريها  ولهذه 
"جند يف �لنجف ظاهرة ت�شتلفت �لأنظار ب�شورة م�شتمرة   :
وبكل جالء وو�شوح، فقد ميزت �لنجف بوجه خا�س بحيث 
كثة  وهي  �لعر�قية،  �ملدن  من  غريها  فيها  ت�شاركها  مل 
قًلبت  لو  فاإنك  �لأدباء،  وفحول  �ل�شعر�ء  مل�شاهري  تخريجها 
بطون �لكتب �لتاريخية وغربلت معاجم �لرت�جم ملا وجدت 
�لناحية  هذه  يف  �لنجف  ت�شاهي  �لقريبة  �لبلد�ن  من  بلدة 
�حل�شا�شة، فلقد �زدهرت بال�شعر�ء طيلة �لقرون ب�شكل عجيب 
ول �شيما يف �لقرون �لأربعة �لأخرية �لتي نبغ فيها �شعر�ء 

��شتهرو� يف عامل �لأدب �شهرة ذ�ئعة مل تتفق لأية بلدة من 
�لبلد�ن �لعربية �لأخرى.)3(

�شورة  �لدين  جمال  لل�شاعر  �أعطت  �لأ�رصف  �لنجف  �إن 
�ل�شاعر عليها  �إذ كان يطلق  �لديو�ن،  ثنايا  فنية ظهرت يف 
)�ملنبت �حلقيقي(. ففي ق�شيدة له عنو�نها )لالإمام وللنجف 

وللعر�ق( يتحدث فيها مع �لوطن ويقول: 

              ويا وطنًا لو �ّن )�خللد( �أزرى 
                                             برونقِه لقلُت له ح�شود’

              �أدمي ثر�ك �أروع ما نفدي 
                                            ونبُع رو�ك �أنبل’ ما نرود’

              كاأّن ح�شاَك ممتقعًا قلوب
ٍم �شدوٌد َ                                            يقّلبها على �ضَ

            وطيب ن�شيمك �ل�شاجي عتاب 
                                           تهدهده على �أمٍل وعود’

            �أحّبك بل �أحّب خ�شوع نف�شي
                                           ببابَك حني �أحلَم بي �أعود’

            و�أع�شق’ فيك �آهة كّل قلٍب
                                           له بني �لثى غزُل فقيد’

           و�أيام   جم�شدة   ورمًى
                                     يثثر بالهوى ورمًى �شهود’

          وكم بني �ل�شخور رميم لهٍو
                                      ت�شيده �ل�شبا فيما ي�شيد’ 

          متر به  فنق�رص  من  خطانا
                                      خمافة �ن ير�ع فم  وحيد’)4(

وحني تذكر رملة �لنجف بعد غربته �لإجبارية عنها يناجيها 
وملء �لعني لهفة لها فيقول يف ق�شيدة له عنو�نها )من �أم�س 

�لأمة �ىل غد( :

  يا رملة �لنجف �ل�رصيف تذكري
                                  ظماأ �لعيون ففي يديك �ملورد’

يعد شكل المكان في النص 
الشعري إسلوبا فنيا ألنه 
يمّكن متلقي النص من 

الدخول إلى العالم الشعري 
وإدراك معالمه، كما يبّين 

في الوقت نفسه أسلوب 
الشاعر في استخدام أدواته 

الفنية في التعبير عن أفكاره 
ومشاعره وفهمه للحياة.
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  حنت فكان لها بذكرك م�رصح
                              و�شكت فكان لها برملِك �أثمد’)5(

ويف �لق�شيدة نف�شها نرى �أّن �لإح�شا�س باملكان لدى جمال 
دور  يتذكر  وهو  وبخا�شة  و�شديد،  عنيف  �إح�شا�س  �لدين 
�أظفاره  نعومة  من  وتن�شئته  تربيته  يف  وبيئتها  مدينته 
وحتى كهولته و�شيخوخته فقد عا�س �لغربة و�ملر�س معًا، 

فكان لديه �لإح�شا�س بالوطن فيقول :

      �أ�رصقت بي نور�ً وغر�شي ناعُم 
                                     وزهوت بي ثمر�ً وعودَي �أغيُد 

      ووقيتني غرر �ل�شباب فما �ْلَتوت 
                                            قدٌم ول �متدت لنا ق�شد�ً َيٌد 

     وعربت بي نهر �لكهولة مل ي�شق 
                                       ذرعًا ب�شاريتي �ل�رص�ع �ملجهٌد 

     حتى �ذ� )�ل�شتون( �أثقل جذعها 
                                            ثلج �ل�شتاء وباح ذ�ك �ملوقُد 

     �ألفْيتني ومالب رملك يف مدى 
                                          عيني من زهر �لكو�كب �أبعُد 

   ووجدتني �أناأى و�أحمل يف دمي 
                                           من ذكرياتك مابه �أجتّلد ُ)6(  

و�ل�شاعر حتمُا مييل بوعي �أو لوعي �ىل تاأ�شي�س خ�شو�شيته 
�ل�شعر  فكان  �ل�شاعر،  �شمات  �شعرية من  �شمة  �أهم  �لتي هي 
ول يز�ل �ملعرّب �لوحيد ع�م�ّا يجي�س يف �لأعماق من م�شاعر 
ومت�شكه  و�عتز�زه  حّبه  عن  �ل�شاعر  بها  يف�شح  جيا�شة 

ح�شن �خلاقاين 

حممد ح�شن �لطالقاين �شورة تاريخية ملدينة �لنجف.
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�لنجف  مدينة  �لدين  �ل�شاعر م�شطفى جمال  فيعد  بالوطن، 
من  لها  ملا  للعلماء،  وموئاًل  �لدينية  للمرجعية  عا�شمة 
ح�شور قوي وموؤثر على �شعيدي �لتنظيم و�لفعل يف �لعديد 
�لفكرية  �لإ�شالمية  �جلهادية  و�لنتفا�شات  �لثور�ت  من 
و�ل�شيا�شية د�خل �لعر�ق وخارجه، فاإعالن �جلهاد يف ثورة 
�لدين من  ولهذ� يكث جمال  ذلك،  �لع�رصين خري مثال على 

�لإ�شارة �ىل م�شامني �جلهاد و�لن�شال و�لثورة يف ثنايا د
�لنجف  رملة  �إىل  �أخرى  مرة  �لدين  جمال  �ل�شاعر  ويعود 
�لأ�رصف لأن تتملى ورد )�جلنيه �حلمر�ء( �لقاين مذكر�ً بدماء 
�شّمخت  �لتي  �لطاهرة  �لدماء  من  وغريهم  �ل�شهد�ء  �لأئمة 
حركة �لتاريخ لتبقى كلمة �حلق حّية �شاجة باحلركة مدوية 

حمركة فاعلة  فيقول :

     و�لغر��س �لتي تفتق عطر�ً 
                                   بني �أور�قها دم �لأنبياء ِ

     رويت من دماء )علي( بكوفان 
                             ورهط )�حل�شني( يف كربالء        

ويقول  �أخرى  مدينة  �إىل  �لدين  جمال  �ل�شاعر  ينتقل  ثم 
حتية  نظمها  �لتي  )بغد�د(  ق�شيدة  ففي  �ملعرّب،  �شعره  فيها 
�لتي  �لبيئة و�ملكان  �أخرى من  �لألفي دللة  لها يف عيدها 
لهذه  �لذهبي(  )�لع�رص  �شور  فيها  في�شتعر�س  يخاطبهما 
وغريها  و�لفن  و�لأدب  و�لعلم  و�ل�شيا�شة  �حلكم  يف  �ملدينة 

فيقول يف مطلعها : 

�شورة تاريخية ملدينة  بغد�د 
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ب�غ�د�د ما ��شتبكت عل�ي�ك �لأع�رص 
                                    �ّل ذوت ووريق عمرك �أخ�رُص 

مرت بك �لدن�ي��ا و�شبحك م�شم�س 
                                  ودج�ت عل�ي�ك ووجه لي�لك مقمر 

ويقول فيها �أي�شًا :

     ب�غ�د�د مل يعد �لزمان كاأم�ش��ه 
                                     فكر�ً ت��باع وخاطر�ً ُي�شتاأجُر )7(     

ومن خالل ما تقدم فالق�شيدة �ل�شعرية عند �ل�شيد م�شطفى 
جمال �لدين، ق�شيدة �لكثافة �ل�شعرية �لتي ل تقطر �ّل دللت 
و�شور�ً، وده�شة و�نفعاًل، ق�شيدته برق من �ل�شعر، وهو �شاعر 
يف �لطليعة بني �أخد�نه، فقد عرفته �حلليات ومّيزته بقطعه 
�ملرهفة وق�شائده �لعامرة، )و�أجاد يف �لأنو�ع �ل�شعرية �لتي 

�جلديدة  و�ل�شور  �للغوي،  بالرتف  �شعره  يحفل  �ذ  طرقها 
�ل�شفافة، وعذوبة �أحلانٍه �ملوقعة على قيثارة عبقريته()8( . 
لقد جاء جيل جمال �لدين ليخرج عن وحدة �لبيت �ىل وحدة 
�لتي ت�شتغرق مقطعًا  �ملو�شوع و�لق�شيدة و�ل�شور �ملركبة 
قبال  يف  �ملرتفة  �لر�ئعة  �للفظة  و�ختيار  مقطع،  بع�س  �و 
�لوجود  �ىل  لروؤيته  و�شاهد�ً  مر�آة  �شعره  وكان  �لوح�شية، 
�لو�قع، و�حلامل لهموم و�آلم �شعبه و�أمته، و�حتمل يف �شبيل 

ذلك �لأذى، وذ�ق مر�رة �لغربة �أعو�مًا طويلة  )9( .
ويهتم  ب�شعره  يعنى  �لدين  جمال  م�شطفى  �ل�شاعر  كان 
باملثري  ح�شنًا  يخطف  ن�رصه  يعجل  ول  وتهذيبه  بتنقيحه 
يف  بنا  يرحل  �أن  بعد  باملبتكر  نفو�شنا  ده�شة  ويثري 
جمال  �ل�شاعر  ق�شيدة  �حلياة،  يف  و�ملتحرك  �لالماألوف 
�لدين �رصخة �لن�شان �لعر�قي �لباحث عن �حلرية و�خلال�س 

بوجه �لظلم و�لطغيان. 

الهـوامـــــ�س :
)1( ز�هد، زهري غازي : من مقدمة كتاب )م�شطفى جمال �لدين �شور وظو�هر لغوية يف 

�شعره¸حت�شني فا�شل �مل�شهدي،�ملكتبة �لأدبية �ملخت�شة 3ط1، 2006م �س13.
)2( �خلاقاين ح�شن : �أبحاث يف �لأدب �لنجفي ،بغد�د ، ط1 ، 2017 ،�س29

 ، �حلديثة  �لغري  مط   ، �لطالقاين  ح�شن  حممد  حتقيق  �لطالقاين:  مو�شى  �ل�شيد  ديو�ن   )3(
�لنجف ط1، 1957، �س23

 )4( �لديو�ن : م�شطفى جمال �لدين ، د�ر �ملوؤرخ �لعربي بريوت ، 1995 ، �س77
)5( �ملرجع نف�ُشُه :�س124

)6( �لديو�ن : �ملرجع �ل�شابق ، �س 125
)7( �لديو�ن : �ملرجع �ل�شابق ، �س 188    

)8( �شيد �لنخيل �ملق�شى : �ملكتبة �لدبية �ملخت�شة ، ط 1، 1418 ه� ، �س 73 
)9( �لديو�ن : �ملرجع �ل�شابق ، �س 27 
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1
�أقُف بقفاز�ٍت �شود�ء 

بينما �إنليل يح�شي �لقر�بني 
ياَلها من ظهرية ! 

2
يف �ل�شوق �لقدمي 

زريب��َة  �ملاألوف��ون  ينعُت��ُه  �إذ 
�لذباب 

تبد�أ �مللهاة 
حلظَة ميزُح �لباعة 

3
عندما يتوقف قطاُر �لأوهام 

�أكتْب عن �مِلْحنة 
مقاطع َ تنب�ُس باحلياة 

و�أدْر ظَهرك للفن 

4
�أبوح لِك يف ليلنا 

و�أنت ت�شيئني �لأغو�ر 

عـــــ�دل مــــــردان 

مواسُم لحماِر األسفار
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�أيتها �لنجمُة
�أما تتعبني ؟

5
يهفو �مل�شنِّون �إىل قاع �ملدينة

�لزمُن يكتُبهم
ب�شطوٍر غام�شة

6
طريٌق �شائكٌة بني �لنَّخل 

ل �أرغُب يف �حلقائب
هل �أنا حماُر �لأ�شفار

7
�ل�شخرة �ملطّلة 

تر�قُب باكيًة 
كيف يفخَّخ �ملنحدر 
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8
�شطٌر يحلب �للَُّب 

ي�شحرين بينما تقولني :
* " " �لكتابة جتعلك بّرّيا 

9
يف �آب تفرُح �ل�شم�س
رمّبا تكذُب �لكلمات 

يامًل�شّقِة �لقيظ ! *

10
�لق�ّشة م�شتلقيٌة على ظهرها 

حتاوُر �لف�شاء : 
مل �أعد قرويًة ياجنم 

�ش��تحمُلني �لري��اح �إىل �ش��جيج 

�ملدن 
11

ل يغاِلُب �لليَل
�ليماُم

رّقٌة وخوف 

12
قرَب �لزقورة  كان ر�أ�ُس �خلليج 

دون مماِلكنا �لغافية 
�أريدو قبلُة �لو�ئل

13
ثالُث خرز�ت يف �جليب 

حائرة تدور
�ملنغولية بازهارها

14
بعد �ن َتْعَتَعني �ل�شكُر

كنوُز �لطبيعة يف �لبيت 
�مل�شباح ميوء
�لأريكُة تنبح 

15
ميكن �لإ�شتعانُة مب�رصِف �حلب 

يف �خلريف �ملتجدد
�لّياُم تت�شاقط

من �شجرة �لزمن 
غد�ً �جُلُمَعة 
همة عالية 

بَك رغبة يف حر�ثة �مل�شتقبل . 

*بت�رصف من مارغريت دو
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�أنا عالمُة ��شتفهام
تكررت �آلف �ملر�ت

ويف كّل مرٍة حني ت�رصخ
يف �نتظار جو�ب

يردمون فمها بح�شاة
*   *   *

�أنا عالمٌة للتعجِب

ما يل حني �أحبُّ
�أ�شري مثلما �ل�شمكْة؟

�إذ تفلت من قب�شة �شّياد
ترجع ثانيًة لتعلق

يف نف�س �ل�شبكْة
*   *   *

�أنا فارزة فا�شلْة

من يف�شلني من جملة �أحز�ين؟
هي جملٌة فعلّيٌة

فعلها �ملتعدي لأكث من مفعول
ل يتعّدى ل�شو�ي

�أنا بني قو�شني
�أجتّمُع يف بركة �أحالمي

وكّلما كربت هذه �لأحالم

فــــــوزي ال�شعـــــد

عالمـــــــات
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ت�شاعدت �إىل �أعلى من �شو�ترها
لتفي�س ور�ء قو�شيها

ب�شيٍل من رماد
*   *   *

�أنا نقطٌة يف �آخر �شطر حزين
لكم متنيت �أن حتيلني

�إىل ر�أ�س �شطٍر �شعيد
من غري ما وجٍع

مّما خلفته �لليايل
من �أرٍق ومن
�شد�ع �شديد

*   *   *

�أنا ما �أنا؟
�أنا نزيٌف جلرٍح م�شترت بكربيائه

وفاعٌل عن هموم غريه ينوْب
لفعٍل مبني للمجهول.
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�نع�س ذ�كرته �ملعطوبة 
بقنينة خمر

وتذكر ع�شيقته �لوىل 
يوم كان فتى يافعا 

فر�ح يغني 
) عد و�آنه عد ون�شوف ياهو �كث 

�هموم 

من عمري �ش��بع ��ش��نني وكليبي 
مه�شوم (

�آه يا�شونة ...
هل كنت غبيا يف بوحي 

�أم �ن �ملر�أة �مارو بالغرور 
ثالثون عاما ��شاع من عمره 

بني بائعات �لهوى 

و��شئلة مل تفتح له باب �هلل 
لعله.. 

ق�شى ليلته 
عرب �رصيط من �خليبات 

مل ي�ش��تيقظ فيه��ا عل��ى �ش��وت 
�لديك 

طــــــ�رق ح�شــــني 

هوامش من سيرة رجل ميت 
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مرًة كنُت غريقة..
َغط�شُت ُمثقلة نحو قاع يفور باملياه 

�ملغلّية و�حلمم �ل�شاهرة.
م�شطبات من �أحجار م�شقولة باإزميل عامل 

بناء كئيب كان �أي�شا ي�شقل �لوقت �ملتعّرج بامللل
فال �أرى غري ن�شاء يخطرن مثل كو�بي�س.  

�س على وحدتهن �مل�شّورة بالفجيعة �لتل�شّ

هي �ملهمة �لأكث 
�شعوبة مع بخار يتكّوف على وجهي 

فاأب�رصه طفحا  
�أحمر.. ي�شيل على خدي.. دمعا بّر�قا 

بثياب حتتّلك.. وفكرة تغور يف تالفيف 
وجعك.. ت�شيق �حلياة.

�لدخول لهذ� �لعامل، 

ابتهــــ�ل بليبــــل

حّمام النزيالت
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�أق�شد �لغط�س �لثقيل، �لغرق 
�لأزرق، �خلو�س يف جلجه هو �لنك�شار يف ز�وية 

من�شية من زو�يا �لأجوبة �لتي تنّث من �شني �لأ�شئلة.
�لدخول لهذ� �لعامل.. هو �أن ت�شبح بقلبك 

بعيد�ً عن ج�شدك.. �أن جتّدف بذر�عيك يف وهم 
موجة ُمنقذة

مل يكن هناك غري نظرتك �لك�شرية �إىل نف�شك... 
ومل يكن جمديا �أن تلتفت �إىل �لور�ء.. فال ظل.. خلفك. 

ل "كامري�ت" يف هذ� �لعامل.. ولكن �ملياه كانت 
مليئة ب�شور �لعالقات يف ر�أ�شي.

�لعالقات.. يخطرن �لآن د�خالت �إىل حمامات 
�ملطف��اأة،  �لنو�ف��ذ  مبالي��ني  �ملتربعم��ة  �ل�ش��جون 

�لباحثات 
خلف حيطانها �ملتهرئة عن طا�شات لمعة ل تعك�س 

�لنظر�ت �جلائعة و�مل�شوبة �إىل �شدورهن 
�ملفتوحة نحو �شماء غرٍف تتق�رّص عن ج�ّس و�شد�أ.

�لعالقات.. مرهقات من غ�شل همومهن،
من غ�شل بقايا نعا�س و�أحالم وخدر.

�ُس وبالكاد، تنفتُح عيوين من لزوجة �لأجفان �أتل�شّ
لرتى روؤو�شهن )تتلفت ب�شكٍل د�ئري(  

فيما نظر�تهن �لقلقة ترقب �حلار�س �ملتكئ 
على طاولة كئيبة مثلما تفعل �لثقال بنف�شي.

ل بّد �أن �لأثقال ت�شبح �لآن.. متخر عباب �لغثيان
ت�شبح ُ يف نف�شي ب�رصعة وب�شّدة 

كدو�مة، من د�ئرة �إىل د�ئرة
وعلى ُبعد �شنو�ت.. �أرقد �أنا، خمتنقة و�شامتة

يف �لتيه، بعيد�ً مع �لأمو�ج.. مع �لزيد 
�ملرت�ّشب على خد �ل�شاحل.

لقد تهُت ثانية و�شط �لهز�ئم..  �أتلم�ُس �آلمها �لتي 
ل ت�ش��مع خطو�تي �ملتعّثة )ببطء( من �للو�تي ولدن 

ب�رص�ً
تتعّث )ببطء( من تاأمل �لذي ي�شغط 

ب�شّبابته على حلمة ثدي �مر�أة مائلة �إىل زرقة 
باهتة، بينما �لع�شا �ملدببة 

ناِت فرجها جيئًة  جتّدف يف تغ�شّ
وذهابًا �إىل �لال مكان.. �إىل �لال �شيء
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حيث �لربودة �للحوحة �لتي هي جحيمها 
و�شقيعها �لأزيل.

�حلار�س �ملتكا�شل يدّخُن وجهي 
�ملعّلق يف �لهو�ء، وينفثني ُدخانًا يت�شاعد غيمة 

 حتت بريق م�شباح مك�شور
�حلار�س �ملتغافل عن ظّله.. ُيدرك �أن �شيجارته لن 

حتتاج �إىل كل هذ� �لعناء.
ومن �ملوؤكد �أّنه يق�ش��ي يومه جال�شًا.. يت�شّمُع �رصير 

كر�شيه 
�لدّو�ر، ويقتن�ُس ظالًل تفي�ُس برغبة �ل�شيقان للهرب 

من حّمام 
ي�ش��به حفرة موحل��ة.. حفرة ل حو�ف له��ا.. ول جذر 

�شجرة ياب�شة.
عيناه �حلمر�و�ن من �لن�شيان �مل�شيء 

دومًا على قلبي تبحثان يف هيجان عن نب�شاتي 
��ى ذ�ت يوم  �ملريبة يف ج�ش��د ما.. �جل�ش��د �لذي �أو�شَ

باأن ُيدفن 
فجاأًة يف ر�أ�شي �لغارق بالوحدة.

�أج�شادهن من خلف زجاج  �لنافذة �مل�شّبب بزفريهّن
لي�شت �شوى بلل ون�شف خطوة.. ون�شف �أغنية

لكن يف �ملمر�ت �لتي يتجول فيها �ل�شدى 
و�ل�رص�خ و�لعويل

هناك  كائنات تهتّز.. وترجّت برفيف ناب�س  
لتفتح �أفو�ه �لرجال عند �ل�شتمناء

يف موؤخر�تهن �لد�فئة 
�أفو�ه تفغر على رع�شة �أع�شائي �لتي ل جت�شدها 

ثياب��ي.. كالرع��اة �لق�ش��اة كان��و�، ي�ش��غطون عل��ى 
�أعناقهن 

�مل�رصجة يف عتمة م�شمار �لعدم �لطويل.
ل �رص�خ هنا، ل �شيء غري �ل�شمت

�لذي ي�شيء �لأمل.
هناك حيث ثيابهن �لد�خلية �ملتعّفنة
بعرقهّن وقطر�ت �لبول و�لدم و�حلياء

ثيابه��ن �لت��ي تغط���ُس به��دوء يف �أحو���س ممتلئ��ة 
مبناديل ورقية 

مفّتتة كجوزة �لقطن بيد فالح فتي.. وفقاعات 
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�شابون رخي�س.. تنتفخ وتنفجر مثل حياة. 
بع�شهم، كل يف خدو�شه �لز�هرة، يتحركون

ب�ش��البة �لتال�ش��ي.. كنُت على و�ش��ك �أن �أتو�ش��اأ يف 

مياهه 
�ملتدفقة من �شنابري �أكلها �ل�شد�أ وميت�س �شكون 

كثيف �شوت خريرها.. �أو�شكت �أن �أ�شلي 
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لول �أنني ��شطدمُت ب�شجينة مربكة.. 
مف�شولة عن ج�شدها.. معزولة عن حّيز 

�لتو�أمة حيث يُرَتهن �لهو�ء �لثقيل بالن�شيان 
�ملن�رصح مثل جد�ئل عتيقة..

رك�شت.. ثّم �لتفتت فجاأة.. وجهها 
�ملن�شوخ من وجوه.. رك�شت لأعو�م طويلة خلفي

وهي ترّدد: �أم�شي.. �أم�شي من دون �شالة.
�ل�شجينة �ملف�شولة عن ج�شدها.. �ملربكة.. تركها 

�حلار�س تخلع وترتدي ثيابها مر�ت ومر�ت 
�ُس فيها �لعرق  ثيابها �لتي يع�ِشّ

و�خلوف و�لدمع وبقايا عطر لذع جثم 
ظلها على فر�غ �حلّمام كخيمة �شود�ء.. مّزقها فمه 

�ملرتخ��ي �لأدرد.. ببقايا �أ�ش��نان مهدمة.. تنتاأ كذيل 
عقربة  

فحاولت �أل تخّيب ظنه
و�جهت �أ�شابعه �ل�شمينة �لذ�هبة �إىل باطن فخذها

مبع�س �رصو�له �لنا�شج باأح�شائه �لهاطلة 
كتمثال يرعب من ير�ه.

هي تغني..
بال �شفتني.. بال ل�شان.. ول غر�بة

فاملر�أة ل تغني بال �شفتني �إّل عندما ترقب موتها
تغني برئة �شاخنة

و�لكلمات �لتي بال حروف.. تزحف مثل دودة 
�رصهة لتاأكل تفاح قلبها.

�أدري كيف ميكن �أن تاأكل �لكلمات قلبك 
�أن ت�شقط على خوفك �ملخبوء بعَرق ج�شدك 

حتى تبدو �أغنيتك �رصخة
ل ُت�شمع.

لكن ماذ� يفعل �لفم �مللت�شق بوجهي؟
فم بال �شوت يفّر منه

�إنه حتى ل ي�شُلح للتقبيل.
*      *     *

�ملر�أة �لتي دهنت ج�شدها مبر�هم توؤن�س 
وح�شة �لب�رصة �ملوح�شة.. َمّرت وهي تدخن 

�شيجارتها �لرخي�شة مّرت.. بانك�شار مطربة 
�شعبية هجرها �شوتها.. وتهر�أت 
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�شورها يف متحف مهجور. 
�ملر�أة �لتي ن�ش��يت ف�ش��تانها حم�ش��ور�ً ب�ش��د�أ خز�نة 

مهملة
مل تك��ن ت�ش��عر بالبلل �لذي يب��ادل �أقد�من��ا عزلتها، 

كلوحة 
مفقودة تركل ت�شوهاتها مع �لرطوبة.

�ملر�أة �لتي ت�شطجع برت�خ تطفو مع �ملاء
وتهبط حتت ثقل �أ�شابع مدرّبة حتك 

ظهرها.. بطنها.. �أفخاذها 
�ملفتوحة كاأبو�ب �لبيوت �ملهملة

�أمام �أعيننا كانت عظاما تلوذ بجلد ت�شّقق.. 
هذه �ل�شجينة �أ�شابعها 

تتجّمع كالأطفاِل حول بيت مهجور. 
ما فتئت �ل�شنو�ت تتمايل 

مع رْهِز يد ل�شجينة قبل �أن �أر�ها، وما كّنت لأ�شدق
لول �أّنها �شلخت طيات جلدها

ة فاجرة. بَغ�شّ
ثّمة نحافة على �لدو�م يف �أج�شاد �ليائ�شات 

ول�شّيما �أّن �أخم�س �لبندقية على �لأر�شية
خلف بابها.. يف فمها.. على ر�أ�شها

نائم فوق ج�شدها يف روحها.. يف حلمها.
هروبًا من نظر�تهن �ل�شبقة

يف �حلمام �ل�شبابّي، حيث �لأخطاء 
�ملتو�َرثة تلت�شق بالدمع �ملالح 

�حلا�رص يف �لعيون، حيث كّل ندبة 
ترتدي ثوبًا قد يكون كفنًا عدمي �للون، ل ي�شعك �أن 

تطالَع �أ�ش��ابعهن.. وكاأنك باأ�ش��ماك )قوبيونية( من 
دون �أن ترى

�لب�شقات �مل�شدوفة.. بقايا من قلوب د�مية
�أو )�أورجازم( يجّمُد �لهياج كالر�شا�ٍس يف �أج�شاد 

�للو�تي يد�عنب بظرهن على �ألو�ح خ�شبّية
لأ�رصة تتعّفن ب�شمت.
�شّيادو )�لقوبيونية(

ل يقرتبون من �أج�شادهن 
�ملرجتفة، يلت�شقون بربودة �حليطان 

ل�شماع �رص�خهن �ملبتل بلزوجة �لهمهمات  
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ويفّككون �ِشباك �لت�شنجات
من دون  �إبر.

�ل�شهوة تدّب كنهر �شاخن.. يف �أنامل عط�شى   
�ل�شهوة ير�شم زيتها.. �أ�شابع وزغب وقطرة حليب.

�لأ�شابع )�لقوبيونية(
عالقة بحفر �شحر�ء نهمة 

)ترفع �لأ�شو�ك وتخف�شها على عتمة وجوههن(
لكّن وجوههّن  تذّكرين

كثري�ً ببيوت ل �أتذكر منها �إّل خويف 
�ملخبوء: بيوتا �أم �أج�شاد�؟

و�ل�شلطعونات تفّر من كل ركن.. 
حيث كّل منهم يفرغ ر�أ�شي.. ينت�شب فوق 

بطني �أطر�فًا �رصهة
تئن يف جويف

وتلَعُج على �ليبا�س قلبي.
لطاملا �نفرد قلبي مب�شاحة من �لفجيعة، وتق�رّص 

كتميمة عاطلة خمدو�شة 
�لر�ئحة، على خلفّية من ي�شتحق �لحت�شان.

هكذ�.. تزيح �ملر�أة –نف�شها- �ملحرتقة يف �شنو�ت
ل حُت�شى، كمن ُت�شنيها

�شدفة.. كمن باأبو�ب خائنة مقاب�شها.
ويطول بك �لوقوف عند عتبة بيت، و�أح�شب 

�أّنك تبتكر �لأ�شياء لل�شقوط
بعيد�ً عن ر�شيف �جلثث.. كاأن تتفّح�س 

قلبي يف �لعتمة، �أو جتّرب �أّن تقي�س 
�مل�ش��افات بني �ملر�أة -نف�ش��ها- و�ملحرتق��ة، �أو �أّن 

تدّرب �أ�شابعك على �قتالعي، �أو �قتالع قلبي.
ويف حماولة لحت�شانك
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هل �شّدقتي �لآن: 
�إّن �لذين يذهبوَن �إىل �حلرِب

ل يعودوَن حّتى و�إن عادو�.. 
ِ  قاتلُت  كنُت �أريُد �لعودَة �إليِك 

ع�رص�ِت �حلروب

  ويف كّل حرٍب   �أهدي ل�شو�ِترها   
هبَة من �شنو�تي   

و�إن طمعت رميُت   بقايا ج�شدي �لفائ�َس   
ما حاجتي بج�شٍد فائ�س  ماد�م حّبِك 

خُمباأ يف قلبي

علــــي ال�شيـــــــ�ل

إلى سيدِة العنبر
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�أردُت �لرجوَع �إليِك
لكّنني مل �أُك �أملُك قلّبًا

ُيجيد قر�ءة �لبو�شلة  ليدّلِني عليِك   
على وح�شتِك..  

وفر��شِك �لبارد   نافذتِك 
�لفارغِة  �لتي هجرتها ع�شافريي   
ور�شائُل �حلجارِة   مل يُك لدّي قلب

فقد �ختطفته �شظيٌة عاهرة   �ل�شظايا 
يا حبيبتي  بناُت �حلرِب �لعاهر�ُت 
  يعرفّن �لطريق �إىل قلوِب �لعا�شقني

   بال خر�ئَط
   مل �أخ�َس على قلبي يف تلك �للحظة

   بقدر خ�شيتي على حّبِك �أن يت�رصب من خالل 
ثقِب �ل�شظية   

و�أذهُب �إىل �لال �أين و�أنِت خارَج قلبي
   كيف �أعي�س  من دونِك؟

   وكيف �أموت و�أنِت خارُج قلبي؟
معادلٌة جعلتني �أرجتف ع�شقًا
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   �أردُت �لرجوع �إىل �أح�شاِنِك
   لقبالِتنا �لربيئة  حتت �شنابِل 

�لعنرِب   �لذي ي�شحُك كّلما هممُت بتقبيل �شفتيك
 يا���ه كم �أ�شتهي �لآن 

�شفتِك �ل�شفلى   كنِت تتدلعنَي  مثل �شنبلٍة طريٍة
 وتتحولنَي لفر��شةٍ  تارة  و�إىل خ�شرية* 

تارًة �أخرى
 حينه��ا تكتب��نَي بر�ش��ابِك �ملقد���س  عل��ى �ش��دري:   

�أ�شمر�ين"   "مينُع �للم�ُس يا 

هل تذكريَن حينما كّنا نهرُب  من �أعنِي �حلر��ِس 
و�ل�ُشكارى   يف �لدر�بني �ل�شيقة   ل�شاعاٍت طويلة

  نبحث عن مالٍذ بني برحيتني

   حتى �أ�شمُعِك تغنني بح�رصجة جنوبية: "�أنا �أرد �ألوك 
لعلي مالوك �أنا لغريه"  

نا بعدها   نعوُد ملنازِلنا   لنحلُم ببع�شِ
نا  ونع�شُق بع�شنا �أكَث       ونكتُب لبع�شِ

�حلرُب باردٌة يا �شيدة �لعنرب 
نك نار �هلل �ملتقدُة   وح�شُ

   تاأخَر �لوقت جد�ً لل�شعوِد �إليه
   �شاأذهُب �لآن يا عنربتي و�أَم روحي   �إىل �له���ناك 

حيُث يرقُد �لع�شاق �أمثايل
   ن�شيُت �أّن �أقول لك: كم �أُحبِك و�أكرُه �حلرَب.

* �أجود �أنو�ع �لعنرب �لعر�قي
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مُيالأُ �لأفُق 
لو فر�شُت جناحي 

يل على هامِة �لكو�كِب عي�ُس.. 

ل�شُت مّمن ير�شى 

ب�ُشكنى �خلبايا 
كنُت طري�ً 

  .. على �لف�شا يَل ع�سُّ

مْذ ن�رصُت �لأ�شعاَر 

فوق �شحاٍب ماطر يل 
�أقيَم فيه عر�ُس..

 �أنا ل �أنتمي لظلٍّ قدمٍي 
�أنا ظّلي 

زينـــل ال�شـــــــــويف

ُمثقٌل بالعراق
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لَّ َفْر�ُس..  لكّل من �شَ

مل �أكْن غريي، 
ل �شبيَه حلريف 

�إّن حريف على �ل�شماو�ِت 
نق�ُس.. 

�أخ�رٌص، ما كتبُت 

يف كّل ع�رٍص يف كتاٍب 
جميُع ما فيه نع�ُس..

�أنا باٍق 
ما زلُت يف �حلزِن 

وحدي 
فتال�شو� وهْم مع �لُي�رِص جي�ُس.. 

ُمثقٌل بالعر�ِق 
لي�س �شبيهي كلُّ َمْن عمُرُه 

مدى �لعمِر طي�ُس.. 

ماطر�ً جئُت 
كيف يغلُبني َمْن وزُنُه 
.. يف معاجِم �ل�شعِر ق�سُّ
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اأحمـــــــد �شمـــــ�س

سجون الزمن

بطرق كثرية ميكن �أن جند بع�شنا
كاأن نلتق��ي عند �رصي��ح �لزمن �لذي ق�ش��ى َنْحَبه 

بيننا
�أو عن��د �أمني��ة تلف��ظ �آخ��ر �أنفا�ش��ها لفظا ف�ش��يحا 

كالغياب

�أو عندما يثملنا �ل�شرب حتى �آخر ردمة من كاأ�شه
ميكن �أن نلقي دمعة يف بئر �لذ�كرة

ونلتقي على �أجنحة �ل�شدى
�أو �أن ن�شكب �شيئا من حديثنا �حللو

على جذع �شجرة فارقتها �لرياح
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هكذ� يا حبيبتي
قد نرق�س وحيدين بال مو�شيقى

بال �أرجل... بال تكنيك
�لآن تذكرتك... تذكرت حياتي قبلك

وقبل �ملو�شيقى
�أخربتك �أن للزمن �شباكًا متينًة

و�أبو�بًا يعربها �لناجون فقط
�أخربتك �أنني علقت يف طفولتي طويال

مل �أغادرها
حتى -فجاأة وبال مر�هقة-

وجدتني رجال �أقف �إىل جانبك
�لأمر م�شحك حقا
فاأنا �لآن عالق بِك

بالأماكن، باللحظات، باجل�شد �لذي �شمك
بالرجل �لذي �أحبك... ل �أنوي مغادرته

هكذ� تن�شج �لأمنيات �شباكها ل�شيد �لزمن
نعي�س فيها بود�عة

حتى نكت�شف �أننا �أ�رصى

ـــر
ــــــ

عـ
ش
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مثال مر�هقون بروؤو�س �شلعاء �أو بي�شاء
يف جتاعيد وجوههم خر�ئط عمرهم.... حكايات..

نحن عالقون... عالقون يا حبيبتي عالقون
�أتذكرين دموع �لود�ع �لأخرية

حلظة �أن جنوت بنف�شك
كم كانت �شاخنة، كاأنها �لثورة

كاأن ود�عنا �لقيامة وعيوننا �أبو�ب �جلحيم
ملاذ� يبكي �لناجون؟!

على �شبيل �ملثال
من يفرج عنهم يف �ل�شجون ويف �للحظات �لأخرية
يعانق��ون �لآخري��ن، يبك��ون ويبك��ون حت��ى تبتل 

قلوبهم
�ألي�س عر�س �لنجاة هذ�؟! ملاذ� �لبكاء؟!

هذ� لأن �لفخاخ �لتي نقع فيها �بتلعت �شنيننا
هذه �للحظة لي�شت كما ير�ها �لآخرون

�إنه��ا حلظ��ة كالقرب، يف بطنه��ا دفنَّا م��ن تاأريخنا 
�شيئا

هكذ� حب �مل�شاجني لزنز�ناتهم

وحب �لع�شاق لأوقاتهم �لتالفة
لقد ر�أيته بعيني

فت��ى يتو�ش��ل حبيبت��ه وه��ي تخون��ه بالرحي��ل: ل 
ترتكيني

حتيد عنه، ترحل
يبكي ، ي�رصخ، يلطم، يكتئب

�شاألته: �إنها خانتك، �أتبكي على خائنة؟!
قال يل: �إنها عمٌر باأكمله خانني، �أبكي على عمري

هكذ� -�إذن- نلتقي
مثل هذ� �لفتى، نلتقي يف �لأيام

يف جتاعيد �ملر�يا
يف �لأغنيات

يف وجوه �لأ�شدقاء �مل�شرتكني
يف �لأماكن �لتي �شقط فيها من وقتنا

يف حزننا
يف �خليانات �لتي �شنكررها مر�ر�

و�أخري يف �حلكايات
�شنلتقي كثري�.
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ِكُنن��ي.. �أْن �أْكتَب فيِك �لِّ�ش��ْعَر/ �لَّنَث مغامرًة  ه��ْل مُيْ
ُعْليا؟ 

�إْذ كيَف �شاأبد�أُ مْنِك �للغَة �لبْكَر و�أخلُق للمْعنى 
من َزغِب �لَّ�شوِء جمّر�ٍت ت�ْشبُه عينيِك، و�ْكت�شَف 

�جلَّوهَر حنَي جتّليِك بهذ� �لقْلِب كفْل�شفِة �ل�)كْيِف( 
تبْعَث �أ�ْشئلتي حّتى �أُذهَل، �أُلقَي عّني وْهَم �ل�شْعَر 

و�أْلَب�ُس جلباِب �لدروي�ِس، �أمّيُم وْجهِك ماأخوًذ� 
بالده�شِة، �أْنِق�ُشني و�ْشًما بدوّيا، 

عــــــ�دل الفتـــــلوي

سْفـــــُر الميــــالِد
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�أكتُب فوَق �لَّرمِل �إجاباٍت ت�ْشخُر منها �لريُح، 
فتْذروين مبدى �لع�ْشِق وحيَد �لَّروِح �أ�شْيُع باأبعادِك 

ل بو�شلٌة ُتْهدي، 
و�أن��ا مْفتوٌن بالتْيِه على ُطُرق��ي فخر�ئُط كفّيِك هي 

�ملنفى.
*     *      *

وكذ� �أهذي بتعاليِم �لَّ�شوفّينَي فال حاٌل 
يْنجين��ي م��ن َغَرقي ببح��ارِك، �أو م�ش��كاٍة جْتذبني 

حّتى �أغدو مْتحًد� 
بالن��وِر �لأنق��ى، ولعّل��ي حْلظ��َة ل وْع��ٍي نتج��اذُب 

�أطر�َف 
�لوْج��ِد، كاأينَّ ن�ْش��و�ٌن بثمال��ِة كاأ���ِس �لع��ارِف يتلو 

كلماٍت 
بالإمي��اِء، فاأ�ْش��مو ِعْط��ًر� يف ملكوت��ِك ل �أُدِرُك م��ْن 

كْنهَي 
�شيًئا غرَي "�أنا" ذ�بَت يف "�أنِت "، لأْعرَب حْم�َس 

هيولِك �إىل في�ِس مقاماِت �لروؤيا، فهبْيني بْع�شَي 

�أْنُظرين يف مر�آِة هوًى دوَن �لقو�ش��نِي �إليِك، و�أْم�َش��ُح 
من وجِه �لوقِت 

غباَر �لبْعِد لتدنينَي زلفى. 
  *       *       *

يا �شيَخ طريقِة قلبي �إيّن مْم�شو�ُس �لعقِل �أخاُف 
�لغيَب، �أخاُف �حلْجَب �أعْيذيني بالو�شِل و�آياِت 

َل �حل�رْصَة باحل�رْصِة �أْحمُل دفَّ  �لَّ�شوِق، لكي �أ�شِ
رجائي، �أْن�شُد من رقِّ جَماننِي �لع�ْشِق ق�شائَد ت�ْشلُب 

لبَّ 
�لهيمان، و�أْرق�ُس علَّ ظنويَن ت�ّشاقُط عنَد َكمايل يف 

عينيِك، فاأغدو
وْحدَي يف وجد�ِن حقيقِة قربي، �أْعرُج نحو �شماءِك 

حتتي 
�لنْج��ُم ي�ش��قُّ طريًق��ا �ش��وئًيا يْحملن��ي دوَن بر�ٍق، 

و�لَّرمُز 
يف���رّصين ح��نَي يكوُن ��ْش��مِك ذك��ًر� يعل��و.. يعلو من 

�أْعماقي حدَّ فنائي حتفا.
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�شكوبا
ما ُعدَت على �نثى

تتو�شُد �لليَل
�رص�ً ُمبّلال برحيق �لنجمات

�إ�شتكاَن جموح �شباها

وما ر�َق لَك
يف ق�ش�شها �ملخملّية مكوثا

وحدها تعرف طعم �لريح
و�لريح ت�شهْد

كم مرَّ يف عطرها �لذبول ...

�أيا �أنَت
متوجَت على �شو�طئ قلبها

ُمرتعد� مرة ومر�ٍت خجول ...
متيُت يف و�شادتها ُحلما

وفي�شَك

اإنه�ء الي��س �شيفو

ديمـــومة نهـــــــٍر
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يف كاأ�س حياة مرتوك
تدفُنها يف ثوب عيٍد

ثملًة

بطعم فجٍر ندٍيّ
باجتاهات َهوًى

َكرُبَ على ظِلها وتربى
عاريٌة �أمام �ل�شم�س

و�إليها يبتهل �ل�شوء مرور� ...

�أيا �نَت
كنَت للعهِد نقو�شا ...

وما �أ�شتوطنَت �أحالم �أنثى
وباكر�ً

�أطفاأَت �رص�ج �لعمر
و�أخمدَت �شيول ...

توغل
و�أكث �أقرِتب

و�خ�رص�ر يف �شهول �حلب تكاثر
رجوُت �نهمار�تك

�أن تنتف�س
فتت�رصبل على �إيقاع �شهوتك
كل �أقد�م �ملروج و�حلقول ...

فكن وفور�
ومتى ما �أعلنَت �عتز�ل

�إر�أف !!
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َتْطلُع �للحظُة �مُلباِغتُة وردًة ِمن �أعماِق �ملاء،
ِري ِمن �شَّاقية لَنَهر �إىل ِبَحاٍر �َشَبَعة،  جَتْ

ى �لناِعم َيَتدْحَرُج و�لَطَحالب تَت�ْشبُث بالقاِع، �حَل�شَ
ِري �لأ�شماُك، َيبّقى �ملاُء يحمُل �أ�شياَءه ِري وجَتْ  جَتْ

َيْجِري �لَطنْي ُيَخاِلط �ملوَج

 فاأرى �لفقَّاعاِت َتْكرِبُ
ِغُر فَي�ْشَتِعُل �ملاُء �شوًء،  وَت�شْ

 َتالَم�ُس �أ�شعُة �ل�شم�ِس �شفحَة �لَنْهِر، 
�لنخي��ل عل��ى  �لتكوي��ِن لتعان��َق  �أبخ��رُة  ّت�ش��اعُد 

�ل�شفتني،

�ش�لــــــم حمــــ�شن

ماء وبرتقال وآس
الى شهيد الوطن والثقافة الشاعر إبراهيم الخياط
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عة، د�ُف عالقًة بعيوٍن نا�شِ  َتَبقى �لأَ�شْ
 ترنو من حتت �لقاع �ىل �شورِة �َل�شماء.

غريٌة د�ٌف �شَ د�ٌف َكبريٌة و�أَ�شْ �أَ�شْ
 �لأَْحالُم و�لكو�بي�ُس تقيمان يف ر�أ�شي ماأدبَة �لوقِت

 ثم ياأتي �لفجُر،
 ترفرُف �لأجنحُة،

 َت�رْصِي يف �ل�َشو�رِع �أغنيٌة،
ِقبال��ة  َم�ش��َطبِة  �إىل  �ش��جرًة  َي�ْش��تَدِرُج  ��يف  �لَر�شِ

َ�مَلَر�ِكب �لر��شيِة، 

َخ�رْصُ مدينُة �لنخِل �َشْعُرها �َشَعٌف �أَ
َفاَف،  �لب�شتاننُي َحوََّل �لَنَهِر ُتَلْمِلُم �ل�شِ

ويف �أَِخ��ِر َلْيل��ٍة �أَْلَقْت َعَل��ى �لُوُجوِه �مُللّثم��ِة َبَيا�َس 
�لَكاَلِم

 مل ْيَر هذ� �حُلْلُم �شو�ه
 هو �لَّذي عا�َس ِمن َخندٍق و�شاِتٍر ِمن َبْرٍد وَحٍر

 تنتهي �حلرُب
 َيطوُل �حل�شاُر

ياأكُل َنَهرُهم �لَكَتَف

 فيعت�رُص �جُلُرُف ت�شاوؤلِتِه
 ُتورُق �لزهاُر ثانيًة ... 

َعْزلتُه �ِحِتفاٌء،
  َيِدَر�أُ َعن �حَلبيبِة �لَلوَن �مُلَر�َقب 

َتْدِنُو وَتَبْعُد
وُت لْتَحيا  مَتْ

 �آْتَذِكُر �لأور�َق و�ل�شوَر يف �جُليوب و�لَعَد�َس �لأحمر 
غريٍة َتَنْقَلُه بني �لَرو�ِبي يف �أكيا�ٍس �شَ

 �آْتَذِكُر َفَرَحا �أَ�ْشوَد 
و�رَص�با �آ�َشْن

فكنَت �لنجَم وكانو� �ل�شبابيَك
 خلَف �جلدر�ِن ِعتاٌب ون�شياْن 

ُع يف �لأَْيدِي �مَلعروقة َرع�شَة �لأبدية فاأر�َك َت�شَ
ُد �إليهم �حِلباَل فت�شُد وَي�ْشَدون ...  مَتَ

 َخْباأَت حبها �إليَك هذه �لدنيا يف جميلتني
 وطالْت �لأ�شجاُر وتعاَلَقْت يف �لَهَو�ِء �أغ�شاُنها

 مرة �أخرى
 �َشَقى ماُء �حلد�ئِق �جلذوَر 
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َبنَي �رَصقٍ وَغْرٍب �جُل�رص
َروٌح ُتطارُد �جَل�َشَد يف َمعابَد �شومر

 بو�باٌت عاليٌة وُر�ُشوَمات ُملونُة ،
يف �لِظ��اَلل ِكتاب��ٌة وُرم��وٌز حتى �إذ� ج��اَء �للقاُء قلُت 
ل��َك : - �لأ�رْص�ر بالأ�رْص�ِر مف�ش��وحٌة فاتفقنا على �إِنَّ 

�لوطَن رفيٌق و�شديٌق وما بقّي كاَن �أجمْل 
ُكْن طائر�ً ُيْحِلُق بنَي �مُلْدِن
 ُكْن جو�د� لِرحلِة �لُف�شوِل 

ُكْن �َشماًء
 ُكْن �أَْر�شًا 
ُكْن �شجر�ً 

، ُكْن �ملا�شي و�حلا�رصَ
 فكاَنْت ُجمهورّيٌة ِمن ُبْرُتقال 

�إِلْيُكم يا �رَص�َة �لليلِة 
ٌة قد َتطوُل  �إنها ِرحلٌة وِق�شّ

فامَل�شافاُت حروٌف
َمديُة ِخياٌم ونَّاُر  و�مَلفاز�ت َفوِر�ٌز و�جُلَمُل �ل�رصَّْ

 و�ِنِبالُج �ل�شََّباِح ُدوَن �مَل�شرِي ِكَتاٌب و�أور�ٌق بال َدو�ٍة 
وَقَلٍم

 يا �أيها �خَلياُل �مُل�شّمخ بالفاِجعة،
 �ِْقِب�ْس حلظَة �لود�ِع 

�لِفْكَرَة معلقٌة ب�َشاِهدة هذ� �لَقرْب،
 يف �لأزَهار و�ل�َشموع و�لَبُخور و�آ�س.
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     يف �آخ��ر م��ز�د علن��ي للنحي��ب، فتح��و� فمي عنوة 
ود�ّشو� فيه عبوة من بكاء، مل يثين �لأمر ول �أزعجني 
��ة بعدما  �إطالق��ا ً فق��د كن��ت بحاج��ة �إىل ذلك خا�شّ
فقدت حا�ش��ة �ل�شحك و��شتهلكت ن�شف حو��شي و�إن 
كان��ت �أغلبه��ا معطلة، لكن م��ا �أث��ارين حقيقة ، ذلك 
�لرج��ل �ل��ذي وقف عل��ى دكة �إ�ش��منتية رمب��ا كانت 
�ش��اهدة و�ش��ع حجر �لأ�ش��ا�س ل�ش��وق �ملدينة �لكبري 
وهو ي�رصخ باأعلى �شوته .. تنزيالت.. - تنزيالت -.

      مل تكن �أمام �لرجل �أّية ب�شاعة �شوى �زدحام ب�رصي 
كثيف، كم ّمن �لب�رص ل يح�ش��ى ل��ه عدد، يقف خلف 
هذ� �ملنادي رجل غليظ �شديد كلما �شاح-  تنزيالت 
– �رصب��ه على عجيزته بع�ش��ا �ش��خمة، في�ش��حك 
�ملن��ادي حتى مل يع��د �جلمهور ميّي��ز مالمح وجهه.
     �ملدين��ة �ش��اجة بالب�رص، �ل�ش��و�رع مبللة.. �لنا�س 
مبللون.. �لأر�س م�رصجة بالوحل وكاأن مطر� ًغزير� 
ً قد توقف ت��و� ً، �ملنادي ما ز�ل ي�رصخ – تنزيالت.. 

�شعدون جب�ر البي�ش�ين

حتى ال يشبهني ثانية
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تنزيالت.. بعدما بّح �شوته �أخذ ي�شتخدم بوقا ً كبري� 
ً ج��ّد� ً يعط��ي نغم��ة خا�ش��ة كاأنه يق��ول - تنزيالت 
- �ش��وت �لبوق ي�ش��اهي �شوت �ش��يار�ت �لإ�شعاف 
�أو �لإطفاء  وت�ش��تطيع �أن ت�ش��معه عل��ى بعد �أكث من 
�أل��ف م��رت ، بعدما م��ّل �لنفخ وحتطم��ت حنجرته بد�أ 
يلع��ب بالب��وق �لعاب��ا ً بهلو�نية ، يرمي��ه �إىل �لأعلى 
ث��م مي�ش��كه وميّرره من خلف ظه��ره  وبني رجليه ثم 
يلتهمه حتى �أكله باأكمله ، �لنا�س ل ز�لت تتو�فد من 
كل حدب و�ش��وب وب�ش��عوبة جتد له��ا موطئ قدم ، 
بع�ش��هم قّدت مالب�ش��ه قب��ال ً �أو دبر� ، ع��اد �ملنادي 
ي���رصخ و�لرجل ي�رصبه بع�ش��اه �لتي ت�ش��به ثعبانا ً 
�أ�ش��ود وه��و يزد�د ط��ول ً حتى �ختفى وجه��ه متاما ً 
و�ل��ذي ل نعرف مالحمه مذ كان طوله مب�ش��تو�نا �إل 
�أن �أقد�م��ه  ما ز�لت م�ش��ّمرة على �لدّكة �لإ�ش��منتية .
      جاء ح�شد / ح�رص من �لنا�س من �جلهة �ل�شمالية 
لل�ش��وق، ��رص�أّبْت �لأعناق ميينا ً، �ش��كون ي�شبه �أجو�ء 
�ملق��ربة بعد �نت�ش��اف �لليل، �لوجوه كاحلة ياب�ش��ة 
كاأنه��ا هياكل من طني نفخت فيه��ا �أرو�ح فاأعطتها 
حرك��ة �لآدمي��ني، �حل�ش��د يق��رتب، �ملدين��ة تعطل��ت 
ع��ن �حلرك��ة فاأغلقت �ملح��الت وتوقفت �ل�ش��يار�ت.
       طائ��ر�ت هيلوكوبرت حتلق فوق �ملدينة بارتفاع 
�ش��اهق يف��وق عددها عدد �لطيور، �م��ر�أة قريبة مني 
بكْت ب�ش��وت مرتفع فلطمها رجل يق��ف �إىل جانبها 
عل��ى فمها فاأخر�ش��ت يف �حل��ال، بد�أ �حل�ش��د يقرتب 
�أكث، كانت له رهبة كبرية، �لبع�س بد�أ يرتعد، تتقدمه 
جنازة كبرية يزيد طولها على خم�ش��ة �أمتار حممولة 
عل��ى روؤو���س �لأ�ش��ابع، تعلوه��ا �ش��ورة لرجل غري 
و��شح �ملالمح حماط باأغ�ش��ان من �لآ�س، �لتابوت 

ملف��وف بقطع��ة خ���رص�ء مط��رزة بنقو���س مغربي��ة 
باللون��ني �لذهبي و�لف�ش��ي، يف �ملقدم��ة رجل دين 
ي�رصخ ل �إله �إل �هلل.. فريّدد �حل�شد ب�شوت و�حد، نربة 
و�حدة عالية وطويلة حزينة ... تنزيالت.. تنزيالت –
�لتق��ى �حل�ش��د �جلنائزي مع ح�ش��د �ملن��ادي و�ختلط 
�حلاب��ل بالنابل، فجاأة �نفل��ق �لتابوت وخرجت منه 
طيور �ش��ود يزيد عددها على �لآلف، حتلق وتنخف�س 
دون �أن ترف��رف باأجنحته��ا، ت�ش��به طائ��ر�ت ورقيه 
�ش��ود�ء، �أنا �أعتقدته��ا غربانا، حلق��ت عاليا و�رصنا 
ل نف��رق بينه��ا وب��ني طائ��ر�ت �لهيلوكوب��رت �لت��ي 
كانت تغطي �شماء �ملدينة �إىل ما قبل حلظات قليلة.
     ن��زل �ملن��ادي م��ن من�ش��ته فاهتز �مل��كان حتت 
�أقد�مه، �نهالت علي��ه �ل�رصبات من كل جانب رجما 
ً باحل�ش��ى و�لأحذي��ة و�لنفاي��ات و�لبي�س �لفا�ش��د، 
تر�ج��ع �ملنادي عن طوله وبد�أ يق�رص عن كل �رصبة 
حتى �ش��ار بنف���س �أطو�لنا، و�إ�ش��ارة �إىل فكي فتحت 
�ش��فحه �أخرى من فمي، وجدت ل�ش��اين يعلق �أخطاء 
و�أ�ش��ئلة فتج��ر�أت وحاولت �أن �أح��اوره، بعد �لتكال 
عل��ى �هلل ب��د�أت �أ�ش��ق �ل�ش��فوف للو�ش��ول �إليه، كان 
�لرج��ل ي�ش��بهني �إىل ح��د م��ا، حت��ى �ش��معت �أحدهم 
يقول هذ� �شعدون، فقلت له: ل.. ل.. ها �أنا ذ� و�أوقفته 
عند ح��ده، �نهال عليه �لنا�س بال���رصب جمّدد�ً كلما 
ي�رصبونه ي�ش��حك و�أن��ا �أتاأمل، �ش��ار كتفي وظهري 
�أحمري��ن وت��ورم ق�ش��م منه��ا وهو ي�ش��حك، ي�ش��األه 
�لنا�س �أين �لتنزيالت في�شحك، ��شتّل رجل قريب منه 
�ش��يفًا كان يخفيه حتت ثيابه، ف�رصبه على �أم ر�أ�شه 
كاد �أن يفلق��ه �إىل ن�ش��فني ل��ول �أن بع���س �لقريبني 
من��ه �أم�ش��كوه م��ن ي��ده فخففو� م��ن ح��دة �ل�رصبة.

ص
ص

ق
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        �ملنادي ي�ش��حك رغم قوة �لطعنة وعمق �ل�ش��ّق، 
�أح�ش�ش��ت ُ�ش��يئا ً�ش��اخنا ً لزجا ًي�ش��يل عل��ى جبهتي، 
هو ي�ش��حك و�أنا م�رّصج بالدماء، ث��م بد�أ يطول مرة 
�أخ��رى تدريجيا ً، �رصبه �أحد �ل�ش��بيان �ل�ش��فلة على 
رجله بحجر ف�ش��حك ملء �ش��دقيه ووقعت �أنا مغمّيا 
ً عل��ّي، للمرة �لأوىل �أنام و�أ�ش��حو دون حلم ، نقلوين 
�إىل �مل�شت�ش��فى، خ�ش��عت لعملية جر�حي��ة وتبني �أن 
ك���رص رجلي مرك��ب/ معقد على حد و�ش��ف �لطبيب، 
و�أن��ا �أت��اأوه من �ش��دة �لأمل فت��ح �ملمر���س تلفزيون 
�لرده��ة فظه��ر �ملن��ادي �ل��ذي ي�ش��بهني �إىل حدٍّ ما 
على �شا�ش��ة �لتلفزيون يديل بحديث �ش��حفي حماطا 

ً بع�رص�ت �ل�شحفيني و�مل�شّورين، �أ�شلع، جلدة ر�أ�شه 
تلمع حتت �لأ�ش��و�ء، يف مقدمة ر�أ�ش��ه خ�شفة ب�شيطة 
، نظارت��ه �لطبي��ة تنزل على �أنفه ب��ني حلظة و�أخرى 
فريفعها قليال ً ومي�شح حليته ، حليته �لكثة من �لذقن 
فقط، �أّما ما يعلو �خلدين كزغب فر�خ �لبط ، �ملر�شى 
ي�ش��األونني، �ملمر�ش��ات ي�ش��األن باإحلاح و�أن��ا �أدفع 
�لتهمة ، جتمع �ملر�شى وكل من يف �مل�شت�شفى حويل 
ْت بالنا�س ، �أنا �أتاأوه من  ، حتى �شاقت �لردهة وغ�شّ
�لأمل ، �أ�رصخ – �أين �لطبيب ؟ �أين �ملمر�ش��ات.. �أريد 
م�ش��ّكنًا.. مهدئ��ا .. �أكاد �أم��وت ومن حويل ي�ش��األون:

- �أ�شتاذ متى عقد معك هذ� �للقاء وهم ي�شيدون 
بقدرتي ولباقتي يف �حلو�ر. 

و�ش��ط هذ� �لزحام يف �لردهة دخل مدير �مل�شت�ش��فى 
وثالثة �رصطة و�ملنادي.. �لنا�س تنظر با�شتغر�ب، ما 
ز�ل �أحدنا يتحدث يف �لتلفزيون، �ملر�ش��ى �أف�ش��حو� 
�ملج��ال ملدي��ر �مل�شت�ش��فى و�ل�رصط��ة، �أغل��ق َ �ملدير 
جهاز �لتلفزيون، وقف �ملنادي و�ش��ط �لردهة، �شحب 
�أحد �ل�رصطة �أق�ش��ام بندقيته، �ش��اح �ل�رصطي �لآخر:
؟!! ...�أرم ِ  �له��دف  عل��ى  تك��ون حا���رص�ً  - عندم��ا 
�أف��رغ �ل�رصط��ي ع���رص �إطالق��ات يف ر�أ���س �ملنادي، 
وتناث��رْت جمجمت��ي يف  �ملن��ادي عالي��ا ً  �ش��حك 
ف�ش��اء �لرده��ة، يف غرف��ة �لت�رصيح �ش��معت �لطبيب 
 - يق��ول:  بطن��ي  يبق��ر  وه��و  بالت�رصي��ح  �لقائ��م 
- م�ش��كني هذ� �لرجل لي�س هو �ملق�ش��ود و�ش��ع يف 
بطن��ي باقة ورد، وهو ي�ش��حك عالي��ا ً �أثناء خياطة 
�جلث��ة، وق��د كت��ب يف تقري��ر �لط��ب �ألع��ديل.. توقف 
وغا�ش��ت  و�لقل��ب،  �لدموي��ة  �ل��دورة  يف  مفاج��ئ 
�ل�ش��حك..    م��ن  متام��ا ً  حمجريهم��ا  يف  عين��اه 
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��ش��رتى وطن بنطال �أ�شود �للون من �ملركز �لتجاري 
�لقريب من بيته، �بتهج كثري� لأنه ح�ش��ل عليه ب�شعر 
مغٍر يف فرتة تخفي�س �لأ�شعار، فالبنطال من ماركة 
عاملي��ة معروفة كانت باه�ش��ة �لثمن، وقما�ش��ه من 
نوعية ممتازة، وين�ش��جم ف�ش��اله مع �آخر �ل�شحيات 
�حلديث��ة لالأزي��اء �لرجالي��ة، لكنه عندم��ا جربه يف 
�لبي��ت وج��ده طويال �أكث م��ن �لالزم، ف�ش��حك وهو 
يحدث زوجته �نظري �أنني �أغرق فيه، وطلب منها �أن 

تق�رصه بحدود �أربع �أ�ش��ابع ل �أكث، �أخربته بدورها 
�أنه��ا ل جتيد �أعم��ال �خلياطة، وتخ�ش��ى �ن فعلت �أن 
ل حت�شن �لعمل و�لبنطال من ماركة م�شهورة وغايل 
�لثمن يتوجب �حلذر كي ل ُي�ش��وه ف�ش��اله، و�قرتحت 
علي��ه �أن يحمل��ه لأمه فهي جتيد �خلياطة و�ش��بق �أن 
�أ�ش��لحت ثوب��ا له��ا، فحمل �لبنط��ال �إىل �أم��ه وطلب 
منها نف�س �لطلب، لكنها �عتذرت لأن ب�رصها �أ�شبح 
�ش��عيفا ج��د�، ولن تتمكن من لظ��م �خليط يف �لأبرة، 

رغـــــــــــد ال�شهيــــــل

نعتذر عن إصالح أي بنطال
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و�أبدت له �عجابها بالبنطال �جلميل �لأنيق، فن�شيجه 
من �لنوع �لبارد يف �ل�شيف، و�شينفعه بقي�س طق�شنا 
�لالهب، �قرتحت عليه �أن ي�شاأل �أخته فهي بارعة يف 
�خلياط��ة هذه �لأي��ام، فحمله �إىل �أخت��ه وطلب منها 
نف���س �لطلب، لكنها نهرته وقالت له: وما �ش��اأين �أنا، 

مل ل تفع��ل ه��ذ� زوجتك؟  �أول تكفين��ي �أعباء �لبيت؟ 
�أنا �أعمل ليل نهار وزوجتك ل ت�شاعد ول تعني، عليك 
�أن توؤدبه��ا. وو��ش��لت �أخته كيل �لته��م على زوجته 
�لتي  تظن نف�شها �أمرية وليات �لبالدة، فهي تق�شى 
ج��ل وقتها يف �لن��وم وزيار�ت �ل�ش��ديقات و�لثثرة 
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�لفارغة!..
�أد�ر ظه��ره له��ا، ياأ�س من �أهل بيت��ه، ورمي �لبنطال 
فوق �لأريكة يف �ش��الة �لبيت �لرئي�ش��ية، كي يتذكره 
حني ي��ر�ه يف �ل�ش��باح، ليحمل��ه �إىل �خلي��اط ، ذلك 
�أف�ش��ل ل��ه من �لتو�ش��ل بالن�ش��وة �للو�ت��ي يتحججن 
بحجج و�هية ك�ش��ال منهن، ولرييح ر�أ�ش��ه من �شد�ع 

نز�عاتهن �لتافهة، ثم دخل غرفته  لينام..
�أفاقت عند �ش��الة �لفج��ر �أمه وملحت �لبنطال مرميا 
فوق �لأريكة، �أ�شفقت على ولدها �لذي تزوج زوجة ل 
جتيد �أي عمل �شوى �لتربج و�لتغنج، لو �شمع كالمها 
وت��زوج �بنة �أختها ملا كان ه��ذ� حاله، فابنة �أختها 
بارع��ة يف �خلياط��ة وكل �لأعم��ال �ملنزلي��ة، لك��ن 
م��اذ� تفعل وقد �بتاله��ا �هلل بهذه �لكنة �لعقربة �لتي 
تغ��ار من �بنته��ا كثري�، وجلبت �أمه �ملق�س وق�ش��ت 
�لبنط��ال وه��ي تو��ش��ل خو�طره��ا ع��ن تل��ك �لكنة 
�لك�ش��ول، ثم �رتدت نظارتها �لطبية وخاطت حو�فه، 
و�أعادته ملو�ش��عه، وما هي �ل ب�ش��ع �ش��اعات حتى 
ملحت �أخته �لبنطال يف مكانه، ف�شتمت زوجة �أخيها 
يف قلبها لأ�شعدته، يكفى �ن ��شمها �شعاد، لكنه جلب 
لنا هذه ��لبقرة �ل�ش��مينة �لغريب��ة عنا وعن طباعنا، 
وق�ش��ت �أخته  �لبنط��ال كما طلب منه��ا �أخوها ليلة 

�أم�س، وتركته يف مو�شعه.
وبينم��ا �أمه و�أخته من�ش��غلتان باعد�د طعام �لفطور، 
فتح��ت �لزوج��ة باب غرفته��ا ر�أت �لبنط��ال �أمامها، 
فتلب�ش��ها �ل�ش��عور بالذنب و�لتق�ش��ري جت��اه زوجها، 
حدثت نف�شها �أن �لأمر ب�شيط جد� ل �أعرف مل تقاع�شت 
بالأم�س، رمبا ب�شبب غ�شبي من �أخته لأنها �شتمتني 
بالأم�س حني طلبت مني م�شاعدتها بغ�شل �ل�شحون 

فاأخربتها �أنني �ش��اأذهب جللب �ل�شغار من �ملدر�شة، 
و�هلل ل��و مل �أكن �ن�ش��انة فا�ش��لة ذ�ت تربية و�أخالق 
ل�شكوتها لزوجي ليق�رص لها ل�شانها �لطويل، وق�شت 

�لبنطال وخاطت حو�فه �أي�شا، و�أعادته ملو�شعه.
ومل تخرب �أي منهما مبا فعلت..

��ش��تيقظ وطن من نومه متاأخ��ر�، وهرع  للذهاب �ىل 
عمل��ه، فتن��اول فطوره عل��ى عجالة، ومل ي��َر �أي من 
�لن�شوة �لثالث فكل منهن من�شغلة بعمل ما، ومل ين�س 
�أن ي�ش��ع بنطاله يف كي�س �ش��غري وحمل��ه معه، كي 
يذه��ب به �ىل �خلي��اط بعد �نتهاء دو�م��ه يف د�ئرته 

�حلكومية..
و�جتمع��ت �ل���رصة على مائ��دة �لغ��د�ء، فاأخرب وطن 
�أهله باأنه ترك بنطاله عند �خلياط ليقوم بتق�ش��ريه، 
نقل��ت �لأم نظر�تها بني كنتها و�بنتها، ومل تنب�س �أي 
منهم��ا بكلمة، وطف��ت مالمح �بت�ش��امة خائفة على 
�ش��فتي �لزوجة، يف حني فتحت �لأخت حدقة عينيها 
منده�ش��ة، لم�س �لقل��ق و�لتوج�س  قلوبه��ن، بالرغم 
�أن  �أي��ا منه��ن مل ت��دِر بفعل��ة �لآخ��رى، فالقلق كان 
حال��ة فردية لكل منهن تلك �للحظة ل حالة جماعية 

توحدهن! 
يف �لي��وم �لتايل، �رتفع �ل�ش��ياح و�ل�رص�خ يف حمل 
�خلي��اط، لأن وطن عندما ج��رب �لبنطال بعد �أن قام 
�خلي��اط  بتق�ش��ريه بن��اء عل��ى طلبه، وجده ق�ش��ري� 
�أك��ث م��ن �لالزم ول ي�ش��لح مطلقا ك��ي يرتديه، بعد 
�أن ت�ش��وه طول��ه متام��ا، فثار وغ�ش��ب عل��ى �خلياط 
�ل��ذي خ��رب �لبنطال، ومل يقم بعمل��ه بدقة كما طلب 
منه، فاأق�ش��م �خلياط �نه ق�ش��ه باملقد�ر �لذي حدده 
له بال�ش��بط،! �تهمه وطن بالكذب وقال له �أنت �أعمى 
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عليك �أن تغلق حملك، ��ش��تنكر �خلي��اط  تلك �لعبارة! 
وه��و رج��ل كبري �ل�ش��ن يف عم��ر و�لده ل��و كان على 
قيد �حلياة، و�رتفع �لزعيق و�ل�رص�خ بينهما، ف�ش��تم 
�خلي��اط  وطنا و�تهمه بقل��ة �لأدب و�نعد�م �لأخالق، 
و��ش��تد �لعر�ك بينهما حتى لكم �أحدهما �لآخر، �شقط 
�خلي��اط على �لأر�س فتك�رصت نظارته، وهو ي�ش��يح 
وي�ش��تغيث طالبا �لنجدة! بينما وطن منفعل ويتملكه 
�لغ�ش��ب ويو��ش��ل �ش��ياحه، فالبنط��ال م��ن ماركة 
عاملية وباه���س �لثمن ولول �لتخفي�ش��ات �لأخرية 
يف �لأ�شعار ملا جتر�أ حتى يف �حللم باحل�شول عليه، 
لق��د �ش��وهه �خلي��اط �لغب��ي، ود�رت معرك��ة حامية 
�لوطي�س بني �لطرفني، �نتهت ب�شج ر�أ�س �خلياط �لذي 
فق��د وعيه وه��و ينزف، وح�ش��ل �لآخر عل��ى لكمات 
زرق��اء وبقع حم��ر�ء تلون وجهه، وذل��ك عندما رفع 
�خلي��اط كر�ش��يه �خل�ش��بي ورماه بوجه وط��ن طارد� 
�إي��اه من �ملح��ل، فدفع �لخري �لكر�ش��ي بيديه ليطري 
ويه�ش��م �لو�جهة �لزجاجية للمح��ل، وبدورها طارت 
تلك �ل�ش��ظايا �لزجاجية وتناثرت يف �أر�س �ملعركة، 
فُجِرحت �ش��اق �خلياط  ور�أ�ش��ه ونزف �لدم من وجه 
وك��ف وط��ن، مل تتوقف تل��ك �ملعرك��ة �ل�رصو�س �ل 

بتدخ��ل �أه��ل �ملح��ال �ملج��اورة وو�ش��ول �ش��يارة 
�لإ�ش��عاف لتنقل �خلياط للم�ش��فى، وح�شور �ل�رصطة 
�لتي حققت بالو�قعة وقب�ش��ت على  وطن يف �ل�شجن 

لعتد�ئه على مو�طن برئ يقوم بعمله...
ومل يطل��ق �رص�حه �إل بع��د �أن دفع كفالة وتعوي�ش��ا 
للخياط عن �خل�شائر �لتي تكبدها يف حمله، و�لتوقيع 

على تعهد بعدم �لتعر�س له ثانية..
وم��ا ز�ل وط��ن �ىل �لي��وم ل يفه��م م��ا �ل��ذي ح��دث 
لبنطال��ه، يحدث��ه قلب��ه ب�ش��دق �خلي��اط، لك��ن يف 
�لأم��ر ما يدعو للريبة، يف ح��ني �أن �أهل بيته جميعا 
يلتزمون �ل�شمت، وين�شحونه بالتز�م �لهدوء فالأمر 
ل ي�ش��تحق كل ه��ذ�، قالت ل��ه �أم��ه: �ن �خلياط كبري 
يف �ل�ش��ن و�أخطاأ، وهكذ� تنتهي �لكثري من �لق�ش��ايا 

ياوطن!
 بينما �خلياط  �ش��ار ي�ش��ك باأنه فع��ال ق�س �لبنطال 
ب��دون �أن ينتبه �أك��ث من �لالزم، ويلوم نف�ش��ه كثري� 
فما حدث �أمر ل تف�شري له غري ذلك، ولكي يتجنب �أي 
م�شاكل مماثلة يف �مل�ش��تقبل علق لفتة على و�جهة 

حمله: نعتذر عن ��شالح �أي بنطال!
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    ن�شتقبُلها ب�شغف �مللهوفني ، وتلتهم عيوُننا �لر�ب�شة فوق 
�حُلجر�ت �لطينية �أو على �لدّكات �لإ�ش��منتية وجَهها �ملبت�شم 
حدَّ �لوله .. ت�ش��حُك لنا من ور�ء �لأفق فتتوىّل رمو�شنا مهّمة 
�لرد باهتز�ز�ت خاطفة . هي �ل�شم�س ونحُن �ل�شبيُة �لُرعاة  . 
مو��ش��ينا يف عهدتنا ، وجناة كال�شم�س تبهرين بطلعتها . كل 
�شباح �أنتظرها عند �ل�رصيط �لع�شبي ، خلَف �لروف .. �أعاتبها 
�إْن تاأخ��رْت فت�ش��حك ، ويف كلِّ مرٍَّة جُتيب : �أن��َت يف �لثانية 
ع���رصة و�أنا �أ�ش��بقك بثالث �ش��نو�ت ، �أنَت ولد و�أن��ا بنت ، �أنَت 
تنه���س من نومك وتاأت��ي باأغنامك ، و�أن��ا �أنه�س من نومي 

فاآت��ي باملاء من �ل�ش��اقية ، و�أجمع �حلطب و�أغ�ش��ل �ش��حون 
�ل�ش��اي و�أقد�حها ، و�أ�ش��عل نار  �ملوقد  قبل �أن �آتي بال�ش��ياه 
م��ن خلف �ل��د�ر و�أج��يء �إىل هن��ا .. نذهُب �إىل حي��ث �لنخلة 
�ملنت�ش��بة قريبًا من �ل�رصيط �لرملي �ملحاذي للنهر فنجل�س 
يف ظلها .. �أنظارنا تطالع �لفر�ت ، ومت�شح �ل�شفاف ثم ت�شتقر 
على طيور تقف عند �جلرف ، تثري ف�شولنا باأ�شكالها �لبي�س 
ومناقريه��ا �لطويل��ة ، و�ش��يقانها �مل�ش��تدقَّة . تق��ول جناة : 
عجيب �أمر هذه �لبجعات ل تاأتي �إل يف �لربيع ، ول تاأكل �إل 
�ل�شمك ، هي مولعة يف �لرحيل وتطري لأي ما مكان ت�شتاأن�س 

زيـــــــد ال�شـــــــهيد

آٍه ، نجــــــــــــاة ..
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فيه .. نعدو �إليها لكنها تطري عند �قرت�بنا . ت�شفق باأجنحتها 
وتروح حملقة �ش��عود�ً �إىل �ل�ش��ماء ، م�ش��تحيلة كتاًل �شوئية 
تندف��ع بربيق �آّخ��اذ .. ينكم�س وجه جناة وت�ش��يق عيناها ، 
وكاحلامل��ة �أ�ش��معها تهم�س : �نظر �إليه��ا ، طيور حرة ترف�س 
�أن ميتلكها �أحد ، بل هي متلك �لدنيا كلها .. �أل حتب �أن تكون 
ط��ري�ً ؟.. �أخلع ثوبي ونعليَّ و�ندف��ع �إىل �ملاء و�أرمتي .. �أقول 
: �أح��ب �أن �أك��ون كال�ش��مكة ، هك��ذ� �أعوم .. تع��ايل معي نزيل 
لدغات �لبعو�س ول�ش��عات �حلرم�س ، وتر�ب و�شائدنا �لغرب�ء 
.. تع��ايل ي��ا جن��اة ، تع��ايل ل ت�ش��خري مني _ �أن��ِت حتلمني 
بالطي��ور و�لط��ري�ن ، و�أن��ا �أحلم بالنه��ر و�أ�ش��ماكه ، �أغو�س 
معها و�أ�شاحب �أ�رص�بها ، �أبحث عن قو�قع �لأعماق ، و�ألحق 
�ل�ش��الحف �ل�ش��ابحة مبجاذيف �أقد�مها �لق�ش��رية . تعايل يا 
جن��اة ، تع��ايل .. ترك�س جن��اة تعدو ولكن لي���س باجتاهي ، 
بل �ش��وب �شخرة مل�شاء تعلو عن �جلرف . تتوقف عندها ثم 
جتل���س فوقه��ا .. تدفع ذر�عيها �إىل �مل��اء وتغرف منه بيدين 
م�ش��فوفتني تدلقه على وجهها فين�ش��اب على ب�رصتها مبلاًل 
حاجبيه��ا �ل�ش��ود�وين ورمو���س عينيه��ا �لنافرة م��ار�ً على 
�شفتيها �ملزمومتني ، من�رصحًا على رقبتها �ل�شمر�ء . وكما لو 
�أين �أر�ها لأول مرة �أكت�شف كم هي جميلة ، رهيفة ، ن�رصة .. 
و�عرتف �أين �كت�ش��فتها تزيد من �لهتمام بنف�شها هذه �لأيام 
_ وح��ني تنه���س كانت ت�ش��ري بخط��و�ت متكلف��ة وبحركات 

تتاأمل فيها متايل ج�شدها . 
   �أقول : جناة �أنِت مت�شني كالبّطة .

   و�أقول : لو �شاهدِك غريي حل�شبك من بنات �ملدينة . 
   و�أقول : لو كنِت �أختي لقتلتِك .

   و�أقول : �آه لو ر�أتك جدتِك . 
فت�ش��حك جناة .. ت�ش��حك وه��ي تخطو مل�ش��افة كاأنها تبغي 
تركي ، ثم ت�شتدير بحركة غريبة .. ومن بعيد نلمح كرمي يقف 
عن��د جادة �لروف يبغ��ي �لنزول �إىل �ملدين��ة .. كرمي يكربين 
ب�ش��نو�ت ، وكذلك يكرب جناة .. هو �أخو عطوي �لأ�ش��غر . منذ 
كان بعمري �لآن �أخذه �أبوه �إىل �ملدينة ، �شغله هناك �شانعًا 
عن��د حاّلق ، ذلك جعل��ه يتهندم ، يلب�س �ل�ش��رتة و�لبنطلون ، 

وي�ش��فف �ش��عره جيد�ً ويت�رصف كالكب��ار .. وجناة تت�رصف 
بغر�ب��ة عندما تلمح��ه .. تتطلع �إليه وتخط��و كالقّطة �أمامه ، 
لكّنه ل يعريها �هتمامه .. ي�ش��عد با�س �لقرية دون �أن ينظر 
�إليها ، فاأب�رص وجهها يّت�ش��ح باحلزن . حزٌن كالذي �أ�ش��اهده 
عندما تتاأمل طيور�ً ر�حلة ،، تكتئب جناة وتتح�رّص ، تغرق يف 
�رصوٍد ثقيل . ل جُتدي حماولتي يف تخلي�شها من خيوطه .. 
�أقرتب حمدِّقًا فيها با�ش��تغر�ب فت�شيح بوجهها عني وت�شري 
على و�شك �أن تبكي .. ل تتح�رصي يا جناة ، كثري�ً ما حتذرين 
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�أّم��ي من��ه ، ود�ئم��ًا تقول : ي��ا ولدي ل جتع��ل خيالك ي�رصح 
بعيد�ً ، ول تفّكر يف �أ�شياٍء لي�س لك قدرة على �متالكها ، فمن 
ي�ش��غل نف�ش��ه يف ذلك يجن . وعطوي ما ج��نَّ �إل ّلأنه كذلك ) 
�ش��اهدناه مرة ومر�ت يح��ّدق طوياًل يف �لفر�غ . و�ش��اهدناه 
يكّلم �لع�شافري ويتابع �لطيور �لر�حلة يف �ل�شماء ، ياأكُل مع 
�لقطط وينام مع �لكالب .. وكنا �إذ� �أردنا �إخر�جه من �رصوده 
هم�ش��نا ب�ش��وٍت خافٍت : زه��ره .. زه���..رة  فينتف�س ، يحدق 
فينا ويطيل �لنظر �إلينا ثم ينفجر ب�شحكات طفولية متتالية 
، يغرق يف �شحكة حتى متتلئ عيناه بالدموع وينقلب فجاأًة 
وينتح��ب ، ث��م يجه�س يف بكاٍء مرير ي�ش��حق �ل��روح ويكوي 
�لقل��ب ، فيه�ّش��م فينا رغبتن��ا بالتنّدر عليه . نق��رتب منه بيَد 
�ّن��ه يه��رب .. يهرب ( �أخاف عليِك يا جن��اة ، ل ت�رصدي بعيد�ً 
يف �أفكارِك .. تتطّلع جناة يف وجهي و�أ�شمُعها تتمتم : �أنَت ما 
زلَت �شغري�ً .. تظلُّ ذلك �لنهار تعي�شًة ، �شجرًة ترف�ُس �لذهاب 
�إىل �لنهر ، ول ترغب يف �جللو�س عند �لنخلة �ملنت�شبة حيث 
�عتدنا تناول رغيٍف جنلبُه معنا و "ُخّباز" �أجمعُه من حافات 
�ل�ش��و�قي .. �أتعّق��ب �أغنامها �ملبتعدة و�أجمعه��ا مع �أغنامي . 
�أ�ش��األها : مِلَ كل ه��ذ� �حلزن يا جناة ؟ مِلَ �أنِت هكذ� ؟ �نه�ش��ي 
لنذهب �إىل �لروف نن�شب �شباكنا ل�شطياد �لزر�زير ، فجّدُتِك 
�شتبتهج كثري�ً لها . �شتكافئنا بالتمر �مُلد�ف يف �ل�شمن .. هي 
حتب �أكَل �لزر�زير ، تق�ش��ُم عظامها بعد حتمي�شها وتطالبنا 
باملزي��د .. ويف كلِّ م��رة تق��ول يل : يا جدَّة ، عاف��اك �هلّل لقد 
خففََّت �آلَم مفا�ش��لي . �جلب يل �ملزيد ؛ و�إْن جلبت يل عظام 
�لهد�هد �شتكون مكافاأتَك �أكرب .. ملاذ� عظام �لهد�هد يا جناة 
؟! �ش��نجلب لها �لأر�نب .. هّيا دعين��ا نالحقها ونخرجها من 
جحورها . �شيكون �رصور جدتِك �أكرب .. �شتتمتع كثري�ً يف �شلخ 
جلودها ودبغها . هي ما ز�لت بحاجة لعمل �أفر�ش��ة �إ�شافية 
له��ا .. ه��ي قال��ت : �أريد عمل و�ش��ائد من جلود ه��ذه �لأر�نب 
�ل�شمر . �شاأح�شيها بري�س زر�زيركم �ل�شهية .. وبالأم�س طلبت 
مّن��ي �أن �أجمع لها �أغلفة �لقو�قع من بني �لرمال �ل�ش��اخنة .. 
ملاذ� تبدو ه��ذه �جلّدة غريبة �لأطو�ر ) �إليها تاأتي �لكثري من 
�لن�شاء تقر�أ �شعدهن وت�شنع لهنَّ دو�ء لأمر��س كاذبة تتلّفظ 

�إز�ءه��نَّ باألف��اظ مبهمة تثري يف نفو�ش��هن �لرع��ب ، وحينما 
ت�ش��اهدنا نتل�ش���سُّ عليها م��ن ثغر�ت ج��د�ر �لبيت �ملعمول 
من �ش��عف �لنخيل تتوق��ف . ترمقنا بنظ��ر�ت خميفة فنهرب 
.. ل ت��ود �قرت�بنا . تظننا نف�ش��د �أفعالها . �أب�ش��بب هذ� تُبعدِك 
عنه��ا وُتلهي��ِك برعي �ل�ش��ياه ؟ كال  . كال .. ترد جناة : جدتي 
د�ئم��ًا تق��ول : رح��م �هلّل �أمِك ، ل��و كانت حية ل�ش��اعدتني يف 
عملي ، ولكن ل باأ�س ، عندما تكربين �شتجل�ش��ني �إىل جانبي 
وترتك��ني �ش��وؤون �لبيت لأختِك �ل�ش��غرى ..ينتابن��ي �لفزع ، 
وتتمّثل �ش��ورة جناة �أمام��ي مبالمح مقيت��ة . ياأخذ وجهها 
�ش��كل �ل�ش��احر�ت �مل�ش��ّنات ، غ�ش��ون نافرة وندب متناثرة ، 
و�ش��حكات متقطعة تقطر ده��اًء ومكر�ً ، ويد�ن مت�ش��نجتان 
باأ�شابع طويلة �شبغتها م�شاحيق �ل�شحر باألو�نها �ملتنافرة 

، فاأنتف�س �شائحًا :
جناة : �شتفقدين جمال �لفتيات ورقتهن . 

جناة : �إّياك �أن تتعلمي هذ� �لفعل �لبغي�س .
جناة : �شت�شاحبني �جلن ومي�شخك �هلّل . 

جناة : �شيكرهك �لآخرون وين�شلخو� عنِك . 
    ل . ل ، جن��اة ه��ذه جّدة خميف��ة ، ل تفعل �خلري لالآخرين . 
�أمل تق��ل هي �لتي زرعت يف ر�أ�س عطوي َملكًا من ملوك �جلن 
.. �أمل تق��ل ذل��ك ؟.. ) جاءته��ا �أم زه��رة ، وبح��ذر �أف�ش��ت لها : 
عط��وي يتابع �بنتي ويخطر كثري�ً من �أم��ام �لبيت ، يتابعها 
�إن خرج��ت لل��زرع ، ول��و ع��رف �أبوه��ا بحبها ل��ه وحبه لها 
�شيقتلهما .. كل �شيء �إل �لعار ، �أنت �لعارفة ، �لعاملة ، �فعلي 
�ش��يئًا .. ذلك �ليوم ��ش��تح�رصت جّدة جناة �شائاًل ��شتخل�شته 
من خلط �ش��و�ئل لها رو�ئح مقزّزة مالأت منها قنينة و�ش��عو� 
حمتوياته��ا يف �رص�ب تناوله عطوي .. �أيام فقط بعدها طفق 
�مل�شكني ي�شكو حرقة يف جوفه ، وو�شي�شًا يف ر�أ�شِه فيما ر�ح 
عقل��ه يتبخ��ر فيقل نطقُه ، وي��زد�د ���رصوده ( .. ل .. ل ، جناة 
�أخ��اف علي��ِك . لو فعل��ِت مثل ذلك لأحد �شتت�ش��بحني �رصيرة 
.. ت�ش��حك جناة . وكما لو وم�ش��ت فكرة يف ر�أ�شها و��شتقرت 
ر�حت تتمتم : جدتي ت�شتطيع فعل �أي �شيء ، ويوم �أريدها يف 
حاجة �ش��اأجعلها حت�رصها يل .. قالت ذلك و��ش��تد�رت تنظر 



102

25
/2
02
0

AL ADEEB AL IRAQI

ف كرمي ..  �إىل �لدرب �لنازل �ش��وب �ملدين��ة ، و�إىل مكان توقُّ
ها جناة ما بِك ؟ منذ ذلك �ليوم تغري حالها .. مل تعد �ش��محة 
، طيع��ة ، ر�ئقة . �ش��ارت تزد�د ���رصود�ً ، وتتاب��ع طيور�ً متر 
يف �ش��ماء قريتن��ا تر�فقها بعينني مت�ش��البتني حتى يغيبها 
�لأف��ق �لبعي��د .. لق��د ع��ادت جن��اة حتل��م بالطي��ور �لر�حلة ، 
و�ملدن �لنائية .. وعندما تعود باأغنامها وقت تعامد �ل�شم�س 
و�شخونتها فوق روؤو�شنا ، ونقطع �أر�شًا �شعدت فيها �شيقان 
�حلنط��ة وتدل��ت �ش��نابلها �خل���رص �أقطع �ش��نبلتني ، ، �أم�ش��ك 
و�حدة فيما �أعطيها �لثانية . �أروح �أق�ش��م حبيباتها و�أمت�س 
حليبها بينما تظل جناة مت�ش��ك �ش��نبلتها ، ت�رصب بها باطن 
كفها بع�ش��بية و��ش��طر�ب . �هد�أي يا جناة ، ل تقلقي كثري�ً . 
�شاأتزوجِك عندما �أكرب و�شاأبني لِك غرفة ، و��شرتي لِك جهاز�ً 
م��ن �ش��وق �ملدينة . ل��ن �أدعِك جتّن��ني ... تنح��رف باأغنامها 
باجت��اه بيتها .. تودعني بابت�ش��امة باهتة من وجه �ش��احب 

.. �أبت�شم لها و�أرجوها �أن ل تتاأخر يف �لغد . 
نذه��ب يف �ليوم �لت��ايل �إىل حيث �ل�رصيط �لع�ش��بي ، وتذهب 
عيونها تتابع جادة �لروف ، و�لن�ش��وة �لنازلت �إىل �ملدينة ، 
و�ل�شيار�ت �لقادمة �ملخرتقة قريتنا نحو قرى بعيدة ، تتابع 
كرمي��ًا وه��و ينتظ��ر   �لبا�س �لن��ازل . ومثل كل مرة ي�ش��عد 
�إىل �لبا���س ويذهب دون �لنظر �إليها فتغرق يف �ش��مت ثقيل 
. �أقول : �آه من ت�رصفاتك يا جناة .. ماذ� �ش��يقول لو �ش��اهدك 
غريي .. ترمقني بغ�شب فاأ�شمت ، ومع �شمتي يتفاقم �حلزن 
يف عينيه��ا ، ويروح وجهها ي�ش��فر ... ق�ش��ت يف ذل��ك �أيامًا 
حتى قدم ذلك �ل�ش��باح �لربيعي �لذي فوجئت بها ت�شبحني 
بابت�ش��امة ن���رصة ، وتطالعن��ي بوج��ه �ألق وقد �رت��دت ثوبًا 
جديد�ً ف�ش��حت بها : �أنِت جميلة بهذ� �لثوب �لأزرق ، وجميلة 
بورودِه �ل�شفر�ء �لالمعة .. وجهك يا جناة يتورَّد .. ياه ، �أنِت 
تغريِت حّقًا .. �شارت جناة تكث من حركتها و�هتز�ر ج�شدها 
.. و�ش��ارت ت�ش��معني كلم��ات ل يقولها �إل �لكب��ار .. و�أنا يف 
خ�ش��م ذهول وحرية و�ندها�س �أت�ش��اءل عن �رص هذ� �لتحول 
�ملفاجئ.. ويف حرية �أ�ش��د هويُت حينم��ا �ألفيتها تبتعد عني 

وتقل��ل م��ن جميئها معي .. �رصع��ت تقود �أغنامن��ا �إىل �أر�س 
خ�رص�ء جتاور ب�شتانًا يحاذي �لروف �لبعيد ، وعندما �أقرتب 
حت��اول جتنب��ي و�له��رب من��ي ، مل��اذ� ؟ . مل��اذ� ؟. �آه ، رمب��ا 
تكون جدتها قد فعلت �أمر�ً جعلها تبتعد .. ذلك �ش��يقودها �إىل 
�جلنون بالتاأكيد .. لو حدث ذلك �شاأخنق هذه �جلدة �لقبيحة .. 
�شاأحرق فر��شها ، وو�شائدها �لتي ت�شبه جثث �أر�نب متوح�شة 
.. �أن��ا ل �أرغب �للعب �إل مر جناة .. مع من �ش��اأذهب �إىل �لنهر 
، وم��ع من �ش��األحق �لبجع��ات ، و�أط��ارد �لأر�نب و�أ�ش��طاد 
�لزر�زير ؟ .. �آه ، لقد باتت جناة تبتعد �أكث .. ت�شاحب �لفتيات 
�لالتي يكربنها .. ت�شاركهن يف جمع �حلطب ، وت�شاعدهن يف 
�حل�شاد ... ويوم �شاهدُتها مع بع�شهن حتمل ق�ّشًا من حنطة 
حم�ش��ودة على ر�أ�شها باجتاه �لقرية عزمت على �للحاق بها 
و�إيقافه��ا ثم �ل�ش��وؤ�ل عن ���رص �بتعادها ،، �ش��اهدتها تتخلف 
عن �ش��احباتها قريبًا من �لب�ش��تان وترم��ي كومة �لق�س من 
على ر�أ�ش��ها .. وعرب ثغرٍة يف �شياج �لب�شتان وبالتفاتٍة حذرٍة 
ميينًا و�ش��ماًل �شاهدتها تدخل .. �أ�رصعُت �إثرها . دفعُت ر�أ�شي 
م��ن ذ�ت �لثغرة وتطلع��ت . و�إذ مل �أرها دخل��ُت متخّفيًا خلف 
�ش��يقان �لنخيل .. ي�ش��ل م�ش��معي �شوٌت هام�س �ش��ُعَب عليَّ 
تف�شريه . بوِغتُّ بعدها بنجاة تقف بارتباٍك �شارخ وقد �إحمرَّ 
وجهه��ا و�رتع�ش��ت يد�ها وهي تتطلع بعين��ني قلقتني كاأنها 
بانتظ��ار �أحد .. كنُت على و�ش��ِك �أن �أنده با�ش��مها عندما َقِدَم 
من عمق �لب�شتان �شخ�ٌس مل �أمّيزه يف �لبدء ، حتى �إذ� �قرتَب 
ووق��َف �إز�ءها تبينتُه بو�ش��وح . �آ .. �إّنه كرمي بلبا�ش��ِه �ملدين 
و�ش��عرِه �مل�ش��فف . �شمعُته ي�ش��اأُلها بقلٍق ، ونفاِذ �شرب : ماذ� 
تريدي��ن مني يا جن��اة ، ماذ� تريدي��ن ؟.. كانت جناة حتاول 
�أن تتف��وَّه ب��كالم لكنها مل تق��در على ما يب��دو .. فقد خذلتها 
عيناه��ا �للتان ت�ش��ببتا دمعًا .. كدُت �أ���رصخ بها ، ثم �أرمتي 
عليه �أُ�ش��بعه �رصبًا ، بيد �أين متالكت نف�ش��ي كربياًء بينما فٌم 
يف د�خلي �نفجر ي�شيح : ملاذ� تذّلني نف�َشِك هكذ� يا جناة ؟.. 

ملاذ� ؟.. ملاذ� ؟
�ل�شماوة/ماي�س1988 
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�أ�ش��ند عط��ا ظه��ره �ىل جذع �ش��جرة توت يف ف�ش��حة 
يحي��ط بها �لنب��ات �لذي يغطي منحدر �ل�ش��فة. كان 
ومي�س �مل��اء حتت �ش��م�س �لظهرية يتخلل �أغ�ش��ان 
�ل�شو�س وعيد�ن �لق�شب �لغ�شة، وعرب �لأمتار �لقليلة 
�لتي تف�شل عطا عن نهر دجلة خفقت �هتز�ز�ت نزقة 
للومي�س �لف�ش��ي �ملتقطع مثل �رص�ر�ت تكاد تع�شي 

عينيه حني ينظر �ليها مبا�رصة.
كان��ت �ل�ش��م�س جترد �ل�ش��ماء م��ن زرقته��ا ومتلوؤها 
بال�ش��طوع �ملدوخ، فال يع��ود يجروؤ خملوق حي على 

عبوره��ا، ول حتى طائر و�ح��د يرف بجناحيه عابر� 
بني �ل�ش��فتني فيعطي للظه��رية معنى يريح �خلاطر. 
م��ع ذلك لي���س �لومي�س ه��و �لوحيد �ل��ذي يلهو بني 
�لأغ�ش��ان �لرقيقة �إذ تهب بني �حلني و�لآخر ن�شمات 
تع��رب من �ل�ش��فة �لأخ��رى منزلقة على �ش��طح �ملاء 
فتحم��ل م��ن ب��رده م��ا يكثفه �مل��رور ع��رب �خل�رصة 
�ملت�ش��ابكة وينث حتت �لتوتة �لو�رفة على ج�شد عطا 
�ملنهك من �ل�شري يف دروب �لريف �لرت�بية، ويغم�س 
عيني��ه، يغم�س عينيه متنا�ش��يا ح�ش��انه �لذي نزل 

جـــــــودت جــــــــــ�يل

ظهيرة بائع متجول*
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بني �ل�شو�س �لكثيف مبا يحمله عادة �لبائع �ملتجول 
يف ِعْدَلي��ه من عط��ور وبخور وعلك وثياب و�أقم�ش��ة، 
خ�شو�ش��ا للن�ش��اء، ولعب وحلوى لالأطف��ال وبع�س 
�مل�ش��وغات �لرخي�ش��ة و�أكيا�س م��ن �لقما�س حتوي 

�أدوية �شعبية. 
متت��م "�للعنة عليه.... فليقتات هذ� �حل�ش��ان �جلفول 
حيث ي�ش��اء. �إنه يجف��ل من �أي �ش��يء يعر�س له وقد 
�أتعبني. ل بد �أن �أفكر جديا ب�رص�ء بغل )منذور( �لذي 
عر�شه علي بثالثة دنانري... �رصوة ر�بحة ول �شك، ل 

بل هي هبة من �شديق عزيز". 
ليج��ول  ثالث��ة  �أو  يوم��ني  كل  ع��ادة  عط��ا  يخ��رج 
بب�ش��اعته فيقط��ع تل��ك �لأر��ش��ي �لب��ور و�ل��دروب 
�لت��ي تخ��رتق �ملز�رع وتع��رب �جلد�ول م��ار� بالقرى 
و�لبيوت �ملنعزلة. �إعتادت  بع�س �لكالب على روؤيته 
ف��ال يفع��ل عند �قرت�ب��ه �أكث م��ن رفع ر�أ�ش��ه و�لنظر 
بعي��ون نع�ش��انة ول�ش��ان مت��دل، ث��م يغم���س عينيه 
ويدخ��ل ل�ش��انه بني فكيه ويعاود و�ش��ع ر�أ�ش��ه على  
قائمتيه �لأماميتني مو��ش��ال نوم��ه �للذيذ، لكنه مير 
�أي�ش��ا ببيوت تنام يف �أفيائه��ا كالب �رصيرة تنه�س 
منتف�ش��ة وتتبعه م�ش��افًة بنباح ل ينقطع ثم ت�ش��كت 
فج��اأة وتعود ر�فع��ة �لروؤو�س و�لذي��ول، وقد تتوقف 
ب��ني �حلني و�لآخر لتنظر �ىل �خللف وتنبح من جديد 
نباح حتذير مذكرًة عطا وح�ش��انه باأنها مل ترتكهما 
�إل لأنها و�ش��لت �حلد �لذي ير�شيها وي�شبع رغبتها، 
فيم��ا يظ��ل هو يحاول �ل�ش��يطرة على ح�ش��انه �لذي 
يحمح��م منزعج��ا م��ن �ل��كالب وينتف���س وينحرف 

ميينا وي�شار�.    
مل يكن طبع �حل�شان �ملزعج هو �ل�شيء �لوحيد �لذي 
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ي�ش��غل بال عطا �إذ عليه �أن يفكر يف م�شكلة ت�رصيف 
�لب�شاعة �لذي يقل يوما بعد يوم. لقد �أخذ �أهل �لريف 
يعت��ادون على �لذهاب �ىل �لولي��ة**، وحتديد� بعد 
�حل�ش��اد وجن��ي �خل�ش��ار، فمن يح�ش��ل عل��ى مبلغ 
م��ن �ملال ي�ش��تيقظ مع جنمة �لر�ع��ي بانتظار مرور 
�لبا���س �خل�ش��بي متوجه��ا �ىل �ملدين��ة وم��ن هناك 
ي�ش��رتي م��ا يري��د م��ن �لأ�ش��و�ق �لعامرة بكل �ش��يء 
وباأ�شعار تقل عن �لأ�شعار �لتي يبيع بها �ملتجولون، 
ويعود م�ش��تقال �لبا�س نف�ش��ه ع���رص�، ففي كل ديرة 
تقريب��ا يوج��د �لآن با���س ميلكه وي�ش��وقه رجل من 

�أهلها. 
هكذ� �ش��ياأتي يوم على عط��ا يكون عليه �أن يفكر فيه 
مبمار�ش��ة عم��ل �آخر. خ��ذ مث��ال �أنه مل يب��ع يف هذه 
�لقرية �لتي خلف �أ�ش��جار �ل�شف�ش��اف �شيئا ي�شتحق 
�لذك��ر منذ �ش��هر مع �أنه مر بها خالل��ه �أكث من مرة. 
كان �أح��د �لأ�ش��ياء �لت��ي ت�ش��تحق �لذكر عق��د� مطليا 
ب�ش��به �لذه��ب ثب��ت �ل�ش��ائغ يف و��ش��طته بي�ش��ويِة 
�ل�ش��كِل حجر�ً ف��ريوزي �لل��ون تنت�رص على �ش��فحته 
عروق �ش��ود�ء غاية يف �لدقة، ما �إن وقع ب�رصه عليه 
عن��د �لتاج��ر حتى �أخ��ذت ت��ر�وده  فك��رة �لحتفاظ 
ب��ه لزوجت��ه لول �أنه مل يبع �ش��يئا يومه��ا وحدث �أن 
�شادف �ش��ابا يف هذه �لأنحاء، ��ش��توقفه و�شاأل عن 
�شيء مميز ي�شلح هدية لعزيز. عر�س عليه عطا �لعقد 

ورغَّبه فيه فا�شرت�ه.
وم��ا �لذي تفعله زوجته حبابة بعقد رمبا لن ت�ش��عه 
حول جيدها �ش��وى يف منا�شبة �لعيد، �أو يف منا�شبة 
فرح �أو منا�ش��بتني، هذ� �إذ� �ش��ادفت، ناهيك عن �أنه 
لي�س ذهبا �أ�ش��ليا ؟ �أجل... ح�ش��نا فعل بو�شع بع�س 

ثمن��ه على �ملبل��غ �لذي هو يف �ش��بيل جمع��ه ل�رص�ء 
َحَمٍل يكون م�ش��در لهو وف��رح لأطفاله وعندما يحل 
عيد �لأ�ش��حى يكون قد �ش��ار �أكرب و�أ�ش��من فيذبحه 
وي��وزع م��ن حلم��ه عل��ى �جل��ري�ن ويحتفظ بح�ش��ة 

معتربة لعائلته يلذ معها �أكل �لثيد.
ك���رص عن �أ�ش��نان �ش��فر حني خط��ر عل��ى باله كيف 
�شيكون مدلول، �بنه �ل�شغري �لوحيد، �شعيد� باحلمل، 
وكيف �ش��يلهو مبطاردته يف باحة �لبيت وميتطيه.... 
كال.. علي��ه �أن يعلم��ه كي��ف يك��ون رفيقا ب��ه و�أن ل 
يرهقه لكي ي�ش��من ويك��رب �رصيعا، و�ش��يحر�س على 
�أن يوفر له �حل�ش��ي�س ويخ��رج به مع مدلول، يف �أيام 
�لف��ر�غ، �ىل �لأر�س �لف�ش��اء قرب �لبي��ت حيث �لنهر 

وما جاوره من �أر�س مع�شبة... 
م��د يده لي�ش��تخرج م��ن عبه ثم��رة من خي��ار �لقثاء 
�قتطفها �ش��باحا من مزرعة، ولكنه �أم�شكها  ب�رصود 
ذه��ن و�أخرجها ببطء �إذ �ش��مع خلفه �أ�ش��و�تا خافتة 
عرف بخربته �أنها خلطو�ت قادمة نحو �لنهر وحفيف 
ثوب مي�س عيد�ن �ل�ش��و�س وقرقعة معدنية ل بد �أنها 
لِقْدٍر. �لتفت وهو يف مكانه حيث ل ير�ه �أحد فتبني له 
�أن �لقادم فتاة يف ربيعها �خلام�س ع�رص �أو �ل�ش��اد�س 
ع�رص. مل يكن �شكلها غريبا عليه فهي من فتيات هذه 
�لقري��ة دون �ش��ك. كانت حتم��ل يف يدها ق��در� *** 
لتمالأه باملاء من �لنهر كما توقع. ر�أى بو�شوح وجه 
�لفتاة، حنطي �للون، لوحت �ل�ش��م�س �خلدين ف�ش��ار� 
�أقرب لونا ل�ش��فريتني متدليتني من حتت ربطِة ر�أ�ٍس 
حني��ِة �لل��وِن يتالع��ب طرفاهما عن��د �لنهدين وهي 
ت�شري، فكر باأنها فتاة جميلة، ترتدي ثوبا حال لونه 
وذه��ب ملعان قما�ش��ه �لأزرق لكنه، مع ذلك، ل يبدو 
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علي��ه �لقدم رمب��ا بتاأثري �لقو�م �ملفتول �لذي ي�ش��بغ 
على �لثوب م��ن جماله وحيويته. مل يفت عطا، برغم 
�أنها يف تلك �للحظات كانت ت�شري، مطرقة، �أن يالحظ 
�أن ور�ء �إطر�قها �ن�ش��غال باأمر ما �إن مل يكن همًا من 
�لهموم يع�ش��ف بر�حة �لبال ويبلبل �حلال، فكر هذه 
�مل��رة... ح��ر�م �أن مي���س �لهم، جمرد حلظ��ة هم، هذه 
�حلوري��ة �لتي تتح���رص على جمالها بن��ات �لوليات 
وحت�ش��دها، لو ر�أتها، بنات �لأكابر طالبات �ملد�ر�س 
يف بغد�د نف�ش��ها، ولتمنني �أن يكون لهن هذ� �جل�ش��د 
�ملكتن��ز �لناب���س ب�ش��هوة �حلي��اة فيكرمن��ه باأغلى 
�لثياب و�لزينات. ل يدرك �لأهايل �لأجالف �لبخالء 
يف ه��ذه �لأرياف �أنه��ا نعمة من نع��م �هلل �أن يرزقو� 
بفتاة بهذ� �جلمال وعليهم �أن يحتفو� بها وبجمالها، 
و�أن وج��ود �أمثاله، عطا �لبائع �ملتجول، هو نوع من 
تي�ش��ري هذ� �لحتفاء. لكنهم ع��الوة على بخلهم على 
فتياتهم  ما ُدْمن عندهم فاإنهم ي�شعون يف جيوبهم 
�مله��ر �لذي يدفعه طالب �لزو�ج ويدفعون �لبنت �ليه 
يف جهاز ب�ش��يط ل يكلف �ش��يئا ي�شتحق �لذكر، بل �إن 
بع���س �لآباء ي�ش��رتط على �خلاط��ب �أن يدفع له، عد� 
�مله��ر، مبلغا خا�ش��ا به لق��اء �ملو�فقة عل��ى تزويج 

�بنته له. 
فيم��ا �أخرج �خليارة وقربها من فمه دون �أن يق�ش��م 
منها �ش��يئا ر�ح يختار للفتاة، من خياله، مما يحمل 
ح�ش��انه ثوب��ا �أزرق، مّلاع��ًا كم��ا حتب��ه �لريفي��ات، 
وحري��ري �مللم�س، وغط��اًء للر�أ�س م��ن �مللمل مطرز 
�حلو�ف، و�شيكون ر�ئعا لو �رتدت معه �حلذ�ء �لنيلي، 
و�شيت�ش��اهل دون �شك يف �شعر �لقرطني �لهالليني �إن 
�أر�دت �رص�ءهم��ا �أي�ش��ا �إ�ش��افة �ىل �لزينة و�لعطور، 

و�هلل �ش��يظل �أه��ل ه��ذه �لناحية يتذك��رون طويال �أن 
عرو�ش��ا جمع��ت ب��ني �جلم��ال و�لأناقة من ب�ش��اعة 

عطا....
قط��ع عليه خيالت��ه �ش��ماعه وقع خط��و�ت مندفعة 
م�ش��طربة فالتفت ناحية �ل�شوت و�إذ� به يرى رجال 
جاوز �خلم�ش��ني يتوجه نحو �لفتاة �لتي �نحنت للتو 
لتمالأ �لقدر باملاء ولكنها �عتدلت جمفلة حني �أح�شت 
باق��رت�ب �لرج��ل و��ش��تد�رت نح��وه بكليته��ا بينم��ا 
�رتخت �أ�شابعها و�شقط �لقدر يف �ملاء. ظن عطا، من 
�ندفاع �لرجل، �أنه �شيهاجم �لفتاة ولكنه توقف على 

بعد خطوة منها وقال لها بانفعال:
-يجب �أن تقويل يل.... من هو �لكلب �لذي غرر بك؟

�أجابته بتو�شل: 
-و�هلل ياب��ه... قلت ل��ك �أين مل �أفعل �ش��يئا، ول يوجد 

�أحد يل عالقة به كما تظن.
بد� لعطا �أنه ي�ش��مع �لآن جزًء من حو�ر بد�أ يف �لبيت 
و�ش��تكون خامتت��ه هنا بعد �أن �حتال �لرجل لري�ش��ل 
�بنت��ه، كما خم��ن، بحجة �حلاج��ة �ىل �مل��اء، �أو �ىل 
�ملزي��د من��ه ، ويتبعه��ا �ىل هذه �خلل��وة يف �لظهرية 

ليكمل حتقيقه...
-�إما �أن تذكري يل ��شمه �أو �أقتلك.... �لآن..

وهنا �أم�ش��كها م��ن زنديها. كررت �لفت��اة قائلة وقد 
متلكها �لفزع:

-و�هلل يابه... قلت لك...
�ل��ذي حدث كان �أ���رصع مما توقع عط��ا وتاأكد له �أن 
�لرج��ل كان مقتنعا �أن لإبنته عالق��ة برجل و�أنه ما 
تبعه��ا �إل لينف��ذ ما عزم علي��ه م�ش��بقا.... وهو قْتلها 

غرقا. 
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كان��ت دفعة �رصيعة وقوية حقا بحيث قذفت بالفتاة 
�لتي �شاحت وهي ت�شقط يف �ملاء:

-يابه!
م��ن �لو��ش��ح �أنه��ا مل تكن تع��رف �ل�ش��باحة �أو �أنها 
فق��دت �ش��يطرتها من �ش��دة �خلوف ف�ش��ارت تختفي 
للحظة وتخرج ر�أ�ش��ها وهي ت�ش��هق فيما كان �لتيار 
يجرفه��ا معه �أبعد عن �ل�ش��فة. عاد عط��ا بنظره �ىل 
�لرج��ل �ل��ذي كان يغطي وجه��ه بيديه ت��ارة وتارة 
يك�ش��فه وقد ظهر عليه �لأمل ورمبا �لندم �أي�ش��ا وتنم 

مالحمه �ملت�شنجة عن رغبة يف �لبكاء مكبوتة.
كان على عطا �أن يقرر �رصيعا ما يفعل فنه�س وخلع 
د�شد��ش��ته ب�رصع��ة و�نطلق �رصيعا، و�إذ� كان �ش��قوط 
�لفت��اة يف �مل��اء ق��د �أجف��ل �حل�ش��ان ف��اإن نهو�س 
عطا �ملباغ��ت و�خرت�قه �لنبات��ات ب�رصعة و�رمتاءه 
�مل��دوي يف �مل��اء قد جعل �حل�ش��ان يندف��ع بجنون 

بعيد� ويغيب و�شط �أ�شجار �لأثل. 
فوج��ئ �لرجل �أي�ش��ا بعط��ا يخرج من م��كان قريب 
ويرم��ي بنف�ش��ه يف �ملاء فانتابه �لذع��ر من �حتمال 
�أنه �ش��مع كالمه م��ع �بنته ور�آه يلق��ي بها يف �لنهر، 
وبرغم �رتباكه رجح �أنه �لبائع �ملتجول �لذي يرتاد 
هذه �ملناطق، وها هو و�شط موج دجلة �ملو�ر يحاول 
جهده �أن ي�ش��بق تي��ار �ملاء لينقذها م��ن �لغرق. لقد 
ظ��ن �أن��ه �أمت ما خطط له بي�رص ول يوجد �ش��اهد على 
ما فعل لكن �لقدر �ش��اء غ��ري ذلك. يف �لو�قع �أنه كان 
مذعور� من وجود �ش��اهد على �لعار �لذي كان �ش��ببا 
يف �رتكاب��ه �جلرمي��ة �أكث م��ن ذعره لوجود �ش��اهد 
على �جلرمية نف�ش��ها، فانهار وجل�س �لقرف�ش��اء بعد 
�أن �شاهد  عطا ي�رصب �ملاء بذر�عيه ويرف�س برجليه 

�شابحا �أبعد فاأبعد يف دجلة.
�حلقيق��ة �أن عط��ا فك��ر يف �أن يجع��ل �جت��اه �لتي��ار 
ل�ش��احله لي��درك �لفت��اة فب��ذل جه��د� م�ش��اعفا يف 
�ل�ش��باحة وه��و يبق��ي عينه عل��ى �لفتاة �لت��ي بد�أت 
تغط���س يف �مل��اء حينا ث��م تدفع نف�ش��ها �ىل �لأعلى 
حين��ا �آخر وهي ت�ش��هق وتلفظ �ملاء م��ن فمها وكان 
�شدى �شوتها يدوي بني �ل�شفتني م�شتنجدة باأبيها 
�ل��ذي رماه��ا يف �ملاء للت��و. بعد قلي��ل �ختفت حتت 
�ش��طح �ملاء، ولكنه حل�شن �حلظ كان قد �أ�شبح قريبا 
جد� منها، فاأخذ نف�ش��ا عميق��ا وغا�س. ما �أن غا�س 
وتقدم م�شافة �شعر باأن �ملاء يقاومه برغم �أنه ي�شبح 
مع �لتيار وخ�ش��ي، وهو �ل�ش��باح �ملتمر�س �لذي كان 
�أول �ش��بابه يق�ش��ي �ش��اعات ي�ش��بح يف �لنه��ار، �أن 
يكون �ل�ش��بب �ش��ورة ماء قريبة فاندفع بكل ما �أوتي 
م��ن قوة ليلحق بالفتاة ويبتعد بها عن �لدو�مة �لتي 

قد جتذبهما وتغرقهما معا.
�ش��اهد من خالل �ملاء �مل�ش��فّر حتت �ش��وء �ل�شم�س، 
�لت��ي بد�أت متيل �ىل �لع�رص، �جل�ش��د �ل��ذي كان قبل 
دقائ��ق يتهادى عل��ى �ملنحدر بكل عنفو�ن �ل�ش��باب 
و�أ�ش��بح �لآن كقطع��ة قما���س ثقيل��ة تن��زل يف �ملاء 
�ىل �لقع��ر. �أ�ش��بح خلفه��ا و�أم�ش��ك باإح��دى قدميها 
ليجذبها ويندفع حتتها ثم ملا �ش��ار �أ�شفلها �أم�شكها 
من �ش��در �لثوب ولكنه مل ي�ش��تطع �أن يحكم قب�ش��ته 
فاأفلت��ت من��ه، و�نفت��ح زر �ل�ش��در ليتدىل من��ه �أمام 
عطا �ش��يء كالقالدة، �أم�ش��ك �لفتاة من �ش��در �لثوب 
من جديد حمكما قب�ش��ته هذه �ملرة و�نزلق ك�ش��مكة 
ر�شيقة جاعال �إياها على ظهره، ذر�عاها على كتفيه 
ور�أ�شها على ر�أ�شه، و�رتفع بها �ىل �شطح �ملاء �شاهقا 
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بكل قوته وهو ي�رصف على �لختناق. 
�رت��اح لأن��ه ��ش��تطاع �لإم�ش��اك بالفت��اة ولكن��ه لن 
ي�ش��تطيع �لع��ودة بها �ىل �ملو�ش��ع �ل��ذي يوجد فيه 
�أبوه��ا. �لتي��ار قوي وخ��ري طريقة �أمام��ه لإخر�جها 
من �لنهر هو �لن�ش��ياب مع �لتيار وحماولة �لقرت�ب 
تدريجيا من �ل�ش��فة. عندما و�ش��ل �ىل �ل�شفة �أم�شك 
بع��رق �ش��و�س ط��اٍف يف �ملاء وو�ش��ع ي��ده �لأخرى 
على �ل�ش��فة فيما ��شتقر �ش��دره على طينها حلظات 
لي�ش��تعيد بع�ش��ا من قوته. حاول �أن ينظر �ىل �لفتاة 
فالتف��ت ولكن ر�أ�ش��ها �نزلق بالتفاتته لي�ش��تقر على 
�ش��فحة وجهه و�ش��عر ب�ش��ائل ل��زج ي�ش��يل على خده 
ويدخل فمه فب�ش��قه ليكت�ش��ف �أنه دم �شال من �أنفها 

وفمها. عندها عرف �أنها ماتت. 
مل تع��د قو�ه تعينه على �لوقوف، و�لفتاة على ظهره، 
فزحف متم�ش��كا ب�ش��يقان �لنباتات ود�فعا نف�شه �ىل 
�لأعل��ى حت��ى �أ�ش��بح و�لفتاة خارج �مل��اء. عند ذلك 
�أز�حه��ا عنه ونه�س و�ش��حبها �ىل بقعة بني نباتات 

حلفاء.
وق��ف عند �لفتاة �لتي �أ�ش��بحت جثة هام��دة. �لتفت 
�ىل حي��ث يوجد �أبوها. مل ي�ش��تطع تبين��ه وهو خلف 
�ل�شجري�ت غري �أنه ر�آى رجال �آخر يف �ملكان بد� عليه 
�أن��ه يحدث �أباها بانفعال. ع��اد بب�رصه لينظر �ليها، 
�ىل �جل�ش��د �لذي مل ي�ش��لم للموت جماله و�أنوثته بعد 
ولكنه �كت�شى ب�شفرة قامتة عند �لوجه و�لرقبة. حقا 
�إن للحي��اة حيال ومكائد ل تخطر على �لبال. �أهذ� ما 
ي�ش��مونه ق�ش��مة �أو ق��در�؟ �نحنى  وم��رر ر�حته على 
عينيها  لتغم�ش��ا ثم م�س باأ�ش��ابعه �لقالدة �لتي مل 
يره��ا حني كان��ت �لفتاة قادم��ة نحو �لنه��ر �إذ يبدو 

�أنه��ا كانت تخفيها جيد� حت��ت ثوبها، وها هي �لآن 
ظاه��رة كلها من فتح��ة �لثوب وقد تدلت و��ش��تقرت 
و��ش��طتها على �لأر�س �ىل جانب �لر�أ�س.... �لو��ش��طة 
بي�ش��وية �ل�شكِل �ملزينة بحجر فريوزي �للون تنت�رص 
على �ش��فحته عروق �ش��ود�ء غاية يف �لدق��ة.... هي.. 
ه��ي.. عرفه��ا من كثة م��ا تاأمله��ا قب��ل �أن يبيعها. 
جذبه��ا فاجنذبت بي�رص، ملها يف يده، نظر �ليها مليا 
قبل �أن يطبق عليها يده. �أهذه �إذن، �لقالدة �مل�شاغة 
بذهب غري �أ�ش��يل، قالدة تت�ش��ع لها ر�حة �ليد �نتهت 
ب�ش��ببها حي��اة ل تت�ش��ع له��ا ولآمالها �لدني��ا؟ فكر 
وعذ�ب �ل�شمري يفتك به، كال لي�س ب�شببها، بل ب�شببه 
هو عطا، وئ��دت حياة. لكم �أنت خطري وقادر على �أن 
تكون �ش��ببا يف هالك �أبرياء ك��رب�ءة هذه �لفتاة وقد 
تظاف��ر على هتكه��ا وتلويثها �إغ��ر�وؤك وحقارة ذلك 
�ل�ش��اب، �أمل جتهد يف مدح ذهب �لقالدة و�ش��ياغتها 
�لي��ه؟ ل تخدع نف�ش��ك بالق��ول باأنك حتدث��ت حديثا 
عام��ا ل يخ��رج عن كون��ه ترغيب �لبائ��ع يف �ل�رص�ء 
و�أنك مل تكن تدري هل ��شرت�ها ليهديها لأم �أم لأخت 
�أم لزوجة �أم حلبيبة، وتذكَّر �أنك رحت توؤكد له �أن �أية 
�مر�أة لن ت�ش��تطيع مقاومت��ه ما �أن يريها �إياها، ويف 
هذ� تلميح ل ميكنك عده بريئا. هل تقول �أنك قلت ما 
قل��ت على �فرت��س �أن �لقالدة هدية م�رصوعة لعالقة 
م�رصوعة... عالقة زوجية مثال؟ ح�ش��ن فاقنع نف�ش��ك 
مبا ت�ش��اء، ها هي �لغاية و�لنهاية ماثلة �أمامك بكل 
ب�ش��اعتهما. لقد وقر يف �ش��مري عطا �ملعذب �أنه كان 
�أول �ل�ش��اعني دون وع��ي، بد�ف��ع �جل�ش��ع، لقتل هذه 
�لفتاة قبل �أن يقتلها �أبوها. �أما ذلك �ل�ش��اب �لفا�ش��د 
فه��و ل يعلم ما فعل به��ذه �لفتاة بال�ش��بط، غري �أنه 
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يتذكره �لآن بعدم �رتياح، بل بحقد، حتى �بت�ش��امته 
�لد�ئم��ة �لت��ي ب��دت ل��ه ودودة ه��ي �لآن يف ذ�كرته 
تقط��ر دما و�ش��ما م��ن بني �أ�ش��نانه، ووجه��ه �ملدور 
�حلنط��ي حتت ملة �ش��ود�ء كثيف��ة من �ل�ش��عر حتتها 
عين��ان �ش��ود�و�ن لمعت��ان، و�لو�ش��م �لأخ�رص على 
�ل�شدغني، كلها كاأنها مالمح �شيطان تعلوها كوفية 
مكورة نك�ش��ت �أقرب �ىل �حلاجبني على عادة �ش��بان 
�لريف �ملعجبني باأنف�ش��هم و�ل�شاعني �ىل لفت �نتباه 
فتياته �لب�شيطات �ش��هالت �ل�شتمالة. بعد كل �شيء، 
برغم ق�ش��اوة �لعاد�ت و�لتقالي��د، و�لرقابة �ملحكمة 
فاإن بيئة �لريف نف�شها متنح �ألف مكان �رصي وخلوة 

للع�شاق.
فت��ح يده ونظ��ر �ىل �لقالدة وفكر "كان من �لأف�ش��ل 
�أن تك��ون من �لبد�ية عند حبابة ول يحدث هذ� كله". 
�لتف��ت �ىل حيث يج��ب �أن يكون �أبوها ف��ر�أى �لرجل 
�لو�ق��ف عن��ده يتلفت ولكن��ه مل ير عطا �لذي ي�ش��رته 

عن �لنظر �حللفاء و�لق�ش��ب. نظ��ر �ىل �لفتاة حلظات 
ثم رمى �لقالدة بعيد� يف �لنهر، وترك �لفتاة مكانها 
و�ش��ار يف درب �ش��يق بني �لنبات عائد� حتى و�شل 
�ىل �ل��درب �لذي ينحدر �ىل حي��ث يقرف�س �أبو �لفتاة 
ويق��ف رجل بد� عليه �أنه من �لقرية وكان قادما من 
زيارة ت�ش��توجب �أن يعتمر �لكوفية و�لعقال ويرتدي 
فوق د�شد��ش��ته �لبي�ش��اء عباءة تبني��ة �للون مطرزة 
بالربي�ش��م ويلب���س ح��ذ�ء �أ�ش��ود جدي��د�، ورمبا كان 
مار� ور�أى �لأب بال�ش��دفة. وقف عطا بطوله �لفارع، 
عاري��ا، �إل من لبا�ش��ه �لد�خلي �لطويل �لذي ي�ش��يق 
دون �لركبتني. �لتفت �لرجل نحوه فعرفه وهرع �ليه 

كاأنه وجد منقذ� من حرية ��شتبدت به:
- عمي �أنت يا عطارنا... ماذ� حدث؟ ... هذ� �لرجل مل 
�أفهم منه �ش��يئا.. �إنه يهذي ب��كالم غري مفهوم؟ ماذ� 

حدث بال�شبط؟ كلما �شاألته يردد ر�حت ر�حت.
-�لبنت تركتها هناك.... �إنها ميتة فا�رصع �ىل �لقرية 
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لتجلب �شابني وبطانية يلفونها بها....
ثم بعد �إطر�ق و�شمت لوهلة �أ�شاف:

-�هلل يرحمها.
-ميتة؟ ماذ� حدث كيف ماتت؟

-لق��د كان��ت و�أبوها هناك عند �جلرف و�ش��قطت يف 
�لنه��ر ومل ي�ش��تطع �أن ينقذه��ا لكني �ش��بحت خلفها 

و�أخرجتها غري �أنها كانت قد توفيت مع �لأ�شف. 
ث��م نظر نظ��رة ذ�ت معن��ى �ىل �لأب �لذي رفع ر�أ�ش��ه 
وبادله نظرة حزينة ل تخلو من �لمتنان ل�شرت �لأمر.
-كي��ف مل ي�ش��تطع �إخر�جه��ا؟ لقد كان �أمه��ر �لنا�س 

�شباحة.....و�لتفت نحو �لأب:
-م��اذ� حدث لك ي��ا عليوي... كيف مل ت�ش��تطع �نقاذ 

�بنتك؟
مل يجب��ه عليوي وع��اد �ىل �طر�قه، فقال عطا للرجل 

بخ�شونة لكي ل ي�شتمر يف حتقيقه:
-�أنت ما �لذي حدث لك يا رجل؟ �أل تعلم �أن �ملفاجاأة 
و�ل�ش��دمة تفقد �أق��وى �لرجال قوته��م وعزمهم. هيا 

�فع��ل �ش��يئا نافعا بدل م��ن هذه �لثث��رة. �ذهب �ىل 
�لقرية وعد ببطانية و�شابني و��شرت تلك �مل�شكينة.

هز �لرجل ر�أ�شه وتوجه �ىل حيث �لفتاة ممددة  ونظر 
�ليه��ا قلي��ال. ر�آه عط��ا م��ن مكانه �مل���رصف ينحني 
لينظر �ليها عن كثب ثم �عتدل وتوجه �ىل �لقرية. �أما 
ه��و فقد ظل ينظر �ىل �أبيها �لذي مل يرفع ب�رصه �ليه 

بعد تلك �ملرة.    
�لتفت �ىل حيث م�ش��ى �لرجل م�رصعا. فكر... �شتنقلب 
�لقري��ة هنا ع��ن بكرة �أبيها بعد قلي��ل وخري له �أن ل 
يك��ون حا�رص� عندئذ بني ت�ش��اوؤلت �لرجال وعياط 
�لن�ش��اء. ما حدث قد حدث ومن �لأف�ش��ل له �أن يهتم 
ب�ش��وؤونه ويبتع��د عن قري��ة ينوي �أن ل مي��ر بها بعد 
�لي��وم، بل ويبدل مبهنته مهنة غريها �أكث ��ش��تقر�ر� 
و�أقل عناء، ل يق�ش��ي يومه فيها ي�ش��وق ح�ش��انا �أو 
بغال. بعد كل �ش��يء علي��ه �أن يذهب �رصيعا لريى �أين 
ف��ر هذ� �حل�ش��ان �لأخرق ثم ي�ش��لك ب��ه �أق�رص طريق 

يجعله بعيد�، عرب �ل�شارع �لعام، خلف �لب�شاتني.  

*له ت�شميات �شعبية عدة ح�شب �ملناطق.. �لدو�ر و�لعطار وغري ذلك وهي عموما تعني �لبائع �ملتجول 
بب�شاعته على ح�شان �أو بغل ثم �ختفت هذه �ملهنة، ومهن م�شابهة مثل �جلّمال بائع �مللح، بحلول 

�ل�شتينيات من �لقرن �لع�رصين على نحو تقريبي.
** كان �أهل �لريف و�لبادية، �ىل حد �ل�شتينيات، ل يز�لون يطلقون على �ملدن �لكبرية، مر�كز �لألوية 

خ�شو�شا، ��شم ولية وهو ما تخلف عن �لعهد �لعثماين �ىل �لعهد �مللكي من ت�شميات.        
*** م��ن �ملع��روف �أنه يف  زمن هذه �لق�ش��ة مل يكن �ملاء متوفر� يف �ل�ش��و�قي د�ئما، فمكائن �ش��خ 
�ملاء حتت �ش��يطرة �ملالك و�لقطاعيني ول ي�ش��محون بت�ش��غيلها �إل �أن تكون �أر�ش��هم مزروعة وذلك 
ل�شقي �لزرع يف �أوقات حمددة. لذلك ت�شطر عو�ئل �لفالحني �ىل �لذهاب �ىل نهر دجلة للتزود باملاء.   
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  مل يغم���س له��ا جفن تل��ك �لليل��ة، و�أم�ش��ت �لوقت 
حامل��ة بالغ��د �لبهي��ج، حي��ث �للتح��اق بالدر��ش��ة 
�ملتو�ش��طة، يف �ملدينة �جلديدة، �لتي �نتقلت لل�شكن 
فيه��ا قب��ل ع��دة ��ش��ابيع؛ ه��ذه �ملدينة �لت��ي طاملا 
حدثه��ا عنه��ا و�لدها �ل�ش��هيد، كونها م�ش��قط ر�أ�ش��ه 
وحا�ش��نة مالعب �ش��باه. رزمت دفاترها و�أودعتها 
حقيبته��ا �ل�ش��غرية، عن��د �رصيره��ا، و�أ�ش��ندت �ليها 
�شورة و�لدها، و��شتغرقت يف �ملناجاة: �أبِت �أنا ر�شا 

حبيبت��ك ... �أنا �بنتك �لبكر، �ملول��ودة يف حي �لثيلة 
يف مدينة �لرمادي، �ملدينة �لتي عملت فيها مهند�شًا 
زر�عيًا، �أنا �بنتك �لتي ر�فقت خطاها، خطوة فخطوة 
حت��ى �كتم��ال در��ش��تها �لأبتد�ئية يف مدر�ش��ة قبة 
�ل�ش��خرة للبن��ات. �أبِت ... �أتذكر كيف كنت تو�ش��لني 
�ش��ري�ً على �لأقد�م من د�رنا �ىل �ملدر�شة، حني تقطع 
�لطرقات من قبل مدرعات قوى �لحتالل، ثم تتوجه 
�ىل د�ئرت��ك؟... �أتذكر كي��ف تناأى بي عن �لأزقة �لتي 

�شـ�مي كـ�مل الزبيدي 

أحالم موؤدة
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�إعتل��ت �ر�ش��فتها جث��ث �لقتل��ى و�أفعم��ت �جو�ءه��ا 
ر�ئح��ة �مل��وت و�لب��ارود؟ وتتح��دث �ىل �مي هم�ش��ًا 
قب��ل �لغ��روب �نك تبع��دين خ�ش��ية �أن تتاأث��ر بر�ءتي 
بتلك �مل�شاهد �حلزينة؟ �نا �بنتك �لتي ع�شقت مهنتك 
وحلمت باللتحاق يف كلية �لزر�عة، وتتخرج وي�شار 

�ليه��ا بالبنان، �ملهند�ش��ة �لزر�عية ر�ش��ا موؤيد، �إبنة 
�ملهند���س �لزر�عي �لف��ذ موؤيد خلي��ل �بر�هيم، غد�ً يا 
�أب��ِت �لتحق مبدر�ش��ة �لنو�ر�س �ملتو�ش��طة يف مدينة 
�لك��وت، وك��م متنيت �ن تر�فقني يف يومي �لدر��ش��ي 
�لأول يف بلدت��ك �لتي عدُت لها لل�ش��كن فيها مع �أمّي 
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دون��ك ... �إغتالتك �أيدي �لغدر حت��ت عنو�ن �لطائفية 
يف طري��ق عودتك من د�ئرتك �ىل د�رنا ... �أبِت كم �أنا 
موجوعة كم هو ثقيل عبء �حز�ين بعدك ... ل يخفف 
عني �شوى �أملي يف حتقيق ما حلمت به يف م�شتقبلي 

�لدر��شي.
��رصق��ت �لر�س بنور �ل�ش��باح، وحثت ر�ش��ا خطاها 
ُمَيممة وجهها �شطر �ملدر�ش��ة، ور�أ�شها �ل�شغري ينوء 
بالآم��ال و�لأف��كار؛ وح��ني و�ش��ولها كان �جلر���س 
يق��رع، وتوجه��ت �لطالب��ات زر�ف��ات ووحد�ن��ا �ىل 
�ملدر�ش��ة  �لطالب��ات مبدي��رة  لق��اء  �ل�ش��احة حي��ث 
و�ملدر�ش��ات مبنا�ش��بة ب��دء �لع��ام �لدر��ش��ي �جلديد. 
�إنتظمت �لطالبات يف �ش��فوًف ح�شب ترتيب �ملر�حل 
�لدر��ش��ية، يف ح��ني كان �ش��ف �ملدر�ش��ات مو�جهًا 
ل�ش��فوف �لطالبات، �شمت رهيب خيم على �حل�شور 
مل يقطعه �ش��وى وقع �أقد�م �ملديرة على �ملمر �لقريب 
قادمة لاللتحاق بامل�ش��هد �ل�شباحي �لأثري، وكانت 

�آخر �مللتحقني.
تزهو �لطالبات مبالب�س جديددة، ما ي�شمى ب� ))�لزي 
�ملوح��د((، قم�ش��ان ذ�ت ل��ون �أبي���س، و�ش��دريات 
زرق��اء غامق��ة. ��ش��تهلت مر��ش��يم �لفتت��اح بقر�ءة 
�لن�شيد �لوطني من قبل �لطالبات، ثم تقدمت �ملديرة 
نحو �ملن�ش��ة، و�ألقت كلمة حتدثت فيه��ا عن �لتعليم 
و�لنج��اح و�لأن�ش��باط و�ملثابرة، و�أ�ش��ياء �خرى مل 
تدركها عقول �لطالبات �لفتية. كان �ش��ف �لطالبات 

�ل��ذي �نتظمت فيه ر�ش��ا مقاباًل للمن�ش��ة �لتي وقفت 
عنده��ا �ملدي��رة، مما جع��ل روؤية �حد�هم��ا لالخرى 
متاحة ب�ش��كل مبا���رص. رمقت �ملديرة ر�ش��ا بنظر�ت 
قا�ش��ية، �دركت ر�شا رغم �شغر �ش��نها وعدم �كتمال 
ن�ش��وجها �لفك��ري بو�در �رص تطل م��ن تلك �لنظر�ت. 
وما �ن �كملت �ملديرة كلمتها حتى د�همت ر�شا ب�شيل 
من �ل�ش��باب و�ل�ش��تائم و�لأهانات بد�عي �نها كانت 
تتمتم وحترك �ش��فتيها عند �لق��اء �لكلمة، وَعّدت ذلك 
عدم �ح��رت�م للمديرة؛ ومل تكتف بذلك، بل �ش��فعتها 
على خّدها، دون �ل�شماح لها ببيان موقفها، و�لنطق 
بكلمة! تلعثمت ر�شا من هول �ل�شدمة ... �شت ولكني.

�ملديرة : �شه
ر�شا : �رجوك

�ملديرة : �خر�شي
�أر�دت ر�ش��ا �أن تب��ني �نه��ا كانت حتمد �هلل وت�ش��بحه 
وت��ردد مع نف�ش��ها بع���س �لأذكار �أن �أنعم �هلل عليها 
باللتح��اق باملدر�ش��ة يف م��كان �آم��ن م��ن �لقت��ل 

و�لتفجري و�لأرهاب.
مل حتتم��ل ر�ش��ا تل��ك �لأهان��ات على م�ش��مع ومر�أى 
زميالته��ا، غ��ادرت ر�ك�ش��ة نح��و ب��اب �ملدر�ش��ة، 
�إن وط��اأت  وعيناه��ا مغرورقت��ان بالدم��وع، وم��ا 
قدماه��ا �ل�ش��ارع حتى رمقت مبنى �ملدر�ش��ة بنظرة 

�أخرية.
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1
 �لنقي��ق �بح��ث ع��ن طريق��ة تو�ش��لني �ىل بي��ت �أبي 
�ل�شفادع، و�بو �ل�شفادع مي�شي وينق مثل �ل�شفادع، 
قيل �إنه عا�س يف م�شتنقع مع �ل�شفادع وتعّلم نقيقها 
وحتول معها �ىل �لياب�شة وظل يت�رصف مثلها، وقيل 
ه��و يربيه��ا يف بيته �ش��نع م�ش��تنقعا وعندما بلغت 
�أ�ش��دها و�ختفت �أذنابها جفف �مل�ش��تنقع �ل�شناعي، 
وتركها تنمو يف �حلديقة و�ش��ار �شوتها هو �ل�شوت 

�لوحي��د يف حياته لأنه ل يغادر �ملنزل ف�ش��ار يقفز 
مثله��ا وينهي �لليل يتعلم �لنقيق.. وقيل �أي�ش��ا باأنه 
فن��ان ��ش��تهر بتقليد �لنقيق، ولكن مل ي��ره �أحد ل يف 
م�رصح ول فيلم ول م�شل�شل ول حتى يف فرق جو�لة.. 
كل هذ� �ش��معته ول �أح��د يعرف هذه �ل�شخ�ش��ية �أين 
ت�ش��كن، جمرد �إ�شاعات تتالقفها �لأفو�ه.. عجيب! من 
�شمعها وكيف �ألفو� هذه �لق�ش�س �لغر�ئبية عن رجل 
مل يره �أحد؟ و��ش��لت �لبحث و�ل�شتق�ش��اء عن طريق 

حممــــد الكـــــــرمي 

تحــــــــوالت
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�لت�ش��كع يف �لطرق��ات و�لأزق��ة �لقدمي��ة يف مدينتنا 
وقرب �مل�ش��تنقعات وقفت �أياما بلياليه��ا مل �أَر �أحد� 
يق��رتب من �مل�ش��تنقعات.. مل ينظر �أح��د �جتاهها، مل 
يلفت �أحد نظره �شوب �شوت. �لنقيق!! . ق�شيت �شهور� 
�أبحث عن �لرجل �ملم�ش��وخ �أو �ل�ش��فدع �ملتحول �ىل 
�ش��نفنا.. هك��ذ� �ش��معت �أي�ش��ا، كلها جم��رد تهاويل 
وته��اومي و�أكاذي��ب وخر�فات ل وج��ود لها.. �رصت 
�أ�شمع �أ�شو�ت �ل�شفادع ما �إن �إختليت وحدي، �أو رمبا 
�أقلدها، وخفت �أن �أ�شتمر بتكر�ر �لنقيق وت�شاع حويل 
�ل�ش��ائعات؟ ورمبا �آخ��رون يبحثون مثل��ي ويقلدون 

تلك �لأ�شو�ت �لتي تكاد تفطر جمجمتي؟. وذ�ت يوم 
دخلت �ملقهى و�أنا �أ�شحب �أنفا�شي من �أرجيلة لأه�شم 
رئت��ي بالدخ��ان �ش��معت �ش��وت نقيق قري��ب مني.. 
تلفُت ب�رصعة �أبحث عن م�ش��در �ل�ش��وت.. عدت �لكّرة 
و�ش��حبت نف�ًش��ا �آخَر تفرقع �ل�ش��وت من جديد.. لكنه 
لي�س �ش��وت �ش��فدع، ثمة رجل عجوز يجل�س �أمامي 
بد�أت �أر�قبه كان ي�ش��ع فحمًا يف �لركيلة وي�ش��حب 
�لدخ��ان �إىل �ش��دره لكن �لدخان ل يخ��رج ثانية بل 
تكرر �شوت �لنقيق �أكث من خم�س مر�ت و�شار يقينا 
عن��دي باأنه هو �لرج��ل �لذي �أ�ش��يعت حكايته خالل 
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�ملدة �ملا�ش��ية.. �قرتبت منه، ثم جل�شت يف �لكر�شي 
�لفارغ �أمام من�ش��دته و�شاألته.. �أين يتال�شى �لدخان 
ح��ني تقرق��ع ك�ش��وت �ش��فدع؟ مل �أ���رصب �لدخ��ان، 
فقط �أقلد �ش��وت �ل�ش��فدع، كي��ف عرفتني؟ - عرفت 
ماذ�؟ �ين �أقلد �ش��وت �ل�شفدع �أنت قلت، �أنت �عرتفت 
وح��دك �أنا �أبحث عن كل تلك �حلكايات عن �أ�ش��و�ت 
ت�ش��درها ومل ي��رك �أح��د قبل��ي �أروي ل��ك حكايتي : 
قب��ل �ش��نو�ت كثرية ل �أتذك��ر عدده��ا �عتقلت بتهمة 
معار�شتي للدولة وو�شعوين يف زنز�نة، وهي عبارة 
عن م�ش��تنقع لل�ش��فادع وكلما ياأتي مو�شم تكاثرها 
ياأت��ي �ل�ش��جان مبجموعة دعامي�س وه��و مرتد جلد 
�شفدع ويرمي تلك �لدعامي�س �ل�شغار يف �مل�شتنقع 

ويذه��ب ياأتوين بطعام �أتقا�ش��مه مع �ل�ش��غار . هكذ� 
طلبو� مني، وكلما تكرب وت�شل �شيخوختها يخرجون 
�لكبري�ت وي�شيفون دعامي�س جدد، و�شارت حياتي 
عب��ارة ع��ن نقيق، ���رصت ل �أتكل��م �ل �لنقيق.. حتى 
تغري نظ��ام �حلكم وخرج��ت من �مل�ش��تنقع.. خرجت 
متحول �إىل �شفدع �أعرف كل �شيء عنها وحتى �شار 
جلدي ي�ش��بهها.. �ش��ّجت �ملدينة بحكايتي فانزويت 
يف غرفة خربة يف ب�شتان �أت�شلل ليال لأجلب طعامي 
و�أعود.. وها �أنا �ليوم �أخرج ول �أدري كيف �ش��اأعي�س 

حياتي �لباقية �شفدعا �أم �إن�شانا؟
�مالء�ت �لذين من حويل.. �أنا �أعمى مثل �ش��مكة! �بلع 

طعم �شنارته و��شكت.. ��شكت..

2
 الرجل ال�شمكة

  – مِلَ ل تفكر مثل �ل�شمكة؟
�لدي��ن  ملف��ات  �أح��ذف  كي��ف  �إذن،  كي��ف   -  
و�ل�شيا�ش��ة و�لفن و�جلن�س و�لثقافة من ر�أ�ش��ي، 
و�أعي���س �أعم��ى بعين��ني مفتوحت��ني ل تع��رف 
بو�طن �لكالم ول كو��ش��فه؟ �أن�ش��ى كل ما تر�شب 
يف ذ�كرت��ي.. �ش��َدَل ج�ش��ده على �لكنب��ة �لقابعة 
و�ش��ط �ش��الة �جللو�س وظ��ل هذيانه �ل��ذي �متد 
لدقائ��ق وه��و حمم��وم ل يق��در على فعل �ش��يء 
ينق��ذه م��ن ه��ذ� �لغ��رق و�ش��ط �لظ��الم �لد�م���س 
ودو�ئر �لدخان �ملتطاير.. لي�شتيقظ باكر� ويلوك 

م��ا تبقى يف فم��ه من متتم��ات وهذي��ان �لليلة 
�ملا�ش��ية، ليقول : - �أعي�س مثل �شمكة مفتوحة 
�لعين��ني لتدخل يف �ش��باك �ش��يادها، ليلتقطني 
�ش��يادي ويرميني يف خانة مظلمة وميلي علي 
ما ي�ش��تهيه، و�نا بدوري ل �أ�ش��جل �ل �مالء�ته.. 
حذف ق�ش��طا كبري� مما يكتن��زه ليوغل يف �لتيه 
يبحث عن �ش��نارة مرمية �و �شباك تلفعه ويردد 
"�أنا �ش��مكة.. �أنا �ش��مكة �أبحث عن �شياد ماهر 
�بح��ث ع��ن حي��اة �أخرى غ��ري تلك �لتي ع�ش��تها 
بعذ�ب ون�ش��وة �لعاه��ر�ت" مبرور �لوقت، �ش��ار 
رجال عاديا ل يفهم �إل ما يب�ش��طه له �ش��ياده ل 
يخرج��ه م��ن مائه فيغرق من جدي��د وميوت.. - 

�أنا تافه لأين �ردد 
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كان نا���رص رُجاًل وهبُه �هلل خ�ش��لتني عزيزتني هما 
�حلياُء وح�شُن �خُللق، فن�شاأ م�شتقيمًا قليَل �لعوجاج. 
وذ�ت ليلٍة �شتويٍة �شديدة �لربد - من تلك �لليايل �لتي 
ي�شتجرُي فيها جميُع �لنا�س باأدفِئ حجرٍة يف بيوتهم 
ويتحّلقون حول �ل�شوبات �لنفطية، فيجثو �آنئٍذ على 
�ملدينة �ش��مٌت ثقيل، وتعّمها رهبة عظيمة - حدثت 

معُه حادثة ت�شتحُق �أن تروى.
وهن��ا �ش��يقُف �لق��ّر�ء فريق��ني، �لول يتمن��ى لو حلَّ 

مكان نا�رص ليظفر مبا فّرط به، و�لثاين ل يتمنى �أن 
يجد نف�ش��ُه يف موقٍف ك��ذ�ك �بد�ً، وترعبُه �لفكرة كما 
�أرعبت �لو�قعة نا�رص. ميكنني �أن ��شيف فريقًا ثالثًا 
– من �ش��منهم كاتب �ل�شطور – يطوي حتت مظلته 
�ولئ��ك �لذين لي�ش��و� متيقنني مم��ا كانو� �ش��يفعلونه 
بالتحديد، لو كانو� مكان نا�رص، فهم ما بني �لرغبة 

و�لحجام.
نا�رص يف تلك �لأم�شية كان مناوبًا يف �لعمل، وكان 

عبدالله اآل ب�شري 

طائر الَكّلجّية*
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�لر�ق��ُد �لوحي��ُد يف ردهة �لإنعا�س �ش��يخًا طاعنًا يف 
�ل�ش��ن، لي�س هنال��َك �ش��و�ه، تر�فقُه �م��ر�أة منّقبة من 
قمة ر�أ�ش��ها حتى )طرگة( نعالها. �ل�ش��يُخ غائٌب بني 
�ش��كر�ت �ل�ش��َقم، و�ملر�أة قابعٌة بج��و�ره ل تبدُر منها 
ول��و ناأم��ة. ومل مت���سِ �ش��وى �ش��ويعات قالئل حتى 
فرَغ �مل�ش��فى من �ل��رّو�د وغرقت �روقتُه يف �ش��كوِن 

منت�شف �لليل.
تنحن��َح نا���رص خل��ف �ل�ش��تارة �لتي حتج��ُب مهَجع 
�لر�ق��د، كاإ�ش��ارة �ىل �نه �ش��وف يتفّح���س �ملري�س، 
حتى ل ُيفاجئ �ملر�أة بدخوله. ف�شمَع �شوتها ياأذن لُه 
بالدخول. حني �ش��حَب �ل�شتارة �لفاها حا�رصة �ل�َشعر 
ترتدي ثوبًا جّذ�با ذ� �كماٍم ق�شرية. كان نا�رص �أمام 
حوري��ة من �حل��و�ري �أو �آي��ة من �آي��ات �جلمال �لتي 
يخترب �هلل ببديع خلقها عباده، وي�شع �لعبد بها على 
�ملح��ك ك��ي يعت�رص �أجوَد م��ا فيه �أو �أ�ش��و�أ ما يخرُج 
منه، عندها يعلم �ملرء ماذ� يحمُل يف نف�شه من خرٍي 
وقبائح. كانت �ملر�أة تبت�ش��ُم كزه��رٍة تفّتحت لتّوها، 
فغ�شَيها �ش��يء من �لندى، ومتّي�شت حتى فاح ِعبُقها، 
وفغم��ت طالوته��ا وحالوتها نا�رص، فت�ش��ّمر منبهر�ً 
منقاد�ً م�شت�ش��لمًا لهذ� �ل�ش��حر �ل��ذي ياأخُذ �ملرء على 
ح��نِي غّرٍة من��ه وي�ش��تويل على مكامن �ل�ش��عف يف 

نف�شه ويجرُّ زمام �لقلب ثّم يتخّطفُه.
�ش��اأترُك للقارئ �أن يتخّيل تفا�ش��يل جمالها، ومهما 
جادت به خميلتُه فهي �أجمل، و�لدليل �أن نا�رص حني 
و�ش��فها، �ت�ّش��عت حدقتاه وتبدّل��ت مالحمه وغا�س 
يف �أعماق ذ�كرته حتى ��ش��تطاع �أن ي�ش��ف ح�ش��نها 
وين�ش��فُه. و�أنا و�إن مل �أكن قد ر�أيته��ا، فقد �أب�رصتها 
يف ع��ني نا���رص، و�أج��روؤ عل��ى �لق��ول �أن �ُش��قرتها 

وهيافتها وبيا�شها يف بلد �ل�شمر�و�ت لُهو من تلب�س 
��ة لي�س بو�ش��عي  �جلّن لي�س �إل، �أما َحَوُر عينيها فق�شّ

�رصدها.
��شتفاَق نا�رص من �شكرته وتقّدم نحو �لرجل �مل�شّجى 
يرع��اه ويطماأن على و�ش��عه، وبينما هو يف �ش��غله، 
�ش��عر بقدمها متتُد نحو كاحله وترتفع ببطء �شعود�ً، 
وترف��ُع معه��ا بنطاله. مل يلتفت نا���رص، �ذ �رصت يف 
كيان��ِه موجة من �لذعِر، كان ي�ش��عُر بنظرتها �للعوب 
�لد�عرة حترُق ظهره وتنتظُر منه �أن ي�ش��تدير في�شقط 

حلظتذ�ك �رصيع غو�يتها.
كان قلبُه يخفُق ب�ش��ّدة وي�شطرُب بعنف، وهذ� ديدُن 
�لرجال �لذين يخ�ش��ون �خلطيئة كما يخ�شون �ملوت، 
�أو دي��دُن �أولئ��ك �لذي��ن م��ا فتئ��ت قلوبهم ع��ذر�ء مل 
تدن�ش��ها �لآثام ومل تع�ش��ع�س فيها �ل�شهو�ت. �ن�شحب 
نا���رص ب�ش��مت و�لدم��اء يف عروق��ه كالثل��ج، كان 
ل�ش��اُنه يلهج بكلمات غري م�شموعة، كتلك �لتي ت�شُل 

بينه وبني �لرب.
�إن تكات��ف �لظ��روف وتو�فقه��ا لأجل��ه ما ُع��ِرَف له 
مثيل، فالردهة �مل�ش��ددة و�ملغلقة مل يكن لي�ش��تطيَع 
�أحد دخولها دون �أن ي�ش��مح له نا�رص، و�لطق�س �لذي 
حب���س �لنا���س يف مكامنه��م، وقل��ة �لر�قدي��ن، كان 
ج��ّو�ً يهياأ للمرء �أن ي�شرت�ش��َل فيما �ش��اء من �ملجون 
و�لرذ�ئل بفوؤ�ٍد مطماأن ل ي�ش��وبُه قلق من �أي �ش��يء. 
كان��ت ليلة حمر�ء، على �أ�ش��ّد ما تك��ون عليه �لليايل 
�حمر�ر�ً، كما لو �أنها �ش��ّلت طريقها وهي تن�ش��ّل عرب 
�مل�ش��افات م��ن �أح��ِد بيوت �له��وى. مل يجد هاج�ش��ًا 
و�ح��د�ً يثرُي حذره، �أو ين��ّكاأ عليِه تلبي��ة �لدعوة �لتي 

هبطت على ر�أ�شه كما تهبط �ل�شو�عق فوق �لقمم.
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دخ��ل غرفت��ه وخل��ع بدلة �لعمل و�ن�ش��ّل يف فر��ش��ِه، 
ثم ��شت�ش��لَم – ل ي��دري كيف - ل�ش��طوة �لنوِم، لكنه 
��ش��تفاق بعد هنيه��ٍة من �لزمن ح��ني �أح�سَّ بذر�عني 
تطوقانه وج�شٌد غ�ّس ناعم ملت�شٌق بج�شده. ��شتغرق 
برهًة وجيزة كيما ي�شتوعب �حلال، حينذ�ك كان يقُف 
خارَج �رصيره وهو يرتعد، ثم ��شت�ش��اَط غ�شبًا وُحنقًا 
عليها، وهي �لتي َغَزت م�شجعُه و�شمحت لنف�شها �ن 
تنام في��ه عارية، كان مزيجًا ل يطاق من �مل�ش��اعر 
يع�ش��ُف به، �إذ وجد ت�رّصفها �نته��اكًا لقيمِه �ملثلى 
و�غت�ش��ابًا حلريته يف قبولها �أو رف�شها، فا�شماأّزت 
نف�ش��ُه. طل��ب منها بحزٍم �أن تلتقَط مالب�ش��ها وتخرج 
م��ن �لغرف��ة، فقالت لُه تدع��وُه �ىل مفاتنه��ا وترمقُه 
بع��نٍي ِملوؤُه��ا ��ش��تهاء: تع��ال �أل تري��د؟ مل تكن هذه 
�لباغي��ة تدري �أن نا�رص ل يولُج �إ�ش��بعُه يف �لثقوب 
�لقذرة، و�إن �لإثم كاللعنة يالحُق �لأرو�ح �لربيئة، ول 
يرتكها حتى يجعلها تتلظى �شنينًا طو�ل. �أجابها �أنه 
ل يريد �ش��يئًا �شوى �أن تخرج وتكفيِه بو�ِئقها. فقالت 

لُه حينما �لتم�شت �جَلدَّ يف كالمه: �إذ�ً �أنت ل�شَت برجل! 
كانت حيلتها هذه كافية لأن جتعَل �أّي رجل ياأخذها 
ق عليها ومي�شي.  بعنف ويعاقبها دون ر�أفة، ثّم يب�شُ
لكّن �إجابة نا�رص كانت �لقا�ش��ية: �إن كانت هذه هي 
�لرجولة، فل�شُت رجاًل! عندذ�ك، خرجت مهزوزًة دون 
�أن تنُطق تتبعه��ا �خليبُة و�ملذّلة ويحوُم يف مقلتيها 

�لنك�شار.
جل�َس نا�رص حتى ذهب روعه، و�طماأن �ىل �ن�رص�ف 
�لفتن��ِة عن��ه. وح��ني �نتهى عمل��ه، �ختفى كم��ن يفّر 
هاربًا من �خلط��ر. يف �ليوم �لتايل، كان �أحد زمالءه 
خاف��ر�ً بدي��اًل يف �لرده��ة ذ�ته��ا، و�مل��ر�أة ما برحت 
�ش��امدة هناك تتحنّي �لرجال، حتى �ش��اَع نباأها يف 
�لو�ش��ط، فكان من موظفي بقية �لق�شام �أن تقاطرو� 
�ىل �مل��كان وتناوبو� عليها حتى �ل�ش��باح، حتى �أنه 
يق��ال، ما بقَي رجل يف ذلك �مل�ش��فى تل��ك �لليلة، �إل 

و�شاجعها.

* �لَكّلچّي��ة: �لكلچّي��ة �أو كوك نزر، هما �إ�ش��مان ملحلة و�حدة، تعد �أ�ش��هر �أماكن �لدعارة يف بغد�د، 
حي��ث تتو�ّش��ط هذه �ملنطقة �ش��احة �مليد�ن �ملعروفة، وينتهي عندها �أهم �ش��ارعني رئي�ش��ني يف 
بغد�د، هما: �لر�ش��يد و�جلمهورية، كما �أنها تقابل مبنى وز�رة �لدفاع �لقائم �لآن. و�لكلچّية ��ش��م 
فار�شي تعني موقع �لروؤو�س "كله جيه" حيث �تخذت �أحد ت�شكيالت جي�س هولكو من ذلك �ملكان 
مقر�ً لها بعد �جتياح بغد�د، وكان هولكو يقف هناك ليعد �لروؤو�س �لتي يقطعها جنده من روؤو�س 
�مل�شلمني. �أما �لإ�شم �لثاين فيعود �أ�شله �إىل قائد �ملدفعية �لأرمني يف �جلي�س �لعثماين لز�ر �لذي 
طل��ب من �ل�ش��لطان مر�د �لر�بع عند دخول بغ��د�د قطعة �أر�س لبناء كني�ش��ة لالأرمن �لأرثوذك�س، 

وبالفعل مت له ذلك؛ ف�ُشّميت �ملحلة ب�كوك لز�ر: �أي قطيعة لز�ر.
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ت�شحية 

- كيف جنوت منهم؟
- مل يكن �لأمر �شهاًل، كانت �بنتي تبكي وقلقت حينها �أن يكت�شفو� �ملكان �لذي نختبئ فيه. 

- ماذ� فعلت؟ 
- وعدتها ب�رص�ء �لدمية �لتي كانت حتلم بها لو حتملتني قلياًل، لذلك �حت�شنتها و��شعًا كّفي على فمها. 

- هل توقفت عن �ل�رص�خ؟ 
- �أجل، وعن �لتنف�س �أي�شًا. 

خلــــــــدون ال�شــــــراي

قصص قصيرة جدَا 
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تع�ي�س 

-�أر�ك متوتر�ً ما �لذي ي�شغلك؟ 
-�لعامل، وكاأن �لدني��ا �نقلبت، ينتظرون حتت حر�رة 

�ل�شم�س ليح�شلو� على قناع يعتا�شون به. 
-ل عليك، باتت �حلياة تتطلب �لتغيري يف كل �ش��يء، 

�ذهب غرّي ثيابك و�رحت قلياًل بينما �أعد �لغد�ء. 
�آه تذك��رت، رمب��ا يعود �لأطفال فج��اأة ويظنون باأنك 

�شخ�س �آخر، ل تن�َس �أن تخلع هذ� �جللد عن وجهك. 

بره�ن 

-�نظر يا �أبي لقد �شقط �أحد �أ�شناين. 
-ل حت��زن يا بني، �رمه نحو �ل�ش��م�س و�ش��يخرج مرة 

�أخرى. 
-لو كان كالمك �ش��حيحًا مل��ا جعلتهم يخبئون �أمي 

حتت �لأر�س. 

روؤية 

ل�شت ب�رصير ولكني �أميزهم من نربة �أ�شو�تهم، ز�رين 
بالأم�س �ش��خ�س يدعي �أنه �شديقي، كان ي�شعل كلما 
تكل��م لذلك مل �أتذك��ره، �لأبله يظنن��ي �أعرفه لو نظرت 
لوجهه، �متالأت غرفتي باأ�ش��كاٍل ل حت�ش��ى، ق�ش��يُت 

حاجته ون�شحته قبل �أن �أ�رصفه: 
لأتذكرك ثانيًة، ل تزرين و�أنت م�شاٌب بالزكام. 

الراعي الوحيد 

�ش��حوت فجاأة لأجد نف�شي بني قطيع من �ملكفوفني، 
�شعرت وكاأين نبي مقيد باإي�شال ر�شالته، كيف متكنت 
من �لروؤية و�أنا �لذي كنت مثلهم، ع�ش��ت �للحظة �لتي 
طاملا �نتظرت �أو�نها، حاولت تخلي�شهم من حمنتهم، 
كلما �أم�ش��كت �أحده��م لأدله على �لطريق ي�ش��حب يده 
وي�ش��تمني، �رصخت باأعلى �شوتي: خذو� حذركم ول 
تتبعو� ذلك �ل�شوت. �لتفت �جلميع نحوي، قبل �أن �أبد�أ 
كالم��ي وقعت �إثر �رصبة بع��كازه، كنت �أمتنى �ملوت 

لأجنو حينها، بدًل من عودتي للعمى و�ل�شري معهم. 

ص 
ص

ق
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 رغم حزنها و�لياأ�س �لذي �أ�شابها، ظّلْت عائ�شة بنت 
�حلاج غ�شبان تقهقه �شاحكًة �أكث من ع�رص دقائق، 
حني �أخربْتها جارتها زوجة �لدروي�س �ش��ياء �لدين 
�إن �لأطب��اء �لذي��ن تدف��ع لهم من��ذ �ش��نو�ت و�ملر�قد 
�لتي ��ش��تنزفت كّل ما لديها من مال، ل ي�ش��تطيعون 
حتقي��ق �أمنيتها، ولن يتحقق مر�دها حتى تزور ذلك 
�ملدف��ع �ملخفي منذ زمن طويل، بع��د �أن نقل جمدد�ً 

�إىل �شاحة �مليد�ن؛ فهي ما ز�لت توؤمن بقد�شيته �لتي 
ُفقدت عند �لعاّمة، و�لذي��ن كانو� يقبلونه ويتربكون 
به وينذرون له �لنذور �أميانًا بكر�ماته �لتي �أكت�شبها 
من �ل�شلطان مر�د*. ذلك �ل�شالح �لرّباين �لذي غ�شب 
عليه �ل�ش��لطان حني �أخفق �أول مرة ف�رصبه بقب�ش��ة 
ي��ده �ملوؤملة، ح��زن حزن��ًا ل مثيل له ورمى بنف�ش��ه 
خجاًل �إىل نهر دجلة، مما �أ�شطر �لآخر �إىل �شحبه من 

علـــــي العـــــذاري        

طـــوب أبو خــزامة
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منخ��ره و�أعادته �إىل �ل�ش��اطئ، ت�ش��ببت هذه �حلادثة 
بظهور خرق �شغري يف فوهته و�نك�شار معنوي، لكن 
�شعة قلب �ل�ش��لطان ور�أفته �شملته؛ �شفح عنه و�أعاد 
ل��ه مكانته وذكره باأن عليه �أل ين�ش��ى �أنه مدفع نزل 
ب��ه جرب�ئيل من �ل�ش��ماء بعد �أن �جت��از بحر �لقدرة* 
مل�شاعدته على فتح بغد�د وتخلي�شها من �ل�شفويني 
�لذي��ن �حتلوه��ا وهدم��و� مر�قد �أبى حنيفة و�ل�ش��يخ 

�لكيالين.
بعد �هتمام �ش��ئيل من قبل عائ�ش��ة ع��ادت و�أخربت 
�أم زوجه��ا مبقرتح جارتها �لتي مل ترحت لها �لأخرى 
يوم��ا، وكثري� ما �أثارت حنقها ونعتتها بامل�ش��عوذة 
و�أتهم��ت زوجه��ا با�شتح�ش��ار �لأرو�ح م��ع ثل��ة من 

�ملخبولني يف �لتكايا.
باأعجوبة جنحت �لعمة نحو �جلدية، رمبا ياأ�ش��ها من 
زو�ج �بنه��ا بام��ر�أة �أخرى جعلها تتم�ش��ك باأي خيط 
يجع��ل منها ج��دة حلفيد مي��الأ �لبيت ب�ش��وت بكائه 
ويدمر �لأ�ش��ياء من حوله بعبث ممتع، ��شت�ش��عرت �إن 
�لعاد�ت �لوثنية قد تفلح برتجمة ر�شائلها �إىل �هلل.*

عن��د �أول �ش��هقة لل�ش��بح �ش��اهدهن و�قف��ات �أمامه، 
�مر�أتني مبتو�ش��ط �لعمر و�أخرى جتعد وجهها وبانت 
عل��ى جانبي وجهها و�أعلى جبينها خ�ش��الت بي�س 
لطخ��ت �أطر�فه��ا باحلناء ح��ني �أرخت غطاء ر�أ�ش��ها 
لتعيده بطريق��ة متقنة، ما �أن �أكمل��ت حتى تفاجاأت 
مبنظر كنتها ُتقبل قاعدته �ملتينة ومت�شد على فوهته 
وتتم�ش��ح باأطر�فها وحتك كل جزء من ج�شدها، حتى 

تلك �ملحرمة. 
مل تت�ش��ور �أنها �ش��تتجر�أ وت�شل �إليها لكن قطة �بنها 
�لت��ي ب��دت وكاأنها جرباء �ش��هو�نية مل ت��رتك مكانًا 
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دون دع��ك حت��ى �عتق��دت �أن م�ش��ًا ق��د �أ�ش��ابها ثم 
ر�ح��ت جتل��ف ظهره مباء �ل��ورد كما يجل��ف �حلمار 
باملاء �ل�شاخن ليهيج جلده بعد فقده �لإح�شا�س باأمل 
�ل�ش��ياط، متوقعة �أن �لكر�مة �ش��تفز مثل مارٍد ل يرد 
لها طلبًا، خ�شو�ش��ًا بعد �أن ر�أت خيا�ش��يم �لأ�ش��ماك 
�لت�ش��عة �ملنقو�ش��ة على جانبي �ملدفع بد�أت تتحرك 

وكاأنه يتنف�س.
�أ�ش��ابيع م�ش��ت ببطء، �نقبا�ش��ات �لتوتر تطفو فوق 
وجهه��ا �ل��ذي ت��وّرد مبج��رد �أن �أح�ش��ت �أن فخذيها 
مل تتبل��ل ه��ذه �ملرة بق��رف كان له �أذى م�ش��اعف، 
ومل تخ���رص �ملزي��د من �لليايل دون ممار�ش��ة �أحبتها 
لرت�ش��ي �شغفها و �ش��غف زوج جعلته عبد�ً لها، يتيه 
كل حلظة تاأخذه فيها لعامل ي�ش��به جنة خالٍق لطاملا 
كان يحل��م بها، تارًة يجده��ا تتقّم�س دور غلمانها، 
وتارًة دور حورها حتى �أ�شكرته بنهر خمرها و�أن�شته 
�لدني��ا وم��ن فيها، ولي�س مو�ش��وع �خللف��ة فقط، بل 
�أنها ت�شعر �أن تر�كم �لذكورة يف جوفها �شتكون ب�رص�ً 
يخرج بحجم خمتلف لو �شاء �هلل ونفخ نفخة �شغرية 
يكمل بها ما �ش��نعت د�خل رحمه��ا، وقبل �أن تتاأكد 
ر�حت تب�رص زوجة �لدروي�س �لتي ما �إن �شمعت �خلرب 
حتى �نهالت عليه��ا مباآثر �ملدفع �لعجيبة وكيف �أن 
بغد�د كانت لتخلو من �ل�ش��ن�ة لول هذ� �ملدفع، ولقام 
�جلي�س �ل�ش��فوي بذبحهم جميعًا و�أن �لت�ش��عني �شنة 
�لت��ي جن��ح فيه��ا �ل�ش��فوية و�لعثمانية لل�ش��لم بعد 
�نك�ش��ار �جلي���س �ل�ش��فوي �أ�ش��بحت كافي��ة ليبارك 

�هلل بال�ش��عب �لذي ر�ح �ش��حية هجمت��ني مل تبِق من 
�ملذهبني �أحد�، وهي ت�ش��بح مب�ش��بحتها وتهز ر�أ�شها 

وتتمتم حني ت�شتمع لرد جارتها. 
م�ش��ت �لأ�شهر �لت�ش��عة ب�رصعة و�لأ�ش��ماك �مل�شاوية 
لعدده��ا عل��ى جانب��ي �ملدف��ع تر�هم��ا كل ليل��ة يف 
منامها وهي تالم�س بطنها منتظرة مولودها �لبكر، 
وكاأن ب�ش��ارة �لت�ش��عة تر�فقها كذكور �شيولدون لها، 
حت��ى زوجه��ا �ل���رصه كان يكتفي �أول �أي��ام معرفته 
بحملها بو�ش��ع ر�أ�شه على بطنها ويقول لها : ها هو 

يتحرك. 
يد�س يده لتالم�س خ�رصها، فتنفجر �شاحكة، جعلها 
مثل �أمرية تربعت عر�ش��ها، يجل�س حتت فمها يتلقف 
كل طل��ٍب لريك���س ويلبي��ه دون ت��ردد، حت��ى كربت 
بطنه��ا فوجدها مثل �ش��لحفاة مقلوب��ة على ظهرها، 
بعين��ني �ش��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�ش��ه بانك�شار؛ �ش��عر وكاأن �ملدفع قد هزم فحولته 
وم��ا هو �إل م�ش��تودع للنجا�ش��ة �لت��ي ل فائدة منها 

دون قد��شة �ملد�فع وبركة �ل�شالطني.

*�ل�شلطان مر�د: �أحد �شالطني �لدولة �لعثمانية.
*بحر �لقدرة: بحر يف �ل�شماء ، �شاد �عتقاد �أن �ملدفع جاء به 

جرب�ئيل متخطيا �ياه.
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ح�وره :  د.غن�م حممد خ�شر

أكتب األشياء كما تراها وتحس أو تنفعل بها

�لو�قع  وروؤيا حتفر يف  �أفق  �شعر�ً..  تتوهج  �شعلة �رصد وروحه  بيديه  مم�شكًا 
�جليل  تبناها   – �فرت��شية   – وبنّوة  �لعر�قي،  �لإبد�ع  �شماء  يف  وتت�شكل 
�ملجموعة  عقالها  من  تنفلت  �أن  قبل  �ل�شتيني–  –�جليل  �آنذ�ك  �ل�شاطع 

�ل�شبعينية وت�شق طريقها �شاخبًا مرة وهادئًا �أخرى. 
نف�شه  يا�شني  فرج  �لقا�س  يجد  �أخرى  تارة  و�لهدوء  تارة،  �ل�شخب  و�شط 
نائية  �ملعنى  �شو�حل  عند  وقوفها  يرقب  حيث  و�نبثاقها  �لكلمة  حر�رة  يف 
وع�شية على �لإ�شتدعاء تنتظر مل�شته، وحني تدنو منه تنخرط يف مد�ر �ل�شحر 

�لإبد�عي. 

فرج ياسين.. 
القاص الذي يستلهم نصيحة تشيخوف
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قف�س ت�شيخوف

يتجاوز يا�ش��ني يف بد�ية حديثه �لت�ش��بيه �لتكرميي 
)فرج يا�ش��ني ت�شخيوف يف قف�س( �لذي كان عنو�نًا 
ملقال��ة �لر�ح��ل حمم��د �ّشم�ش��ي �أو )حمم��د ح�ش��ني 
�ملطلب��ي( يف �ل�ش��فحة �لأخرية من جمل��ة �ألف باء، 

وي�شفه ب� "�ملنحاز للعظيم ت�شيخوف". 
رمّب��ا لبع���س �لت�ش��بيهات قيمة رمزية كب��رية. ففي 
)�لقف���س( ي�ش��تدعي �لفقي��د �ملطلبي �ملك��وث �لد�ئم 
يف ب��وؤرة �لإقامة بعيد�ً عن بغد�د وحو��ش��ن �حلر�ك 
�لثق��ايف -�آنذ�ك- لك��ي ينتهي بالقول باأّن يا�ش��ني 
لي��ز�ل يف )�لقف���س( حماطًا باأخ�ش��ابه وم�ش��امريه 
و�أ�ش��الكه. كان م��ا ينف��ذ من��ه �إىل �خل��ارج.. يخ��رج 
مقت�شد�ً خجول ليكف عن �لتلفت يف كل �لإجتاهات 
حم��اذر�ً عي��ون �لآخري��ن �لذي��ن ل ُتع��رف �أهو�وؤهم 

وم�شاربهم. 

جتربة الكت�بة يف الق�شة

 �إن ثمة حافز� قويًا رغم فطنة يا�شني -�لطالب �لذي 
ف�ش��ل يف در�س �لريا�شيات- �ملبكرة تدعوه للخيال 
�لريا�ش��ي �لذي �أ�ش��ادو� دومًا ب��� " مر�عاته ملبادئ 

و�ل�شو�بط و�شالمة �لبناء �لق�ش�شي".
يقول �لقا�س عن ذلك "كان ي�ش��كنني هذ� �حلافز. �إذ 
ُوهبُت مّلكة �لإنتقاء و�ل�شم و�لتوليف ور�شم �لقو�لب 

وحتقيقها". 
ُن�رصت ليا�ش��ني �أول ق�ش�ش��ه "�ل���رّصة" عام 1978 
يف جمل��ة �لأديب �ملعا�رص. �لأمر �لذي يبعث �متياز�ً 

–بنظره- ل مُينح لكاتب جديد. ولكن جهوده بد�أت 
قب��ل ذل��ك، وحتدي��د�ً، يف كتابة �لق�ش��ائد �ل�ش��عرية 
ون�رصه��ا يف �ل�ش��حف و�ملج��الت، مث��ل �جلمهورية 
و�لأق��الم و�ألف ب��اء وجمل��ة �لكلمة �لت��ي �رصعت –
�آن��ذ�ك- بتقدمي ملف لل�ش��عر�ء �ل�ش��باب كان بعنو�ن 
�أ�ش��درت بعد ذلك  "�ش��عر�ء ما بعد �ل�ش��تينيات" ثم 

�لعدد �خلا�س ب� "�شعر�ء �ل�شبعينيات".
منت�ش��ف  �جلمهوري��ة  جري��دة  "ملح��ق  �أن  يذك��ر 
�ل�ش��تينيات" ملتق��ى جمموع��ة م��ن كت��اب �لق�ش��ة 
و�ل�ش��عر، بع�ش��هم ر��شخ �لأ�ش��م و�لبع�س �لآخر ي�شق 
طريقه حاماًل هويته �لأدبية �لتي مل حت�شم بو�شلتها 
جت��اه �ل�ش��عر �أو �لق���س، ورمّب��ا ر�فقت��ه �إىل بد�ي��ة 
�ل�ش��بعينيات م��ع جملة �لكلم��ة �لتي تبن��ت م�رصوع 

�ل�شبعينيني وفتحت �شفحاتها �أمام نتاجاتهم.
وم�ش��ى �لقا���س بالق��ول" لكنني يف �لع��ام 1974 
��ش��رتكُت مع غالب �ملطلبي بكتاب��ة م�رصحية نثية 
عنو�نها )�مل�ّش��د( وُن�رصت يف جملة �لأديب �ملعا�رص 
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�ي�شا ً".
�لنق��اد  م��ن  �لكث��ري  باإ�ش��ادة  �مل�رصحي��ة  حظي��ت 
و�لأ�ش��دقاء، �لذين �أثنو� على �إبد�ع��ه ولغته �لنثية، 
وطلب��و� منه جترب��ة �لكتاب��ة يف �لق�ش��ة �أو �لرو�ية، 
ومنه��م �لر�ح��ل �لقا�س مو�ش��ى كري��دي، حتّى كتب 
يا�ش��ني ق�ش��ة ق�ش��رية ج��د�ً. كما يق��ول " م��ا ز�لت 

م�شودة بحوزتي".
ولكن، بعد �أن �أقام يا�ش��ني يف تكريت وعمل مدر�ش��ًا 
يف مدين��ة �لعلم ع��ام 1975 بد�أت كتابة �لق�ش���س 

على نحو متو�تر.
وي�ش��يف �لقا�س: ولأّنن��ي ل �أ�ش��تطيع �جلمع باأكث 
م��ن �أهتمام، تفرغ��ت للق�ش��ة ونحيُت كتابة �ل�ش��عر 
�ش��كليًا يف �لأقل. حتّى متكن��ُت بعد عامني من �إجناز 
جمموعتي �لق�ش�ش��ية �لأوىل )حو�ر �آخر( �ل�ش��ادرة 

عن د�ر �لر�شيد يف بغد�د عام 1981. 

براءة موهبتي

ويجد �لقا�س فرج يا�شني نف�شه يف كل حرف كتبه- 
كما يقول- فهو مل يغامر يومًا بن�رص ما ل يوؤمن به، 
مو�ش��حًا،" �أجد نف�ش��ي يف �لق�ش��ة �لتي بعد �أن �أفرغ 

من كتابتها، �أقول لنف�شي: مرحى هذ� ما �أريده".
وكان يا�ش��ني قد �لتحق يف �ل�ش��نة �لثالثة و�لأربعني 
م��ن عم��ره بالدر��ش��ات �لعليا وح�ش��ل على �ش��هادة 
�ملاج�شتري يف �لأدب �حلديث، بعد �شدور جمموعتني 
ق�ش�شيتني، بينما كانت جمموعته �لثالثة )و�جهات 
بر�ق��ة( تنتظر �إ�ش��د�رها ع��ن د�ر �ل�ش��وؤون �لثقافية 
�لعام��ة، عل��ى �لرغ��م م��ن �أّن كل ق�ش�ش��ها كانت قد 
ُكتب��ت قب��ل �ل���رصوع باملاج�ش��تري، بل وحت��ّى قبل 
�إطالعه على م�شادر در��شته وتفاعله مع م�شطلحات 

�ملناهج �حلديثة. 
�إذ ي��رى يا�ش��ني �أّن��ه "متعزي��ًا بتجربت��ي يف ق��ر�ءة 
ق�ش���س من �ش��بقوين من �لكت��اب �لعر�قيني و�لعرب 
و�لأجانب، م�ش��تلهمًا ن�شيحة ت�شيخوف لكاتب �شاب 

)�أكتب �لأ�شياء كما تر�ها وحت�س �أو تنفعل بها(".
ويتاب��ع حديث��ه: حني �أطلعت عل��ى �ملناهج �حلديثة 
�أنتهك��ت ب��ر�ءة موهبت��ي، و���رصُت �أمتح��ل �لروؤي��ة 
و�أ�ش��تدعيها �إىل م�شغلي. فاأح�ش�ش��ُت ب�شيء من �لثقل 
عل��ى �أنني كنت �أجهد يف �ش��بط قو�نني �لكتابة �لتي 

�عتدت عليها. 
ويزع��م �لقا���س �أنه فقد �لكثري م��ن حريته يف �لأد�ء 
ب�ش��بب ذلك. لأنه �أ�شبح متح�ش�شًا وبطيئًا حماذر�ً �أن 
ي�ش��يع �خلط��اب جذوت��ه �لربيئة 
رغم حر�ش��ه على �إمتالك ق�ش��ته 
زخم��ًا دللي��ًا ل ين��اأى ب��ه ع��ن 
�خل�شو�ش��ية �لتي عرف بها فرج 
ناحيت��ي  يف  ول�ش��يما  يا�ش��ني، 
�لأ�ش��لوب و�للغ��ة �لت��ي كث��ري�ً ما 
و�ش��فت باإنه��ا تقرتب م��ن �للغة 

العمل األدبي شخصي بحت، وليس شركة 
مساهمة، والموهبة هي الجسور المتألقة 

التي تنتج عبر قوانينها الذاتية وليس ضمن 
)كروبات( أو تجمعات ما.
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�لرت�ثية.
�أم��ا عن �نتقاله للتدري���س يف جامعة تكريت، فيوؤكد 
�أّن��ه "مل يوؤث��ر �إل تاأث��ري�ً طفيف��ًا ين��درج يف �إت�ش��اع 
مدي��ات �لروؤي��ة �ملحكومة بالتط��ور �لزمني، وكذلك 

يف �إت�شاع �ملد�رك و�لتجربة �ليومية �مل�شافة".

التجريد واالأن�نية

وع��ن ��شتح�ش��ار ف��رج يا�ش��ني �ملتلقي وه��و يكتب 
ق�ش��ة، يق��ول �إنن��ي "مل �أتعم��د ��شتح�ش��ار �ملتلقي، 
لكّنه موجود يف بطان��ة �ملو�قف و�حلالت و�لروؤية، 
ل��ذ� فاإن �لكتاب��ة تلتقي به م��ن دون تخطيط �أو فعل 
ق�ش��دي"، مت�شائاًل باإ�ش��تغر�ب "�ألي�س هو مندرج يف 
�ملعي���س �مل�ش��رتك ويف حافات �لكينون��ة �لوجودية 
�لت��ي جعلت من��ي موؤهاًل لإلتقاط همومه وم�ش��اغله 

و�أحالمه �أي�شا". 
ويعتق��د �أن �لأديب يف مو�جهة م�ش��تمرة مع �ملتلقي 
-�إذ� �أدع��ى- �أن��ه يكتب لنف�ش��ه �أو جلمه��ور نخبوي 
مهما كانت �ش��فته، و�أّن �لنظ��رة �ملثالية �لتي تدعي 
باأن �لكاتب ل ي�شتح�رص �ملتلقي �إمنا تنطوي على قدر 
كبري من �لتجري��د و�لأنانية ولك��ن حتمًا -باملعنى 
�لذي ذهب �إليه يا�ش��ني، "لأن �خلط��اب �لأدبي يجب 
�أن ي�ش��تجيب لهيمنة �مل�ش��غل �لإفرت��شي، فاملتلقي 
ه��و مكون متعدد �لأوج��ه، ول ميكن �لإحاطة بها �إذ� 

ما كان �خلطاب حمدد�ً وق�شديًا"، ح�شب �إعتقاده.

ري�ح "ال�شو�شي�ل ميدي�"

�أم��ا ع��ن نظ��رة يا�ش��ني �إىل �لق��ارئ و�ش��ط �لتط��ور 
�لتكنلوجي �لهائل )�ل�شو�شيال ميديا( ومدى مو�كبة 

- �أب�رص فرج يا�ش��ني �لنور يف �لعر�ق عام 1947، وح�ش��ل على �شهادة �لدكتور�ه يف �لأدب 
�حلديث و�لنقد.

- عمل �أكادمييا يف كلية �لرتبية للبنات/ جامعة تكريت، وحاز على ع�ش��وية �لحتاد �لعام 
لالأدباء و�لكتاب يف �لعر�ق، وع�شوية موؤ�ش�س لحتاد �لأدباء فرع �شالح �لدين، و�أول رئي�س 
له/ وع�شوية �حتاد �لأدباء و�لكتاب �لعرب، وع�شوية �لهيئة �ل�شت�شارية للتاأليف و�لرتجمة 
و�لن���رص يف وز�رة �لثقاف��ة �لعر�قية، كما وتقلد من�ش��با لرئي�س �لهيئة �ل�شت�ش��ارية يف ق�رص 

�لثقافة و�لفنون مبحافظة �شالح �لدين.
 - عام 1981 �ش��درت �أوىل موؤلفاته يف �لق�ش��ة �لق�ش��رية " حو�ر �آخر"، وكان عمله �لثاين 
جمموعة ق�ش�ش��ية "عرب��ة بطيئة" عام 1986، �أما "و�جهات بر�قة" ف�ش��درت عام 1995، 
تلته��ا جمموع��ة "رماد �لأقاوي��ل" ع��ام 2006، ثم "ذهاب �جُلع��ل �إىل بيته" ع��ام 2010، 

و�أ�شدر �أي�شًا "بريد �لأب" عام 2013.
- كما �أّلف يا�ش��ني كتابني يف �لدر��ش��ات، وهما، "توظيف �لأ�ش��طورة يف �لق�ش��ة �لعر�قية �حلديثة" عام 2000، و"�أمناط 

�ل�شخ�شية �ملوؤ�شطرة يف �لق�شة �لعر�قية" عام 2006. 
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ن�ش��ه �لق�ش�ش��ي لهذ� �لتطور، فريى �أّن��ه " ماثل يف 
بوؤرة �حلر�ك �لثقايف �لعاملي ب�شكل يومي". 

�لتعبريي��ة  �لأدو�ت  �أيج��اد  يف  �لقا���س  يجته��د  �إذ 
و�لتقنية لغر�س �لإن�شجام مع هذ� �حلر�ك �مل�شتجد.

فبو�ش��فه كات��ب فه��و ل يعب��اأ مب��ا تفر�ش��ه ري��اح 
"�ل�شو�ش��يال ميدي��ا"، كم��ا يقول يا�ش��ني �لذي يرى 
�لنفاق و��شحًا عند من ينخرط يف �لتب�شيط و�لركاكة 

و�ملحاباة.
"�أن��ا �أكتب. وكاأن �لقارئ �ملتغري غري موجود" كما 
يجي��ب يا�ش��ني، قائاًل " لأنني لو فعل��ت ذلك فكاأنني 

�أخدع �لقارئ".
ول يوجد جمال للقلق عند يا�ش��ني، فرغم �أّن م�شاحة 
�لن���رص بات��ت �لآن متاح��ة للجمي��ع �إّل �أن �لأق��الم 
�لر�شينة ل تفارق جمالت �لإبد�ع مبجرد �أن �ل�شاحة 
قد �أ�شبحت مرتبكة بالتعدد و�لتدفق غري �ملح�شوب. 
يق��ول �لقا���س "على �ل�ش��عيد �ل�شخ�ش��ي، مل �أجد �أن 
هن��اك تطور� حت��ّى �أو�كبه. �إنه �أمر �آلت �إليه �أو�ش��اع 
�لن���رص �ملفتوح يف ع��امل �لأدب"، م�شت�ش��هد� بعبارة 

"لكل من ّهب وّدب".
ويقع �لعم��ل يف �لأدب �لعربي بظل �لإنفتاح وغياب 
�لرقابة عند يا�ش��ني على �ش��اكلة �ل�ش��خ�س و�ش��وته 
�جلاد �ملخل�س لفنه و�أدبه �لذي يقول �إنه " ل ُيوقف 

عجلته جعجعات طارئة".
وبح�ش��ب ر�أي��ه، ف��اإن �لعم��ل �لأدبي �شخ�ش��ي بحت، 
ولي���س �رصك��ة م�ش��اهمة، م�ش��يفًا �أن "�ملوهب��ة هي 
�جل�ش��ور �ملتاألق��ة �لتي تنتج ع��رب قو�نينه��ا �لذ�تية 

ولي�س �شمن )كروبات( �أو جتمعات ما".

�أما عن �لإنفتاح يقول، فرج يا�شني، �إن �لأمر خمتلف 
�إذ� كان ٌيق�ش��د بالإنفت��اح عل��ى ثقاف��ات �لآخري��ن 
و�إبد�عاته��م، فه��و �إيجابي – بنظ��ره- على �أّن ترتك 

هام�شًا لتاأثري غري حمدود قد ُيخدع به �ل�شغار.
بينما �لرقابة فهي -�ش��اأن �آخر- وخطرية جد�ً، على 
حّد تعبريه، وذلك بف�ش��ل �حل��دود �مللغاة متامًا، يف 

�إ�شارة �إىل �أّنه ل رقابة على ما ُين�رص.

�شهية النق�د

ويع��رتف يا�ش��ني يف �أّن��ه مل يتق��رب م��ن �لنقاد ومل 
ي�شتدع �أحد� للكتابة عن ن�شو�شه. 

"نعم" كما يبني �لقا�س"ل �شكوى ول لوم".
لقد كان –بب�ش��اطة- ير�ش��ل �لق�ش��ة �إىل �شحيفة �أو 
جمل��ة ما، فتن�رص مبا�رصة، بينما يبعث ق�ش�ش��ه عرب 

�لربيد.
وي�ش��ري �إىل �أن بع���س �لنق��اد كان��و� ق��د �ش��ارحوه 
باأن��ه )يتجاهلهم( ومل يهد لهم كتبه بعد �ش��دورها. 
ويعرتف يا�شني "�شحيح، فاأنا ل�شُت قريبًا من �لنقاد 

حتّى �أهدي كتبي لهم". 
ويب��دو �إن ليا�ش��ني )7( جمامي��ع ق�ش�ش��ة ق�ش��رية 
وق�شرية جد�ً،  لذ� عادة ما كان �إ�شد�رها على فرت�ت 
متباع��دة، لك��ن �ملفارق��ة �أن �لكثري من ق�ش�ش��ه ما 
ز�لت ت�ش��تدعي �ش��هية �لنقاد للكتابة عنها، وبح�شب 
�لقا���س، لو كنت مهتما بالإعالن عن نف�ش��ي لذكرت 
�ملقالت و�لكتب و�لبحوث و�لر�شائل �جلامعية �لتي 

تناولت �شفحاتها �أدبي �لق�ش�شي، وهي كثرية.
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�ش��اعر ميتلك �أفقه ولغته �ل�ش��عرية �ملميزة باأ�ش��لوب 
يدركه، وهو �شديد �لإخال�س مل�رصوعه �ل�شعري، �بن 
)�ل�ش��المية – وهي �حدى قرى �حل�شينية بكربالء(. 
كت��ب �أول ق�ش��يدة ل��ه عل��ى )كي���س ��ش��منت(.. �أبناء 
ه��ذه �لقرية يقر�أون لل�ش��ياب و�جلو�ه��ري، ويقر�أون 
�لرو�ي��ات ويتابع��ون �لأحد�ث �ل�شيا�ش��ية بعد �إعالن 
�جلمهورية �لأوىل يف مت��وز 58، �أولئك �لذين تاأثرو� 
بالإنفت��اح على حركة �لتجدي��د يف �لثقافة �لعاملية 
وتركو� ب�ش��ماتهم على �أجيال لحق��ة، ومنهم عمار 
�مل�ش��عودي، فاأ�ش��در جمموعته �ل�ش��عرية �لأوىل يف 

بد�ي��ة �لت�ش��عينيات وتلته��ا جماميع �أخ��رى، �آخرها 
ديو�ن��ه �ل�ش��عري، )عمار �مل�ش��عودي ي��زرع بهجته( 
ع��ام 2017 ويف هذه �ملجموع��ة تتحول �لقرية �إىل 
رم��ز لعامله �خلا���س، عامل �لروح و�لعق��ل و�خللود.. 
فال�ش��اعر يف كل ق�ش��ائده �لو�ش��فية له��ذ� �لع��امل، 
ي�ش��تعني بامل�ش��هد �لو�قع��ي �ليوم��ي م��اد�م يفي�س 
باحليوي��ة م��ن حول��ه، وق�ش��يدته طافح��ة بالرب�ءة 

و�لب�شاطة و�لنقاء بنف�س غنائي د�فئ.
 �إن �ملتتبع لق�ش��ائد �مل�شعودي يجد للطبيعة وجود� 
�ش��حريا، �ذ �أ�ش��بحت عملية �جلمع للم��كان و�لزمان 

د. جمــــــ�ل العتــــ�بي

عّمار المسعودي ..  يزرع بهجته
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و�لأ�ش��ياء يف حلظة �حل�ش��ور �لأزيل م��ن �أهم هموم 
ق�ش��ائده  فازدحم��ت  ��ش��تغال،  و�أكثه��ا  �ل�ش��اعر 
بالتفا�شيل وعنا�رص �لطبيعة �ل�شاحرة �لتي حتيطه، 
حت��ى �أن ن��ث �أ�ش��ماء �لق�ش��ائد كان��ت موزع��ة على 
�لأ�شجار و�لفاكهة و�ملياه و�حلقول و�لريح و�لنخيل 
و�لأر�س و�لأقمار و�ل�شماء، و��رص�ب �لطيور، و�لندى 
و�لعط���س، وكاأنه��ا �أقو����س ق��زح مفعم��ة بال�ش��ور 

و�لألو�ن و�لأنغام �ل�شافية..
�إذ ل تكاد ق�ش��يدة و�ح��دة يف �لديو�ن تخلو من هذه 
�ملفرد�ت. �إن قوًة ما تتملك �مل�ش��عودي جتد قرينتها 
يف مرت��ع �لطفول��ة �لتي ما تز�ل ت�ش��غل كل ركن من 
�أركان وج��وده، �إنه يدرك ما يكتب �ش��وف يرتبط بال 
�ش��ك باأجمل �لأ�شياء، حني يجدها م�ش��در�ً ل�شعادته 
وكما يختار، وثمة لغة يحتفظ �ل�ش��اعر باأ�رص�رها ل 
تتوفر ل�شاعر �آخر : لو �أين من �أور�ق و�أغ�شان و�أ�شجار 
فقط/ لكان �ش��هاًل علّي �أن �أبوح باأ�رص�ري عن هجرة 

�لطيور.. ففي ق�شيدة عنا�رص خالدة يقول: 
ل �أبحث عن �لرتو�ء/ ما ي�ش��دين هو �لعط�س، لأخترب 
�ش��فتيَّ/لأر�قب م��ا تهّرب��ني م��ن �ملطر. ثمة �ش��احر 
خفي يحول �ل�ش��ياء �ىل نقي�شها �أو ينقلها من حال 
�ىل ح��ال، ه��ذه �لطاقة و�لنفع��الت ل تلبث �أن جتد 
لها متنف�ش��ًا يف �لطبيعة للتعبري عن حرمان من لذة 
�حلب، فا�ش��تطاب هذ� �حلرمان. مييل �مل�شعودي �ىل 
�لإيجاز باللفظ �إىل حد �لكتفاء بالإ�ش��ارة، مقت�ش��د 
يف �لتعب��ري، �لق�ش��يدة لديه ت��كاد تتح��ول �إىل نق�س 
خمت�رص �أو ر�ش��الة مكتوبة على جناح طائر، لنتاأمل 
)فاكه��ة لبهجاتي( : ل �أريد �أكث/من �أن �أغني/لهذه 
�لأنهار/�أن �أخ�رصَّ/ بدًل من ع�ش��بة نائية/�أن �أهد�أ/ 

�ش��خبي �شار / يوؤملني ويف ق�شيدة �أخرى يت�شاعد 
�لإيجاز و�لإقت�ش��اد يف �للغة:  �أنا ريح/ ل حت�ش��ن/
��ش��طياد/�لنو�فذ. عم��ار يف �أعماق��ه �إن�ش��ان وحيد، 
متو��ش��ع، حبي���س د�خل ذ�ت��ه، يحب �جلم��ال، فهذه 
�ل�ش��ور �ملكثفة �لب�ش��يطة ت�ش��ري �إىل و�قع خفي ور�ء 
�لو�قع �ملرئي �مللمو�س، م�شت�ش��لم لإغر�ء�ت �لطبيعة 
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�مل�ش��نية، ل يرتدد �أن يدخل ذ�ته يف �لق�شائد كلها: 
)�شاألني، هنائي، ر�ح عني، خرج مني، رماين يف جب، 
ل تلمن��ي، كلمني، يحيط بذ�كرتي، �أنا عا�ش��ق نخيل، 
�رصت طري�ً منه، �أودعني يف بهائه، �أتفقد �أبي، �أحلم 
�أن �أكون غني��ًا، �أنا �أنزل، �أتقطر حزنًا، �أنا �أقرب �إليك، 
م��ن �لهام�س �أنا، �أنا حفنة م��اء .....( وهناك ع�رص�ت 
�لأمثلة، يف ق�ش��ائد �مل�ش��عودي غارق��ة يف ) �لأنا(، 
لكن��ه �ش��عى �إىل خلق حال��ة من �لتو�زن و�لإن�ش��جام 
يف حماولت وند�ء�ت لأمل وحلم، تعبري�ً عن �نتماء 
�ش��اعر عا�ش��ق لوطن، فالأنا يف نهاية �ملطاف لي�س 
موقفًا عدميًا خا�رص�ً لأنه عا�س �أبعاد �ملاأ�شاة بحر�رة 
و�ش��دق، متثلها يف ق�شائد )�أمالأ من عناقيده، عبث، 
�أ�ش��تبدلها ب�ش��جرة، ل �أ�ش��لح للهجرة، �أبني وحياتي 
تتهدم، وغريها(، يف هذه �لق�شائد، تتحول �للغة �إىل 
�لتز�م بالعامل و�لإن�ش��ان، لتفق��د حدودها �جلمالية 
يف �ل�ش��دق مبعناه �لفني �لرحب لأن �شدمة �لكارثة 
�أق��وى من هذ� �لتيار �لهادئ، و�مل�ش��كالت �أعنف من 
�أن تقنع بالقيم �جلمالية و�لأ�ش��كال �لفنية �ملحكمة:  
�أبني وطنًا /�أ�ش��وِّره بال�ش��موع /م��رة وبالدموع يف 
فهر�س �لأمنيات. يخفي �حتجاجه على فو�شى �لعامل 
ور�ء �حلزن و�لكتئاب، وهو يف �لنهاية حزن يوجهه 
�لعق��ل �لنا�ش��ع و�لوع��ي �لدقيق، �ل�ش��عر عن��ده هنا 
ملتزم، ل باملعنى �لذي تردده �لأل�شنة دون �إح�شا�س، 
�إنه �ش��عر ي�ش��ارك معا�رصي��ه �آلمهم : ليتن��ي �أنتمي 
لهذه �لأ�ش��يجة تلك �لتي نزفت على �شالبتها/�أعظم 
حلظاتي �ش��فوفًا يف مد�ر�س /ح�ش��ونًا يف �شجون.. 
�ن كل �شيء يف �شعر �مل�شعودي يبدو و��شحًا ملمو�شًا 

مبتع��د�ً عن �لنفعال، لكنه ملفوف يف غاللة �ش��فافة 
من �لرموز و�لأ�رص�ر، و��شتطاع �ل�شاعر �أن ميالأ فر�غ 
�لوجود �ملوح�س �أو �أر�شه �حلر�م �ملهجورة، لتتحول 
حياته وجتربته حمور�ً يعرب عنها يف �شعره، فاأ�شبح 
جزء�ً من كيانه �ل�شعري ل ينف�شل عن �لعامل �ملحيط 
ب��ه، حم��اوًل �لتوفيق ب��ني عنا�رص �خللق �ل�ش��عري، 
وكاأنه يقول :لي�س من �خلطاأ �أن جتد �لطبيعة طريقها 
�إىل �ل�ش��اعر و�لإن�ش��ان، ب��ل �خلط��اأ �أن يفقد �ل�ش��اعر 
�إميان��ه باحلي��اة. ي�ش��يف عم��ار عن���رص �لبهجة يف 
�أ�ش��د �حلالت �لإن�ش��انية ق�شوة، و�ش��عره �أ�شبه بحقل 
كثيف ت�ش��ابكت فيه �لزه��ور و�لأ�ش��جار و�لنباتات، 
حتلق في��ه �لطيور، ويقطر �لندى، وحتولت �لق�ش��يدة 
�إىل فهر���س مف�ش��ل باأ�ش��ماء هذه �لكائن��ات، �لتي ل 
حتتاج �إىل متخ�ش���س للتعريف بها، لن �مل�شعودي 
يقدمها طازجة ناب�ش��ة باحلياة. �ل�ش��وؤ�ل �لأهم، هل 
ميكن لق�ش��يدة عم��ار �أن جتدد نف�ش��ها؟ �أم تظل تلوذ 
باإغر�ء�ت �لطبيعة؟ مبا يعني �ل�شت�شالم لها، �أ�شد ما 
�أخ�ش��اه �أن حتتج �لطبيعة على �ل�شاعر نف�شه، وتبعده 
ع��ن �لق�ش��يدة! باعتق��ادي �ن �مل�ش��عودي باإمكان��ه 
�أن ي�ش��يف لتجربت��ه عنا�رص جديدة ومث��رية، توؤكد 
ن�ش��ج وعيه �ل�شعري وعمق تفكريه، �ن ما متيزت به 
ق�شائده من جمال يف �لأد�ء و�لتعبري، وما متتعت به 
من طعم �ش��عري خا�س، ل حتجب �لدعوة �ىل �لبحث 
عن �ملعنى �لإن�ش��اين �لعميق يف جتارب �مل�ش��عودي 
�ملقبل��ة، لتعلن عن نف�ش��ها �نها فوق �ملقارنة مع ما 

�شبقها من �آثاره �ل�شعرية.



25
/2
02
0

133 AL ADEEB AL IRAQI

ي
قد

الن
د 

مرب
ال

م��ا �ل��ذي يدفعنا �إىل ق��ر�ءة �رصدية  حتمل تو�ش��يفًا 
رو�ئي��ًا، يف خ�ش��م م��ا تقدم��ه �ملخزون��ات �لعقلية   

�ملنتجة يف كافة �أنحاء �لعامل ؟
هل ثمة �ش��و�بط معينة ي�شعها �ملتلقي، لتكون عقد�ً 
بينه وبني �ملنتج �ل�رصدي، وكيف ميكن �لو�شول �إىل 
�له��دف �ملر�د، ماد�م��ت �ل�رصديات ه��ي �لتي تخرق 
تل��ك �لتفاقي��ات لتق��دم بد�ئل كتابية، قد لتر�ش��ي 

�ملتلقي، �شو�ء كان ناقد�ً �أو متلقيًا عاديًا؟؟ .  
ه��ذ� ما فعل��ه جيم�س جوي���س، حني ق��ّدم "عولي�س" 
متحديًا كل �ملاألوفات �ل�رصدية، ونا�ش��فًا �لتفاقات 

�لتي ظّلت �شائدة منذ �أول ن�شوء �ل�رصديات �لإدها�شية 
�لتي تعتمد �حلكي �لت�ش��ويقي، حت��ى ظهور عولي�س، 
متحدي��ة كل �لقو�ع��د �ل�رصدي��ة، مما جع��ل �ملجتمع 
�لنكلي��زي يقف حائر�ً ب��ني ر�ف�س كليًا مل��ا �أحدثه 

جوي�س، وبني ر��ٍس مع �لكثري من �حلذر و�لريبة.
كانت "عولي�س" خالية متامًا من �لإبهار و�ل�رص�عات 
�لدر�مية �لتي �أدمنه��ا �ملتلقي �لنكليزي، و�عتمدها 
�أ�شا�ش��ًا لنج��اح �لعم��ل �لرو�ئ��ي. فلي�س ثم��ة رو�ية، 
خالي��ة من �ل�رص�ع �لذي ميّك��ن �ل�رصدية من �لثبات 
ومنه��ا  �لأخ��رى،  �ل�ش��ناعات  باجت��اه  و�لإنط��الق 

�شوقي كرمي ح�شن 

الدراما... خارج  المألوف السردي !!

قراءة في كيفيات صناعة الفعل الدرامي
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لم تعد عوليس مجرد رواية، لقد كانت نقلة 
خطرة على مستويات السرد والبناء والتشويق 

واإلدهاش، حتى أن مخرجًا مثل »هتشكوك« 
حاول نقلها إلى السينما، لكنه حين أعاد 

حساباته، وجد أن أمرًا  كهذا يعد مستحياًل.

يف  وج��دت  �لت��ي  �ل�ش��ينما 
�لإنتاج��ي  �ملنف��ذ  �لرو�ي��ة 
�أنتج��ت  ولق��د  �ملتمي��ز، 
�ل�ش��ينما منذ ظهورها حتى 
�ليوم، ما يقارب من خم�شني 
�ألف رو�ي��ة يف جميع �أنحاء 
�لع��امل. وكل ه��ذه �لرو�يات 
بناه��ا كّتابها على �أ�ش��ا�س 
عل��ى  وتو�ف��رت  در�م��ي، 

عن�رصين مهم��ني، هما: �ل�رص�ع �ملت�ش��اعد �لنامي 
بالتدري��ج، و�خلالق لثيمات ت�ش��هم يف تطوير �لثيمة 
�لأ�شا�ش��ية �ملركزية.، و�حل��و�ر �لد�فع و�ملوؤجج لهذه 

�لثيمات.
و�ملتفح���س له��ذه �لرو�ي��ات، يجد حو�ر�ته��ا مبنية 
عل��ى �أ�ش��ا�س �لفعل ورد �لفع��ل، فلي�س ثم��ة زو�ئد ل 
تخ��دم �حلدث ول تطوره وتنمي��ه، وقد �أخذت �لرو�ية 
هذ� �ل�شكل من �مل�رصح �لذي ي�شكل تاريخًا �رثيًا لدى 
�ل�شعوب �لتي �أنتجت فيما بعد �لرو�ية، ومن ثم عادت 
لتنتج �ل�ش��ينما �حلكائية �لتي تو�فرت على �أنو�ع من 
�لت�ش��ويق �لأخرى، وهي ت�ش��ويقات �أريد منها �لعبور 
باجت��اه �ملتلق��ي وك�ش��به، بو�ش��ف �ل�ش��ينما منتجًا 
جتاريًا، لبد و�أن يجد منافذ ت�شويق تختلف وتر�شي 
�مل�ش��تهلك ورغبات��ه. وم��ع �ل�ش��ينما، ظل��ت �لرو�ي��ة 
حتاول تطوير نف�ش��ها ب�ش��يء من �لكر�هية لل�ش��ينما 
و�مل���رصح مع��ًا، ه��ذ� ما فعل��ه "برو�ش��ت" يف �لزمن 
�ملفق��ود، وما �أحدثه جوي�س من ردود �أفعال، ك�رصت 
حدة �لذ�ئقة �لعامة يف �لعامل �أجمع، �إذ مل تعد عولي�س 
جم��رد رو�ية، لق��د كانت نقلة خطرة على م�ش��تويات 

�ل�رصد و�لبناء و�لت�شويق و�لدها�س، حتى �أن خمرجًا 
مثل "هت�شكوك" حاول نقلها �إىل �ل�شينما، لكنه حني 
�أع��اد ح�ش��اباته، وج��د �أن �أمر�ً  كهذ� يعد م�ش��تحياًل ، 
ولأنن��ا يف �لع��ر�ق، نتو�فر عل��ى �أذ�ن حكائية  توؤمن 
�إن �ل�رصد �خلايل من �لت�ش��ويق و�ل�رص�ع، ل ميكن �أن 
يج��ذب متلقي��ًا، ول ميك��ن �أن يبقى وي�ش��مد طوياًل، 
ر�حت �حلكائية �ل�ش��فاهية ت�شيطر على �لكاتب �لذي 

مل يعتد من قبل كتابة �رصديات موؤثرة .
لقد عمد حممود �حمد �ل�ش��يد مثاًل، يف "جالل خالد" 
�إىل �إعتم��اد عنا���رص در�مية ت�ش��ويقية مهم��ة، لكنه 
�أغف��ل �لثي��م �حلو�ري��ة، حتى ب��دت �لرو�ي��ة، وكاأنها 
ق�ش��ة غري متجان�ش��ة �ش��ائحة ل ت�ش��تطيع �أن تخلق 
�رص�ع��ات من خ��الل حو�ر�ته��ا.. وبذ�ت �لإ�ش��كالية 
وقع "ذو �لنون �أيوب"  �لذي كان ناقاًل ماهر�ً للو�قع 
�ملتو�فر عل��ى �رص�عات طبقية كب��رية، لكنه وما �أن 
يب��د�أ بنقل هذ� �لو�ق��ع �إىل د�خل �لبناء �ل�رصدي حتى 
جن��ده يهم��ل �حل��و�ر �لدر�م��ي، فيظل �أ�ش��ري �حلكاية 
�ل�رصدي��ة �لت��ي تطل��ق فعاًل در�مي��ًا لكنه��ا ل تعرف 
كيف تطوره وت�ش��يد �أركانه، وت�شتمر هذه �لإ�شكالية. 
وبعد ن�ش��وء جيل �ل�ش��تينيات، �لذي �إبتعد عن �لو�قع  
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ور�ح يوؤ�ش���س لو�ق��ع �آخر، رغ��م �إن جيل 
�ل�ش��تينيات كان يعي���س �رص�ع��ًا در�ميًا 
غاي��ة يف �لأهمية، لقد قتل��ت �لوجودية، 
وعلى وجه �خل�شو�س "�شارتر"  �ملن�شئ 
�ل���رصدي �ل�ش��تيني، و�أبعدت��ه كلي��ًا ع��ن 
�إيج��اد �ي منفذ خللق �رص�ع��ات در�مية 
د�خ��ل �ل�رصديات، وظلت �حلو�ر�ت جمرد 
�إ�ش��ار�ت تو�ش��يح خالية من �لت�شاعدية 
�لدر�مي��ة، وغري قادرة على تقدمي ثيمات 
�إ�ش��ارية تفي��د �حل��دث �لرئي���س وتنميه، 
هذ� م��ا جنده و��ش��حًا يف  رو�يات "عبد 
�لرحمن جميد �لربيعي" �لذي �نغمر كليًا 
د�خ��ل �لفعل دون �أن مينح��ه قوة �رص�ع 

در�مي��ة، �إذ يظ��ل بط��ل �لقم��ر و�لأ�ش��و�ر على �ش��بيل 
�ملثال، �أ�ش��ري در�ما �لو�قع �لباهتة م��ع ردود �أفعال 
ب�ش��يطة وغري ق��ادرة عل��ى �إح��د�ث توت��ر و�إدها�س، 
م��ع �ش��عف و��ش��ح يف �حل��و�ر �خل��ايل م��ن �لدر�ما 

وت�شاعديتها. 
وت�ش��ّكل �لدر�ما عند "�أحمد خلف" يف رو�يته �لأوىل 
)�خلر�ب �جلميل( منفذ�ً لإيجاد �أنو�ع من �ل�رص�عات 
�لب�شيطة �لتي ما يلبث �لكاتب �أن يفقدها، مع �إقحام  
كام��ل حلو�ر�ت ل تنم عن معرف��ة بقيمتها �لدر�مية، 
فكانت حو�ر�ت �خلر�ب �جلميل جمرد  ر�شائل باهتة، 
تعمل على �إي�ش��ال �ملعنى دون �أن توؤجج  �رص�عاته 
وثيمه . ويختلف يف هذ� �لفهم �لرو�ئي "خ�ش��ري عبد 
�لأمري"  يف رو�يته "لي�س ثمة �أمل جللجام�س" و�لتي 
��ش��تطاعت �أن تفه��م طرق �لتعب��ري �لدر�مية، وتعتمد 
عن���رصي �لإدها���س و�لت�ش��ويق، لكنه��ا ظّل��ت حتبو 

د�خ��ل مركزي��ة �حل��دث دون �أن ت�ش��تثمر 
�حلو�ر�ت بو�ش��فها ثيما �رصدية �شغرية، 
ميك��ن �أن تنّمي �حلدث ومتنحه �ش��عة من 
�ل�ش��ور �لدر�مي��ة �ملتو�فرة عل��ى تثبيت 
�لبناء �لرو�ئي وت�شكيله �حلكائي �لإرثي. 
�لرو�ية مهما كانت �شاملة �لنو�يا وببناء 
ر�ق، ل ميك��ن �أن تك��ون رو�ي��ة مهمة ما 
مل تعتم��د �ل���رص�ع �لدر�م��ي يف �لبن��اء 
�لبنائي��ات �حلو�ري��ة  تل��ك  �أو  �لأ�ش��ا�س، 

�ل�شغرية .. 
ق��د يك��ون ه��ذ� �حلكم قا�ش��يًا عل��ى جيل 
�ل�ش��تينيات، �لذي �هتم بالق�شة �لق�شرية 
�أك��ث مم��ا �هت��م بالرو�ي��ة، لكن��ه حت��ى 
يف �لق�ش��ة �لق�ش��رية مل ي�ش��تطع �لإفادة من �لدر�ما 
و�رص�عاته��ا، فظل��ت ق�ش���س �جليل من�ش��ابة ببطء 
�ل���رص�ع  و�إد�رة  �لت�ش��ويق   عنا���رص  م��ن  وخالي��ة 
�لدر�مي. ففي  "مكابد�ت عبد �هلل �لعا�شق" و "قبل �أن 
يحّلق �لبا�ش��ق"، �نتبه عبد �خلال��ق �لركابي �إىل هذه 
�خل�ش��يلة �ملهمة، فر�ح يقدم �رص�عًا در�ميًا ماأخوذ�ً 
م��ن فهم �لرو�ئ��ي �إىل �لدر�ما �ل�ش��ينمائية، مع تو�فر 
ح��و�ر�ت ت�ش��اعدية جنح��ت هي �لأخ��رى يف تطوير 
�لحد�ث ودفعه��ا �إىل �أمام، خللق �رص�ع متمكن عند 
�لثيم��ة �لك��ربى. �لركاب��ي، ��ش��تثمر ه��ذ� �لنجاح يف 
رو�ياته �لأخرية، م�شتثنيًا من ذلك "�إ�شماعيل �لذبيح" 
�لتي تخّلت  عن فكرة �ل�رص�ع، وقدمت �شخو�شها على 
�أ�ش��ا�س �لإكت�شاف و�لك�شف، و مثلما فعل عبد �خلالق 
�لركاب��ي، فع��ل ناطق خلو�ش��ي، وهو ناق��د تلفازي 
مهتم ب�ش��وؤون �لدر�م��ا، منذ رو�يته "من��زل �ل�رصور" 

عبد�لرحن جميد �لربيعي 

عبد�خلالق �لركابي 
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�لت��ي متك��ن من تقدميه��ا ب�ش��كل در�مي 
ت�ش��اعد مع ت�شاعد �لأحد�ث، وجتديدها 
مع كل حلظة فعل، حيث قدم يف رو�ياته 
فيم��ا بعد، ح��و�ر�ت ثيمية مهم��ة �أخذت 
باحلدث �إىل قوة تعبريي��ة و�أوجدت ثيمًا 
من��و  يف  �أ�ش��همت  �ش��غرية  و�رص�ع��ات 
�لأح��د�ث و�إظهاره��ا على ق��وة تاأثريها 
يف �ملتلقي. ناطق خلو�شي، ��شتغل على 
معرفي��ة تام��ة باأ�ش��ول �لدر�م��ا وردود 
�أفعاله��ا، ومديات تاأثريه��ا لدى �ملتلقي 
�لذي يحتاج �إىل در�ما ت�ش��اعدية، �شو�ء 
يف �ملرك��ز �أو �حل��و�ر�ت �لتي ل ميكن �أن 
تكون جمرد �شكل جمايل قد يظهر �أحيانا 

دومنا فائدة تذكر. 
يع��رتف "مارتن" جون��ز، �إن �لرو�ية ف��ن ل ميكن �أن 
يخ��رج عن �لو�قع �أو يتجاوزه، وله��ذ� لبد �أن تتو�فر 
�لرو�ي��ة عل��ى عنا�رص �ل���رص�ع �لدر�مي��ة و�إّل فقدت 
قيمته��ا وظلت جم��رد �رصد فاق��د لقيمت��ه، �إن جمرد 
�ختي��ار �مل�ش��احة �لإ�ش��تغالية لل�ش��ارد، حتت��م عليه 
تفّح�س �آليات �ل�رص�ع مهما كانت ب�شيطة و�شيعتمد 
عليه��ا يف �أد�رة �شخو�ش��ه بو�ش��فهم هدف��ًا معرفيًا 
ي��ر�د م��ن خالل��ه �لو�ش��ول �إىل �لتطهري، �ل��ذي �أكده 
�أر�ش��طو و�عتمده كليًا د�خل �لدر�م��ا. ل در�ما دومنا 
�رص�ع، ول �رص�ع دومنا غاية، و�لغاية �لأ�شا�س هي 
�لو�شول �إىل �لتطهري من خالل �إعادة �شناعة �لو�قع 
وط��رح م�ش��توياته �لفل�ش��فية و�لجتماعي��ة. ويب��دو 
�أن �لرو�ي��ة �لعر�قية �مل�ش��نوعة يف م��ا بعد �لتغيري، 
ت�ش��تغل وفق روؤى خا�ش��ة بال�ش��ارد، دون �لعتماد 

عل��ى �أ�ش���س �لبن��اء و�لثو�ب��ت �لدر�مي��ة، 
حتركه��ا  �لتغي��ري  مابع��د  يف  �لرو�ي��ة 
�لرغب��ات �لأيدولوجية وحماولت رف�س 
�لو�ق��ع، رغ��م �أن �لو�ق��ع م�ش��نوع بدق��ة 
در�مي��ة مده�ش��ة، نح��ت �ل�رصدي��ات �إىل 
ت�ش��وير ميكن �أن �أ�ش��ميه خام��ال، منقول 
دومن��ا حرفية، وخال كلي��ًا من �لإدها�س 

و�ل�رص�ع.
ثمة و�ق��ع حقيقي مت نقله دون �عتبار�ت 
فني��ة، حي��ث تباين��ت �أوقات �لنق��ل �لتي 
عج��زت عن �إيج��اد فل�ش��فة خا�ش��ة بها. 
توؤكد ه��ذه �ملالحظ��ة، �ن �لفوتغر�ف هو 
�لذي ي�ش��رّي �لأح��د�ث، وهو �ل��ذي يهيمن 
عل��ى كام��ل �لعملي��ات �ل�رصدي��ة، مثل ه��ذه �لقاعدة 
ل ميك��ن �أن تك��ون عام��ة، �إذ� ما عرفن��ا �أن �ل�رصدية 
�لعر�قية �أنتجت منذ عام �لتغيري حتى �ألن ما جتاوز 
500  مطبوعًا حمل على غالفه �لأول، كلمة رو�ية، 
و�لد�ر���س مهما كان متابعًا لميكنه مر�جعة كل هذ� 
�لكم م��ن �أجل �لو�ش��ول �إىل فهم خا�س مل�ش��ار هذه 
�ل�رصديات، لهذ� ظلت �ملالحظات عامة وغري موؤهلة 

لن تكون حمط تفح�س ومتحي�س. 
�أهم��ل �لنقد �لعر�قي - �ش��عفًا منه - �لكثري من هذه 
�ل�رصديات �لتي لقت �إجحافًا و�إهمال غري مق�ش��ود. 
�لنقدي��ة �لعر�قي��ة، نقدية ك�ش��لى، تبحث ع��ن �ملوؤكد 
�ملع��روف وتهمل غ��ري �ملوؤكد حت��ى و�إن كان مهمًا، 
ب��ل ويح��اول �لبع�س م��ن نقادنا �لبتع��اد كليًا عن 
�ل�رصدي��ات �لعر�قي��ة، معلن��ًا �إنها ل تث��ري �لإهتمام 
وغ��ري ق��ادرة عل��ى جت��اوز عيوبه��ا و�لو�ش��ول �إىل 

�حمد خلف 

حممد علو�ن جرب
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م�ش��توى �ل�رصديات �لعربية. وعلى �لرغم من  �ش��حة 
ما ورد يف هذ� �لطرح، لكنه يظل ناق�شًا ول ي�شتطيع 
�لثبات طوي��اًل، �إل �إذ� جتر�أ �لناقد �لعر�قي، وتفح�س 
كامل �لرو�يات، و�أ�ش��ار �إىل بو�طن �ش��عفها وقوتها، 
وم��ن خ��الل ه��ذه �مللحوظ��ة �لنقدية، توج��ب علينا 
مالحقة ما ميكن مالحقته، و��شعني �إ�شارة �لنطالق 
�لتي نريدها: هل ��ش��تطاعت �لرو�ية بعد �لتغيري رغم 
در�م��ا �لو�قع �ل�ش��ديدة �لعنف و�لغر�ب��ة، �أن تفيد يف 
بن��اء در�ما ن�ش��ية وتعمل على  خلق و�إي�ش��ال �لثيم 
�مل�ش��اعدة، وتق��دمي ح��و�ر�ت متتلك قدرة �لإي�ش��ال 
�لدر�مي، وتولد فعاًل مت�ش��ارعًا، ورد فعل مت�ش��ارع 

�أي�شًا.

يف رو�ية "ملاذ� تكرهني رمياك"، يعمد "حممد علو�ن 
جرب" �إىل بع�س �مل�شاهد �لدر�مية، وهو �لعارف بفن 
�ل�ش��ينما و�شناعتها، لكنه لي�شتطيع �ملو��شلة حتى 
نهاي��ة �ل���رصد، �إذ تظ��ل حو�ر�ت��ه ب�ش��يطة وتعريفية 
لت�ش��هم يف �كمال �مل�شهد مهما كان عنيفًا ومتوتر�ً، 
ب��ل نر�ه��ا يف �لكثري م��ن �للحظات ز�ئ��دة، مرتهلة، 
غ��ري قادرة على زحزحة �لفع��ل، وتقدميه د�خل فعل 
�رص�عي �آخر، تظل �مل�شهدية عند حممد علو�ن، جمرد 
و�ش��ف حلالت ل متتلك وف��رة معرفية من �ل�رص�ع، 
و�حلك��ي  �لتعري��ف  �أط��ر  د�خ��ل  �رصديت��ه،  وت�ش��يح 
ومالحقت��ه.. وهيمن��ت �لتوثيقي��ة على كام��ل رو�ية 
"�حمد جنديل" وقد  "�إمرب�طورية �لثعابني" للكاتب 
ك�ش��فت عن �أنو�ع من �لعالقات 
و�ل�شيا�ش��ية  �لقت�ش��ادية 
�أن  ميك��ن  �لت��ي  و�لفكري��ة 
ت�ش��كل ب��وؤر�ً �رص�عي��ة مهم��ة 
عرب ح��و�ر�ت ت�ش��اعدية متنح 
�ل���رصد ق��درة ت�ش��ورية د�فعة، 
لك��ن �ل�ش��ارد ظل يله��ث خلف 
عد�ش��ة �رصدية تهت��م بالزمان 
�لهتم��ام  دون  و�مل��كان 
بالثيمات �حلكائية �لتي تخلق 
عل��ى  ق��ادر�ً  در�مي��ًا  �رص�ع��ًا 
و�ملقا�ش��د  �لغاي��ات  تو�ش��يل 
م��ن  �لكث��ري  ثم��ة  �ملطلوب��ة..، 
�ملتناق�شات �لفكرية و�لنف�شية 
غري �مل�شتثمرة يف هذه �لرو�ية 
�لت��ي  �لرو�ي��ات  و�لكث��ري م��ن 

أهمل النقد العراقي - ضعفًا منه - الكثير 
من هذه السرديات التي القت إجحافًا 
وإهماال غير مقصود. النقدية العراقية، 

نقدية كسلى، تبحث عن المؤكد المعروف 
وتهمل غير المؤكد حتى وإن كان مهمًا.

يظل بطل القمر واألسوار لعبدالرحمن 
مجيد الربيعي، أسير دراما الواقع الباهتة 
مع ردود أفعال بسيطة وغير قادرة على 

إحداث توتر وإدهاش.
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مل ت�ش��ع �إىل تفّرد در�مي، و�أوقعت نف�ش��ها يف خ�ش��م 
نق��ل و�قعي منح بع�س �حلو�ر�ت تك��ر�ر�ً  لمربر له، 
�أو�ش��لها �إىل �ش��يء م��ن �لنمطي��ة و�لعتيادي��ة دون 
�أن تتمك��ن من خل��ق �رص�ع در�م��ي تفاعلي مينحها 
فهم��ًا دقيقًا لنوعيات �ل�رص�ع �لذي ميكن �أن يحدث، 
ومتّكن "طه حامد �ل�شبيب" يف نتاجاته �لرو�ئية منذ 
"�نه �جلر�د" حتى رو�يته "�شاأ�شاأة"، من ولوج وقائع 
�جتماعي��ة على غاي��ة من �لأهمي��ة و�لتفاعل، مبعد�ً 
�لأ�ش��كال �لبنائي��ة �لتقليدي��ة �لتي يفر�ش��ها �لو�قع، 
على �أ�شا�س �أن ثمة عالقة ل ميكن ف�شلها بني �لو�قع 
�لب��اين و�ملتلق��ي �لع��ارف بكينونات ه��ذه �لأحد�ث 
وموؤثر�ته��ا �لدر�مي��ة. يف ثي��م �ل�ش��بيب، ت�ش��اعدية 
�رص�عي��ة باجت��اه �ملرك��ز، وم��ع ه��ذه �لت�ش��اعدية 
�ملهمة، يتمكن �ل�شبيب من بناء حو�ر�ت تتو�فر على 
قوة �رص�عية تنمي هي �لأخرى �ل�رص�عات ومتنحها 

باجت��اه  �لتق��دم  م��ن  دفق��ًا 
�لق��وة �ملركزي��ة، م��ع ب��روز 
�ش��يء من �ل�شت�ش��هال د�خل 
�لرو�ئ��ي، و�لتعجيل  �ل�رص�ع 
يف ط��رق �حلل��ول، وبناء ثيم 
�أخ��رى وهك��ذ�، عمد �ل�ش��بيب 
يف �شاأ�ش��اأة  وه��ي �لنم��وذج 
�لأمث��ل لدر��ش��تنا، �إىل خل��ق 
�عتم��دت  تر�كمي��ة  �ش��ور 
قطبي �لو�قع و�خليال، د�خل 
م�ش��هد در�مي �أقرب �إىل �لفلم 
يتمح��ور  �ل��ذي  �لت�ش��جيلي 
ح��ول دلل��ة فكري��ة و�حدة، 
�حل��دث  تر�ف��ق  �أن  ماتلب��ث 

باجتاه دللت �أخرى لت�ش��كل �لر�فد �ملهم  �ل�ش��انع 
للحدث �لرئي�س، �لذي يتعّمد �ل�ش��بيب �إىل ت�شظيته يف 
�أحاي��ني كثرية، ت��اركًا �حلو�ر�ت �لت��ي تكون طويلة 
يف �لغال��ب وغ��ري م�ش��كلة ل��ردود �لفع��ل، �إىل تبيان 
مقا�ش��دها �لدر�مية، وهذ�  �لفعل ناجت عن �لت�ش��ظي 

غري �ملح�شوم و�لر�ف�س لفكرة �ملركزية. 
يف رو�ي��ة  "خمي��م �ملو�رك��ه"  جلابر خليف��ة جابر، 
يظه��ر �ل�رص�ع �لدر�مي �أكث و�ش��وحًا وقوة وتاأثري�ً، 
فلقد �عتمد �لرو�ئي �ل�ش��ارد �لأطر �لتاريخية �ملكونة 
باأ�شا�ش��ها �لع��ام، �رص�عات متنح �ل�ش��ارد �عتمادها 
كاأ�ش�س منطقية لقيادة �لثيم �ل�شغرية، �شوب �لثيمة 

�لأ�شا�شية.
يف خمي��م �ملو�ركه، جن��د �حلو�ر�ت �لق�ش��رية بع�س 
�ل�شيء، هي �لتي ت�شنع �رص�عًا در�ميًا ياأخذ بالفعل 
ورّد �لفعل باجتاه �لثيمة �لأ�ش��ا�س، ويختلف "جابر" 
هنا عن "�ل�شبيب"، �إذ ل مينح 
�ملتلقي فر�ش��ة �حل��ل لثيمة 
عل��ى ح�ش��اب ثيم��ة �ملرك��ز، 
توظيفه��ا  �إىل  �ش��عى  و�لت��ي 
�لوع��ي  م��ن  كب��ري  بق��در 
�لتحلي��ل  وحري��ة  �حل��و�ري 
ق�ش��دية  ثم��ة  �مل�ش��هدي.. 
و��ش��حة يف �عتماد �مل�ش��هد 
ح��و�ر  وج��ود  م��ع  �ل�ش��يمي 
م�شحون بال�رص�ع، ورد فعل 
يو�جه��ه مي��د �ل���رص�ع ق��وة 
ويدفعه �إىل �أمام بت�ش��اعدية 
تو�ف��رت عل��ى دللت فكرية 
�أي�ش��ًا، ول��و تفّح�ش��نا ه��ذه 

عمد طه الشبيب في 
روايته »سأسأة« إلى 

خلق صور تراكمية 
اعتمدت قطبي الواقع 
والخيال، داخل مشهد 
درامي أقرب إلى الفلم 

التسجيلي الذي 
يتمحور حول داللة 

فكرية واحدة.
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�لدللت لوجدناها ت�ش��كل ب��وؤر�ً در�مية 
تهيم��ن على �لق�س ومتح��وره، خللق بوؤر 

در�مية تت�شارع فيما بينها.
�إذ ك�ش��فت هذه �لرو�ية، �لتي �أجدها مثاًل 
جي��د�ً لإيجاد �ل�رص�ع �لدر�مي، عن قدرة 
�لكات��ب �لعر�قي يف بناء �رصديات تعتمد 
�لدر�ما و�رص�عاته��ا، وتتمّكن من قيادة 
�حلو�ر�ت و�ل�ش��خو�س �ش��وب م��ا تريد.. 
ويف رو�ي��ة �أوىل لكاتب��ة عر�قي��ة، كتبت 
�ل�شعر، ثم عادت لتقدم نف�شها �شاردة عرب 
رو�يته��ا "عنق �لزجاجة" جن��د �لإعتماد 
كليًا على �لبناء �لدر�مي �ملت�شاعد ببطء 
وبحذر، لكنه عارف بدور �لثيم �حلو�رية 

وغاياته��ا، وكيفي��ات �لإ�ش��تخد�م �لتي �أ�ش��همت يف 
تطوي��ر �لثيمة �لأ�ش��ا�س وبوؤرها �مل�ش��اعدة، مع قوة 
�أد�ئي��ة ممتازة د�خل �لفعل �حل��و�ري وردوده، وبهذ� 
متكنت �ل�ش��اردة "حتية �خلطي��ب" من تقدمي منوذجًا 
من �لأفكار و�لأحد�ث د�خل ن�ش��ق �عتباري حتتاجه 
�لدر�ما وت�ش��عى �إليه. كان �ل���رص�ع �أكث تاأثري�ً لدى 
�ملتلق��ي م��ن تل��ك �حل��و�ر�ت �لت��ي تع��ّثت �أحيانًا، 
لكنها �أعادت نهو�ش��ها ثانية، �ش��اعية �إىل خلق قوة 
در�مي��ة ت�ش��اعدية، رمبا كان �لو�قع �ل��ذي �عتمدته 
حتي��ة �خلطي��ب، هو �ل��ذي منحها �ختيار ه��ذ� �لنوع 
م��ن �ل���رص�ع دون �لنتب��اه، م��ع �لأخ��ذ بالعتب��ار 
�أن �مل�ش��هدية �لتلفازي��ة، كان��ت �لأق��رب �إىل �آلي��ات 

�ل�شتغال �ل�رصدية د�خل �لن�س. 
ومتكنت رو�ية "جا�ش��م عا�شي" وهو �شارد حمرتف 

"�نزياح �حلجاب ما بعد �لغياب" من �أن 
ت�شغل حيزين مهمني من �ل�رص�ع �لدر�مي، 
�ل��ذي تعج��ز �ل�رصدية ع��ن �إيج��اد مر�كز 
ثيمية دونهما، وهم��ا : �لزمان �حلكائي، 
و�ملكان �حلكائي. جا�ش��م عا�ش��ي، ويف 
جمي��ع �أعماله �ل�رصدية، مينح �لعن�رصين 
دور�ً مهمًا، معتقد�ً بدر�ية �إنهما يحركان 
بع��د�ً  �ل�ش��خو�س  ومينح��ان  �لأح��د�ث، 
و�قعي��ًا، �إذ يعتمد جا�ش��م عا�ش��ي زمانًا 
نف�ش��يًا مايلبث �أن ي�ش��ع على �شخو�ش��ه، 
مانحًا حو�ر�ته خ�شو�ش��ية فاعلة متكنه 
م��ن خلق �أفعال ثيمية �ش��غرية، لهذ� جند 
�أن دللت �ل�ش��ارد ومكونات��ه �ل�رصدي��ة، 
�أك��ث قدرة على منح متلقيه ق��وة حتليلية متكنه من 
�لولوج �إىل �مل�ش��هد، ورمبا �إع��ادة �ل�رص�ع كليًا، وقد 
منح��ت �لرو�ي��ة هذ� �حل��ق ملتلقيه��ا لأنها �ش��اغت 
�أفعاًل وخلقت ��شو�تًا دخلت �إىل عمق �لتاريخ. ولن 
�لتاري��خ ميك��ن �إعادته على �أكث من وج��ه، وقر�ءته 
باأكث من معنى، ن�شتطيع من خالله تدوير �ل�رص�ع، 
و�إعطاء �مل�شهد �حلو�ري خ�شو�شيات وثيم قد تغاير 
�ملاألوف، وتعيد �ش��ياغته ثاني��ة وثالثة، د�خل هذه 
�لختي��ار�ت �لرو�ئي��ة �لت��ي �عتمدته��ا... ويب��دو �أن 
�لرو�ي��ة �لعر�قي��ة حتت��اج �إىل فه��م حتليل��ي ملهم��ة 
�ل�ش��يناريو �مل�ش��هدي، وكيفية �عادة �شياغته د�خل 
�لبن��ى �ل�رصدي��ة، و�إل ظل��ت ه��ذه �ل�رصدي��ات جمرد 
�نو�ع من �حلكي �مل�شنوع �إعتماد�ً على �لو�قع، دون 

�لإفادة من در�ما �لو�قع نف�شه.

طه �ل�شبيب

حممود �حمد �ل�شيد
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من��ذ �رصوع��ه بق��ر�ءة مت��ون �لكت��ب �لفل�ش��فية، ر�ح 
���س وقتًا  مارت��ن هيدغ��ر )1889 - 1976( يخ�شِّ
لق��ر�ءة كتابات �لفيل�ش��وف �لأمل��اين �إميانويل كانط 
��حبته مع مو�طنه  )1724 – 1804( ليب��د�أ بذلك �شُ
�لأمل��اين حت��ى بانت ثم��ار قر�ء�ت��ه تل��ك يف مقالة 
كتبها �ش��نة 1912 حتت عنو�ن م�ش��كل �لو�قعية يف 
د، حتى �لآن،  �لفل�شفة �حلديثة، وهي �ملقالة �لتي توؤكِّ
ر �لهيدغ��ري �ملدوَّن عن خطاب �ش��لفه  بو�ك��ري �لتفكُّ

كان��ط، تل��ك �لبو�كري �لتي �رصعان ما تو��ش��لت على 
نحو م�ش��تمر يف بقّية حما�رص�ت��ه وكتاباته �لتالية، 
ومنه��ا حما���رص�ت �ش��نة 1923 متَّ ن�رصه��ا حت��ت 
عنو�ن �أنطولوجيا.. هرمينوطيقا �لو�قعانية، يف �شنة 
1988، �أتى فيه/ فيها �إىل مناق�ش��ة �آر�ء كانط، ما 
يعني �أن فل�ش��فة مو�طنه بدت ت�شتاأثر باهتمامه بعد 
�شنة 1912، لت�شتمر تاليًا بعطاء متو��شل؛ يف در�س 
�ش��تاء 1925/ 1926، ويف در���س �ش��يف 1927، 

د. ر�شـــول حممـــــــد ر�شول

وجوه فلسفية  
كانط في ضيافة مواطنه هيدغر
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ودر�س �شتاء 1927/ 1928. ويف مو�شم حما�رص�ت 
�شنة 1926/ 1927، �ألقى هيدغر حما�رصة بعنو�ن 
تاأريخ �لفل�ش��فة من توم��ا �لأكويني �إىل كانط. وفيها 
متَّت �ملقاربة و�ملقارنة بني فيل�ش��وف و�ش��يط و�آخر 
حدي��ث، ون���رصت يف �جل��زء �لثال��ث و�لع�رصي��ن من 

�أعمال هيدغر �لفل�شفية �لكاملة.   
وعندما �ش��در كتابه �لكينونة و�لزمان �شنة 1927، 
كان �هتمام هيدغر بفل�شفة كانط له �لأهمية �لكربى 
م��ن حي��ث �لقب��ول و�لرف���س؛ �إذ ��ش��تمرت �لأف��كار 
�لكانطية تاأ�رصه ول فكاك من �لإ�ش��غاء �إىل �شوتها 
�لفل�شفي بالن�شبة �إليه، ول �لكتفاء بدر��شاته �ل�شابقة 
ع��ن مو�طنه �لأملاين كانط �لذي دخل �إىل ثالثة كتب 
ُمهمة م��ن كتاباته يف خالل �أقل من خم�س �ش��نو�ت 
حيث ن���رص كتابه كانط وم�ش��كلة �مليتافيزيقا �ش��نة 
1929، وكان ه��ذ� �لكت��اب يف �أ�ش��له عب��ارة ع��ن 
حما�رص�ت �ألقاها هيدغر يف �أثناء �لف�ش��ل �ل�شتائي 
�ش��دور  قب��ل   -  1926  /1925 �لدر��ش��ي  لل�ش��نة 
�لكينونة و�لزمان - وتكرَّر �إلقاء �ملحا�رص�ت نف�شها 
يف �أيل��ول/ �ش��بتمرب 1928 ب��� )معه��د ه��ريدر( يف 
)مدين��ة ريغا(، ومل يكتف بذلك؛ بل �ألقاها �أي�ش��ًا يف 
)د�فو�س( خالل �ش��هر �آذ�ر/ مار�س 1929 لين�رصها 
يف �ل�ش��نة ذ�ته ككت��اب حتت عنو�ن كانط وم�ش��كلة 
�مليتافيزيق��ا، ويهديه �إىل ماك�س �ش��يلر حيث وفاته 
يف �ش��نة 1928. ويبدو �أن تل��ك �ملحا�رص�ت جاءت 
كتطبيق قر�ئي تاأويلي ُم�ش��هب ملا تناوله هيدغر يف 
�جل��زء �لثاين من كتابه �لكينونة و�لزمان �ملعنون ب� 

"�لد�زين و�لزمانية".

ت�أويل فينومينولوجي

ويف �ل�ش��نة ذ�ت��ه، و�ش��ع حما�رص�ت��ه نق��د �لعق��ل 
�ملح�س.. تاأويل فينومينولوجي. ويف �أ�ش��لها كانت 
عب��ارة ع��ن درو�س �ألقاه��ا هايدجر ح��ول كانط يف 
)جامع��ة مارب��ورغ( خ��الل �ش��تاء �ل�ش��نة �لدر��ش��ي 
1927/ 1928، وبقي��ت تلك �ملحا�رص�ت حبي�ش��ة 
�لأر�ش��يف �لهيدغري ل�ش��نو�ت طويلة حت��ى تنبَّه لها 
�لب��ن )هارمتان هيدغ��ر( لُين�رصها بع��د وفاة و�لده 
ب�ش��نة يف كت��اب �ش��من �جل��زء �خلام���س و�لع�رصين 
م��ن �لأعم��ال �لكامل��ة �ش��نة 1977، وكان �لأج��در 
بهيدغ��ر نف�ش��ه ن�رصها ككتاب يف �أثن��اء حياته لكي 
ُلها هيدغر  يقف �لقارئ �ملهتم بفل�شفة كانط كما يوؤوِّ
�إّل �أننا ل نعرف �ش��بب عزوف هيدغر عن ن�رصها يف 

حياته!
يف تلك �ل�ش��نو�ت، كان هيدغر مفتونًا بفل�ش��فة كانط 
عل��ى نح��و مث��ري بحي��ث �أن �لتد�خ��ل ب��ني �لكتابني 
�لآنف��ني كان كث��ري�ً فيم��ا ل��و عقدن��ا مقارن��ة ب��ني 
عناوي��ن مباحثهما؛ بل ويف طريق��ة هيدغر �لقر�ئية 
لفل�ش��فة مو�طنه كانط. ويف �شنة 1930 كان هيدغر 
يلقي درو�ش��ًا �ش��يفية ع��ن كانط، وه��ي �لتي ُن�رصت 
تاليًا حت��ت عنو�ن ماهيَّ��ة �حلرية �لب�رصي��ة.. مدخل 
�إىل �لفل�ش��فة، خ�شو�شًا �لف�شل �لأول من �جلزء �لأول 
يف �لكتاب �لذي �ش��در �ش��نة 1982 �ش��من �لأعمال 
�لكامل��ة - �ملجل��د 31، م��ا يعن��ي �أن هيدغ��ر غيَّ��ب 

ن�رصها يف �أثناء حياته! 
�إن ه��ذ� �لتد�خل �لقر�ئي �ش��نجده متاحًا �أي�ش��ًا فيما 
�أقبل عليه هيدغر نف�شه عندما كان يلقي حما�رص�ته 
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يف )جامع��ة فر�يبورغ - فرع بري�ش��غاو( هذه �ملّرة، 
وذلك خالل دورة �ش��نة 1935/ 1936 حتت عنو�ن 
�لأ�ش��ئلة �لأ�شا�ش��ية للميتافيزيقا، و�لت��ي حتوَّلت �إىل 
كت��اب ُن���رص �ش��نة 1962 حتت عن��و�ن �ل�ش��وؤ�ل عن 
�ل�ش��يء.. حول نظري��ة �ملبادئ �لرتن�ش��ندنتالية عند 

َكْنت. 
كذل��ك جن��ده ياأت��ي �إىل تن��اول كان��ط يف در��ش��ات 
�أخ��رى غ��ري خم�شو�ش��ة ب��ه مبا�رصة كم��ا �أ�ش��لفنا؛ 
فبني �ش��نتي 1942/ 1943 يكتب در��شته �ملطوَّلة 
مفهوم هيج��ل للتجربة، وبينهما، وحتديد�ً يف �ش��نة 
1938، �نته��ى م��ن در��ش��ته ع�رص �ش��ورة �لعامل، 
وكذلك در��ش��ته �ملهمة كلمة نيت�شه: "�هلل مات" �شنة 
1943. ويف حما�رص�ت �ل�ش��نة �لدر��ش��ية 1955/ 
1956 تناول هيدغر فل�شفة كانط �أي�شًا لين�رص تلك 
�ملحا���رص�ت يف كتاب ل��ه يعنو�ن مب��د�أ �لعلة. ويف 
كل هذه �لدر��ش��ات �أت��ى هيدغر �إىل ذك��ر كانط فيها 
عل��ى نحو �أو �آخر، بقي هيدغر مر�فقًا لفيل�ش��وف نقد 
�لعق��ل �ملح�س يف كتابات �أخ��رى عديدة حتى ن�رص 
�ش��نة 1961 در��ش��ته �أطروحة كانط حول �لكينونة، 
وهي �لدر��ش��ة �لتي ق��د تكون ُكتبت يف وقت �ش��ابق 

على هذ� �لتاأريخ. 

هرمينوطيق� الواقع�نية 

�س م�شار�ت �لقر�ءة �لهيدغرية لفل�شفة مو�طنه  �إن تلمُّ
�إميانوي��ل كان��ط تتطلَّ��ب ق��ر�ءة كل ه��ذه �لأعم��ال 
�ملذكورة بت��وؤدة ومتابعة تاأريخي��ة لتبيان �لكيفية 
��ر فيه��ا هيدغر د�خ��ل �مل��ن �لكانطي؛ بل  �لت��ي يفكِّ

هيدغر

كانط
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يف �خلط��اب �لكانط��ي برمته، وميكنن��ا �أن نقف عند  
بع�شها، وهي: �أنطولوجيا.. هرمينوطيقا �لو�قعانية، 
ومن ثم �لكينونة و�لزم��ان، وخاللهما حما�رص�ته/ 
كتاب��ه كان��ط وم�ش��كلة �مليتافيزيق��ا، وحما�رص�ته 
نقد �لعق��ل �ملح�س.. تاأويل فينومينولوجي، ومن ثمَّ 
حما�رصة �لأ�ش��ئلة �لأ�شا�شية للميتافيزيقا �أو �ل�شوؤ�ل 
عن �ل�ش��يء..، من دون بخ�س بقية مقالته ودر��شاته 
وكتب��ه وحما�رص�ت��ه �لأخ��رى �لت��ي �أّول��ت �خلطاب 

�لكانطي.
يب��دو لنا، �أن هيدغر و�ش��ع يف هذه �ملوؤلَّفات ُجل ما 
��ة بكانط، خ�شو�ش��ًا �أنها  ُتري��د قول��ه قر�ءته �خلا�شّ
�شمَّت ُجل م�شار�ت هيدغر �لفل�شفية، وهو ما �شتبد�أ به 
در�شتنا هذه. �أما �لكتابات و�ملحا�رص�ت و�لدر��شات 
و�ملقالت �لهيدغرية �لأخرى �لتي �خت�شَّ��ت بفل�شفة 
كانط ف�شرجئ حتليلها �ملكثف حلني من �لزمان من 

دون �إهمالها كليًا يف در��شاتنا هذه.
متابعة

1. خالل �ش��نة 1923، كان هيدغر يلقي حما�رصة 
�أ�ش��بوعية يف )جامع��ة فر�يب��ورغ( تتن��اول ثالث��ة 
مفاهيم بدت مركزية يف خطابه �لفل�شفي �لذي تبلور 

يف تلك �ملرحلة ه��ي: �لأنطولوجي، و�لهرمينوطيقا، 
تل��ك  في��ه  �ل��ذي كان��ت  �لوق��ت  و�لو�قعاني��ة. ويف 
�ملحا�رص�ت مدوَّنة، بقيت �أي�ش��ًا حبي�شة �ل�شَّمت من 
حي��ث �لت��د�ول �لعمومي؛ فهي مل ُتن���رص �إّل بعد وفاة 
هيدغر! و�إذ� كان هيدغر تويف يف �ش��نة 1976، فاإن 
حما�رص�ت��ه تل��ك �ش��ُن�رصت يف �ش��نة 1988 �ش��من 
�ملجل��د �لثالث و�ل�ش��تني م��ن �لأعم��ال �لكاملة حتت 

عنو�ن �أنطولوجيا.. هرمينوطيقا �لو�قعانية. 
كان��ت تل��ك �ملحا���رص�ت تاأ�شي�ش��ية م��ن �لناحي��ة 
�لفل�ش��فية جل��زء كب��ري من فل�ش��فة هيدغ��ر يف كتابه 
�لكينون��ة و�لزم��ان �لذي �ش��در �ش��نة 1927، حيث 
�نفتاح �لأفق �لفل�شفي لفيل�شوف �أ�شمه مارتن هيدغر 
�ل��ذي �عتن��ى بالبني��ة �جل�ش��ديَّة لن���س حما�رص�ت 
1923، حت��ى �إنه زوَّده��ا مبقدِّمة وجيزة، ما يعني 
�أن��ه، ومنذ �لبد�ي��ة، كان يعّده��ا للن�رص ككت��اب، �أما 
ملاذ� تاأخَّر ن�رصها بحيث �شدرت مطبوعة بعد وفاته 

بخم�شة و�شتني �شنة؟ ذلك �أمر مل نكت�شفه بعد!!
ب��د� �إميانوي��ل كان��ط ز�ئ��ر�ً خفي��ف �لظ��ل يف تل��ك 
�ملحا���رص�ت؛ فاملّر�ت �لتي ورد ��ش��مه فيها ل عناء 
يف عدِّه��ا، حيث ظهر كانط فيها كفيل�ش��وف ل حول 
ول قوة له فيما يريد هيدغر قوله 
فيه��ا، ف��ال توج��د ق��ر�ءة بعينها 
لفيل�شوف نقد �لعقل �ملح�س على 
�لرغ��م م��ن �أنه ح���رص يف مقدِّمة 
�لكتاب على نح��و حجاجي عابر 
ب��د� في��ه �أمنوذج��ًا لفيل�ش��وف ل 
ه كما  ُيحتذى ب��ه �إمنا ميكن تذكرُّ
��ر مارت��ن لوثر )1483 -  مت تذكُّ

س مسارات القراءة الهيدغرية لفلسفة  تلمُّ
مواطنه إيمانويل كانط تتطلَّب قراءة كل 

هذه األعمال المذكورة بتؤدة ومتابعة 
ر فيها  تأريخية لتبيان الكيفية التي يفكِّ

هيدغر داخل المتن الكانطي.
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1546(، و�جلم��ع بينهم��ا 
��ري يعن��ي  يف �ش��ياق تذكُّ
لهوتّي��ة  مرجعي��ة  ��ر  تذكُّ

ولكن بن�شبة معينة.
�ش��لفه  �إىل  هيدغ��ر  يع��ود 
يف  وي�ش��تح�رصه  كان��ط 
�لفقرة �خلام�شة من �لف�شل 
�لثاين عرْب �ش��ياق حجاجي 
�ش��د كان��ط غري مق�ش��ود، 
يناق���س  وه��و  ي�ش��تذكره 
مفه��وم �لإن�ش��ان بو�ش��فه 
حيو�نًا عاقاًل فيح�رصه يف 
�لدِّيني حتى  خانة �لتفكري 
�إن��ه ي�ش��تذكر كت��اب كانط 
جم��رَّد  ح��دود  يف  �لدِّي��ن 
�لعقل يف ظل تخلي هيدغر 

كلي��ًا ع��ن دللة ور�ش��م م�ش��طلح �لإن�ش��ان كحيو�ن 
عاق��ل، لي�س هذ� فح�ش��ب؛ بل ي�ش��ف هيدغر مو�طنه 
كان��ط - باملقارن��ة م��ع ماك���س �ش��لر )1874 - 
1929( - ي�شفه ب� "�لدوجماطيقية �أو �لدوغمائية" 
�ل��ذي كان ماك���س �ش��يلر توغَّل فيها �أك��ث من كانط 

نف�شه.
من جهة �أخرى، ويف �شياق حديث هيدغر عن �لعالقة 
ب��ني �لظاه��رة و�لفينومينولوجي��ا، يرتق��ي هيدغ��ر 
بالفيل�شوف كانط �إىل م�شتوى �لكانطية �أكث، يرتقي 
به من كونه جمّرد فيل�شوف �إىل )مذهبه(، �إىل �لنَّزعة 
�لكانطية، �إىل �لجتاه �لكانطي، وهي �ملرجعية �لتي 
يوؤ�شَّل فل�شفة فلهلم دلتاي )1833 - 1911( فيها 

�ملرجعي��ة  تل��ك  بو�ش��ف 
�لفل�ش��فة  �إ�ش��كاليات  م��ن 

�لكانطية.
�ملحا���رص�ت  تل��ك  يف 
كان��ط  ح�ش��ور  كان  م��ا 
�ش��وى موؤ���رصِّ �ش��لبي فه��و 
ي��روق  ل  �ل��ذي  �ل�ش��د 
�أو  �لو�قعاني��ة  لفيل�ش��وف 
�لهرمينوطيقي��ة؛  �حلدثي��ة 
�جله��از  ب��ني  �ش��تان  �إذ 
�ملفاهيم��ي لكانط يف نقد 
�لعق��ل �ملح���س، و�جله��از 
يف  لهيدغ��ر  �ملفاهيم��ي 
�أنطولوجي��ا.. هرمينوطيقا 
�لو�قعاني��ة، فث��مَّ فرق بني 
عاق��ل  كحي��و�ن  �لإن�ش��ان 
و�لإن�ش��ان بو�شفه ذلك �لكائن )Dasein( �أو مُمكن 
D - )�لوجود بذ�ته - بح�ش��ب ترجمتي مل�ش��طلح 
ه �لأنطولوجي لكل منهما.   sein( - ناهيك عن �لتوجُّ
�ألقى هيدغر بني �ش��نتي  2. يف )جامعة ماربورغ(، 
تاأري��خ  عن��و�ن  حت��ت  1927حما���رصة   /1926
�لفل�ش��فة.. من توم��ا �لأكويني �إىل كان��ط قارن فيها 
ب��ني كانط وتوم��ا �لأكويني. كانت تل��ك �ملحا�رصة 
�لأوىل �لت��ي �ندفع فيها هيدغر �إىل تخ�ش��ي�س قوله 
�لقر�ئ��ي ع��ن كانط كفيل�ش��وف ميك��ن �ملقارنة بينه 
وغريه م��ن �لفال�ش��فة، و�ختار لذلك توم��ا �لأكويني 
)1225 - 1274( قبال��ة كان��ط، وهي �ملّرة �لأوىل 
�لت��ي يرتق��ي فيها ��ش��م كانط �إىل عن��و�ن حما�رصة 

تبدو قراءات هيدغر 
لفلسفة كانط ذات آفاق 

تمهيدّية، فهي مجرَّد 
إرهاصات أولية يظهر فيها 
صاحب نقد العقل المحض 

كفيلسوف خلفي ُيحتذى 
به بوصفه أنموذجًا للمقارنة 

واالستشهاد به في أثناء 
بناء موقف معّين من 

رؤية أو نظرية أو قضية أو 
مسألة أو مفهوم.
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يف وق��ت كان فيه خمطوط �لكينون��ة و�لزمان ياأخذ 
طريقه للن�رص.

يف تل��ك �ملحا���رصة، �أعطى هيدغر �أهمي��ة لفتة �إىل 
�ملثال �لرْت�ش��ند�يل �لكانطي عاد�  �إّياه نقطة �ل�رصوع 
و�لتقاط��ع لفل�ش��فة ما بع��د �لكانطية، ل �ش��يما لدى 
فخته و�ش��لنج وهيجل. وفيها �أكَّد �أي�شًا على �أن روؤية 
كان��ط يف �ملثالية �لرْت�ش��ند�لية �إمن��ا ترتبط يف �أفق 
�أنط��و - لهوتي يع��ود بجذوره �إىل توم��ا �لأكويني، 
وه��و ما �أ�شَّ��له هيدغر �ش��ابقًا يف حما�رص�ته ل�ش��نة 
1923، ولك��ن بنمط مقارنة �آخ��ر عندما ر�ح ُينبت 
م��ا هو لهوتي كمرجعية كانطية لدى فلهلم دلتاي؛ 
بل لدى ماك�س �ش��يلر حيث �لُبعد �لدوجماطيقي �لذي 

يحفل به خطابه.
و�لأكوين��ي  كان��ط  ب��ني  �لهيدغري��ة  �ملقارن��ة  �إن 
تب��دو يف تل��ك �ملحا���رصة ذ�ت ُبعد تاأ�ش��يلي ُيظهر 
مثالي��ة كانط بو�ش��فها مرتبط��ة بالفك��ر �لالهوتي 
�لكال�ش��يكي لي���س فقط عند �لأكوين��ي؛ بل حتى لدى 
�أر�شطوطالي�س )385 ق.م – 323 ق.م(، ما يعني �أن 
�ملثال �لرْت�ش��ند�يل �أو �ملثالية �لرْت�شند�لية �لكانطية 
�إمن��ا هي جم��رَّد مفتاح لفهم �لعالق��ات بني لهو�ت 
توما �لأكويني و�لالهوتيات �لقدمية �لباكرة، ومنها 
�لاله��وت �لأر�شطوطالي�ش��ي كم��ا ه��و يف تطّلعات��ه 

�لفل�شفية. 
ومن جهة �أخرى ��ش��تدرك هيدغر يف تلك �ملحا�رصة 

قر�ءته �لتاأ�ش��يلية باأن �أيَّة فل�شفة للمثال �لرْت�شند�يل 
ل تعني �لنغما�س يف ما هو لهوتي! فمعاجلة كانط 
بدت فل�ش��فية كما ه��ي معاجلة �أر�ش��طوطالي�س وهو 
تاأ�ش��يل درج عليه هيدغر يف �لكثري من �أبحاثه �لتي 
يحل��و لها �لرج��وع �إىل �لأ�ش��ل �لإغريقي وذلك درب 

من دروبه �ملمتعة.

اآف�ق متهيدّية 

حت��ى هن��ا، تبدو ق��ر�ء�ت هيدغر لفل�ش��فة كانط ذ�ت 
�آف��اق متهيدّية، فهي جم��رَّد �إرها�ش��ات �أولية يظهر 
فيها �ش��احب نق��د �لعقل �ملح�س كفيل�ش��وف خلفي 
ُيحتذى به بو�ش��فه �أمنوذجًا للمقارنة و�ل�شت�ش��هاد 
ب��ه يف �أثناء بناء موقف معنّي من روؤية �أو نظرية �أو 
ق�ش��ية �أو م�ش��األة �أو مفهوم ما دون �أّية تبعية ُتذكر، 
لك��ن ذل��ك �لإرها���س �لأويل كان بد�ي��ة طريق نحو 
نقا�ش��ات معمَّق��ة يف ن�ش��ني مهمني هم��ا: �لكينونة 
و�لزم��ان، وكانط وم�ش��كلة �مليتافيزيقا، ناهيك عن 
نقد �لعق��ل �ملح���س.. تاأوي��ل فينومينولوجي، وهي 
�ملحا���رص�ت/ �لكت��ب �لذي ح�رص فيه كانط �ش��يخًا 
لعّله من �لظلم جتاوز مقامه �أو جمرَّد ��شتذكاره على 
نحو عابر..، فكيف كان ح�شور كانط يف هذه �لكتب/ 
�ملحا���رص�ت؟ كي��ف كان خطاب كانط مق��روء�ً من 

جانب فيل�شوف �لغابة �ل�ّشود�ء فيها؟    
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ا�شتب�ك مف�هيمي 

كث��رية هي �ملفاهيم �لت��ي حتمل يف د�خله��ا �أبعاد�ً 
خمتلف��ًة لكنها تب��دو يف ظاهرها متقارب��ة وو�حدة 
كالّن���س و�لّتنا���س و�جلن���س و�لّتجني���س �لت��ي لها 
يف �لنظري��ة �حلديث��ة �ملعا�رصة حيز مهم و�ش��ائك. 
و�ل�ش��بب ه��و ما يب��دو عليها م��ن متاث��ل بينما هي 

عل��ى تغاير تام. و�إذ� كان مفهوم �لن�س قد �ش��اع يف 
�لدر��ش��ات �للغوية و�لل�ش��انية �ل�ش��كالنية و�لبنيوية 
وع��رف �لتنا���س �هتماما مركزيا يف �لدر��ش��ات ما 
بعد �لبنيوية؛ فاإّن ق�ش��ية �لأجنا�س و�لتجني�س ظلت 
ه��ي �لأهم بني ق�ش��ايا �لنظرية �لأدبي��ة. �لأمر �لذي 
جعلها ق�ش��ية د�ئم��ة �لّتط��ور يف �أبعادها ودللتها 
ووظائفه��ا وحتديد�تها منذ �أر�ش��طو �إىل �لي��وم. و�إذ� 

د. ن�دية هن�وي 

الّتجريب الّسردي: اشتباكًا وأشكلًة 
في قصة ) اإلقامة على األرض ( لجهاد مجيد
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كانت عملية �لإنتاج �لكتابي حم�ش��لتها �لن�شو�س؛ 
ف��اإن عملي��ة �لتفك��ري يف ه��ذ� �لإنت��اج حم�ش��لتها 

�لأجنا�س. 
وطبيع��ي �أّن �لأدب مور�س على مرِّ �لع�ش��ور ن�ش��اطًا 
�إن�ش��انيًا يتج�ش��د يف ن�ش��و�س متخيلة ه��ي مبثابة 
وقائع ن�ش��ية، لي�ش��ت عائمة يف عملية �إنتاجها؛ بل 
م�ش��ّنفة ومقولبة بتحديد�ت معينة لي�ش��ت فو�شوية 
و�إمنا مقننة مبميز�ت و�شمات تطورت تاريخيًا حتى 

تر�شخت �شعر�ً ونث�ً. 
ول عجب بعد ذلك �أن ت�ش��بق بنائية �لّن�س ت�شنيفية 
�جلن���س �ل��ذي ل يفك��ر في��ه �إل بع��د �أن تك��ون تل��ك 
�لبنائية قد ��شتقرت بعد خما�س �إثبات �لوجود حتى 
و�ش��لت �إىل مرحلة �لتج�ش��د قالبًا له حدوده. فقالب 

�لدر�م��ا مث��ال خمت���س باإبد�عي��ة �لن���س �مل�رصحي 
�لغنائ��ي  �ل�ش��عر  وقال��ب  و�لكومي��دي  �لرت�جي��دي 
تتجن�س فيه �لأ�شعار �لوجد�نية و�لرثائية و�لهجائية 
و�حلما�ش��ية �لأنوي��ة و�خلطابية، و�لقال��ب �مللحمي 
خمت�س بالن�شو�س �ل�ش��عرية �لغريية و�ملو�شوعية 

و�لبطولية �ل�شخمة.
ونظريات��ه  و�أ�ش��اليبه  �لتفك��ري  �أمن��اط  تغ��ري  وم��ع 
ومد�ر�ش��ه ح�ش��ل تب��دل كب��ري يف �لتنظ��ري ل��الأدب 
وتاريخ مفاهيمه وق�ش��اياه ومنها ق�شية �لأجنا�س 
�لت��ي �ش��هدت تغي��ري�ت لي�ش��ت قليل��ة �ش��اهم فيه��ا 
�أحيان��ًا  و�لأدب��اء  و�لنق��اد  و�ملفك��رون  �لفال�ش��فة 
�أي�ش��ًا. فتبّنى ق�ش��م منهم �لنظرية �لأر�شطية مر�شخًا 
�ل�ش��نفية �لتجني�ش��ية �لثالثي��ة بينم��ا تعاطى ق�ش��م 
ث��اٍن م��ن �ملنظرين فهم��ًا مغاير�ً يق��وم على مركزة 
�لن�س ليكون خارج مو��ش��عات �لت�ش��نيف موؤمنني 
بالالجتني�س، و�آثر ق�ش��م ثالث �جلمع بني �لر�أيني من 
خ��الل �لقول بالتد�خ��ل بني �لأجنا�س �لتي بع�ش��ها 

كربى وبع�شها �لآخر �أمناط �شغرى. 
ومم��ن مث��ل �لق�ش��م �لأول هيغ��ل وغوت��ه وبرونت��ري 
ولوكا���س ونورث��روب ف��ر�ي وجري�ر جيني��ت و�أيف 
�شتالوين �لذي د�فع عن نظرية �لأجنا�س موؤمنًا �أْن ل 
ن�س بال جن�س، و�أننا "عندما ن�شف �لن�س فقد يكون 

ذلك توطئة لفهمه")1 (. 
ومم��ن مثل �لق�ش��م �لثاين دي��درو وهوغو وكروت�ش��ه 
وبالن�ش��و �لذي ر�أى �أّن ماهية �لأدب" �نفالته من كل 
تعريف �شيق، ومن كل و�شف يجمده") 2(، وممن مثَّل 
�لق�ش��م �لثالث باخت��ني ورولن بارت وليت�س ودريد� 
وجولي��ا كرت�ش��يفيا �لتي بينت �أْن بالتنا�س ي�ش��بح 

جهاد جميد
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ف�شيف�ش��ائية  لوح��ة  �لن���س 
م��ن �لقتبا�ش��ات �أو بتعب��ري 
ليت�س �شل�ش��لة م��ن �لعالقات 
ن�ش��و�س  م��ع  و�لتفاع��الت 
دري��د�"  وبتعب��ري  �أخ��رى، 
كل ن���س �ش��ادر ع��ن جن�س 
فاأكث" �أما دومنيك مانغونو 
فتحدث عن مفارقة ما �شماه 
�أّن  �أي  �مل��و�زي(  )�لو�ش��ع 
ل��الأدب مكان��ًا يف �ملجتم��ع 
ل ميك��ن تعي��ني موقعه، فهو 

�ملكان و�لالمكان) 3(. 
وعل��ى �لرغ��م م��ن �لتغري�ت 
عل��ى  ط��ر�أت  �لت��ي  �لكث��رية 

�لأدب وب�شببها تنوعت فنونه و�أ�شكاله؛ فاإن حم�شلة 
تل��ك �لتغي��ري�ت بقي��ت خا�ش��عة لل�ش��نفية ثالثي��ة 
�لتجني���س) غنائي/ در�مي/ ملحمي( بو�ش��ف هذه 
�لأجنا���س �أجنا�ش��ًا ك��ربى، و�أّن �أية ن�ش��و�س ُتبتدع 
خارج هذه �ل�شنفية عليها �أْن ُتثبت �ختالفها وتوؤكد 
ر�شوخها. وعندها ت�شتحق �أن ت�شمى جن�شًا، وما على 
�ملنظر �لأدبي �شوى �لإقر�ر بها قالبًا م�شتقاًل وثابتًا 
كما ح�ش��ل مع �لأجنا�س �حلديثة) �لرو�ية و�لق�ش��ة 

�لق�شرية وق�شيدة �لنث(. 
ول خالف �أّن جمالية �إبد�ع هذه �لن�شو�س متغايرة 
بح�ش��ب مو��ش��عات ت�ش��نيفها قالب��ًا ل��ه يف ع��امل 
�لتجني���س بنائي��ة ثابت��ة. ومبوجها تك��ون للخطاب 
�لأدب��ي تقاليده �ملميزة وتقنينات��ه �لقابلة للتعيني. 
وي�ش��ري تاريخ �لتنظري لالأدب �إىل �أّن ق�شية �لأجنا�س 

لها �لأولوية دومًا بو�ش��فها 
ه��ي �ملنطلق �جلم��ايل �لذي 
منه تتخذ �أية نظرية جتني�شية 
�ش��متها �لعلمية ��ش��تناد�ً �إىل 
�لتو�شيفي  �ملعيارية و�لنظر 
�ملح��ددة  �ملقايي���س  ذي 
�لنظري��ات  �أّم��ا  و�ملعروف��ة. 
�لتي تبنت �لالجتني�س ومنها 
نظرية كروت�ش��ه فاإنها �أي�شا 
�ش��عت �إىل �لتنمي��ط معت��ربة 
�جلمالية �لن�شية هي �ملعيار 
و�أّن �مل�ش��األة لي�ش��ت مرتوكة 
على �لغارب بكلية ل نهائية. 
وتظل �أحد عو�ئق �لت�ش��نيف 
�إىل �أجنا�س �أو �أنو�ع �أو �أ�شكال �أو �أمناط هي �ملعايري 
وخ�ش��وعها  عموميته��ا  درج��ة  يف  تختل��ف  �لت��ي 
للتق�ش��يم �لثالثي: غنائي ملحمي در�مي. ومبا يجعل 
�ل�ش��ك يف �ملعايري �لتي تل��م �أطر�ف نظرية �لأجنا�س 

مف�شيًا �أحيانا �إىل �لت�شاوؤل عن �لأجنا�س نف�شها.
ولي���س �لوع��ي بالأجنا���س �ش��وى وعي بال�ش��تغال 
�لتاريخ��ي لها، و�لإبد�ع نف�ش��ه �إنت��اج تاريخي �إز�ء 
بن��ى لغوي��ة ناجتة من �شل�ش��لة م��ن �لبنى �ل�ش��ابقة 
عليه��ا. وهو م��ا ج�ش��دته نظرية �لتنا���س وكان لها 
تاأث��ري كبري يف �لجت��اه نحو �لالجتني���س من خالل 
قوله��ا بالتد�خ��ل �لذي مع��ه ُتنتفى �أهمي��ة �لقو�لب، 
وتغ��دو �لتنا�ش��ات ل حدَّ له��ا، فيها تندم��ج �حلدود 
�لن�ش��ية للخطابات �لأدبية مع بع�ش��ها بع�شًا ومع 
غريها من �لفنون و�لعلوم..بيد �أن ذلك �لنفتاح يظل 

على الرغم من التغيرات 
الكثيرة التي طرأت 

على األدب وبسببها 
تنوعت فنونه وأشكاله؛ 

فإن محصلة تلك 
التغييرات بقيت 

خاضعة للصنفية ثالثية 
التجنيس) غنائي/ 
درامي/ ملحمي(. 
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مت�ش��اربًا مع فك��رة �لأجنا�س وثو�بتها و�أن�ش��اقها، 
و�لأهم ه��و تاريخيتها. من هنا تتولد �ل�ش��ائكية يف 
فه��م مق��ولت �لن���س و�لتنا���س و�لتجني���س وتغدو 
�لإ�ش��كالية �إ�ش��كالية جتني���س �أك��ث منه��ا �إ�ش��كالية 

خطاب.
و�إذ� كان��ت نظري��ة �لأن��و�ع ق��د �فرت�ش��ت �أّن �لن�س 
�لأدب��ي مث��ل �لكائ��ن �حل��ي يول��د وينمو ث��م ميوت، 
وخالفتها نظرية �لأجنا�س �لتي فيها لكل ن�س قالبه 
�لتجني�ش��ي و�أن�ش��اقه �لت��ي جتعله م�ش��تقر�ً ل يعرف 
ذو�ًء؛ فاإن نظرية �لتنا�س �آمنت بالالتقنني بو�ش��ف 
�لن���س بن��اًء مفتوح��ًا بال ح��دود وقاب��اًل لالندماج 
و�لتفاع��ل مع �أي ن�س �آخر. ويطلق على هذه �لعملية 
�لندماجية ��ش��م) �لتد�خل �لجنا�ش��ي �أو �لن�ش��ي �أو 
تفاعل �لن�ش��و�س �أو �لتما�ش��ك �لد�خلي �أو �لتجان�س 
Homogeneity( �لتي فهمها بع�شهم خطاأ �أنها 
نظرية بينما ه��ي عملية تطبيقي��ة ملفاهيم �لنظرية 

�لتنا�شية.
وهذ� �لفهم هو �أول موؤ�رص فكري على �ل�شائكية ب�شاأن 
�لتنا�س وموقعه بني �لن�س و�جلن�س ومدى ق�ش��دية 
�ملوؤل��ف يف �أن يك��ون فيه��ا ذ�ت��ًا حي��ًة �أو ل يك��ون، 
ف�شاًل عن موؤ�رص �لت�شاد بني �لتجني�س وما يقت�شيه 
م��ن قو�عد وتقني��ات، وب��ني �لتنا�س وم��ا ي�رصعنه 
بالتد�خ��ل م��ن �لالتقن��ني �لذي هو مت��رد على حدّية 

�لقو�لب وثورة على �شطوة �لقو�عد.
فكي��ف نفك �ل�ش��تباك �لنظري بني ه��ذه �ملفاهيم ؟ 
و�أيُّ مفهوم هو �لأكث منطقية و�لأقل عر�ش��ة للجدل 
و�ملوؤ�خذة ؟ وهل تقت�رص �شائكية هذه �ملفاهيم على 
�لبعد �لد�خل��ي للن�س �أو �أنها تتعدى �إىل خارجه؟ ما 

�لذي يغري �ملنظر �لأدب��ي يف تناول هذه �ملفاهيم، 
�أهي �نفتاحية �لتنا�س �أم هي ر�ش��وخية �لأجنا�س ؟ 
و�أيُّ بع��د م��ن �أبعاد هذه �ملفاهيم ه��و �لأكث �إقناعًا 
وتدلي��اًل ؟ �أ ه��و �لبعد �لنظ��ري �أم �لبع��د �لإجر�ئي �أم 

هما معًا ؟ 

اإ�شك�لية تطبيقية

�أْن ن�ش��ع �إجاب��ات و�في��ة لالأ�ش��ئلة �ملتقدم��ة يعني 
مو�جهتها باأ�ش��ئلة �أخرى تقت�ش��يها عملي��ة �لتمثيل 
ك�ش��بيل به ن�ش��تطيع بلوغ حم�شالت نظرية تخرجنا 
من بوتقة �لإ�ش��كال �آنف �لذكر �أو على �لأقل حتل لنا 
بع�ش��ًا من ��شتباكاته �لتي هي يف �لأ�شا�س تطبيقية 

�أكث منها نظرية.
وم��ن تلك �لأ�ش��ئلة �لتي به��ا نو�جه �لأ�ش��ئلة �أعاله : 
هل ميكن للموؤلف �أن ينتج ن�ش��ًا يخ�ش��ع يف حدوده 
لل�شنفية �لتجني�شية ويتحرر منها يف �آن معًا؟ بعبارة 
�أدق كيف يتاح للموؤلف �أن يجمع يف ن�ش��ه �لإبد�عي 
بني ن�شاطني متعار�شني هما �لتجني�س و�لتن�شي�س 
�أي �أن��ه يتعاط��ى �لتنا�س و�قع��ًا �إبد�عيًا ويف �لوقت 

نف�شه يتقيد بثو�بت �لنظر �ملعياري للمفاهيم ؟ 
م��ن �ملوؤكد �أّن �لتنا���س عملية كتابي��ة عفوية فيها 
�خلطاب يتد�خل يف حدوده �لن�شية مع ن�شو�س �أخر 
بال �أية �ش��و�بط لغوية �أو معرفية �أو تاريخية بعك�س 
�لتجني���س �لذي هو قولب��ة كتابية ت�ش��كلت قو�عدها 
تاريخيًا وخ�شعت لها �لن�شو�س �لأدبية نقديًا. و�إذ� 
كان �لتنا���س ي�ش��تغل يف منطق��ة �لن���س بانفتاح، 
و�لتجني���س ي�ش��تغل يف م��ا قبل ه��ذه �ملنطق��ة وما 
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بعدها بتقييد تام؛ فاإّن حم�شلة �لتد�خل 
هي �أّن �جلن�س �لذي حدوده �أقوى �ش��يربز 
يف �لتد�خل بال�شهر و�لإذ�بة ثم بالعبور 
علي��ه. وبهذ� يثبت ذلك �جلن�س �أنه �لأكث 
ق��درة عل��ى �لثب��ات حم��ول �لتد�خل من 
كونه ن�شاطا عائما بال معايري �إىل ن�شاط 
باإجنا�ش��ية  مو�ش��وفا  ونهائ��ي  حم��دد 
ومعايريه��ا  �ش��ماتها  وحام��ال  معين��ة 

متقيد�ً بها.   
�لغربي��ني  �لأدب  منظ��ري  �أّن  �ش��ك  ل 
ق��د �أ�ش��ارو� �إىل �أّن �لكتاب��ة ح��رة لكنه��ا 
لي�ش��ت فو�ش��وية و�أنها حماكاة لكن من 
دون تك��ر�ر، لكن هناك م��ن ر�أى �لعك�س، 

فمي�ش��يل بوت��ور مث��ال يذه��ب �إىل "�أّن �أف�ش��ل ما يف 
�لكتاب��ة كما نعل��م هو �لإبق��اء على �ل��كالم) �لكالم 
يذه��ب( و�لكتابة تبقى لك��ن �لعجب �لعجاب هو �أنها 

ل ت�شمح لنا باإعادة �خلطاب وتكر�ره بكامله") 4(. 
وه��ذ� يعني �أننا على وف��ق �لفهم �لذي نتبناه لعملية 
�لتمازج �لن�شي كتد�خل �أو كعبور يتحدد فهمنا �لذي 
به تنفرج �ش��ائكية �لفاعلية �لتجني�ش��ية و��ش��تباكية 

مفاهيم �لن�س و�لتنا�س و�جلن�س.
ولك��ن �أي �لعمليتني) �لتد�خل / �لتج�ش��ري( هي �أكث 
منطقي��ة و�أي �لنظريت��ني )نظرية �لتنا���س �أو نظرية 

�لعبور( �أحرز للمقبولية يف �لنظرية �لأدبية ؟ 
بالطب��ع لن يكون �لق��ول باإحد�هما مقنعًا ما مل يكن 
�لختيار مدعمًا بحجج ن�ش��تلها من �لنظرية �لأدبية 
نف�ش��ها وما فيها من مو��ش��عات �لنظر �ملعريف �إز�ء 

جماليات �لإنتاج �لأدبي.  

ولنبد�أ بالتد�خل كمفهوم فيه �لن�ش��و�س 
�ملتد�خلة ل ح�رص لها ودللتها و��ش��عة 
ومتعددة. فيك��ون �أي ن�س �أدبي مفتوحًا 
��ش��تناد�ً  نهاي��ة  ول  بد�ي��ة  ب��ال  د�ئم��ًا 
�إىل نظري��ة �لتنا���س �لت��ي فيه��ا مفهوم 
�لن�س غام���س وحمري لفتق��اره �إىل �أية 
حم��دد�ت خ��ارج ن�ش��ية حت��دد �ختالفه 
عن غ��ريه ومتاي��زه علي��ه، تق��ول جوليا 
كر�ش��تيفيا يف" �لأد�ء يف ثقاف��ة م��ا بعد 
�حلد�ث��ة" " كل ن�س يت�ش��كل وكاأنه نتف 
ه��و  ن���س  كل  و�أن  �ل�شت�ش��هاد�ت  م��ن 
�مت�ش��ا�س وحتويل لن�شو�س �أخرى و�أن 
مقولة تفاعل �لن�ش��و�س يف طريقها لأن 

حتل حمل مقولة تفاعل �لذو�ت")5 ( 
وترت�دف مع �لتد�خل �ألفاظ ) تو�لد / �نبثاق/ تعالق 
/ ��ش��تدعاء /حتوي��ل / �إدم��اج/ جتمي��ع / تنافذ / 
ت�ش��كيل( �لتي بها جميعا تكون �لن�شو�س �ملتد�خلة 
مائع��ة ل حدود لها ول قال��ب يجمعها بل مذ�بة يف 
بع�ش��ها بع�ش��ًا، وبهذ� تتكاثر �لن�ش��و�س وتتنا�ش��ل 

حتى ل وجود ملركز �أو نظام �أو بنية.
لق��د �أف��ادت نظري��ة �لتنا���س �إجر�ئي��ًا م��ن فل�ش��فة 
�لتفكي��ك وت�ش��منت كث��ري�ً م��ن مو��ش��عات �لنظرية 
�لب�شتمولوجية �لتي مبوجبها مل يعد بني �لن�شو�س 
ح��د غ��ري قابل للتنا���س؛ بي��د �أن ذلك ل يعن��ي �أنها 
و�ألغ��ت  �لقو�ل��ب  زحزح��ت  ق��د  �لن�ش��ي  بالتد�خ��ل 
�جنا�ش��ية �لن�س كاأن يكون رو�ية �أو ق�شة ق�شرية �أو 
م�رصحي��ة مما ذه��ب �إليه بع�س �لنق��اد �لذين ف�رصو� 
عملي��ة �لتد�خ��ل باأنها حتطي��م لفكرة �جلن���س، كاأن 

هيكل

رولن بارت
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�لأدب �إنت��اج ذ�ت��ي �حلركة يكونه �لخرت�ق ح�ش��ب، 
�أو �أنه��ا عملية �إن�ش��اء لأجنا�س جدي��دة منها مثال ل 
ح�رص� رو�ية ميتا�رصدية ورو�ية تاريخية وق�ش��يدة 

ت�شكيلية وق�شة �شعرية. 
�لأم��ر �ل��ذي نحت��اج فيه �إىل و�ش��ع معيار من�ش��بط 
وح��ازم يتعدى مفهوم) �لتد�خل �لن�ش��ي( �إىل عملية 
فيها تكون ولدة �لن�س طبيعية و�ش��فر�ته متاأ�ش��لة 
في��ه تتحك��م ب�ش��وره وجماز�ت��ه. وه��و م��ا يتطل��ب 
من �لقارئ ت�ش��لحًا بخربة منا�ش��بة تتعل��ق بالأبنية 
�لتحتية و�لعلوية وكيفيات �لتحويل �لل�شاين و�ل�شهر 
و�لإذ�بة �لت��ي هي �أنظمة �ش��كلية معيارية.. فما هذ� 

�لفهم �لذي نعنيه هنا ؟ 
�إنه �لعبور �لذي به ن�ش��ل �إىل �لنقطة �لثانية حول ما 
كن��ا قد ت�ش��اءلنا حوله و�أعن��ي: �أي �لفهمني هو �أكث 

منطقية ومقبولية يف �لنظرية �لأدبية ؟ 
لي�س �لعبور جمرد عملية ��ش��تكمالية لعملية �لتد�خل 
�لن�شي ح�شب؛ بل هو �أي�شا عملية ردم �لفجو�ت �لتي 

تر�فق �لتد�خل �لن�شي عمليًا ونظريًا من خالل:
�أول: . �أنه��ا ت�ش��ع للتمازج بني ن�ش��ني �أو �أكث قالبًا 

حمدد�ً. 
ثاني��ا: �أنه��ا تنظ��ر �إىل �لن�س ل كبن��اء كتابي و�إمنا 

كقالب فني.
ثالث��ا: �لحت��و�ء �لذي هو مبثابة جت�ش��ري، فيها يعرب 
�جلن���س �لأقوى على �جلن�س �أو �لنوع �لأ�ش��عف �لذي 

�شي�شري معبور�ً عليه ومقولبًا يف �جلن�س �لعابر.
ر�بع��ا: �أن مو��ش��عات �لعب��ور �لقائمة على �لر�ش��وخ 
بالتطور �لتاريخي جتعله �أو�ش��ع من مفهوم �لتد�خل 

�لذي يتمحور يف منطقة �لن�س فقط.

خام�شا: �إذ� كانت �ل�شمة �لنفتاحية لنظرية �لتنا�س 
تتجل��ى �إجر�ئي��ا يف مفه��وم �لتد�خ��ل �لن�ش��ي؛ فاإن 
نظري��ة �لعبور ب��ني �لأجنا�س هي �لتجل��ي �لإجر�ئي 
عاب��رة  �أجنا���س  وباأربع��ة  �لتجني���س  لفاعلي��ة 
ه��������������ي) �لرو�ية، ق�ش��يدة �لنث، �لق�شة �لق�شرية، 

�ملقالة(

ق�شة ) االإق�مة على االأر�س ( 
وفرادة التمثيل االجن��شي

للق�شة �لق�شرية مكانة مهمة بني �لأجنا�س �لأدبية، 
و�ل�شبب م�شاحتها �لتجريبية �لتي تتيح لها �أن تكون 
جامعة وحمتوية لل�ش��عر باأجنا�شه و�أنو�عه �أو لل�رصد 
باأجنا�ش��ه كالرو�ية و�مل�رصحية و�ملقالة و�لر�ش��الة 

و�أنو�عه كال�شرية و�لق�شة �لق�شرية جد�.
م��ن هنا تاأتي �ش��عوبة �لق�ش��ة �لق�ش��رية �لتي على 
ق�رصه��ا وحمدودي��ة كتابتها حتتاج �إىل و�ش��ائل ل 
تتوف��ر ب�ش��هولة. وهذ� عك�س ما يعتق��ده كثريون من 
�أن كتابة �لق�ش��ة �لق�ش��رية هي �ملقدم��ة �أو �لفاحتة 
�لإبد�عي��ة لكتابة �أجنا�س �أخرى. ومن �أهم �لو�ش��ائل 
�لق�ش�ش��ية �لتجريب �ل�رصدي بالتد�خل �لن�ش��ي بني 
فنّي �ل�رصد و�ل�ش��عر وما ي�ش��تتبعهما من جتني�س، به 

تعرب �لق�شة �لق�شرية على ق�شيدة �لتفعيلة.
ومن �ملهم �لتاأكيد �أن �ل�شعر و�ل�رصد بعمومهما لي�شا 
جن�ش��ني نظ��ر� ملا ميت��از�ن ب��ه يف �أ�ش��ول �لنظرية 
�لأدبية من �ل�ش��عة �لتي معه��ا ل ميكن حتديدهما �إل 
يف �ش��كل �أجنا�س تتف��رع عنهما، ول��كل جن�س كيان 
قائ��م بذ�ته حتى ل تذبذب ول ه�شا�ش��ة يف قالبه بل 
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ثبات و�ختالف. 
ومثالنا ق�ش��ة ) �لإقامة على �لأر�س() 6( �لق�شرية، 
وفيها عمد �لقا�س جه��اد جميد �إىل جتريب �لتد�خل 
�لن�ش��ي بني �لق�شة وق�ش��يدة �لتفعيلة) �لإقامة على 
�لأر�س ( جاعال من �لق�ش��يدة �أر�ش��ية، عليها �نبنت 
�لق�ش��ة �لق�ش��رية �لت��ي جت��اوزت �لتد�خ��ل عاب��رة 
عليه وفار�ش��ة قالبها على �لق�ش��يدة حمتوية �إياها 

بال�شهر و�لتهجني.
و�ش��حيح �أّن �لتد�خل �لن�ش��ي بني �لق�شة و�لق�شيدة 
تنتج عنه ق�ش��يدة ق�ش�ش��ية �أو ق�ش��ة �ش��عرية، وهذ� 
لي���س جدي��د�ً فق��د عرفت��ه �لق�ش��يدة �لعمودي��ة منذ 
�جلاهلي��ة بينم��ا ع��رف �لغرب ما �ش��مي بالق�ش��يدة 
وج��ه  عل��ى  ع�����������رص  �لر�ب��ع  �لق��رن  يف  �لقا�ش��ة 
�لتقري��ب)7(، و�ش��حيح �أي�ش��ا �أّن �لتجريب �لذي فيه 
تتجاوز �لق�ش��ة عملية �لتد�خل وتتجه �شوب عملية 
�أخ��رى تالية له��ا لتكون عابرة عليها، عرفته �أي�ش��ا 
�لق�ش��ة �لق�شرية منذ �أن ت�ش��كلت جن�شًا لوحدها؛ بيد 
�أّن �ل��ذي جرَّب��ه �لقا�س جهاد جميد هو �أنه ��ش��تثمر 
ممكنات �لتنا�س مع ق�ش��يدة �لتفعيلة) �لإقامة على 
�لأر���س( يف بناء ممكنات جديدة تدعم قالب ق�ش��ة 

)�لإقامة على �لأر�س(
وجتريبي��ة �لتنا���س تق��وم عل��ى �تخ��اذ 
�لق�ش��يدة قاع��دة، عليه��ا ُت�ش��يِّد �لق�ش��ة 
�لق�ش��رية ُبنيانها حمتوية �لق�شيدة فيها 
متنًا وعنو�نًا، �شكاًل وم�شمونًا، م�شتلهمًة 
�أجو�ءه��ا ذ�ت �لطاب��ع �لرثائ��ي ومنطلقة 
م��ن �ملفا�ش��ات �ل�ش��عرية نف�ش��ها. وهنا 
مكمن �لتحدي �أعني �لت�شييد �ل�رصدي على 

من��و�ل ن�س �ش��عرّي بعين��ه ويف �لوقت ذ�ت��ه �بتد�ع 
خ�شو�ش��ية بها متتلك �لق�شة �لق�شرية فر�دتها �لتي 

ل ت�شابه �أي ن�س �آخر. 
وقب��ل �أن ندل��ل عل��ى �لتجري��ب علين��ا �أول �أن نل��م 
بطيبعة �لق�ش��يدة �ملتنا�س معها كي نعرف  دو�عي 

�ختيارها. 
بدء�ً نقول �إن لل�شاعر ح�شب �ل�شيخ جعفر مكانة فريدة 
يف عامل �ل�ش��عرية �لعربية وق�ش��يدته ) �لإقامة على 
�لأر���س( كتبها وجتربته �ل�ش��عرية يف عزِّ عنفو�نها. 
وميزُة هذه �لق�شيدة لي�شت يف تقدمها على �لق�شائد 
�لث��الث �لتي تليها وهي ) زيارة �ل�ش��يدة �ل�ش��ومرية 
�لت��ي منه��ا �خ��ذ �لدي��و�ن ��ش��مه ويف �أدغ��ال �ملدن 
وهبوط �وريف و�لدورة( ح�ش��ب و�إمنا �أي�ش��ا �ش��لتها 
�لثيماتي��ة �لوثق��ى بها كونه��ا ترثي �ش��ديقًا قدميًا، 
ف�ش��اًل عن �إ�ش��ارة �ل�ش��اعر يف �لهام�س �إىل �أنه كتب 
ه��ذه �لق�ش��ائد �لأربع جمتمع��ة ع��ام 1972،  وهو 
ما يدلل على ق�ش��دية �ل�ش��اعر يف توكيد ذ�ته ككيان 
ناط��ق بال�ش��عر، ينظ��ر للع��امل بع��ني باكي��ة ويكتب 

لالإن�شان باأمل، ر�ثيًا نهايته �ملاأ�شاوية.
و�ملع��روف �أن ق�ش��يدة �لتفعيل��ة �ش��اأنها �ش��اأن �أي��ة 
ق�شيدة لها �أغر��شها و�لرثاء و�حد منها. 
ومن يتمعن يف �لق�ش��يدة ) �لإقامة على 
�لأر���س ( يجد �أن �ل�ش��اعر ه��و �ملتفجع 
و�لناع��ي  �ملت��اأمل  و�لن��ادب  �لباك��ي 
�ملو��ش��ي و�ل�ش��اكي �مل�ش��تكي و�ملعزي 
و�ملتع��زى مع��ا. ناهي��ك ع��ن تد�عي��ات 
�ل�ش��ود�وية  عليه��ا  تغل��ب  رومان�ش��ية 
و�لت�شاوؤمية، وتتكرر فيها مفرد�ت �ملوت  ح�شب �ل�شيخ جعفر
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و�ل�ش��تاء و�ملقاب��ر و�لق��رب�ت 
وهو ما يذكرنا ب�شعر�ء �لع�رص 
كاإيليا  �لرومان�ش��يني  �حلديث 
�أبي ما�ش��ي و�إبر�هيم ناجي. 
جعف��ر  �ل�ش��يخ  ح�ش��ب  يق��ول 
يف ق�ش��يد ) وج��ه �ملوت( من 
ديو�نه )�لطائر �خل�شبي( ر�ثيا 
ول  وحزين��ا،  معاتب��ا  نف�ش��ه 
�ش��يء يو��ش��يه �ش��وى �خل��و�ء 

و�لريح:  
) وحدك مثل �لثمرة 

فاجاأها �ل�شتاء 
ت�شدح مثل قربة 

عرب �شحارى �لغ�شق �لقطبي و�لبكاء() 8( 
ويكث لديه �لنزوع نحو �ل�رصد ب�ش��كل و��ش��ح و�مليل 
�إىل �لتنا���س م��ع �لأ�ش��اطري �ل�ش��ومرية و�لإغريقي��ة 
و�حلكاي��ات �ل�ش��عبية، تدلي��ال على مرجعية �ش��عرية 
�ل�ش��عر وحديث��ه بعربي��ه  ق��دمي  غني��ة تغو���س يف 
وعاملي��ه، �آخ��ذة �أمد�ءها من �ش��عر �أبي �لع��الء و�أبي 
نو����س ومهي��ار �لدم�ش��قي و�ل�ش��عر�ء �لرو���س مث��ل 
بو�ش��كني و�لك�ش��اندر بلوك ومايكوف�ش��كي ور�ش��ول 
وجولي��ت  رومي��و  مث��ل  و�مل�رصحي��ات  حمز�ت��وف، 
ل�شك�ش��بري وم�رصحيات �ش��رتندبريغ. وهذ� كله �أعطى 
لتجربة ح�ش��ب �ل�شيخ جعفر خ�شو�شية حتى �شارت 
مدر�ش��ة �ش��عرية يف عامل �حلد�ث��ة �ل�ش��عرية �لعربية 

بعامة وكتابة ق�شيدة �لتفعيلة بخا�شة.
و�ل�شوؤ�ل �ملطروح هنا �إذ� كانت هذه �لق�شيدة متفردة؛ 
فلماذ� مل يكتف �لقا�س جهاد جميد بالتنا�س معها 

؟ وكي��ف متكن من �لتحرر من �لتد�خل معها و�نتهى 
بالعبور عليها ؟

�إّن �ل��ذي ج��ذب �لقا���س جهاد جميد نح��و ) �لإقامة 
على �لأر���س( هو �إمكانية جعلها قاعدة عليها يبني 
ق�ش��ته �ش��ائحًا �رصديًا يف �أجو�ئها حملِّقًا �شعريًا مع 
جتلياته��ا، �ش��انعًا ل��ه كون��ًا �رصديًا خا�ش��ًا يعك�س 
روؤيت��ه للع��امل متج��اوز�ً ومتمم��ًا وم�ش��تكماًل �إياها 

�إبد�عيًا.
وعل��ى وف��ق نظري��ة �لتنا���س يك��ون �لتد�خ��ل م��ع 
�أ�ش��طر �لق�ش��يدة ن�ش��يًا فقط، ل يتعدى حدود �لبنية 
و�لنظ��ام �لد�خل��ي وه��و ما ي�ش��لح معه �لتو�ش��يف 
ب� ) ق�ش��ة �ش��عرية( بيد �أننا على وف��ق نظرية �لعبور 
�ش��ننظر �إىل �لتد�خل �لن�ش��ي بني �ل�شعر و�ل�رصد باأنه 
�ش��هر و�إذ�بة، به ت�ش��يع حدود ق�ش��يدة �لتفعيلة يف 
حدود �لق�ش��ة �لق�ش��رية �لتي تعرب عليها مبا ميتلكه 
قالبه��ا م��ن �إمكاني��ات جتعله��ا جن�ش��ًا عاب��ر�ً لغ��ًة 
و�أحد�ث��ًا و�شخو�ش��ًا وبن��اًء زمكانيًا. وه��و ما عمله 
�لقا���س متعديا بنية �لق�ش��يدة جاع��اًل منها قاعدة، 
معطيًا �لق�ش��ة �لق�شرية فر�ش��ة �إثبات خ�شو�شيتها 

منذ إّن الذي جذب القاص جهاد مجيد نحو 
) اإلقامة على األرض( هو إمكانية جعلها قاعدة 

عليها يبني قصته سائحًا سرديًا في أجوائها 
محلِّقًا شعريًا مع تجلياتها، صانعًا له كونًا سرديًا 

خاصًا يعكس رؤيته للعالم متجاوزًا ومتممًا 
ومستكماًل إياها إبداعيًا.
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�لتجني�ش��ية و�أنها �أر�ش��خ من قالب �لق�شيدة وعابرة 
عليه. 

ولك��ي نفهم فر�دة �لتجريب �لذي قام به جهاد جميد 
يف ق�شته) �لإقامة على �لأر�س( وكيف �أعطى جلن�س 
�لق�ش��ة �لق�ش��رية ممكنات جديدة، علينا حتديد هذه 
�ملمكنات ومتثيالتها �لتجريبية ودلئلها، وكالآتي:

اأوال: ممكن�ت مف�هيمية نظرية 

وتتج�ش��د فكريًا يف ما �ش��ماه مي�ش��يل فوك��و) �إحياء 
�ملوؤل��ف( �لت��ي ه��ي فك��رة خمتلف��ة عن فك��رة موت 
�ملوؤل��ف. و�لختالف لي���س يف فهم كينون��ة �ملوؤلف 
و�إمن��ا هو يف فه��م وظيفته �لتي تنبع من �لت�ش��اوؤل: 
ما �أهمية من يتكلم ما د�مت �ملنهجيات �لن�ش��ية قد 
فر�ش��ت موت �ملوؤل��ف و�أجازت �لنياب��ة عنه مبوؤلف 
�شمني هو ذ�ت ثانية �نطالقًا من فكرة �أن من يكتب 

لي�س هو من يحكي؟ 
�إّن �ملنهجي��ات ما بعد �لن�ش��ية ترف�س ه��ذه �لفكرة 
وتوؤك��د �أهمي��ة �لإبقاء عل��ى �ملوؤلف حي��ًا كي يكون 
له دور يف بناء ن�ش��ه �لذي يت�ش��ارك يف �إمتامه معه 
�لقارئ بو�ش��فه بنية فاعلة ت�شاركية وبال�شكل �لذي 
يح��د من �نفالت �لن���س وتكاثره وت�ش��تت تاأويالته. 
و�ملث��ال �ش��هرز�د �لت��ي تظل حي��ة وهي ت��وؤدي دور 
�ملوؤلف��ة �حل��كاءة يف �حلكاي��ة �لإطاري��ة يف ح��ني 
ترتك �ملتلقني يو�جهون �شخ�ش��ياتها يف �حلكايات 
�ل�ش��منية �ل�شغرى �ملتنا�ش��لة عن �حلكاية �لإطارية 

�لكربى. 
ويف ق�ش��ة ) �لإقام��ة عل��ى �لأر���س( جن��د �ملوؤل��ف 

حا���رص�ً يف �لق�ش��ة بدء�ً م��ن مفتتحها وه��و يهدي 
ن�شه لل�شاعر �ش��احب �لق�شيدة �لتي �شيتد�خل معها 
)�إىل : �ل�شاعر �لكبري ح�شب �ل�شيخ جعفر وذكرى �شنني 
عجاف طويناها بعذوبة �ش��د�قة حميمة( ولي�س يف 
ح�ش��وره تد�خل ن�ش��ي؛ بل هو هيمنة خارج ن�ش��ية 
تدلل عليها "عالقة �ل�ش��د�قة". وبه��ذ� يكون �ملوؤلف 
قد د�ش��ن �أر�ش��ية ق�ش��ته بالق�ش��يدة حمقق��ًا وظيفة 
�إ�ش��ارية ه��ي لبن��ة �أوىل ي�ش��عها يف بني��ة معم��اره 
�ل���رصدي �ل��ذي �ش��يتوكد يف �ملن من خالل �أ�ش��ماء 
�ل�شخ�شيات وطبيعة �لأماكن و�مل�شاهد �لتي يح�رص 

�ل�شاعر �شخ�شية م�شاندة وثانوية يف �أحدها. 
و�إذ� كان ��ش��م �ملوؤلف) �ل�ش��اعر �أو �لقا�س( مهمًا يف 
ت�ش��خي�س �ش��يغة معينة لوجود �خلطاب �أو �لعالن 
ع��ن و�ش��عية من و�ش��عيات ه��ذ� �خلط��اب؛ فاإن يف 
�إخف��اء �ملوؤل��ف لنف�ش��ه ور�ء ذ�ت ثاني��ة ل��ه ميثله��ا 
�ل�ش��ارد �لعليم وت�رصيحه با�شم �ل�شاعر يف �لفتتاح 
ث��م ��شتح�ش��اره ك�شخ�ش��ية د�خ��ل �ملن �إمن��ا يدلل 
عل��ى رغبة �ملوؤلف) �لقا�س( يف �إعطاء ن�ش��ه �ش��مة 
ل ت�شخي�ش��ية بها ينفتح �لوجود �لق�ش�ش��ي فتتعدد 
وظائف �خلطاب بال حتديد زماين �أو تعيني جمتمعي. 
و��ش��تغال �لقا�س على ن�شني يحمالن �لعنو�ن نف�شه 
) �لإقام��ة عل��ى �لأر���س( تعن��ي ق�ش��ديته يف جعل 
�ل���رصد متحدي��ًا �ل�ش��عر بهويتني هما هوي��ة �لقا�س 
كنا���س وهوية �لن�س �ل�ش��عري �ملتنا�س، و�لنتيجة 
غلب��ة �لهوي��ة �ل�رصدية �لت��ي فيها هيمنت مق�ش��دية 
�ملوؤلف على �خلطابني �ل�رصدي و�ل�شعري من خالل :
1 - بنائية �لق�شة �لتي فيها �لق�شيدة جمرد قاعدة 

عليها ينبني ت�شاعدها �ل�رصدي بزخم در�مي. 
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�لق�ش��ة  يف  �ل�ش��اعر(   �ش��ريورة)    -  2
�أن  يوؤك��د  ت�ش��ميته،  دون  م��ن  �شخ�ش��ية 
�لق�ش��ة لي�ش��ت متنا�ش��ة م��ع �لق�ش��يدة؛ 
و�إمن��ا هو �بت��د�ع فيه تتج�رص �ل�ش��لة بني 

�لق�شيدة و�لق�شة �لق�شرية. 
�أن  ميك��ن  كي��ف  �ش��ائل:  ي�ش��األ  وق��د 
نن�ش��������������ب خطاب��ني) �ش��عري و�رصدي( 
ملوؤلف و�حد ؟ �أم �أن �ملوؤلف هنا يتكرر يف 

�أفر�د متعددين ؟
�إن �إنتاجية �لن�س �ش��و�ء �أ كانت بالتو�فق 
و�لتما�شك �أم كانت بالت�شاد و�لتفكك تظل 
حم�ش��ورة يف �لقا���س لوح��ده �أول لأن��ه 
لي�س نا�ش��ًا يتد�خل ن�شه مع ن�س �شعري 

�ش��ابق، مبتغيًا ��شتعارة �ش��ورة �أو �قتبا�س جملة �أو 
�لإفادة من �إ�ش��ارة م��ا؛ و�إمنا هو منتج يبتدع ن�ش��ًا 
جدي��د�ً عل��ى خلفية ن�س �ش��ابق هو قاع��دة ل بد من 
�لبن��اء عليها. ولي�ش��ت كل ق�ش��يدة ت�ش��لح �أن تكون 
قاعدة يبني عليها �لقا�س ن�شه؛ و�إمنا هي �لق�شائد 
�لت��ي يف �إنتاجيته��ا قاع��دة �رصدية وعاملي��ة كلية 
ت�ش��مح بالت�شييد عليها بعيد�ً عن مقت�شيات �لتنا�س 

و�شياقاته �لد�خلية.
ومن �لأ�شهل طبعًا �أن ي�شع �لقا�س قاعدته �خلا�شة 
�لتي عليها ي�ش��يد خريطة ن�ش��ه �لهند�ش��ية وبح�ش��ب 
موهبت��ه بدًل م��ن �أن ياأتي بقاع��دة جاهزة ويحاول 
توجي��ه بن��اء معماره �ل�رصدي عل��ى وفقها. فذلك ما 
ي�ش��عب توجيه��ه وتطبيق��ه و�إن ب��د� نظري��ًا ممكن��ًا 

وي�شري�ً.
وهن��ا ل��بُّ �لتحدي �ل��ذي جرَّب �لقا���س جهاد جميد 

توظيف��ه جاع��اًل م��ن �لإقامة �ل�ش��عرية 
�إقامة ق�ش�ش��ية. وكثريون تنا�ش��و� يف 
ن�ش��و�س  م��ع  وق�ش�ش��هم  ق�ش��ائدهم 
�شابقة لكن دورهم كموؤلفني ظل حمكومًا 
بالن�ش��و�س �ملتد�خ��ل معه��ا حت��ى ل 

يتجاوز �ملنا�ش�شة و�لتن�شي�س. 
و�إذ� كان��ت �لغاية من �لتنا�س بو�ش��فه 
فاعلي��ة �نفتاحي��ة توكي��د دور �لق��ارئ 
يف �لعملي��ة �لإبد�عي��ة؛ ف��اإن �لغاية من 
جتاوز �لتد�خل �إىل �لعبور هو تكافوؤ دور 
�ملوؤلف �حلي مع دور �لقارئ �ملنتج كي 
ل يكون �أحدهما و�شيلة �لثاين؛ بل يكون 
�لثن��ان هم��ا �لغاي��ة وو�ش��يلتهما هي 
�لعبور. ويبقى �لثنان �أي �ملوؤلف و�لقارئ متحررين 
يف �لتطور و�لن�شج و�لتاأثري وبح�شب درجة �لوعي �أو 

�لالوعي باللعبة �ل�رصدية �شلبيًا �أو �يجابيًا.

ث�ني�: ممكن�ت �شردية تطبيقية

 تتمث��ل ه��ذه �ملمكن��ات يف �رته��ان حري��ة �لتعبري 
ل بال�ش��تغال �ل�ش��تعاري تنا�ش��ًا م��ع �لق�ش��يدة؛ 
و�إمن��ا بالإف��ادة من عالقات �لق�ش��يدة و�ش��ياقاتها 
�ل�شعرية يف بناء �لو�قع �لق�ش�شي �ملتخيل ك�شمائر 

و�شخ�شيات وزمكانية �أحد�ث وحو�ر�ت. 
فتتع��دد �ل�شخ�ش��يات وتتنوع م�ش��ار�تها كما تتنوع 
�لأمكن��ة و�لأزمن��ة بعي��د�ً ع��ن �ل�ش��ري عل��ى من��و�ل 
�شخو�ش��ها  م��ع  �لتطاب��ق  دون  وم��ن  �لق�ش��يدة، 
و�أمكنتها. و�ل�ش��بب �أن �لق�شيدة قاعدة ولي�شت �إطار�ً. 

ر�شول حمز�توف

كروت�شه
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و�لف��رق كب��ري بني ن�س ه��و قاعدة ون�س ه��و �إطار، 
لأن��ه يف �حلال��ة �لأوىل يك��ون مقولب��ًا للعب��ور عليه 
�جنا�ش��يًا، ويف �حلالة �لثانية يكون متد�خاًل ن�ش��يًا 

جزء�ً �أو كاًل.
وبوج��ود �شخ�ش��يات ينق��ل لن��ا �ل�ش��ارد حركاته��ا 
�أو�ش��افها  لن��ا  ويح��دد  وتد�عياته��ا  وحو�ر�ته��ا 
وم�ش��اعرها، هذ� �أول وبوجود ن�س �ش��عري مرثاوي 
ثانيًا يكون معمار �لق�ش��ة �خلا�س قد ت�ش��كل وقام، 
وه��و ل يخالف �لقاعدة يف �ش��ياقات �لت�ش��ييد لكنه 
متحرر تخييليًا يف ت�ش��عيد هذ� �لت�شييد در�ماتيكيًا. 
مم��ا يعطي للق�ش��ة ممكنات غ��ري ممكن��ات �لتد�خل 
�لن�شي؛ ومن تلك �ملمكنات �لعبور �لجنا�شي ومنها 
�أي�ش��ا �أن �لق�شيدة �شارت هي �حلا�شن و�ل�شاعر هو 
�لأب �لروح��ي �لذي على �أبويته ي�ش��يد �لقا�س ن�ش��ه 

لكن بال �شطوة �أو ملكية لالأول على �لثاين.
ول خالف �أّن كل �لن�شو�س �لإبد�عية منذ هومريو�س 
�إىل �لي��وم ه��ي عبارة ع��ن خطابات لها حا�ش��نتها 
وله��ا مرجعياته��ا. ول وج��ود لن���س بك��ر يوؤ�ش���س 
خطابه وياأخذ قالبه وهو بال مرجع �أو حا�ش��نة، بيد 

�أن �جلدي��د يف ق�ش��ة) �لإقام��ة على �لأر���س( هو �أن 
�ملرجع و�حلا�شن �شار�ً و�حد�ً هما عبارة عن قاعدة 
هي ق�ش��يدة تفعيلة، وبناء بطبقات هو ق�شة ق�شرية 
كا�ش��فت �لقارئ منذ �فتتاحها موؤكدة �أن حا�ش��نتها 
ق�ش��يدة �ش��عرية. وهذ� م��ا يجعلها بال�ش��بط خطابًا 
عابر�ً  للخطاب) transdiscursive   ( كما يقول 

مي�شيل فوكو. 
وم��ن �ملمكن��ات �لتمثيلية �أي�ش��ا ما يف �لق�ش��ة من 
عالق��اٍت منه��ا ت�ش��كل كونه��ا �لق�ش�ش��ي �ملتخي��ل 
زمكاني��ًا، وفيه��ا �ل�ش��ارد ميار���س دوره يف توجيه 
و��ش��عًا  و�قعه��ا،  منعطف��ات  ور�ش��م  �ل�شخ�ش��يات 
�لعقب��ات �لت��ي به��ا يتع��رج م�ش��ار �ل���رصد فيتعق��د 
�حلبك وتت��اأزم �لأحد�ث وت�ش��بح �ل�شخ�ش��يات �أكث 
توت��ر�ً �أمام �ش��غوط �لو�قع. وعلى �لرغ��م من �أن هذ� 
�لكون �لق�ش�ش��ي متخيل؛ فاإن �لق�ش��ة تظل ممهورة 
بالق�شيدة كقيمة تعبريية دللية �شكلية ومو�شوعية 

وبال تنميط نحوي �أو �شكلي. 
ومن �ملوؤ���رص�ت �لبنائية على هذ� �لكون �لق�ش�ش��ي 

�ملتخيل ما ياأتي:
� �أن �ب��ن ج��ودة مي��ت حا�رص يف 
�ملرث��ي،  ه��و  بو�ش��فه  �لق�ش��يدة 
وهو نف�ش��ه �مليت يف �لق�ش��ة لكن 
باإ�ش��افة ��ش��م خلف �إليه وبجعله 
�شخ�شية ثانوية ت�ش��اند �شخ�شية 
كرمي ك�ش��نو �أو ت��و�أم، مانحًا �إياه 
�لتط��ور. و�لق�ش��ة تب��د�أ و�ل�ش��ارد 
�لعليم ي�ش��رتجع زم��ن قدوم كرمي 
�إىل برلني كم��ا كان �بن جودة قد 

إذا كانت الغاية من التناص بوصفه فاعلية 
انفتاحية توكيد دور القارئ في العملية 

اإلبداعية؛ فإن الغاية من تجاوز التداخل 
إلى العبور هو تكافؤ دور المؤلف الحي 

مع دور القارئ المنتج كي ال يكون 
أحدهما وسيلة الثاني.
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�أتى �إليها قبله بع�رصين عاما م�ش��تبطنا دو�خله) منذ 
حطت به �لطائرة ،يف ثمانينيات �لقرن �لع�رصين، يف 
مط��ار برلني ؛ح��ط د�خله وحل يف ذهن��ه )خلف بن 
جودة(�لذي حط يف ذ�ت �ملطار يف �ش��تينيات �لقرن 
ذ�ت��ه، و�نبثق��ت يف وجد�ن��ه �أبيات �ش��اعره �لر�ثي ، 
مبقربة خلف برلني يرقد طفل من �لنخل قيل ��شرت�ح 
�ب��ن ج��ودة )ه��ل �شاأ�ش��رتيح كم��ا ��ش��رت�ح يف قربه 

�لربليني؟؟( 
� عالق��ة �ل�ش��اعر باب��ن ج��ودة عالقة �ش��د�قة بينما 
عالقة كرمي بال�شخ�شيتني ) ندى ور�شيد( و�ل�شخ�شية 
�لغائبة) �ل�شاعر( هي عالقة �أكث تعقيد�ً. �إنها عالقة 
حب وم�شري ووطن، وهو ما يتو�شح يف توبيخ زوجة 
كرمي �لأملانية )كان��ت �لأملانية توبخه ،،وتعريه ،ل 
ببطالته بل بال�شرت�كية �لتي �أفنى حياته من �أجلها 
و�لتي �نهارت بلمح �لب�رص، كانت تقول ذلك ب�شعادة 
ب��ل ومناك��دة ،تذك��ره �نه من بل��د نفطي ،بل��د رخاء 

فلماذ� �ختار �ل�شقاء وهجره( 
� �بن جودة يف �لق�ش��يدة فالح �ش��مع �ل�ش��اعر مبوته 
وه��و يف مو�ش��كو فرث��اه م�ش��تذكر�ً قريت��ه �جلنوبية 
حماول) �لإم�ش��اك بالوجه �لطف��ويل �لذي كانه()9 ( 
ر  لكن �بن جودة يف �لق�ش��ة �ش��نو غري��ب و�أبدي يذكِّ
ك��رمي باإخفاقاته ب��دء�ً من هجرته ث��م �عتماده على 
ر�ت��ب زوجته �لتقاعدي �ل�ش��ئيل �إىل حلمه �أن يكون 
�ش��اعر�ً و�نته��اًء بع��دوى �لوب��اء �لتي �نته��ت به �إىل 

م�شري جمهول. 
� �لذه��ول و�ل�رصح��ان هم��ا �ل�ش��فة �لنف�ش��ية �لت��ي 
كررها �ل�ش��ارد با�ش��تبطانات ومونولوجات د�خلية 
وحو�ر�ت حرة غري مبا�رصة �ش��من ف�شاء تخيم عليه 

�أجو�ء �لق�ش��يدة �ملرثاة ب�شطر هنا و�أ�شطر هناك كما 
يف ه��ذ� �ملقطع)رمب��ا لتخفف عن��ي، ل �أظنه��ا بهذ� 
�لنب�شاط يف �أعماقها..�أربعون عاما وما فتئ يخفق 

يف �طماره �لقروي �ملهاجر(
� �لإقامة بالن�ش��بة لبن جودة تعن��ي �ملكوث بتكر�ر 
�ل�ش��اعر هذين �ل�شطرين ثالث مر�ت د�خل �لق�شيدة) 
��شرت�ح �بن جودة هل يذكر �ل�رصو منحنيا/ فوق قرب 
�ب��ن جودة طفلني يف �لنخل يحتطبان ؟() 10( بينما 
�لإقامة تعني لكرمي �لتال�شي و�ل�شياع ولهذ� ل يكون 
�بن جودة مرثيًا م�ش��رتيحًا يف �لق�ش��ة بل هو وكرمي 
مرثي��ان.. وم�ش��ري �لأخ��ري �أكث تعا�ش��ة من م�ش��ري 
�لأول �لذي حظي بقرب بينما كرمي مل يحظ بقرب مثله 
بعد �أن �ش��ار جثمانا موبوء�ً لب��د من حرقه) تخرج 
�لنقال��ة من �لرو�ق، يخرج خلفه��ا �مللفعان بالأزرق 
�ل�ش��فيف..ينفتح ف�ش��اء خارج��ي ،تنفتح ف�ش��حة مل 
ت�شتطع عيناها �ملغو�شتان بالدمع حتديد حجمها �أو 

�أبعادها ..تنفتح جهنم( 
� و�إذ� كان �ش��در �ب��ن ج��ودة ق��د عب��ث ب��ه �ل�ش��خام 
�ملرت�كم من دخان �لقرية �جلنوبية؛ فاإن �شدر كرمي 
عبث به �شوء �لطالع ليكون فري�شة �جلائحة �لعاملية 
�لق�ش�ش��ية  �ل�شخ�ش��يتني  وم�ش��دورية  كورون��ا. 
و�ل�ش��عرية جتعل �لتعالق قائمًا ق�ش�شيًا على قاعدة 
�ش��عرية حيث �لق�شة م�ش��تندة على �لق�شيدة، م�شكلة 
م��ن ور�ء ه��ذ� �ل�ش��تناد طبقت��ني بنائيت��ني: �لأوىل 
�ش��طحية ه������������ي) )�ملر���س( مو�ش��ولة بعالق��ات 

منطقية بالبنية �لثانية �لعميقة وهي) �ملوت( .
وبوج��ود هات��ني �لبنيت��ني تتحق��ق عملي��ة �لتحول 
فتتدع��م �ملفارق��ة �لت��ي فيه��ا �ملحت��وى �لإدر�ك��ي 
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مت�ش��اد ما ب��ني �لإقام��ة عل��ى �لأر���س و�لال�قامة 
عليه��ا، مما يعط��ي لروؤية �لعامل حمم��ولت متو�زنة 
يف �لبنية و�لن�ش��يج وباإطار ق�ش�شي متنا�شق) 11(. 
وبهذه �ملفارقة حتررت �لق�ش��ة من تد�خلها �لن�شي 
بالق�شيدة، و�شنعت كونها �ملتخيل �خلا�س �لذي به 

َعرَبَت �لق�شة على �لق�شيدة.
external pe - �خلارج��ي �ملنظ��ور  توظي��ف   � 
spective  ه��و �لطاغي على �لق�ش��يدة ) �ل�ش��بية 
�ل�ش��احبون �ملهازيل ينتظ��رون / �هدئي عند جرفك 
�يته��ا �ملوج��ة / قم�ش��انهم .. تخفق �لري��ح فيها / 
�لقروي �ملهاج��ر/ جر�ئد �رصية طعمها �خلبز يغم�س 
يف �ل�ش��اي / هل يهجر �لنخلة �لطري يف �لفجر ()12( 
وهو ما �أعطى �لق�ش��يدة �ش��مة و�قعية وفيها �ل�شوت 
�حلاك��ي مو�ش��وعي ب�ش��مري �لغائ��ب وه��و مر�ق��ب 

معزول عن �ل�شخ�شية �لتي بينها وبينه فجوة. 
   internal perspective بينما �ملنظور �لد�خلي
هو �لطاغي على �لق�شة وهو ما �أعطاها �شمة غر�ئبية 
ذ�ت روؤي��ة ملغزة هي عادة ما تكون نف�ش��ية د�خلية 
وتظهر يف م�ش��اعر �ل�شخ�ش��ية و�أفكارها �لنابعة من 
�أزمتها �لعاطفية من خالل �ل�شتبطان) متالأ �أعماقه 
ر�ح��ة.. دع��ة ...هناءة ..�فتقر �إليها منذ زمن �ش��ارب 
يف �لبع��د مل تكن )بيرينيتا( �ل�ش��بب �لأوحد لذلك( �أو 
�ملونول��وج �لد�خل��ي )ه��ي ذي �إذن ت�ش��مق بقامتها 
�لنحيلة كنخلة عر�قية من نخيل خري�ش��ان �ملنحني 
�ش��عفه عل��ى جرف��ه �لطين��ي( �أو باملونول��وج �حل��ر 
غ��ري �ملبا�رص)ردد ب�ش��وت غري خفي���س كاأنه ينوي 
�إ�شماعها: هل يذكر �ل�رصو منحنيا فوق قرب �بن جودة 
طفل��ني يف �لنخ��ل يحتطبان...تطلع يف وجهها كاأنه 

يوجه �ل�ش��وؤ�ل لها( ونلحظ هنا �لتعاك�س �لزمني بني 
�ملا�ش��ي �لق�ش�شي بالفعل) ردد( و�حلا�رص �ل�شعري 
بالفع��ل) يذكر(. �أو بدر�مية �مل�ش��هد �ل���رصدي )�لنار 
تلفح وجوه �لزبائن خلف من�ش��دة ر�ش��ف �ل�ش��مون 
�ملغطى بالبطانية �ل�ش��مر�ء ،�لفر�نة �لعر�ة يت�ش��بب 
�لع��رق عل��ى �أعناقه��م و�كتافه��م مبل��ال فانيالته��م 
�مللت�ش��قة باأج�ش��ادهم ،هب��ة �لنار ذ�ته��ا يف جوف 
�لثغ��رة ،دفع��ا �لنقالة نحوه��ا. تالقفت �أل�ش��نة �لنار 

�ل�رص��شف(
� تد�خل بع�س �ش��طور �لق�ش��يدة يف ت�شاعيف �ل�رصد 
لي�س �لق�ش��د منه �حل�شو بالتد�خل �لذي يجعل �لن�س 
�أي ن���س �أج��ز�ء من ن�ش��و�س �أخرى وم��ن ثم ل دور 
للموؤل��ف يف ن�س ي�ش��نع نف�ش��ه كتابي��ًا)13 ( و�إمنا 
�لق�شد من �لتد�خل �لت�شفري �لذي معه تكون �لق�شيدة 
قاعدة بها ترتبط �لق�ش��ة متد�خلة ب�ش��طر �أو �شطرين 
يف م�ش��هد �أو �شورة ما وب�ش��كل غري مبا�رص وبح�شب 
ما ير�ه �ل�ش��ارد من �أهمية للكون �لق�ش�شي �ملتخيل 

�لذي ي�شنعه.
� �إذ� كان��ت نهاي��ة �لق�ش��يدة مبني��ة عل��ى �لتدوي��ر 
و�لتك��ر�ر؛ ف��اإن نهاي��ة �لق�ش��ة مفتوح��ة على �ش��تة 
م�ش��ائر حمتملة ويف و�حد منها فقط تتج�ش��د نهاية 
ك��رمي �لغر�ئبية. يف �إ�ش��ارة �إىل �أن �لكون �لق�ش�ش��ي 
مت�رصب من بني يدي �ل�ش��ارد لذ� تتعدد بنائيته. ولو 
كان �لأم��ر مقت�رص�ً على �لتد�خل �لن�ش��ي وحده ملا 
كانت �لق�ش��ة بنهاية مفتوحة ولبقيت ن�شًا متنا�شًا 

مع �لق�شيدة ح�شب .
 � وظيف��ة �لق��ارئ يف �لق�ش��يدة تتجل��ى يف �لتلق��ي 
�ل�شتهالكي للمرثية �ل�شعرية م�شاركًا �ل�شاعر وجعه 
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وتفجع��ه بينم��ا وظيفته يف �لق�ش��ة ��ش��تكمالية من 
خالل �مل�شائر �ل�شتة �لتي عليه تقدير و�قعية �أحدها. 
وقد عزز دور �لقارئ �لتناوب بني �ل�رصد �لو�قعي يف 
�لتقابل بني �ملقربة و�ملدينة ندى وبيرينيتا وبيوت 
�لطني ومدن �ل�ش��قيع وبني �ل�رصد �لغر�ئبي كم�ش��هد 
كرمي ومعه �ش��نوه على �لدر�جة و�شورته وهو يقف 
�أم��ام �ش��اهدة قرب دح��ام وجتوله يف �ملق��ربة لريى 
�مل��وت وق��د تكف��ل بت�ش��فية �أهله وندى وه��ي تغدو 
�شيدة �شومرية تنظر يف مر�آة �جلنون هابطة يف مطار 
برلني كهبوط �وريف. وبه��ذ� تكتمل بنائية �لتجريب 

�ل�رصدي �لذي فيه �شارت �لق�شة عابرة لالأجنا�س. 
ومن يتتبع م�شرية جهاد جميد �لق�ش�شية لن يجد هذ� 
�لتجريب غريبًا عليه فهو و�حد من ثالثة ق�شا�ش��ني 
�أثرو� هذ� �جلن�س على �مل�شتوى �لعربي و�أ�شافو� �إليه 
�إ�ش��افات مهمة، منها على �مل�شتوى �ل�شكلي جتريب 
�لتد�خل �لن�شي مطلع �ل�شبعينيات ثم جتريب �لتو�يل 
�ل�رصدي و�لو�قعية �لإيهامية منت�ش��ف �لثمانينيات. 
ومنها عل��ى �مل�ش��توى �لثيماتي �لتوظي��ف �لريادي 
للتاري��خ مبفهوم��ه م��ا بع��د �حلد�ث��ي د�خل �لق�ش��ة 

�لق�شرية و�لرو�ية على حد �شو�ء.

حمم��د  ترجم��ة  �ش��تالوين،  �ي��ف  �لأدبي��ة،  �لأجنا���س   -  1
�لزك��ر�وي، مر�جعة ح�ش��ن حمزة، �ملنظم��ة �لعربية للرتجمة، 

بريوت، ط1، 2014، �س241.
2 - �ختفاء �لأدب، موري�س بالن�ش��و، ترجمة ر�ش��يد مارون، 

جملة نو�فذ، �لعدد 22، دي�شمرب، 2002، �س105.
3 - �لأجنا�س �لأدبية، �س220.

4 - بحوث يف �لرو�ية �جلديدة مي�ش��يل بوتور، ترجمة فريد 
�نطونيو�س، كتاب جملة �لدوحة ، قطر، 2019، �س119.

5 - نقال عن �شارلز كار�ميللو، ينظر :�لق�شة �لرو�ية �ملوؤلف، 
د�ر  دوم��ة،  خ��ريي  ترجم��ة  و�آخري��ن،  ت��ودوروف  تزفت��ان 
�رصقيات للتوزيع ، �لقاهرة، ط1، 1997، هام�س �س214.  

6 - �لإقامة على �لر�س، جهاد جميد، جملة �لأديب �لعر�قي، 
عدد 23، �شيف 2020، �س118� .132.

7 - كانت �لق�شيدة �لقا�شة يف �لأ�شل م�شحوبة مبو�شيقى 
ميكن �لرق�س عليها وكان �و�ش��تا�س دي�شان و�شارل دورليان 

وغيوم دي ما�ش��و وفر�ن�ش��و� فيون �أول من �أقرها وتتاألف من 
�أدو�ر م��ن ثمانية �أبيات تننهي يقفل من �أربعة �أبيات. و�ش��كا 
بو�لو� ت�ش��لبها �ل�شكلي لكن موليري �ل�شاعر �لفرن�شي) 1346� 
1406( هو �لذي �ثبت جن�س �لق�ش��يدة �لقا�ش��ة وو�شع �أول 
كت��اب يف ف��ن �ل�ش��عر بالفرن�ش��ية. ينظ��ر: �لأجنا���س �لأدبية، 

�س180 .
1975، ح�شب �ل�شيخ جعفر،   �1964 8 -  �لأعمال �ل�شعرية 

من�شور�ت وز�رة �لثقافة و�لعالم، بغد�د، 1985، �س153.
9 - ينظر: �لأعمال �ل�شعرية، �س351.

10 - �مل�شدر �ل�شابق، �س263.
11 -  بنظر: �لل�شانيات و�لرو�ية، روجر فاولر، ترجمة �حمد 
�ش��ربة، موؤ�ش�ش��ة حور�س للن�رص �ل�ش��كندرية، 2009، �س26 

.33�
.  265� 12 - �لأعمال �ل�شعرية، �س264 

13 - �لل�شانيات و�لرو�ية، �س192.

الهــــــوام�س
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  رو�ي��ة "ت�رصفت برحيل��ك" للكاتبة �جلز�ئرية فريوز 
ر�شام، �ل�شادرة يف 2017، وطبعتها �لثانية عن د�ر 
ف�شاء�ت يف عّمان 2019 �ملعتمدة يف هذه �لدر��شة، 

�ش��ورة ناطقة عن و�قع �ملر�أة �جلز�ئرية ومعاناتها، 
ج��ّر�ء تلبد �لبالد بغيوم �لقه��ر و�لعنف �لذي ميار�س 
با�ش��م �لدين و يج�ش��د ح��الت �لتط��رف و�لنغما�س 
بالتيار�ت �ملت�شددة، �أبان فرتة �لت�شعينات من �لقرن 
�لع�رصين و�ملعروفة يف �جلز�ئرب�"�لع�رصية �ل�شود�ء" 
مبا �ش��هدته من حتولت فكرية حملت رياح �لتع�شب 
و�لقتل �لتي ع�ش��فت بحي��اة �جلز�ئريني وغرّيت من 
طبائعهم  �لجتماعية و �لثقافية وو�ش��متهم مبالمح 

د. نوافل احلمداين

الرواية الجزائرية والمفارقة الماوراء سردية 
» تشرفت برحيلك« مثااَل

  "ال ميكن لرواي�ت املراأة  اأن تكّف عن 
التع��شة واجرتار الذكري�ت"

                                                                              
�شوزان� ريد 
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من �خل��وف و�ل�ش��تكانة عند �لبع�س �ل��ذي متار�س 
عليه ق�ش��وة �لبع�س �لآخر وبط�ش��ه مم��ن �ن�رصب مع 
�لتيار�لديني �جلديد، وقد �شّكلت ذ�كرة �لكاتبة خزينا 
معرفي��ا وفكري��ا لتجلي��ة هذه �ل�ش��ورة �ملاأ�ش��اوية 
و�لك�شف عن �حليف �لذي وقع على �ملر�أة، وو�شيلتها 
�لفنية لذلك هي " �لرو�ية د�خل �لرو�ية" لعبة ماور�ء 
�رصدي��ة، جتع��ل �لرو�ئي��ة من �ل�شخ�ش��ية �لرئي�ش��ة " 
فاطم��ة �لزه��ر�ء" توؤلف كتابا �ش��ريذ�تيا ت��دّون فيه 
ق�ش��ة حياتها حت��ت عنو�ن"ت�رصف��ت برحيلك" وهو 
عن��و�ن �لرو�ي��ة نف�ش��ها، وع��رب تقان��ة �ل�ش��رتجاع 
تنطلق �ل�ش��اردة " فاطمة" وه��ي "معلمة جمهولة ل 
يعرفه��ا �ش��وى تالميذها قبل �أن ت�ش��در كتابا مثري� 
حتاوره��ا �ش��حفية ذكي��ة وعميق��ة تعم��ل يف جملة 
�أدبية.. حدثيني عن ق�ش��ة كتابك، ق�ش��ة كتابي هي 
�أي�شا ق�شة حياتي ، وق�شة حياتي هي ق�شة جمتمع 
،..ه��ي يف �لنهاية ج��زء من �لتاريخ"�ش���5، و ب�رصد 
ذ�ت��ي ميثل ل وعي��ا جمعيا، وتعبري� عن " �مل�ش��افة 
�ملنظور" يف بوح ت�شعيدي دلقته  من خزين �أيامها 
�ملا�شية �لتي عانت فيها �ملحو �لهوياتي لها كاأنثى 
وعن قهرها �ملنبث��ق من �لقهر �جلمعي �لنثوي، من 
كل ذلك كانت ��ش��رتجاعاتها، و بال �ش��ك �أن �ل�شاردة 
هنا لي�ش��ت قناعا للرو�ئية ، بالق��در �لذي كانت �أد�ة 
ك�ش��ف عن ق��رب ملن��اخ �لقت��ل و �لبط�س �لذي �ش��اد 

ف�شاء �لبالد. 

  مف�رقة العنوان: 

     يحيلن��ا عن��و�ن �لرو�ي��ة "ت�رصف��ت برحيلك" على 

�أنه��ا رو�ي��ة موقف يف�ش��ح عن �لنقط��اع و �لرحيل 
ل �للق��اء و �لتو��ش��ل ، وهو موقف بال �ش��ك �قت�ش��ى 
�ملخالفة مل��ا ماألوف ومت��د�ول ، �إذ نتد�ول"ت�رصفت 
مبعرفتك"  يف مو�قف �لرتحيب و�لتعارف �ل�شخ�شي 
، ويف �لذهن �غناء هذ� �لتعارف بالتو��ش��ل �ملحمود 
و �ملعرفة �لطيبة، لكن حني يكون �خلطاب معكو�شا" 
ت�رصفت برحيلك" ما يعطي �نطباعا على �أن �لتعارف 
– وهو �شابق للرحيل- و��شتمر�ر �ملعرفة كان غري 
موفق  يف �جناح �لعالقة، فجاء �لرتحيب بالنف�شال 
و�لتباع��د وكاأنه طريق للخال�س و�لنجاة من و�ش��ع 
ماأ�شاوي ، عربت عنه "فاطمة"حني ��شرتدت حريتها 
�مل�ش��لوبة" بني حلظة ت�رصفت مبعرفتك- �لتي قالها 
زوجها يف ي��وم خطبتها-وت�رصف��ت برحيلك -�لتي 
قالتها هي رد� عليه "ثمانية ع�رص عاما من �لعبودية 
و �لذل"���س 228، به��ذه �لعب��ارة �لبليغة �خت�رصت 
وجعه��ا �لعمي��ق، وه��ي تاأم��ل �أن تك��ون له��ا حياة 
تعي�ش��ها بحرية متنحها حق �ل��ذ�ت عليها، و مبالمح 
هوي��ة �لأنثى �لتي �ختفت من حمياها بثماين ع�رصة 

�شنة من �ملحو و�لإلغاء.

التخييل و�شردنة الواقع 

�رصده��ا  يف  تاريخي��ا  منح��ى  �لرو�ي��ة  تنح��و       
�لتخييلي �ملتماهي بالو�قعي وتنطلق فيه �ل�ش��اردة 
�لعارفة بكل تفا�ش��يل �لأحد�ث"فاطمة �لزهر�ء" من 
قريتها �لتابعة لولية بومرد��س يف �أر�ش��فتها لق�شة 
حياتها �ملرتبطة ببد�يات �لتوجه �ملتطرف �لذي لّف 
�لب��الد �آنذ�ك " كن��ا نعي�س يف �أمان قب��ل �أن ينخرط 
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�ش��بابها- �لقرية- يف موجة من �لتطرف ويف�ش��دو� 
علينا عاد�تنا �جلميلة"�س7، وت�شتدعي من ذ�كرتها 
�لت��ي �أرهقها �لوجع و�لعن��ف �لذي لقته يف حياتها 
�ش��ري �أحد�ث عا�ش��تها وميكن �أن متثل نقطة �ل�رصوع 
�إىل هاوية �لتغيري �لأ�شو�أ، كانت" تلميذة يف �لثانوية 
بد�ية �لت�شعينات عندما بد�أنا ن�شمع بكلمة "�لرهاب 
دون �أن نع��رف له��ا معن��ى حم��دد�. مل نفه��م ما هو 
بال�ش��بط ول �إىل �أي حد هو خط��ري بقينا كذلك لعدة 
�شنو�ت ونحن مل ن�شتوعب كيف حدث كل �لذي حدث 
وحتول��ت �جلز�ئر من قطعة من �جلن��ة �إىل قطعة من 
�لنار"���س 7-6، حي��ث تب��د�أ رحلته��ا م��ع �ل�رص�ع 
�لد�م��ي �لذي يعّر�ش��ها للعنف و �ل���رصب �ملربح مذ 
�أدركت " �شيء ما بد�أ باحلدوث يف قريتنا ويف بيتنا  
بي��ت �لع��م �ش��الح �لرج��ل �ل�ش��الح حقا �ل��ذي كان 
�أق�ش��ى طموحاته تربية �أبناء �ش��احلني له��ذ� �لبلد،. 
ب��د�أ �أخي فوؤ�د يتغري.. ترك �لدر��ش��ة مبح�س �إر�دته .. 
ول �شغل له �شوى مر�قبتي �أنا و�أختي جميلة و�إ�شد�ر 
�لأو�مر لنا و تّر�ش��د حركاتنا، وبد�أ �أخي ر�شيد يتغري 
�أي�ش��ا" �س7، فق��د �نتمى �أخو�ه��ا �إىل �أحد �لتيار�ت 
�ملت�ش��ددة، ويجب تنفي��ذ �لأو�مر �ملفرو�ش��ة منهما، 
وهو م��ا مل تعتده من �لبيت �ش��ابقا ول من �ملجتمع 
عموم��ا ، وكان �أوله��ا تغي��ري مالب�ش��ها م��ن �جلين��ز 
و�ش��رت �شعرها �ملك�ش��وف باحلجاب " عودي وغرّيي 
مالب�ش��ك ..و�لب�شي حمت�شما م�ش��تور�.. �ذهبي وغطي 
�ش��عرك قب��ل �أن �أقطع ل��ك ر�أ�ش��ك"�س38، و�إرغامها 
عل��ى ت��رك �ملدر�ش��ة �إن مل تتحجب" نع��م حتجبي و 
��شرتي نف�شك من �ليوم لخروج بال حجاب" �ش�38، 
و رف�ش��ت ذل��ك وقاومت��ه يف ب��ادئ �لمر مب�ش��اندة 

�أبيه��ا وعّمه��ا، لكنهما تعبا من �لدف��اع عنها، ما مر 
ّمن ن�ش��و�س يوؤرخ لبد�ي��ات �لتغيري �ملجتمعي نحو 
�لفك��ر �ملتط��رف وكي��ف �أن �لنا�س ق��د تعاملت معه 
ب��ني �لتفاجوؤ و�ل�ش��تغر�ب و�لرف�س، لك��ن بالنهاية 
مل ي�ش��تطيعو� �ل�ش��مود �أمام هذ� �مل��د من �لعنف ومل 
يك��ن لكثري منه��م غري �ملهادنة و�خل�ش��وع ل�ش��طوة 
عن��ف �ملنتمني له، و" فاطمة "لي�ش��ت بعيدة عن هذ� 
و�إن رف�ش��ت و��شتهجنت هذه �لمالء�ت �لدينية �لتي 
تغرّيمن حياة �لنا�س وعاد�تهم �لجتماعية، غري �أنها 
يف �لنهاي��ة مل ت�ش��مد طويال يف معار�ش��ة �أخويها، 
ول�ش��يما بعد تعنيفها بال�رصب �ل�شديد حينما عرفا 
باأنه��ا على عالقة م��ع �أحد ط��الب �جلامعة"طارق" 
�ل��ذي تعرف��ت علي��ه يف �لثانوي��ة وه��و يف مرحل��ة 
ت�ش��بقها، وجاء خلطبتها وجوبه بالرف�س و�ل�رصب، 
وخ�شعت لأر�دتهما ، يف تزويجها من �أحد �لرجالت 
-و��شمه" نا�رص"- �لتي ي�شاحبون، لتبد�أ من جديد 
بالعوم �ش��د هذ� �لتي��ار �ملفرط بالتط��رف، وتالقي 
بهذه �لزيجة �أق�شى �أنو�ع �لظلم و�لأمل و�لذل و�لإهانة، 
وهذ� ما وّل��د عوقا روحيا عانت��ة "فاطمة �لزهر�ء " 
ل�ش��نو�ت �إىل �أن عاجلت نف�ش��ها منه حني حررته يف 
�ش��طور كتابها، وقد ج�شدت م�شاهد �ل�رص�ع �لد�خلي  
و�ل�شخ�شي - �لروؤية �لذ�تية وحتولتها على �مل�شتوى 
�لذهني-، وهذ� له خ�شو�ش��يته �لن�شية يف �لت�شكيل 
�لفن��ي �ش��من �أ�ش��ول �للعب��ة �ل�رصدي��ة وقو�نينه��ا، 
ف�ش��ال عن �أن �لرو�ي��ة تدفع �أول بالق��ارئ �إىل تتبع 
�ل�ش��ياقات �لثقافية و�لجتماعية فيها، كونها �أطرت 
مرحل��ة تاأريخية �ش��عبة حي��ث �لتط��رف �لديني يف 
�أ�ش��د �شوره قد طبع �حلياة بطابع خا�س من �خلوف 
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و�لره��اب مل يوؤل��ف �ش��ابقا وغ��رّي م��ن دميوغر�فية 
�ملجتم��ع و م��ا كان عليه قب��ل ذلك ، وه��ذه �لرو�ية 
مث��ل غريها م��ن �لرو�يات �جلز�ئرية �لت��ي "تفاعلت 
مع �ملحنة �لوطنية يف �لت�شعينات .. فظهرت قر�ء�ت 
كثرية للحدث �ملاأ�ش��اوي مبا فيه من م�شاهد �لقتل و 
�لدم و �لر�ش��ا�س"، وك�ش��فت عن �لتوجهات �لدينية 
و�لتغي��ري�ت �لأيديولوجي��ة برهاناتها �ل�شيا�ش��ية و 
�لجتماعي��ة وحت��ى �ملوؤ�ش�ش��اتية ، وب��ان تاأثريه��ا 
�ل�ش��لبي على �ملجتم��ع �لذي حتّملت �ملر�أة �لن�ش��يب 
�لأوف��ر م��ن �ش��د�ه �لتع�ش��في �ل��ذي يالح��ق حقه��ا 
�حليات��ي يف �أق��ل تقدي��ر، وم���رصوع حتقي��ق ذ�ته��ا 
وتعزيز كينونتها كجزء من جمتمع للب�ش��مة �لغربية 
ح�ش��ور فيه، فالبح��ث �لر�ديكي��ايل يف تتبع �لتجذر 
�لفك��ري للتط��رف هو �ي�ش��ا مما �هتمت ب��ه �لرو�ية، 
يف حماولة لتج�ش��ري �مل�شافة بني �ملا�شي �مل�شتعاد 
و�للحظة �لآنية �لتي �أفرغت بها "فاطمة" جعبة �أملها 
�ململوءة مباخّلفه �لتطرف و�لت�شدد من ويل جترعته 
قط��رة قط��رة، وتف�ش��ي بع���س �لعب��ار�ت فيه��ا عن 
�رص�ئر �لو�ش��ع و�حلالة �مل�شحونة مبيكانيزم �خلوف 
�ل��ذي جثم على قلوب �لنا���س ل يف مدينة بومرد��س 
لوحده��ا بل ماجا�ش��ته �جلز�ئ��ر عموم��ا يف �نتقالة 
دميوغر�في��ة ف��� "مالم��ح �ملجتمع �جلز�ئ��ري تنحو 
للتغرّي:مالب�ش��ه،عقليته، عاد�ته ،يومياته..كل �ش��يء 
يتغري نحو �لنغالق و �لقبح و�لتع�ش��ب. �لعنف ينخر 
�لب��الد يوما بعد يوم"�س143،حتى د�خل �لبيوتات 
"�أ�ش��بح لالأرهاب �ألف �شكل و�شكل للوجود، �إرهاب 
�لإره��اب ،�إرهاب �لأزو�ج ، �إرهاب �لخو�ن، و�إرهاب 
�لن�ش��اء، �أجل :ففي �لبيوت نوع �آخ��ر من �لإرهاب مل 
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ت�ش��عه �لدول��ة يف خمططاته��ا لتحاربه"�س144، 
وثاني��ا تث��ري �لرو�ي��ة يف �ملتلق��ي �ل�ش��غف �لقر�ئي 
لق�شة حياة " فاطمة" ونهمه ملالحقة �لحد�ث، مبا 
ت�ش��كله لغة �لرو�ي��ة وتقانة بنائها �لن�ش��قي من قوة 

فنية ت�شد �ملو��شلة �لقر�ئية وحتفزها.
     وم��ن �جلان��ب �لنف�ش��ي : لن��ا �أن نت�ش��اءل : ه��ل 
�ل�ش��تجابة  لل���رص- تّبن��ي �لف��كار �ملت�ش��ددة ذ�ت 
طاب��ع �لعن��ف- فطرية كانت عن��د �لأخوي��ن ، �أو �أن 
عدوى �لحتكاك و �لتقرب من �ل�ش��دقاء يخلق جّو� 
تاأثريي��ا ؟وه��ل هذ� �لتاأث��ري هو فع��ل خارجي بحت 
م��ن غري ��ش��تعد�د جيني ، وهو ماتطرحه �لدر��ش��ات 
�لنف�شية؟،ول�شيما �إذ� عرفنا �أن �ملناخ �لأ�رصي �لذي 
عا�شته "فاطمة" قبل هذه �لأحد�ث قائم على �لتو�زن 
و�ل�ش��تقر�ر ول��و بحي��اة ب�ش��يطة، لكنه��ا من�ش��بطة 
ب��اإد�رة �لأب و�لأم ومتابعتهم��ا، ومن��ذ �لأيام �لأول 
لدخول فوؤ�د هذ� �لتيار لحظت �ل�رصة تغرّيه �ش��لوكا 
ولغ��ة وهند�ما، وهو ما �أثار �لأب للمتابعة و�لر�ش��د 
لأح��و�ل �بنه" ��ش��مع ياولد ه��ذه �أول و�آخرمرة تبيت 

فيها خارج �لد�ر، هل فهمت؟
�تركن��ي، �أنت��م لتفهم��ون �ش��يئا �لب��الد ت�ش��ري نحو 
�لهاوي��ة و �أنت��م ت�ش��األون �أين منت، من��ت حيث ينام 

�لرجال.
مل يفه��م �أحد منا عما يتحدث، و بد� لنا غريبا بع�س 

�ل�شيء"�س9.
      كانت هذه موؤ�رص�ت كافية خللق هاج�س لدى �لأب 
ي�شغله ويدعوه للتحري عن حياة �بنائه خارج �لبيت 
:عالقاتهما، �أ�ش��دقاوؤهما، فبد�أ يالحقهما باأ�ش��ئلته 
ع��ن �أ�ش��باب �لتاأخ��ر خ��ارج �ملنزل ومن ث��م �ملبيت 

ويدخ��ل يف نز�عات معهما،و�أخ��ذ ير�قبهما خارجا، 
" بد�أ �أبي بالتحري بنف�شه عن فوؤ�د و ر�شيد،و ذهب 
�إىل م�شجد �لقرية لي�شلي �لع�شاء، عدد �مل�شلني قليل 
ومعظمهم من �ل�شباب على غري �لعادة، يلب�س �أغلبهم 
قم�ش��انا ق�ش��رية و حلاه��م كالغابات �ملتوح�ش��ة ، 
ف��وؤ�د معه��م يكرّب باأعلى �ش��وته يف �ل�ش��ف �لأول،.. 
بع��د قليل �ش��نبد�أ �حللقة،..قال �لإمام : حانت �ش��اعة 
�جله��اد، و�إخو�نن��ا يف �جلب��ل ينتظ��رون من��ا �لدعم 
و �ملوؤون��ة،.. ه��ذه حكومة كاف��رة و ماج��ز�ء �لكفار 
�إل �مل��وت، ���س 44..، �ش��مع �لأب مايكفي��ه ليع��رف 
توج��ه �بنائ��ه و�نتمائه��م �ل��ذي " �ش��ّل رجلي��ه و مل 
ي�ش��تطع �لقيام.. ياويلي  ياويل��ي �جنبت �إرهابيني" 
�س 44، كان ملا �ش��معه �لأب من حو�ر د�خل م�شجد 
�لقرية مب�ش��اركة �بنائه،ردة فعل عنيفة �أقعدته �لد�ر 
�أيام��ا �ش��امتا حائر� ما ي�ش��نع لردعهم��ا ،وما �أكد 
�نتماءهم��ا �أن م��ا يتد�ول يف �ل�ش��ارع و �لخبار من 
عبار�ت تهديد وتعنيف �أ�ش��بح يتكرر على ل�ش��انهما 
يف �لبيت"�أقط��ع ر�أ�ش��ك..�أقطع رجليك" �س39،وهي 
مف��رد�ت عك�ش��ت وجه��ة �لنظ��ر �لأيديولوجي��ة �لتي 
يوؤمنان به��ا، وتزمتهما يف �أن تلب�س �لبنت" �للبا�س 
�ل�رصعي لو كن��ت تعرفني �لدين"���س41، لأن �لدين 
على وفق نظرتهم ما هو �إل حجاب ، وهو من �أولويات 
ط��رح �لتيار �ملت�ش��دد، فالر�ش��د للتفا�ش��يل �لدقيقة 
ومالحقتها لتبيني بد�يات هذ� �جلنوح �لفكري ميثل 
جّم�س �لرو�ي��ة �لفني يف �رصدها �لثق��ايف لتاريخية 

�لأحد�ث .
     كم��ا �أن ���رصد "فاطم��ة" �ل�ش��ري �لذ�تي م��ا هو  �إل 
�رصدن��ة لو�ق��ع �نفلتت عقالني��ة �أفر�ده جت��اه ماهو 
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خط��ر بطروحات��ه وقا���س باجر�ء�ت��ه �لت��ي عان��ى 
منها �ملجتم��ع عموما و�ملر�أة خا�ش��ة باإمنوذجها" 
فاطمة" �لتي �ن�شحقت حتت نو�مي�س جديدة وغريبة 
عل��ى هذ� �ملجتمع �لذي ُع��رف ب�انفتاحه وحت�رّصه، 
وتغ��رّيه باأدجل��ة �أبنائ��ه �ل�ش��باب ب��روح �لتع�ش��ب 
�لفك��ري وت�رصب��ه فيهم، حتى ��ش��تعل ر�أ���س �جلز�ئر 
فتن��ة وهت��كا ملا كان �ش��ائد� م��ن �ع��ر�ف و طبائع 
�شكلت ن�ش��ق �حلياة �ملدنية �ل�ش��ابقة �ملليئة مبعاين 
�حلي��اة، وحّوله��ا �إىل قوب��اء فارغ��ة �إل م��ن مالمح 
�ل�ش��طوة بالنتم��اء �لفك��ري �جلديد عل��ى ثقافتهم ، 
فف��ي �رصدها ت�ش��رتجع حّم��ى ذ�ته��ا يف ذ�ك �لوقت، 
�إذ ُطم��رت �أنوثته��ا و�أحالمه��ا يف طم��ى �ملمن��وع و 
�ملحظ��ور، فاحل��و�ر �لآين م��ع �ل�ش��حفية يغّيبها عن 
�للحظة �لر�هنة ليعود بها �إىل ور�ء مل تربحه �أ�ش��ال، 
بل هي يف رهانات مع نف�ش��ها باأنه��ا ل ز�لت د�خل 
�رصنق��ة ذ�ك �لزمن �لذي حرمها حقها �حلياتي، وهو 
زمن تكّفل بفقد�نات كثرية بدء� من �لح�شا�س بالذ�ت 
كوجود ل��ه مكانته و�نتهاء� باملادي وحتى �جل�ش��د 
منه،�ل��ذي وهبت جزء� منه)ثديه��ا( لل�رصطان لياأخذ 
ن�ش��يبه منه��ا، وكاأنها ٌخلقت ليوؤخ��ذ منها ، و لتهب 
فق��ط ورغما عنها، فالرجوع عندها بالزمن �ل�رصدي 
للغو���س يف م��ر�ر�ت ما فات بال�ش��ك �أق��ل بكثريمن 
�لزم��ن �لفيزيائ��ي �لذي ��ش��تغرق حياتها �ملا�ش��ية 
بالأمل �ملم�س، مذ �أ�شبغ �لو�شع �لقهري �جلديد �آليات 
تعاطيه مع �ملجتمع، و�ملر�أة منه حتديد� حيث جّرها 
�إىل مهاوي �لن�شحاق حتت خيمة �لتحرمي و �لتجرمي، 
فق��د تالحقت خيب��ات "فاطمة"و�حدة تل��و �لأخرى، 
م��ن حماولته��ا �لفا�ش��لة  يف رف�س �لعري���س، �إذ مل 

ين�ش��ت �أبوها لتو�ش��التها ب�ش��بب تعبه من م�شاكلها 
م��ع �أخوتها، وكان لهما من �لق��وة ما يردعانها عن 
�أحالمها ففي حديثها مع و�لدتها"ولد�ك يعمالن مع 
�لرهابيني وق��د زّوجوين لرهابي مثلهما"�س 99، 
قد حددت �لهوية �لتي ميار�ش��ان بها �ل�ش��لطة عليها، 
فلم تفل��ح بالرف�س لهذ� �لزو�ج، فخ�ش��عت لالأمر و" 
مت��ت �خلطب��ة دون مو�فقت��ي ،و مّت بيع��ي باأرخ���س 
بي��ع" �س10، فاأ�ش��بحت بانتظ��ار ماتقدمه �حلياة 

لها يف هذ� �لزو�ج .

        م�ش�ك�شة الن�شق االجتم�عي 

      ت��رى �لنظري��ة �لجتماعي��ة -يف و�ح��دة م��ن 
�جتاهاته��ا- �ملجتم��ع هو �ش��بكة متع��ددة �لجز�ء 
ومرت�بط��ة �لعالق��ات �لتنظيمي��ة �لتي متثل �أن�ش��اقه 
�ملتو��شع عليها و�ملتعارف على متف�شالتها،ويكون 
هذ� على �شكل معايري تربط �لفرد بجماعته �أو فئته ، 
وتتج�شد باملكانة �أو �لوظيفة �لجتماعية و �أبعادها 
ومتعلقاته��ا ، و بال�ش��لوكيات و�لأع��ر�ف و�لع��اد�ت 
�ملتو�رث��ة جي��ال بع��د �آخ��ر، وهي م��ا تخل��ق تو�زنا 
يف �ملجتم��ع و��ش��تقر�ر� فيه، و�ملجتمع نف�ش��ه بكله 
�ملتكام��ل م�ش��وؤول ع��ن حماي��ة منظومته �لن�ش��قية 
،وتخفي��ف ح��دة �نحر�فات��ه �لن�ش��قية، وه��ذ� يعن��ي 
�أن �لعم��ل �ش��من منظوم��ة �لقي��م �لجتماعية يكون 
من�ش��جما و تو�فق��ات جمعية ل �ش��بيل �إىل خرقها �أو 
تغيريه��ا – يف ظ��ل �لو�ش��ع �لع��ام- �إل بفع��ل قوة 
�ش��اغطة له��ا فرو�ش��اتها �لت��ي تعم��ل عل��ى تغيري 
م�شار�ت  �لن�شق �لثقايف و�لجتماعي �لقار، و بال�شك 
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�أن مقتنيات �لن�ش��ان و�أ�ش��ياءه، م��ن لبا�س ولو�زم ، 
وهياأت��ه �خلارجي��ة، ل متثل �ل�ش��كل �حليات��ي للفرد 
وح��ده ومنط �حلياة �لت��ي يعي�س بل �لن�ش��ق �لثقايف 
و �لجتماع��ي لفئ��ة �أو جمتمع م��ا ، لرتباط �لفرد و 
ذوق��ه �خلا�س بال��ذوق �أو �لنظام �لعام)ن�ش��ق �لفئة 
ونظامها( ، ترفا و خ�ش��ونة، متدن��ا و ترّيفا، كما �أنه 
يعط��ي �نطباعا عن تّوج��ه ديني ما، وقد وجدنا ذلك 
يف مثل حني ُزفت " فطمة" باأ�ش��وء حال، وعلى غري 
تقاليد �لعر��س �ملعروف��ة بلب�س ثوب زفاف �أبي�س، 
بل بجلباب �أ�ش��ود ، خ�ش��وعا لأه��ل زوجها "نا�رص" 
قالت زوجة �أخيه حميدة" ��ش��معيني جيد� �ش��ُتزفني 
�إىل بي��ت زوجك باجللباب و �لنق��اب، �أنت ذ�هبة �إىل 
بي��ت �إمام �أم �أنك ن�ش��يت ذلك؟"���س123، �ىل مدينة 
بلي��دة حي��ث بيت زوجه��ا، خمّلف��ة حبيبه��ا "طارق 
"مرميا على �ش��اطئ �لبحر يبكيها، وموكب زفافها 
ميّرم��ن �أم��ام عيني��ه،" فم��ن مل يجّنن��ه �لرهاب يف 
هذه �لب��الد، جّننه �لع�ش��ق"�س129، فالهي��اأة �لتي 

�أقي��م به��ا �لعر�س "ل��ن تكون هن��اك مو�ش��يقى فهذ� 
ح��ر�م ح�ش��ب �لفتوى �لتي �أف�ش��دت عل��ى �جلز�ئريني 
كل �لعر����س و�لفر�ح" ومالب���س �لعرو�س"�جللباب 
�ل�ش��ود و �لنقاب"�س 119،123، كذلك ما ر�شدته 
ل�"فاحت"ح��ني ج��اء  "فاطمة"م��ن هي��اأة ومالب���س 
خلطبتها لأخيه ما يك�شف توجهه �ملتطرف على وفق 
ما معروف عنه"حلية �شود�ء طويلة ومتوح�شة، �شامة 
د�ئرية كبرية متيل لل�ش��و�د و�شط جبينه، ظفر �إ�شبعه 
�خلن���رص �لأمين و �لأي���رص طويل وحاد كال�ش��كني،..
عين��ني تظللهما من ف��وق حو�جب مبع��ثة كثيفة،..
�أن��ه �رهاب��ي حقا"���س101، ف�ش��ال ع��ن و�ش��فها 
مالب�س �لرج��ال ومنهم �أخوتها ح��ني �نتمائهم لهذ� 
�لتيار"�أ�ش��كال �لنا���س بد�أت تتغري عل��ى نحو غريب، 
�ش��و�ء يف قريت��ي �أو يف مدين��ة بومرد����س، يبدو �أن 
�ط��الق �للح��ى ولب�س �لقمي�س �لق�ش��ري هي مو�ش��ة 
�لرجال" ���س34، وتع��ّرج على �لثقاف��ة �ملجتمعية 
�أز�ء لب���س �مل��ر�أة "وم��ع �نت�ش��ار �خب��ار �ختط��اف 
�لبن��ات و قط��ع �أرج��ل م��ن ترت��دي 
���رصو�ل �أو قط��ع ر�أ���س من لت�ش��ع 
خمار�، ب��د�أ �لولياء يلزمون بناتهم 
بتغطية �ل�شعر خوفا عليهم، ومل يكن 
للحج��اب �أي معن��ى �جتماع��ي قبل 
ذلك.ومل يك��ن �لتعري م��ن عاد�تنا، 
ولكن �حلج��اب �أي�ش��ا مل يكن كذلك 
"�س38، ، كما �أن مافر�ش��ه عليها 
زوجه��ا م��ن مالب���س �ثن��اء �لعم��ل 
كاجللباب و �لنقاب، وعدم �لتزين �إل 
لزوجها ويف غرف��ة نومها، وطريقة 

نسجت فيروز رشام روايتها "تشرفت 
برحيلك" ، ونجحت في كشفها الثقافي 
لألفكار المؤدلجة الدخيلة على المجتمع 

الجزائري ، وقراءتها المتمردة الناقمة 
للمرويات التي تدّين بها البعض ممن 

دفعته محركات مخالفة ألنساق الحياة 
االجتماعية والثقافية السائدة.
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�لتعام��ل مع م��ن معها يف �لعمل وع��دم حمادثة �أي 
رج��ل، كل ه��ذه �ملالم��ح �أو �ل�ش��مات له��ا وظيفتها 
�لثقافية يف تاأطري �لذ�ت �لن�ش��انية �شمن �لنظام �أو 
�لنم��ط �لذي تنتمي �إليه ثقافي��ا �أو �جتماعيا �أوحتى 
دينيا �أو نف�ش��يا، ومن �لالف��ت ماطرحته �لرو�ية عن 
�ش��ور �لتائب��ني- وه��م �لذين ترك��و� �لره��اب بعد 
��ش��د�ر �حلكومة �لعفوعنهم-، وعمله��م بعد �لتوبة" 
ف��احت �قرت�س بع�س �ملال  من �أح��د �لتائبني �أمثاله 
ممن عادو� من �جلبل بثوة، وفتح حمال �شغري� يبيع 
في��ه �ملالب�س �لد�خلي��ة للن�ش��اء..كانت ظاهرة لفتة 
وقتها حني ��شتغل كثري من �لتائبني يف بيع مالب�س 
د�خلية للن�شاء .. من �جلهاد �إىل �ل�شرتينج"�س 173، 
�إذ " �لثقافة بو�ش��فها ذ�كرة جمعية تتجه يف �لغالب 
�إىل �ملا�ش��ي حلفظه و�شيانته" من خالل �ملحافظة 
عل��ى �أن�ش��اق �ملنظوم��ة ، وح�ش��ب �ملنتم��ى �جلمعي 

تتمثل خ�شائ�س �لهوية �لثقافية.
     �إن �لقي��م �لجتماعي��ة �ل�ش��اغطة �لت��ي تتحك��م 
ب�ش��ناعتها قوى �لذكورة �لثقافي��ة )�عر�فا، تقاليد( 
غ��ري  )فتاوى،ت�رصيعات(،و�نعكا�ش��اتها  �لديني��ة  �أو 
يف  �لن�ش��وية-  �ل�شخ�ش��ية  م��ن  جعل��ت  �ملن�ش��فة، 
�ل��ذي  �لو�قع��ي  متركزه��ا  تفق��د  كث��رية-  �أحي��ان 
�إىل  فترت�ج��ع  وينازع��ه،  ي�شاطر�حل�ش��ور�لذكوري 
حيث تقوي�ش��ها �ملكاين و��ش��تالبها �لذ�تي، وهذ� ما 
ر�ش��مته �لرو�ي��ة يف "فاطمة" ب�ش��ورة من �ل�ش��عف 
و�لنقي��اد يف تلبي��ة مايفر���س عليه��ا م��ن �أو�م��ر، 
تقّو���س من حياته��ا وجتعلها رهينة �ل��زوج و�لبيت 
وتربية �لبناء ، �ش��حيح هن��اك مو�قف كانت تدخل 
به��ا يف �ش��جالت و�رص�عات حامية م��ع �أخيها يف 

بد�ي��ة حياتها ومن ثم زوجها، لكنها تنتهي بقهرها 
و��شت�ش��المها، متعلل��ة مب��ا مينح �حل��ق لغريها على 
ح�ش��اب نف�ش��ها، على �لرغم من �أن بد�يات �نطالقها 
للحياة يف مرحلة �ملر�هقة كانت تظهرها ب�شيء من 
�لندف��اع و �ملغام��رة ، غري�أنها مل تك��ن كافية لدرء 
م��ا ي�ش��كل خطورة عل��ى وجوده��ا �لنث��وي يف هذ� 
�ملجتمع �لذكوري �ملتنم��ر عليها ، فبقيت على طول 
�ش��فحات �لرو�ية رهينة �ل�ش��غوطات �لتي قّو�شتها 
وجعلتها كائنا لبا�ش��ه �ل�شعف و �خل�شوع، ولقيمة 
ل��ه �أو مكانة يف بيت ت�رّصب �لعن��ف و �لقوة �لد�مية، 
وهذه بع�س م�ش��اهد �لرو�ية يف تعذيب "فاطمة" من 
قب��ل زوجه��ا و�أهل��ه وه��ي م�ش��تكينة خا�ش��عة ،من 
ذل��ك" �ش��فعني ث��م �ش��دين من �ش��عري وب��د�أ ب�رصب 
ر�أ�ش��ي على �جلد�ر.. �ش��معت �ش��وت تك�رّص يف وجهي 
�إنه �أنف��ي، �س 164.كل �ش��يء يّف يوؤملني ويتناوب 
�لوجع على �أطر�يف و�ع�شائي ،ول دو�ء معي ول مال، 
�س 168..حفيظة تنق�ّس علّي كوح�س �رصب وع�ّس 
وركل كم��ا ل��و كنت عبد� �أو د�بة �س 154، "�ش��معت 
فاحت��ا ي��ردد عل��ى نا���رص م��ر�ر� " ��رصبوه��ن" و" 
�لرجال قو�مون على �لن�ش��اء" �س 169، يف ن�شائح 
تاأديبية، و"فاطمة "من �ل�شعف و�ل�شلبية ما يجعلها 
تق��ول "�أنا غري ق��ادرة حتى على �لدفاع عن نف�ش��ي 
"�س175، و زوجها يعاملها باإهانة و�حتقار مفرط 
لوجودها �لن�ش��اين" ��ش��تيقظي يا بقرة، لو ��شتطيع 
�ل��كالم  لقل��ت له نع��م �أنا بقرت��ك �حللوب �لت��ي تدّر 
عليك منذ �شنو�ت، لكني م�شلولة " �س 176، فنتيجة 
هذ� �لرهاب �لفظيع و �ل�ش��غط �لنف�شي �لكبري ت�شاب 
بال�ش��لل، وتع��اين من��ه �ش��هور� طويل��ة وه��ي مرمية 
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بامل�ش��فى لكنها ت�شفى منه، غري �أن �للم مل ترتكها، 
فتذه��ب لزي��ارة �لطبي��ب ، فت�ش��دم حني ق��ال لها" 
يوؤ�ش��فني �ش��يدتي �أن �أخربك باأن لدي��ك ورما خبيثا 
�أعني �أنه �ل�رصطان" �س 185، و ُترمى بامل�شفى من 
جديد وتاأخذ عالجا كيمياويا لأكث من �ش��نة وتفقد 
ب�ش��ببه ماتبّقى من هياأتها ، وبد�أ حال زوجها يتغري 
نحو �لح�ش��ن فا�شرتى �شيارة و�ش��قة، من ��شتحو�ذه 
عل��ى ر�تبه��ا، من غ��ري�أن يعطيها مبلغا ب�ش��يطا منه 
لتغرّيمالب�ش��ها �لرّثة �لتي تبدو بها كمت�ش��ولة-تثري 
�ش��خرية �لتالميذ و �ملعلمات- ظّنت �أنهم �شينتقلون 
لل�ش��قة �جلديدة ، وترتاح من زنز�نتها كما ت�شميها-
غرفته��ا- �لت��ي ينامون وتطبخ له��م فيها، ويرف�س 
زوجه��ا �نتقاله��م لل�ش��قة ، و يعاوده��ا �ل��ورم ثانية 
وه��ذه �مل��رة برفع ثديها �مل�ش��اب ، وح��ني عودتها 
للبي��ت تتفاجاأ باأن زوجه��ا يطلب منها �لتوقيع على 
وثيقة ت�ش��مح له بالزو�ج من �مر�أة ثانية،-كان على 
عالق��ة مع �أحدى �لن�ش��اء- بعد �أن يئ���س من حتقيق 
�أمنيته مبوته��ا، فرتف�س و يعاود �رصبها من جديد، 
فريمي عليها �لطالق " �نت طالق طالق طالق..�رحل 
�أنا �ي�ش��ا �أريدك �أن ترحل فقد ت�رصفت برحيلك " �س 
227، و�إذ� �شئت خذي �بناءك معك" قالها ، بعد �أن 
ته��ر�أت على يديه �ش��نينها و ق�ش��تها وجعا ودموعا 
ومر�ش��ا، وترحل �إىل �لعا�شمة مع �ثنني من �بنائها 
فق��ط، وكان م��ع تز�يد عنف��ه و�ش��طوته �لال�أخالقية، 
قد �ش��حب ر�تب �آخر �ش��هر من ح�ش��ابها قبل �أن تلغي 
�لتوكيل با�شتالمه ، لتبقى مع �بنائه بال�شارع لبيت 
و لمعي��ل و لم��ال، فت��اأوي �إىل �حدى �ل�شخ�ش��يات 
�لن�ش��وية �ملد�فعة عن حق��وق �ملر�أة بع��د �أن تعّرفت 

عليها حني كانت ر�قدة يف م�شفى �لأور�م، هنا حيث 
نهاي��ة �لرو�ية تنعطف �لكاتبة بتغي��ري، �لأول : وهو 
ممه��د للثاين، تق��ول �ل�ش��اردة" منذ دخولن��ا �لألفية 
�جلدي��دة ، تر�جع��ت �لعملي��ات �لرهابي��ة ، وب��د�أت 
�جلر�ح ت�شتعيد بع�س عافيتها، وبد�أ �ل�شباب ينق�شع 
و �لن��ور ي�ش��ع بع��د ع�رصي��ة دموية �ش��ود�ء ع�ش��ناها 
خارج �لتاريخ وخارج �لن�ش��انية" �س 168،170، 
�أم��ا �لتغيري �لثاين : فه��و تفّجر دو�خل "فاطمة" باأن 
تقول "ل" و�إن كانت متاأخرة كثري� ، لكنها �شورة ملا 
يجب �أن تكون عليه كائنا �جتماعيا له حق ممار�ش��ة 
�حلي��اة كما ينبغي ، فما تبّقى من �ش��فحات �لرو�ية 
تعل��ن فيه عن ذ�تها ذ�تا ت�ش��تحق �أن تكون ، ع�ش��ّية 
على �للغاء و �لتهمي�س ، "تاأملت وجهي وج�شدي يف 
�ملر�آة ولأول مرة منذ �ش��نو�ت وجدت نف�شي جميلة . 
وملن هذ� �إن مل يكن يف حياتي رجل ؟ �إنه لنف�شي لقد 
قررت �أن �أعي�س من �أجل نف�شي و لي�س من �أجل �أحد" 
�س 236 ، فمن خالل هذ� �ملونولوج نكت�ش��ف وعي 
�ل�شخ�ش��ية  يف �لتعب��ري ع��ن كينونتها، و �مل�ش��توى 
�لذهني �لذي يحّرك فيها طاقة �ملر�أة �لن�ش��انة �لتي 
يج��ب �أن تاأخ��ذ حظه��ا يف �حلي��اة و �ملجتم��ع، و�أن 
تخلق بنف�شها �لتغيري يف منهجة �لثقافة �شد �ملر�أة" 
يف قناة وثائقية �أتفّرج .. ر�أيت كيف يعامل �لع�شفور 
�لع�ش��فورة .. �لنث��ى يف ثقافتن��ا هي م��ن تفعل كل 
�ش��يء من �أج��ل �لذكر و يف �لنهاية لير�ش��ى .. ملاذ� 
تبكني – �ش��األتها �ل�شيدة زكية �لتي ت�شكن عندها يف 
�لعا�ش��مة- ل �ش��يء حدث فقط �كت�ش��فت ب��اأن �أنثى 
�حليو�ن��ات �أك��ث ع��زة و دلل  من��ي وم��ن كثري من 
�لن�ش��اء" �س 233، �در�ك "فاطمة" لهذ� �لن�ش��حاق 
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ل�ش��ورة �مل��ر�أة ، ع��رب �ملطالبة باحلقوق وحما�ش��بة 
�لرجل ول�ش��يما �ل��زوج على تعنيف��ه لزوجته" كنت 
�أفك��ر هل �لن�ش��اء �ملعّنفات كثري�ت �أم �أين ��ش��تثناء ، 
ففي �أخبار �جلر�ئد �لتي تنقل ق�ش���س زوجات ُقتلن 
عل��ى �أيدي �أزو�جهن �أو ُك���رصن �أو ُجرحن ..لن تعرف 
�ل�ش��حافة �أبد� ول �ل�شلطات �لر�ش��مية حجم �ملاأ�شاة 
طامل��ا متتن��ع �أغلبي��ة �لن�ش��اء �أو مُينع��ن م��ن تقدمي 
�ش��كاوى ر�ش��مية و �جر�ء فح�س عن��د طبيب �رصعي 
" ���س 186، وقررت " فاطمة" بعد قر�ءتها �لقر�آن 
و �لتمع��ن باآياته " �أن ل �أ�ش��مع بع��د �لآن لأحد ُيفتي 
با�ش��م �لدين فقد �أف�شدو� عالقتنا باهلل بعدما جعلونا 
نعتق��د باأنه هو من �أمر باإهانتنا و ذّلنا " �س 238، 
و �لآن عل��ّي" ��ش��تبد�ل �لدم��وع ب�ش��يء �آخر،..�أخ��ذت 
قلما و كر��ش��ا مل ��ش��تطع كتابة �شيء.. يف تلك �لليلة 
�أ�ش��ابني �أرق و�شعرت بحاجة للكتابة، عدت وفتحت 
�لكر��س من جديد و بد�أت �أكتب وع�رص�ت �ل�ش��فحات 
قد �متالأت ، �أين �كتب ق�شة حياتي ، فهذ� ما �حتجت 

مر�جع��ة  لأعي��د  لكتابت��ه 
نف�ش��ي،" �س 241، وتخرب 
�ل�ش��يدة �لتي معها " كتبت 
دعين��ي  ؟  حق��ا  ق�ش��تي، 
�أق��ر�أ �لبد�ي��ة فق��ط عندم��ا 
كن��ت عا�ش��قة �أم��ا �لبقي��ة 
تعي�ش��ة،  وه��ي  فاأعرفه��ا 
�أده�ش��تني:  فاطمة �لزهر�ء 
ه��ل كن��ُت عا�ش��قة جيدة ؟ 
�أن��ت كاتبة جيدة وه��ذ� هو �لأهم " ���س 242، كان 
م��ا كتبته " ق��د �أعادين �إ�ىل �حلياة و�إىل �حل�ش��ارة .. 
رمبا ل �أكون فائقة يف �لتعبري �لفني و �لأدبي ، لكني 
كتبت  �أ�شا�ش��ا من �أجل ق�ش��ية �ن�ش��انية ل �أدبية ، ثم 
�أن �لكتاب��ة كاحل��ب �أيا كانت نهايت��ه يبقى مغامرة 
ت�شتحق �أن تعا�س" �س 246، و هو ثورة �شد �نتهاك 
حقها ، وت�ش��ليعها يف �أن تكون خا�شة �لرجل و�شيئا 
ميتلك��ه ويقتني��ه حي��ث ووقت يري��د، �أنه��ا حماولة 
لالنت�ش��ار لنف�ش��ها و�لم�ش��اك م��ن جدي��د بهويتها 

وحتقيق كينونتها،  ولو بعد فو�ت كثري من �لوقت.
       بوعي مو�ش��وعي ن�ش��جت فريوز ر�ش��ام رو�يتها 
"ت�رصف��ت برحيل��ك" ، وجنح��ت يف ك�ش��فها �لثقايف 
لالأفكار �ملوؤدجل��ة �لدخيلة على �ملجتمع �جلز�ئري ، 
وقر�ءتها �ملتمردة �لناقمة للمرويات �لتي تدّين بها 
�لبع�س ممن دفعته حمركات خمالفة لأن�شاق �حلياة 
�لجتماعي��ة و�لثقافية �ل�ش��ائدة، �لتي �ش��كلت نهجا 
ميّجد �لذكورة و��ش��تفحالها، ويقمع �ملر�أة و�أحقيتها 

باحلياة وممار�شتها لها.

منذ دخولنا األلفية الجديدة ، تراجعت العمليات 
االرهابية ، وبدأت الجراح تستعيد بعض عافيتها، 

وبدأ الضباب ينقشع و النور يشع بعد عشرية 
دموية سوداء عشناها خارج التاريخ وخارج 

االنسانية
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يتبن��ى �ملفكر �لعربي حممد عاب��د �جلابري �أطروحة 
نقد �لعقل �لعربي، وكذ� �حلال عند �أركون يف �طروحة 
نقد �لعقل �ل�ش��المي..، وهم��ا م�رصوعان مهمان يف 
�لثقاف��ة �لعربي��ة.. وللجابري يف نق��د �لعقل �لعربي 
�أربع��ة �ج��ز�ء : تكوي��ن �لعق��ل �لعرب��ي، بني��ة �لعقل 
�لعرب��ي، �لعق��ل �ل�شيا�ش��ي �لعربي، �لعق��ل �لأخالقي 
�لعربي.. وثمة قر�ءة مهمة لطروحات �جلابري كانت 
قد جرت على يدي �ملفكر �ل�ش��وري جورج طر�بي�شي، 
وقد وجدت فيها �شخ�ش��نة م�رصوع��ه "نقد نقد �لعقل 

�لعرب��ي" لالأ�ش��ف �ل�ش��ديد، ففي��ه م��ن �لأخط��اء م��ا 
يجعلنا يف منطقة عدم �لغفر�ن لكاتب بحجم و�أهمية 
طر�بي�شي!!. ففي هذ� �ل�شدد يتكون م�رصوع طر�بي�شي 
م��ن : نظرية �لعقل، �إ�ش��كاليات �لعق��ل �لعربي، وحدة 
�لعقل �لعربي �لإ�شالمي، �لعقل �مل�شتقيل يف �لإ�شالم. 
وه��ي �لرباعية �ملعنونة ب�"نقد نق��د �لعقل �لعربي"، 
و�أحل��ق بها طر�بي�ش��ي : �ملعجزة �أو �ش��بات �لعقل يف 
�لإ�ش��الم، من �إ�ش��الم �لق��ر�آن �ىل �إ�ش��الم �حلديث، مع 

عدم وجود �لعنو�ن "�لنقد نقدي".

مع�ذ حممد رم�ش�ن

قراءة في »المثقف التكفيري« 
وبراءة محمد عابد الجابري
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ولأننا نعي�س يف جمتمع دوغمائي ينغلق على نف�شه 
وي��رى  �حلقيقة مبنظاره �ل�شخ�ش��ي بحك��م – �لألفة 
و�لعادة – بطبيعة �حلال.، فهو يعمل على �رصب كل 
حقيقة مغايرة �أو معار�ش��ة في�ش��تخف بالر�أي �لآخر 
ول يقيم له وزنا ول يعطيه �مل�شاحة �لكافية للتعبري 
عن نف�ش��ه. ل �أطمع هنا بتمرد فكري لكني �أ�شعى �ىل 
نتيجة خمالفة للماألوف و�ل�ش��ائد يف قر�ءة �جلابري 

يف حالة ت�شبه �خلروج من �لأغالل �لثقيلة 
�لت��ي تكبل فكرنا وثقافتنا. من �ملوؤكد �أن 
كثريين يرون  "طائفية �جلابري ودهائه" 
م��ن خالل متريره مل��ا يوؤمن به من �أفكار 
بغطاء معريف!!!، وهي قر�ءة تبدو ب�ش��يطة 
باملقارن��ة م��ع �طروحات عميق��ة تنطلق 
م��ن معرفي��ة �جلاب��ري. و�ش��تنتهي ه��ذه 
�لروؤي��ة عن��د كثريين بالت�ش��ليم بطائفيته 
ومنه��م �لدكت��ور عل��ي ح�ش��ن هذيلي يف 
كتاب��ه "�ملثقف �لتكف��ريي")1( ويف هذ� 
�لكتاب تاأتي فر�ش��ية مناه�شة �جلابري 
لفكرة �لت�شيع من خالل �تهامه لل�شيعة ب� 

"�لهرم�شية".. 
�بت��د�ء ميكننا ع��دَّ هذ� �لكت��اب من �لكتب 
�لتي تاأتي من خلفية �يديولوجية منغلقة 
على نف�ش��ها بطريق��ة عنفي��ة يف �لقر�ءة، 

وهي طريقة �شطحية للغاية يف حتليل �لروؤى �ملغايرة 
لفكرنا وثقافتنا. و�ش��تعتمد هذه �لقر�ءة �لإ�شارة �ىل 
فق��ر�ت من �لبح��ث �ملذك��ور لتحليله ق��در �لمكان، 
فمث��ال ي�ش��ري د. هذيلي �إىل طبيعة �مل�ش��در �لعرفاين 
عن��د �جلابري من خالل تاأكي��د �لعقدة �لتي متتد من 

بو�ش��فهم  �لليرب�لي��ني  م��ن  موؤيدي��ه  �إىل  �جلاب��ري 
نفعيني وبر�غماتيني : "هذ� �مل�ش��در هو �لذي ُي�َشِكل 
عق��دة يف فك��ر �جلاب��ري و�لفك��ر �للي��رب�يل عمومًا، 
ذل��ك �أنه فكر نفع��ي بر�غماتي و�ش��ويل �أن��اين يريد 
�أن يح�ش��د �لأرباح ب�شكل �رصيع و�آين، �أما �هلل و�ليوم 
�لآخ��ر، هو غ��ري متاأكد من �أن َثم��ة �هلل ويومًا �آخر ((

حممد جابر �لعابدي

جورج �لطر�بي�شي
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)2( و�شينبثق �شوؤ�ل يفر�س نف�شه 
َل �لباحث  بقوة لفتة : كيف َتَو�شَ
�لنتيج��ة؟ ه��ل  �جلاب��ري  له��ذه 
وج��ود  م��ن  متاأك��د  غ��ري  فع��اًل 
�هلل و�لي��وم �لآخ��ر؟ �لأم��ر �ل��ذي 
�ش��يقودنا لت�ش��اوؤل �آخر: هل ثمة 
حر�ك للجابري على �شعيد �لنقد 
�لالهوتي ليتو�شل لهذه �لنتيجة؟ 
بالعق��دة  يع��ن  مل  �جلاب��ري  �إن 

�مل�ش��ار �إليها من قبل �لباحث، �إمنا كانت مق�شدياته 
خمتلفة كث��رية عما  �أورده �لباح��ث. يقول �جلابري: 
"�إننا قد �خرتنا �لقيام بالنقد �لإبي�ش��تمولوجي، نقد 
�آليات �ملعرفة و�أُ�ش�شها، ولي�س بالنقد �لالهوتي �لذي 
يتعر�س لق�ش��ايا �لدين... ونح��ن لي�س من �هتمامنا 
ول من �خت�شا�ش��نا �لتح��رك يف �إطار �لعقل �لديني، 
�إ�شالميًا كان �أم م�شيحيًا")3( فكيف �شي�شل للنتيجة 
�ملذكورة و�لرجل ل �ُش��غل له بالالهوت؟! ولو و�ش��ع 
د. هذيلي ��ش��م �أركون بدًل عن �جلابري لكان للكالم 

"معنًى وقيمة.
ي��رد يف كتاب "�ملثق��ف �لتكفريي" �تهام��ا للدكتور 
�جلاب��ري بتبني �لفكر �ل�ش��يعي للهرم�ش��ية �أو �ل�رصك 
�لأم��ر �لذي وقف قبالته د. هذيلي برد قا�س وعنيف. 
ويف �ش��وء ذل��ك �شيت�ش��اءل �لقارئ عن م��دى �أحقية 
�لباحث يف �تهام �جلابري على هذ� �لنحو. ثم هل �أطلق 
�جلابري ت�ش��نيفات من قبيل : )معق��ول، ل معقول( 
م��ن موقع �لتقييم؟ ه��ل �أر�د �أن يق��دح بالالمعقول؟ 
هذه �ل�ش��ئلة �شتبزغ ب�شبب من خطورة �لإتهام �لذي 
يتعر�س له �جلاب��ري يف طرح لفت. يقول �جلابري: 

"�إنن��ا ل نربط هذ� �لت�ش��نيف باأية دللة قيمية ول 
نق��دح يف �لالمعق��ول ول يف � �مل��وروث �لقدمي � كما 
�أننا ل ن�ش��در عن نظرة رومان�ش��ية �ىل نوع ما من � 
�ملعقول �، وبالتايل فنحن ل نعطي لهذه �لت�شنيفات 
�إّل م��ا لها من قيمة منهجية.. نعم نحن ننحاز للعقل 
ونعم��ل عل��ى خدم��ة ق�ش��يته ولك��ن ل على ح�ش��اب 
�ملو�شوعية يف �لبحث ول �نطالقًا من ت�شور � مثايل 
� للمعقول و�لالمعقول، فلي�س هناك قدميًا ول حديثًا 
معقول متحرر متامًا م��ن �لالمعقول، وباملثل، لي�س 
هناك � موروث قدمي � ميكن عزله هكذ� بني مزدوجني، 
عّم��ا عربنا عنه قبل ب� "�لفكر �لديني �لعربي" و�لذي 
نق�ش��د ب��ه �لكتاب و�ل�ُش��نة كما ميك��ن �أن ُيقر�أ د�خل 
جمالهم��ا �لت��د�ويل، ذل��ك لأن هذ� �ملج��ال �لتد�ويل 
نف�شه يتحدد �أ�شا�شًا ب�" �ملوروث �جلاهلي" �أي بنوع 
�لثقافة وم�ش��توى �لفكر �ل�ش��ائدين يف مكة و�ملدينة 
عل��ى عهد �لنب��ي.. �إن ه��ذ� �ملجال �لت��د�ويل �لعربي 
�جلاهلي � �لإ�ش��المي مل يكن منغلقًا ول كان معزوًل 
عما ُنَعرب عنه هنا ب� � �ملوروث �لقدمي � و�لذي نق�شد 
ب��ه ذل��ك �خلليط من �لعقائ��د و�لديانات و�لفل�ش��فات 
و�لعل��وم �لتي �نتقلت �ىل �لد�ئرة �لعربية �لإ�ش��المية 

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.
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ع��رب �لفتوح��ات ودخول �لبالد �ملفتوح��ة حتت ر�ية 
�لدولة �جلديدة دولة �لإ�شالم (()4( ونقل فقرة طويلة 
هن��ا للجاب��ري مبعث��ه �أهمية ه��ذه �لأطروح��ة �لتي 
تو�ش��ح للقارئ غياب �لقدح و�لتقييم يف هذه �لروؤية 
�لت�شنيفية. فهل �أقت�رصت "�إبي�شتمولوجيا" �جلابري 
عل��ى "�إتهام" �ل�ش��يعة فقط بتبني �لهرم�ش��ية؟ �أم �إن 
�لالمعق��ول و�لهرم�ش��ية قد �نت���رص� يف �أماكن �أخرى 
د�خ��ل "�لبي�ش��تمي" �لإ�ش��المي؟ .  وللتو�ش��يح �أكث 
�إن د. هذيلي ي�ش��ري به��ذ� �ل�ش��دد �إىل �إتهام �جلابري 
م��ن خ��الل �إ�ش��ارة �لأخ��ري �إىل تاأثري مدر�ش��ة حر�ن 
عل��ى �لفكر �لفل�ش��في �لإ�ش��المي باإ�ش��هاب يف كتابه 
"نحن و�لرت�ث" و�إن �لأخري قد �أفرد �ل�ش��فحات من 
127 �ىل 133 لهذ� �ملو�شوع، ويق�شد هذيلي تاأثري 
مدر�ش��ة ح��ر�ن على فكر "�بن �ش��ينا، �خو�ن �ل�ش��فا، 
�ل�ش��يعة وخا�شة �ل�ش��ماعيلية، �لفيل�ش��وف �لكندي، 

�لر�زي �لطبيب، �لفار�بي، �لفكر �ل�شني و�ل�شويف". 
�إن �لدق��ة حتتم علين��ا تدقيق خط��اب �جلابري �لذي 
يف���رص مب��ا ل يقبل �ل�ش��ك مق�ش��ديات روؤيت��ه :"و�أما 
�لفكر �ل�ش��ني و�لفكر �ل�ش��ويف فاإن �أيًا منهما مل ينج 
من �لتاأثري �حلر�ين رغم عد�ئهما للفل�شفة و�لفال�شفة، 
لق��د قب��ل �أهل �ل�ش��نة عل��ى �لعم��وم �لتاأوي��الت ذ�ت 
جو�ن��ب  م��ن  لكث��ري  �حل��ر�ين  �لهرم�ش��ي  �مل�ش��در 
�حلي��اة �لروحي��ة يف �لإ�ش��الم، و�عت��ربو� "هرم���س" 
نبي��ًا و�أعط��وه ��ش��م �لنبي �إدري���س ، كم��ا جعلو� من 
�غاثادميون �لنبي �ش��يت، �أما �ملت�شوفة �لإ�رص�قيون 
فاإن �آثار �لفكر �حلر�ين و��شحة يف كثري مما يحكونه 
"م�ش��اهد�تهم")5(. وبذل��ك ��ش��بح و��ش��حا �ن  يف 
ن�س �جلابري ل غبار عليه، و�إن �أهل �ل�ش��نة – �لذين 

يتع�ش��ب لهم �جلابري- بح�ش��ب �لإدع��اء ، كانو� قد 
تاأثرو� بالهرم�شية!!.

االإقتط�ع بق�شد الت�شويه !! 

ينق��ل �لباح��ث د.هذيلي، ع��ن �جلابري ن�ش��ا طويال 
تعر���س فيه �لخ��ري للمعقول و�لالمعق��ول يف �لفكر 
�ل�ش��المي، مبينا بعدها يف تعليقه :"�أما يف �ش��وريا 
و�لع��ر�ق و�إي��ر�ن �لكربى فلق��د ظل �مل��وروث �لقدمي 
فيه��ا يو��ش��ل �حلي��اة يف بني��ة �ملعتق��د�ت �لدينية 
�جلديدة �لتي جاء بها �لإ�شالم، �إما كعنا�رص م�شترتة 
ل و�عي��ة، و�إما كتيار�ت تتن��ازع �لبقاء مع �ملعقول 
�لدين��ي، �لبي��اين �لعرب��ي، �ىل �أن مت �ندماجه��ا يف 
�ش��يغة و�ح��دة هي �لفك��ر �ل�ش��يعي وم��ا يرتبط بها 
من تي��ار�ت باطني��ة")6( وبالع��ودة �ىل تدقيق هذ� 
�مل�ش��در يف كتاب �جلابري "تكوي��ن �لعقل �لعربي" 
�لنق��ل مل يك��ن تام��ا  �أن  144 تب��ني  يف �ل�ش��فحة 
و�أمين��ا، فاجلابري مل يقف عند )�لفكر �ل�ش��يعي وما 
يرتب��ط به من تيار�ت باطني��ة( وينتهي، بل قال بعد 
ذلك "كالت�ش��وف و�لفل�شفة �لإ�رص�قية وما تفرع منه 
من تي��ار�ت فكرية وباطنية" ول يخفى على �لقارئ 
"�لذكي" باأن رفع �لعبارة �لأخرية �شُي�شّكل "�لتبا�شا" 
يف �لفه��م ونق��ل �ش��ورة مل تك��ن ق��د خط��رت بذهن 
�جلابري، لأن مق�ش��ديات �لنقل عند �لباحث �شت�ش��ري 
�إىل �أن �جلاب��ري يريد ��ش��تقر�ر �لالمعق��ول يف �لفكر 
�ل�شيعي وما يرتبط به من تيار�ت، �لأمر �لذي يوحي 
بطائفي��ة �جلابري وتكفرييته. بينما �ش��يكون �حلال 
عن��د نقلها بالأمان��ة �لعلمية �لدقيقة باأن �لت�ش��وف 
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و�لفل�شفة �لإ�رص�قية، قد نهلت من �لالمعقول نف�شه.. 
نع��م ق��د يوح��ي ن�س �جلاب��ري ب��اأن �لفكر �ل�ش��يعي 
ه��و �ملق�ش��ود �أوًل و�أخ��ري�ً، لأن��ه قد ربط �لت�ش��وف 
و�لفل�ش��فة �لإ�رص�قية به - �أي �لفكر �ل�ش��يعي - وهذ� 
م��ا توحي ب��ه �لكلمتان )وم��ا تفرع من��ه(، لكن هذ� 
�لإ�ش��كال �ش��يزول عن �لقارئ �لدقيق لأب�شتمولوجيا 
�جلابري؟ فالفكر �ل�ش��يعي و�لت�شوف و�لإ�رص�ق كلها 
و�قعة �ش��من �لنظام �ملعريف �ملو�شوم ب� "�لعرفان" 
وفق �لت�ش��نيف �لأب�ش��تمولوجي لأنظمة �ملعرفة من 
ِقَب��ل �جلاب��ري، ومعل��وم بان �لت�ش��وف بحر و��ش��ع 

وعابر للتمذهب..

العلقة بني الغرب واالإ�شلم 

يتح��دث �لباح��ث عن �لعالق��ة �ملتبادلة ب��ني �لغرب 
و�ل�ش��الم، �ليوم ويف �مل�شتقبل وفق روؤية �جلابري، 
باعتباره��ا عالق��ة �ل�ش��يد بالعب��د – �لغ��رب �ل�ش��يد 
و�لعب��د �مل�ش��لم – ث��م ينقل عب��ارة �جلاب��ري كاملة 
�لتي ت�ش��ري �إىل تلك �لعالقة �مللتب�ش��ة فل�شفيا " و�إذن 
فالعالق��ة �لقائمة �لآن بني �لغرب من جهة ، و�لعرب 
و�مل�ش��لمني و�لعامل �لثالث من جه��ة �أخرى، هي من 

جن�س عالق��ة �ل�ش��يد بالعبد: 
وه��و  �لعب��د  ي�ش��تغل  �ل�ش��يد 
يحت��اج �إلي��ه �إذ تتوقف عليه 
و�لعب��د  �ش��وؤونه،  م��ن  كث��ري 
يع��اين م��ن �ل�ش��يد ولكنه هو 
�لآخر حمت��اج �ليه")7( ولنا 
يف ذل��ك جمموعة مالحظات 

جنملها مبا يلي : 
اأوال: من خالل "ن�س" �جلابري نر�ه يتكلم عن حالة 
"موج��ودة" فعاًل، فهو مل يدُع لهذه �لعالقة، بل هي 
عالق��ة موجودة عل��ى �لأر�س � بر�أيه � وقد و�ش��فها، 
وه��ذ� و��ش��ح م��ن خ��الل كالم��ه )و�إذن فالعالق��ة 
�لقائم��ة �لآن ...(، �أم��ا د. هذيلي فو��ش��ح من كالمه 
باأن �جلاب��ري "يدعو" �ىل هذه �لعالقة، �ش��و�ء �ليوم 
�أو غ��د�ً! نعم لو �قت�رص د. هذيلي على كالمه )يتحدث 
�جلابري ... بني �لغرب و�لإ�ش��الم( ملا �ختلف و�شفه 

عن ُمر�د �جلابري.
�لغ��رب  ب��ني  )�لعالق��ة  هذيل��ي  د.  عن��و�ن  ث�نيــــ�: 
و�لإ�ش��الم( - وقد "�أَكَد" هذ� يف �رصحه-  عنو�ن غري 
دقيق؟ فن�س �جلابري "�ملنقول" يتحدث عن �لعالقة 
بني �لغرب و�مل�شلمني، ل �لغرب و�لإ�شالم!، فالإ�شالم 
ك�"منظومة" عقدية �شيء، و�مل�شلمون ك�"�أ�شخا�س" 
ينتمون له �ش��يء �آخ��ر، وهذ� �لأمر و��ش��ح ل يحتاج 
لإثب��ات.، ول �أعلم كيف يخفى على �لباحث مثل هذ� 

�لمر.
ث�لث�: ينهال �لباحث على �جلابري بطريقة قا�ش��ية 
فينعت روؤيته ب�"�إ�ش��فاف وحقد و��ش��طغان وهزمية 
وغب��اء ودعوة للم�ش��لم باأن يك��ون عبد�ً لال�ش��تكبار 
�لعاملي وين�ش��ى �أو يتنا�ش��ى 
عبوديت��ه هلل عز وجل" وهذه 
�لتو�شيفات متر على  �لقارئ 
كت��اب  يف  ح��ادة  ب�ش��ورة 
هذيلي "�ملثق��ف �لتكفريي"، 
يف ح��ني �أن روؤي��ة �جلاب��ري 
تتلخ�س يف تف�شري وتو�شيح 

الجابري لم يكن طائفيا 
وال تكفيريا وال حاقدا.. 

انما كان باحثًا َيَتَطَلُع 
الى »الحياد«
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�لعالق��ة �لت��ي ترب��ط �لغ��رب يف �ل�ش��الم مبايل��ي : 
"م��ن �لطبيع��ي جد�ً �أن ي�ش��عر �لغرب ب��اأن �أي تقدم 
ُيحققه �لعرب و�مل�ش��لمون �ش��يكون على ح�شابه، لأن 
م�ش��احله يف ب��الد �لعرب و�لإ�ش��الم تقت�ش��ي ذلك، 
وه��ذ� مفهوم ولكن يجب �أي�ش��ًا �أن يكون مفهومًا �أن 
�لعرب و�مل�ش��لمني ل ي�ش��تطيعون يف �لظرف �لر�هن 
عل��ى �لأقل حتقيق �لتقدم ب��دون �لتعامل مع �لغرب. 
�إن �لنفط يف بالد �لعرب �ش��يبقى �ش��يئًا ل قيمة له �إذ� 
مل ي�ش��رته �لغرب، �أ�ش��ف �ىل ذلك �ملو�د �لأولية")8( 
... فهل يوجد يف كالم �جلابري ما ي�شوغ للباحث �ن 

ينعته بالتو�شيفات �ملذكورة!! 
رابعــــ� : م��ن خ��الل �لق��ر�ءة وتتب��ع �مل�ش��ادر �لتي 
�عتمده��ا د. عل��ي ح�ش��ن هذيل��ي يف كتاب��ه �ملثقف 
�لتكف��ريي، مل جن��د كت��اب �جلاب��ري �مله��م "�لعق��ل 
�ل�شيا�ش��ي �لعربي" مع �مل�شادر �ملعتمدة يف كتابه. 
�لأم��ر �ل��ذي ي�ش��ري �إىل تركي��ز �لباح��ث عل��ى كتاب 
"تكوي��ن �لعق��ل �لعرب��ي لتاأكيد مبتغ��اه.. وعلى �ية 
ح��ال ف��ان �جلاب��ري يف كتاب��ه �لعق��ل �ل�شيا�ش��ي 
�لعرب��ي �شي�ش��ري �إىل م�ش��الة تعد من �أخطر �مل�ش��ائل 
يف تاري��خ �لفك��ر �ل�ش��المي، وه��ي م�ش��األة �خلالفة 
و�لإمامة وحادثة �ل�ش��قيفة. ومن ثم  فنحن نعدُّ خلوَّ 
قائمة �لباحث من هذ� �مل�شدر خطاأ منهجي ل يغتفر 
��ش��تناد� ملا تفرت�ش��ه �ملو�ش��وعية و�لدق��ة �لعلمية 
و�ملنهجية.، ��شافة �ىل تعمد �لباحث على ما يربهن 
تع�ش��ب �جلاب��ري وطائفيته وتكفرييت��ه بعد عبوره 
م�ش��ادر مهم��ة تن�ش��ف �جلاب��ري وتوؤك��د حياديته 

ومو�شوعيته.
بعد هذه �لق��ر�ءة �ملوجزة و�ملكثفة، �ش��يتبني لنا �أن 
�جلاب��ري مل يك��ن طائفي��ا ول تكفريي��ا ول حاق��د�.. 
�من��ا كان باحثًا َيَتَطَلُع �ىل "�حلي��اد" ما �أمكن ذلك، 
وروؤيته كانت "نقدية ومو�ش��وعية" مع �جلميع، ومل 
يك��ن "متحيز�ً" لطرف دون �آخ��ر.. و�أن "�حلكم" على 
�جلابري و�ش��و�ه، يجب �أن يتم بع��د "قر�ءته" بتمعن 
ودق��ة، وبطبيعة �حلال ف��ان هذه �جلول��ة "�لنقدية" 
�ل�رصيعة خمت�ش��ة ببيان موقف �جلابري "�لطائفي" 
�ملزع��وم من قبل د. علي ح�ش��ن هذيلي، �أما "�حلكم" 
على �أفكاره ب�"�لإيجاب و�ل�ش��لب" فاأمر �آخر ل يعنى 

به هذ� �لبحث.

)1(  �ملثقف �لتكفريي، در��ش��ة ، د. علي ح�ش��ن 
هذيلي، د�ر �لرو�شم، بغد�د،  ط1، 2015 

)2( �ملثقف �لتكفريي، �س28 
)3(  �لرت�ث و�حلد�ثة �س131

)4(  تكوين �لعقل �لعربي )نقد �لعقل �لعربي1(، 
حمم��د عاب��د �جلاب��ري، ط7 ب��ريوت 1988 ، 

مركز در��شات �لوحدة �لعربية، �س141
)5( �لرت�ث و�حلد�ثة �س130
)6( �ملثقف �لتكفريي �س48 

)7( ق�شايا يف �لفكر �ملعا�رص �س95-96
)8( �مل�شدر نف�شه �س131-132 

         الهـوامـــــ�س 
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تتنف�س ق�ش��ائد �ل�ش��اعرة عبري �ل�شامر�ئي يف ف�شاء 
)�لآخ��ر( �ملجّمل بالكث��ري من �لأ�ش��ئلة وهي حتتفي 
بروؤي��ة مغاي��رة و�إيق��اع خمتل��ف، يت�ش��اكل فيه كل 
�ش��يء ويط��رح �لكثري م��ن ر�ش��ائل �لإبالغ ب�ش��عرية 
تنح��از �ىل �جلم��ال. ولع��ل ه��ذ� �لتن��ّوع يف ت�ش��طري 
�ملعنى وت�ش��عريه باقت�ش��اد لغوي جمي��ل، هو �لذي 
دعا )�لأنا( �أن توؤ�ّش���س حركته��ا �جلمالية على ح�س 
�ش��عوري وتكثيف عاطفي، نلحظ فيه �ختالفا ن�شقيا 

�إبد�عيا ينماز بالكثري من �ل�شور و�لعالمات �مللفتة 
�لتي تندفع بقوة �إىل ذهن �لقارئ، لتبني �ُشّلم �لإثارة 
و�لده�شة بن�ش��ق ينفلت من �أ�شابع �ل�شاعرة، ليتحول 
كل �شيء �ىل جدل حو�ري بني �لذ�ت و�لآخر، باآليات 
تغّذي �لق�ش��د وتوؤّثثه بطريقة لعقالنية، ك�ش��كل من 

�أ�شكال جمالية �لتلقي. 
�إن جماليات �لق�ش��يدة تكم��ن يف حّيزها �لختاليف 
بني �ملر�ِش��ل و�ملر�َش��ل �ليه، ل��ذ� ميكن لن��ا �أن نف�رّص 

د. ن�ظم ال�شويداوي

سؤال الدهشة وترميز المكبوت 
قراءة استنطاقية في ديوان )يواقيت( لعبير السامرائي
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ق�ش��يدة �ل�ش��امر�ئي عل��ى �أنها خطاب 
�لأوىل  غايته��ا  حم��اور،  ثالث��ة  م��ن 
و�لأخرية ه��ي �إغر�ء �ملتلق��ي و�إقناعه 
�أن ل يرتك كلمة �إل وين�شد لها تف�شري�. 
ففي �ملحور �لأول، نلحظ تر�كم �لأ�شئلة 
�لت��ي تت�ش��ظى يف كل م��كان، وهذ� ما 
يحمل��ه �لعنو�ن )يو�قي��ت( من وظائف 
كالوظيف��ة  جيني��ت،  ج��ري�ر  حدده��ا 
�لو�ش��فية و�لإيحائية و�لإغر�ئية، وقد 
متكّنت �ل�شاعرة �أن ت�شفي عليه �شبغة 
�ل�شيء �لنفي�س، لأنها _ بب�شاطة _ تريد 
�كتنازه وتوزيعه على تخوم �لق�ش��يدة 

مبفرد�ت مر�شوفة وعناية فائقة. 
ويف �ملح��ور �لث��اين، ت�ش��تبك ذهني��ة 
�ل�ش��اعرة مب��ا ه��و متوق��ع م��ن �أحالم 
وروؤى وتفا�ش��يل حافل��ة بالذكريات، 
لتتح��ول كله��ا �ىل جدل ح��و�ري يفتح 
ناف��ذة ويغل��ق �أخ��رى، باآليات ت�ش��دم 
�أفق �لتوقع عند �لقارئ )�جليد(.                                                                             

يف حني حتّدث �ملحور �لثالث من ق�شيدة 
�ل�ش��امر�ئي ع��ن �لإ�ش��رتجاع باإيجاز مكّث��ف خلقته 

�لأفعال �ملرت�كمة يف بطن كل ق�شيدة. 
بهذ� �لزخم �جلمايل توؤ�ّش�س عبري �ل�شامر�ئي مملكتها 
�ل�شعرية على عر�س )�لآخر( �ملليء باحلد�س و�لتاأويل 
وتنفتح على �أكث من معنى، ليت�ش��ظى �لق�ش��د لديها 
�إىل �لكث��ري من �لتخ�ش��يب �ملحّم��ل بتقانات �ملناخ 
�ل�ش��عري �ملتلّون مبقارب��ات مفهومي��ة خمتلفة من 
ن���س لآخ��ر. و�لغري��ب من ه��ذ� كل��ه، �أنها تكت�ش��ف 

�مل�شمر من �لأ�ش��ياء بقلبها كلما توّجهت ب�شوؤ�ل �ىل 
�لآخر : 

طرق��ت �لقلب لكن �أين بابك ؟  / �أل تدري ؟  ميرمرين 
غيابك / على روحي                                   

  �أعّول كل �ش��وقي  / في�ش��قيها �غرت�بي و�غرت�بك  /                                      
عط�ش��تَك �أيها �ملبع��وث ماًء / وجئتك �ش��اعيًا يكفي 

ر�شابك  .. 
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�إن �ش��وؤ�ل �لده�شة )�أين بابك( 
�ل�ش��عري  ينح��رف بامل�ش��هد 
�إىل �لكث��ري من �لتنبوؤ�ت �لتي 
تخرتق عو�مل �للحظة �ل�شعرية 
�ملنفلتة �إىل �أق�شى نقطة من 
ذلك �حل�شور �ملوؤّجل لالآخر، 
ويب��دو �أن جغر�في��ة �لغي��اب 
�لقل��ب.  بجغر�في��ة  مرتبط��ة 
و�لفع��ل )ميرم��رين( في��ه من 

�لإندها���س وفيو�ش��ات �ملعنى بني �ل��د�ل و�ملدلول، 
ماي�ش��ي بالكثري من �لعالمات �ملت�شاكلة مع ثنائية 
)�ملغل��ق _ �ملفتوح( لت�ش��بح حلظ��ة �لنغالق عبارة 
ع��ن نقطة يف ح��دود �لت�ش��ديق �لذي تطرح��ه �لذ�ت 
وتتمناه، وت�شع له مربر�ت �لقول : )�أعّول كل �شوقي( 
ويف مثل هذ� �لإجر�ء �لأ�ش��لوبي، في�س من �ملفاجاأة 
�لتي تك�رص كل هذه �لرتابة وهذ� �لتمرد �لذي ميار�شه 
�لآخ��ر. بيد �أن حماولة �لإف�ش��اح عن �مل�ش��كوت عنه 
يف �للحظ��ة �ل�ش��عورية �مل�ش��تهاة هو ماتري��د �لذ�ت 
�لو�ش��ول �لي��ه، وت�ش��تجدي ل��ه كل مرم��وز�ت �لقول 
�لقابل��ة لإذعان �لآخر ومر�وغته و�إثر�ئه باملزيد من 
�لتحري�س و�ملناورة، و�ش��ول �ىل �إنفر�جة تتمناها، 
فر�ها تاأتي بالفعل �ملتعدي )عط�ش��تك( �لذي �شّجل 
ح�ش��وره يف بريد �لق�شيدة، كتج�شيد لقوة �ل�شتياق، 
و�خ��رت�ق ر�م��ز لكل �خللفي��ات �جلمالي��ة يف �أعماق 
تربة �لن�س. ويبدو �أن �لنت�شاب �لأزيل لالآخر، و�لذي 
تقاطعت فيه ف�ش��اء�ت �لإح�ش��ا�س ب�شيء مفقود، هو 
�لذي يحدد قيمة �لن�س بوعي رمبا يعجز �ملتلقي عن 

فهمه �أو ��شتبد�له بدللة مغايرة . ومثل هذ� �لحتياج 
ل يخلو من �ش��لبيات �ملوق��ف. لكون �لآخر قد تو�رى 
عن �لنظار، �إذ ل ميكن لل�ش��اعرة �يقاف كل هذ� �ملد 
من �ل�ش��وق م��امل تنفتح على �لف�ش��اء �لدليل للن�س 
مبعرفة تخييلية تتحرك بكل �جتاه.                                      

وبقي على �ل�ش��اعرة �ن تتوّقع �ش��يئا ممكن ح�ش��وله 
ب��اأي حلظة، ولو �ش��من ح��دود �لفرت����س �ملاأمول، 
فم��ا كان منها �ل �ن تتوّدد للغة �ش��من �ش��ياق خلق 
�لبد�ئل و�لأمنيات، وهذه �للحظة �ملفرت�شة هي �لتي 
تت��الزم مع �ملعقول وحتّفز �لكث��ري من دو�ئر �لتمني 

يف ذ�كرة �لزمن :

َمن َعلََّمه                                          
يق�شو َعَليَّ لأرَحمه                                   

لي�شيب قلبي مثَل حلٍن �َفهمه                              
من عّلمه                                         

�ن �لعيون �ذ� بكْت                                    
ترقى �ىل طبع �لغيوم                                  

كدمّيْه   
                                        

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
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تعتمد �ل�شاعرة �لف�شاء �لنقالبي ميد�نا للتعبري عن 
�ش��عورها �لد�خلي، وتتخذ من �ملفارقة م�ش��ار� وهي 
توزع كلماتها و�أ�ش��طرها �ل�ش��عرية توزيعا يت�ش��اوق 
�لتموي��ه لإدر�ك دلل��ة  �ل�ش��اعية نح��و  م��ع لغته��ا 
�لحتم��ال مع �لآخر )... يق�ش��و عل��يَّ لأرحمْه( وتغدو 
ثنائي��ة �لنغالق و�لنفت��اح لعبة �ش��اربة يف �أغلب 
ن�شو�س �ل�ش��اعرة، فهي حتّر�س �ملجاز على �لتمرد 
�لد�ئ��م و�لتفّل��ت �مل�ش��تمر، �ش��عيا ور�ء �إث��ارة جديدة 
للعب��ة �لأ�رص�ر �لتي تتقنها، م��ن �أجل �أن تاأخذ كامل 
حريته��ا يف �لتح��رك و�لتمظهر و�لتفنن يف �لك�ش��ف 
عن خمبوء�ت �لآخر، فهي �إذ ت�شتدعيه، �إمنا ت�شتدعيه 
بوعي حاد، وبهند�ش��ة تك�ش��ف عن حجم ��شتعد�دها، 
ل�شتح�ش��اره بح�س �شويف ينفتح على �آفاق خيالية 
غ��ري حم��دودة. وهن��ا تدف��ع �لين��ا باأحد ن�شو�ش��ها 
باجتاه هاج�س �لإخفاء و�لتمظهر، متنقلة بني ح�ش��د 
م��ن �لتاأمل و�لتوّقع عرب ت�ش��غيل �آل��ة �لحتياج هذه 

�ملرة :

�أحتاج منك لهم�شتني و�آهٍة                               
�أحتاج منك لُقبلة و�شوؤ�ِل                                

�أحتاج ولو ب�شتيمة                                   
تلغي �لرتابة من دمي                                  

يف �حلاِل                                        

ت�ش��تدعي لغ��ة �لإحتياج هن��ا، �لكثري من �لإ�ش��ار�ت 
�حلمر�ء و�لتفا�شيل �ل�شغرية و�لكبرية بال�شكل �لذي 
تت�شاك�س فيه �ل�ش��اعرة مع �للغة، وهي تلتقط �لكثري 
م��ن �ل�ش��ور بغر�ئبية فاتن��ة، متنح �لن���س مرجعية 

حّي��ة يف حلظة ماأزومة. و�مللف��ت �أن قطبي �خلطاب 
كان��ا حا�رصي��ن يف �لق�ش��يدة، �لقط��ب �لأول متثله 
�لذ�ت وهي تريد �أن تر�ّش��خ وجودها يف ج�ش��د �لن�س 
بتلوينات �ل�ش��تدعاء �ملحف��زة لالآخر، يف حني يلجاأ 
�لقط��ب �لثاين �إىل �لإن�ش��ات و�لتمنع لأن��ه يدرك �أن 

�حلاجة �ليه باتت يف متناول �ليد : 
                                                               

�أفنيُت عمري يف �نتظارك �آية 
                                  لتعوَد بال�شل�شال لل�شل�شاِل   

                                 
ومب��ا �أن ق��ر�ءة �ل�ش��عر ه��ي ممار�ش��ة عالئقي��ة بني 
�ل��د�ل و�ملدلول، فه��ي ذ�تها �آلية تك�ش��ف ع��ن روؤية 
�لقارئ و�إدخاله للم�ش��اركة يف بناء �لق�ش��يدة، لأنه 
هو �لذي يطّبق �ل�ش��فرة ويتحقق من معناها، و�أق�شد 
هن��ا �لقارئ �لنموذج��ي �لذي ح��دده )ريفاتري( و�إذ� 
كان �ش��دى �لعالقة بني �لقارئ و�ل�شاعر بهذ� �لعمق 
و�ل��ث�ء، ف��اإن مقاربتنا لل�ش��اعرة عبري �ل�ش��امر�ئي 
تاأخذ م�ش��ار� �آخ��ر، وتخرتق �حلدود �لق�ش��وى لالأنا، 
وتنفتح على م�ش��احة �أو�ش��ع من نق��اط �جلذب �لذي 
تلّت��ف حوله جمموعة من �لإيحاء�ت �لتوظيفية �لتي 

ت�شبح خارج حدود �ملمكن.                          
ويف هذ� �لن�س تهب �ل�ش��اعرة لنف�شها كل هذ� �لنب�س 
�ملع��ريف يف �لذ�ك��رة، لتدلن��ا على تفا�ش��يل دقيقة، 
ت�ش��مح لن��ا �أن نكت�ش��ف م��ا كان خمفي��ا يف �ل��ذ�ت، 
وهذه �لالزمة يف �لنتقال هي �لتي �ش��نعت �شكونية 

�لأ�شياء وجعلتها تتقد يف حو�ر مقطوع :  
                                  

ف �حَلننُي                                   ُعد كلَّما َع�شْ

ي
قد
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د 
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و�وجعْك                                          
ُقل ماَجنْت �ّياُمنا                                       

من ُغربٍة ..                                        
لتبتئ�س                                          

�يّن ُخلقُت لأ�شمَعْك                                    
ما َغرَّين منَك �بت�شاٌم                                  

�مّنا �لفيُت قلبي طائر�ً                                  
كي يتَبعْك  

                                      
هن��ا لبد م��ن وقف��ة متاأني��ة، ف�)ُع��د( يحم��ل دللة 
�لختي��ار م��ع �أنه جاء ب�ش��يغة �لأمر �لذي ي�ش��تدرج 
�لطَّلع �أن يظهر يف د�ئرة �حل�ش��اد �لروحي، من دون 
�أن يق��ف عل��ى دللة و�حدة، �منا تت���رّصب فيه �لكثري 
م��ن �لحتمالت �لو�ردة يف �أدو�ت �حلكاية )عد كلما 
ع�ش��ف �حلنني و�أوجعْك( مبعن��ى �أن �لعودة مقرونة 
بحن��ني �لآخر، و�فرت��س �لتلبية لدي��ه. وهذ� �لتحّول 
ُيفه��م على �ش��وء فهمن��ا لتجرب��ة �ل�ش��اعرة �مللونة 
باأك��ث من م��ز�ج، �لأم��ر �ل��ذي يخل��ق رّدة فعل لدى 
�لقارئ كلم��ا تدرجنا يف قر�ءة �لق�ش��يدة : )ماغرين 
منك �بت�ش��ام .......( و�ش��عور كهذ�، يدفعن��ا �ىل �إجر�ء 
قر�ئ��ي جدي��د يحّر���س عل��ى �خليال كوج��ه جمايل 
ومثري عاك�س لن�ش��ها �ملليء بكل ماهو متوقع وغري 
متوق��ع. وهذه �للعبة �لفنية �ملتقنة هي �لتي �ش��ّكلت 
خيوط �لق�ش��يدة �ملت�ش��ابكة مع بع�ش��ها، لأن �لذ�ت 
وج��دت نف�ش��ها حما���رصة بامل�ش��تحيل، بينما يظل 
�ملمك��ن ج��زء� م��ن كيانه��ا، كاإجناز تنه���س به �ىل 
رغبة �و�ش��ع يف ح��دود �لذ�ت لإر�ش��اء �لآخر ودفعه 
�ىل د�ئرة �لتلبية.                                                                                      

�أق��ول : �إن �ل�ش��عر بظاه��ره، ه��و متخيَّ��ل، يهدف �ىل 
�لإيه��ام، وه��و ح��ني يحقق ذل��ك، �منا يخل��ق عامله 
وف�ش��اء�ته فنيا وذ�تيا، حت��ى يغدو �لعامل �خلارجي 
عبارة ع��ن مرجعية حا���رصة يف ج�ش��د �لن�س، و�ن 
كان هذ� �حل�ش��ور مك�شور�، لكنه يت�شع لهوية �ل�شاعر 
ويتالزم مع �لكثري من �لإ�شار�ت يف �شياق ت�شكيل �ل

معنى.                                                             
ويقين��ا �أن �ل�ش��اعرة عبري �ل�ش��امر�ئي كانت متمكنة 
م��ن �أدو�ته��ا �لفنية، وحني نقّلب ق�ش��ائدها �ل�)26( 
�ملتناث��رة يف م��ن ديو�نه��ا، نلم���س كثاف��ة �للغ��ة 
وث��ر�ء �لدللة و�لق�ش��د �ملج��ازي. ومثل هذ� �لن�ش��ق 
يف �لتعب��ري ل يتكرر د�ئما عند �ل�ش��و�عر �لالتي نقر�أ 
ل حني تتخذ  لهن، فمرجعية �ل�شاعرة �لثقافية تتح�شّ
�شهوة �لكتابة �شبيال لها. و�أح�شب �أن معاجلة �شافية 
لن�شو�س �ل�شامر�ئي مطلوبة �لآن، لأنها ُتلقي �شوًء� 
�آخر على م�ش��احة �لق�شيدة �لأنثوية، يف �شوء غياب 
�ل�ش��و�عر به��ذ� �حل�س �ل��ذي يتلقف��ه �ملتلقي، وي�ش��د 
�نتباهه �ىل قو�نني �للغة وبر�عة �ل�شلوب.                                                     
قر�ءتي �إجماًل، �أيقظت يف د�خلي �شيئا جديد� مل �أعتد 
عليه و�أنا �أقر�أ �ش��عر� للعر�قيات، ما خال ق�شيدة �لنث 
�لتي در�ش��تها باإمع��ان يف كتابي )�نفت��اح �لن�س_ 
قر�ءة يف �ل�ش��عر �لن�ش��وي �لعر�ق��ي �ملعا�رص(. عبري 
�ل�ش��امر�ئي، حاولت بنجاح �أن ت�شون ق�شيدة �ل�شعر 
�ملوزون )�لن�ش��وي( و�حتفظت لنف�شها بهوية مائزة، 
ول �أختل��ف �أنه��ا جنح��ت يف ذل��ك، وع��ربت ح��دود 
�ل�ش��تثنائي، �أنه �إ�ش��عاع �كتمال �لد�ئرة �ل�شامر�ئية 

يف �شحون �ل�شعر.                                                   
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بولي��ة  ديرتوي��ت  مدين��ة  يف  �ل�ش��اعرة  ول��دت   -
ميت�شكان �لمريكية عام 1950

- ��ش��تغلت يف �لتعلي��م و �لتدري���س �جلامع��ي و تعد 
نا�شطة مدنية �إذ د�فعت بجر�أة عن �لقيم �لنبيلة �لتي 

توؤمن بها..  
- �ش��هدت �لكث��ري من �لوقائ��ع �لجتماعي��ة �ملريرة 

�لتي حدثت يف �لقرن �لع�رصين و وثقتها �شعر�.. 
- ��ش��تطاعت يف �ش��عرها  م��زج )ما هو �شيا�ش��ي( ب� 
)ما هو �شخ�ش��ي( بح�ش��ب ما يقوله �لناقد �لمريكي 
جوي���س كارول �وت���س مما بّو�أه����ا �أن تكون يف هذه 
�لتجربة يف م�ش��اف �شعر�ء كبار مثل بابلو نريود� و 

فيليب لفني و دني�س ليفرتوف.
- توؤمن باأن لل�ش��عر وظيفة �جتماعية بالغة �لهمية 
كونه ميثل )�شاهد� على �لع�رص و عينا على �لتاريخ( 
و ه��و �ش��عر ي�ش��تخل�س �لجتماعي من �ل�شيا�ش��ي و 
�لغاية هي �لدفاع عن �لفرد �ملقهور �أز�ء كافة �نو�ع 
�لقهر و �ل�ش��تبد�د و �لت�ش��لط  و قد �رصحت بذلك يف 
�أول �أنطولوجيا �شعرية �شمت �أ�شو�تا �شعرية خمتلفة 
م��ن �ش��عر�ء �لع��امل �أ�ش��درتها و كان��ت بعن��و�ن ) ل 
تذهب طي �لن�ش��يان: ق�شائد �شاهد �لع�رص من �لقرن 
�لع�رصي��ن( ع��ام 1993 حي��ث قال��ت )�إنن��ا تعّودنا 
�لتميي��ز بني ما هو �شيا�ش��ي و ما هو �شخ�ش��ي و �أن 

كت�بة وترجمة 
د.عبدال�شت�رعبد اللطيف م�ل الله

الشاعرة كارولين فورشه: 
الشاعر شاهٌد على العصر و عيٌن على التاريخ
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�لحتفاء مبا هو �شخ�شي ي�شكل ق�رص نظر بحد ذ�ته، 
�أي عج��ز يف روؤي��ة بنى �لقت�ش��اد �لكب��رية و من ثم  
فالدول��ة هي تطوق �لعامل �له�س للفرد و حتدده و قد 
دعت �إىل تاأ�شي�س نوع جديد من �ل�شعر ي�شتثمر كل ما 
ه��و �أجتماعي( و يف ه��ذه �ملجموعة  قدمت  جتارب 
�ش��عرية جديدة ركزت على ق�ش��ايا ف�شائع �حلرب و 
لوع��ة �ملن��ايف و رهب��ة �لعتقالت،  و هي ق�ش��ائد 
تق��ول عنه��ا �أنه��ا كتبت بعي��ون مفتوحة و �ش��ورت 

للعامل ما هو ب�ش��ع و مقزز و مرع��ب و مت تنفيذه من 
قبل وحو�س من جن�س �لب�رص مما عّزز مكانتها �شمن 
�لأ�ش��و�ت �جلدية يف �لأدب �لمريك��ي يكمل ما بد�أه 
�لني كينزبرك و ت�شارل�س �أول�شن يف حركة �لبيت�س..و 
قد عّل�ق �لكاتب جايل رون�شكي عن هذ� �لديو�ن بقوله 
)�ن �لطبيعة �لب�رصية قادرة على ت�شجيل و توثيق كل 

�لفظائع �لتي ترتكب بحق �لن�شانية و تعريها(...
- �أ�ش��درت ديو�نه��ا �ل�شخ�ش��ي �لول ع��ام 1975 
لي�ش��م ق�ش��ائد �ل�ش��با و جتاربه��ا �ل�ش��عرية و ه��ي 
فت��اة مر�هقة بنت �لربعة و �لع�رصين عاما و قد فاز 

بجائزة �شعر�ء �ل�شباب.
- ح�ش��لت عل��ى منح��ة كوكنه��امي لالإن�ش��مام �ىل 
منظم��ة �لعف��و �لدولية ف�ش��افرت �ىل �أل-�ش��يلفادور 
لتق�ش��ي فظائع �حلرب �لهلية غ��ري �ملعلنة هناك و 
تك�ش��ف �ملاآ�شي و �جلر�ئم �ملرتكبة بحق �لن�شانية و 
تردي �لو�ش��اع �ل�ش��حية و �ملعا�شية و �رصقة كافة 
�مل�ش��اعد�ت و �لعان��ات من قبل �لثل��ة �حلاكمة يف 
�لبالد كما قابلت �ش��حايا �لتعذيب و �جلوع و �لق�رص 
�لجتماعي و �غت�شاب �لن�شاء و �لتمثيل باأج�شادهن 
و ن�رصت جتربتها �ملرة عن �أل-�ش��لفادور يف كتابها 
�لت �أن ت�شطر  �لنثي )ذلك �لبلد �لذي بيننا( حيث ف�شّ
جتربته��ا هذه مبقالت �ش��حفية ل �أن تكتبها �ش��عر� 
عل��ى �لرغم م��ن �أن لوعة �ملا�ش��ي و فظاعة �لتجربة 
�أجربته��ا لحقا على  توثيقها �ش��عر� لن �ل�ش��عر كما 
تقول ياأتي تلقائيا  و هو حممل بثقل �لهم �لن�ش��اين 
و هذ� ما �رصحت به جلوناثان كوت و لذلك �أ�شدرت 
ديو�نه��ا �لث��اين و هو بعن��و�ن )�أحج��ار متدحرجة( 
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لتخو���س في��ه مبا جتن��ب �أبناء جيله��ا �خلو�س فيه 
و ه��و تعري��ة �لعامل �خلارج��ي �شيا�ش��يا و �جتماعيا 
و قيميا و ك�ش��فت عن وعي �شيا�ش��ي متق��دم و �ألتز�م 
فكري معني بت�شوير �لهم �لن�شاين و تعرية �لنظمة 
�ل�شيا�شية �لفا�شدة و تعد ق�شيدتها �مل�شهورة )�لعقيد( 
من �أبرز �لق�شائد و هي م�شتوحاة من جتربة �شخ�شية  
عن عقيد �ش��لفادوري قابلته ذ�ت مرة ليفاجئها عند 
�حلديث عن حقوق �لن�ش��ان و �ملو�طن، بتفريغ �ش��لة 
كبرية مملوءة باأذ�ن ب�رصية قطعها بنف�ش��ه  �ش��اربا 
عر���س �حلائط ب��كل �لقيم �لن�ش��انية و حمتقر� �لفن 
و �ل�ش��عر و �مل��ر�ة...و تقول عن جتربته��ا: �نها تركت 
�ل�ش��عر ه��و �ملتكل��م و �لق�ش��يدة ه��ي �لت��ي تخت��ار 
مو�ش��وعها و �ل�ش��وت نف�ش��ه ل يدري �ّية وجهة هو 
يفك��ر به��ا حلريت��ه، و مل يقدم بالت��ايل حكما بل كل 
�ل��ذي فعله هو م�ش��اهدة �لو�قعة �أو �حلدث و و�ش��فه 
باأ�ش��تخد�م لغة �ش��عرية لع��ادة �إنتاج��ه و خلق تلك 

�للحظات �لتي حدثت يف وقتها..
- يف ع��ام 1994 ن���رصت ديو�نها )م��الك �لتاريخ( 
عن �شخ�ش��ية خيالية �أبتكره��ا �لناقد و�لرت بنيامني 
عن مالك يوثق كل ماأ�ش��ي �لب�رصي��ة و �ألمها و لكنه 
بذ�ت �لوقت ل ي�ش��تطيع �لوق��وف �أز�ئها متفرجا فال 
يتعاط��ف معه��ا و يع��اين مثله��ا و يبك��ي لبكائها و 
ي��اأمل لآملها حتى قي��ل �ن �لديو�ن هو رحل��ة تاأملية 
يف ثيمات �خلر�ب و �لدمار و يف ذ�كرة ت�شعى للبقاء 
على قيد �حلياة و �لديو�ن ي�ش��تعر�س �نو�ع �لرتهيب 
و ��ش��كال �لوح�ش��ية �لت��ي باتت عن�رص� �أ�شا�ش��يا يف 
�بجدي��ات �لعم��ل �ل�شيا�ش��ي يف �لق��رن �لع�رصي��ن و 

لكن هناك مل�ش��ة �أمل بوجود خزي��ن عظيم تتمتع به 
�لروح �لن�ش��انية لتعري �لظلم و ق��د حاز هذ لديو�ن 
على جائزة لو�س �أجنلي�س لل�ش��عر و فيه نقلت جتارب 
حقيقي��ة و تر�جيديا رهيبة من زيار�تها �ىل �ليابان 
و هريو�ش��يما و �أل-�ش��لفادور و ب��ريوت و ما �أرتكب 
فيه��ا بحق �لفل�ش��طينيني  كم��ا عرت فظائع فرن�ش��ا 
يف �لبالد �مل�ش��تعمرة و ك�ش��فت �ي�ش��ا ما �أرتكب يف 

�أملانيا قبل �شقوط جد�ر برلني...
- يف عام 1997، منحت جائزة موؤ�ش�شة هريو�شيما 
برعاي��ة �ي��ر� و �أديت��ا موري�س، ل�ش��تخد�مها �ل�ش��عر 
ب�شفته و�شيلة لتحقيق �لتفاهم �لب�رصي و �لت�شالح و 
�ل�شالم فيما بني �ملكونات �لإثنية �ملختلفة و �شمن 

�ملكونات �لو�حدة �أي�شا..
- يف عام 2003 �أ�ش��درت ديو�ن )�ل�شاعة �لزرقاء(، 
و فيه ت�ش��تاأنف م�ش��ريتها يف تعرية �خلوف و �لفزع 
يف �لق��رن �لع�رصي��ن ب�ش��ور �ش��عرية موؤث��رة تاأت��ي 
للمتلقي كاجلرعات �ل�ش��وفية ب��ني �حلني و �لخر و 

قد تاأثرت فيها  بفل�شفة هيدجر و بيوبر...
- يف ع��ام 2017، �أ�ش��درت ديو�نه��ا )يف �لوق��ت 

�ل�شائع للعامل(، لتو��شل ذ�ت �ملنحى..
- لبد من معرفة  �أن �ل�ش��اعرة كارولني فور�شه هي 
مرتجمة قديرة عن �لفرن�شية فقد ترجمت ل)كالريبل 
�ألكادي��ا( و )ج��ورج ت��ر�كل( و )روبرت د�ش��نو�س( و 

)حممود دروي�س(..
-و ه��ي �لن متار���س مهن��ة �لتدري���س يف جامع��ة 
ج��ورج - ت��اون �لمريكي��ة و تر�أ���س مرك��ز لن��ان 

لل�شعريات و �ملمار�شات �لجتماعية...
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ق�ش�ئد لل�ش�عرة ك�رولني فور�شة 

غ�شة اأمل

فّكرُت بَك و �أنَت يف غمرة ذلك �لبحر، �أق�شى �ملدينة، 
من �لقبور!

حيث مل يبًق منها �شوى �أحجار عديد�ت  و منها 
ق��ربي �أن��ا: قطع��ة رخ��ام �ش��غرية تنوء بثق��ل ورقة 

�شغرية!
و كان علّي �أن �أ�شع يف �لتابوت، قفازّيك و مظلتك،

�أ�ش��افة �إىل �شبيحة يوم �أخر �أنَت ق�شيته، يف برلني، 
مع تانيا، كما �أ�شيف له �شاعًة

�أخ��رى مع َحم�َام��اٍت ُكن يحلقن حولَك، �أ�ش��افة �إىل 
زهور �لليلك �مللفوفة 

ب�ش��حيفة �لأبار و ما فيها من حكايات، �أ�ش��افة �إىل  
وقوفك دقيقة عند �ملتاري�س، و دقيقة �أخرى 

و �أن��ت فوق كتفّي �أبيك و �أنتما جتوبان حقول �لثوم، 
ثم علّي �ألآ �أن�شى

�ل�شجائر �ملرتوكة، وهي عاطلة حلد �لن عن عملها، 
كان علّي �أن �أ�شعها كلها عندك!

لك��ن بدل عن ذلك كله، و�ش��عت هذه �لكر��ش��ة و قلم 
�حلرب و قد مالأتُه تو�!

و تلك �لق�ش��يدة �لق�شرية لهولدرلني، كي ت�شتطيع �أن 

تنه�س و �أنت يف جلة غمامة!
نعم، كلكم مع بع�س- �أنَت و �لكر��ش��ة و قلم �حلرب و 

ق�شيدة هولدرلني!
و عندم��ا وقعت �لو�قعة، كنَت �أنت جمرد عجينة ورق 

و جثة مرمية على �لر�س، ت�شتمع
لقطار ميرُّ عرب غمامات كثرية من �شحب!

�أت��ر�ه هو يو�ش��ف م��ن قال و ه��و يخاط��ب �لأزل: �إن 
فينو�س لن تاأتي �إل مرة و�حدة!

�أذن �أن��َت، �ش��تكون، حينئذ، �إل �ش��بحا مي�ش��ي يف �أثر 
�شبح �آخر ل ميلك �إل حياًة و�حدًة جامدة!

�أو لعله كما تقول �أنت �لن: هناك �لكثري من �ملدن، و 
لكن لن تتكرر �أي مدينة مرتني!  

العقيد

-"كل ما �شمعته حقيقي"
-" نعم، كنُت يف منزله"

-" نعم! زوجته حملت �شينية �لقهوة مع �ل�شكر"
-"�بنت��ه كان��ت ت��ربد �أظافره��ا   و  �بنه خ��رج تلك 

�لم�شية".
هن��اك �ش��حف يومي��ة، كالب �أليفة  و م�ش��د�س على 

�لريكة �ىل جانبه.
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مة
رج

ت

فوق �لبيت،كان �لقمر بارجوحته ذ�ت �حلبل �ل�شود.
يف �لتلفزيون، عر�س لل�رصطة باللغة �لنكليزية . 

قن��اين مك�رصة ح���رصت يف د�خل ج��در�ن �لبيت كله 
جاه��زة لتك�ش��ط ركبة �أي �إن�ش��ان و جترف �ش��اقه �أو 

تقطع يدّيه و جتعلها �رص�ئط!
عند �ل�ش��باك-   م�ش��بكات حديدية كالتي تو�شع يف 

حمالت �خلمور... 
تناولنا �لع�ش��اء-  رقبة خ��روٍف و خمر� ر�ئعا...على 

�لطاولة كان جر�س ذهبي ملناد�ة �خلادمة.... 
جلبت �خلادمة �ملاجنا �خل�رص�ء و �مللح و �شنفا من 

�خلبز و �ُشئلُت �أنا كيف وجدت �لبلد. 
�إعالن جتاري باللغة �ل�ش��بانية ثم م�ش��حْت زوجت�ُه 

كل �شيء.... 
ج��رى حديث ع��ن �حُلك��م و �ل�ش��لطة و كي��ف �آل �ليه 

ب�شعوبة.... 
قال �لببغاء يف �ملمر 

-"مرحب������ا" 
و �مره �لعقيد:

-"��شكت" ثم دفع �لعقيد �لطاولة و هرع خارجا. 

رمقن��ي �ش��ديقي طالب��ا من��ي – بعيني��ه – "ل تقل 
�شيًء!" 

رجع �لعقيد بكي�ٍس كالذي حُتمل فيه �خل�شار للبيوت 
ث��م دل��ق منه عل��ى �لطاول��ة، �آذ�ن��ًا  ب�رصي��ًة مقطعة 

كان�شاف �خلوخ �جلاف!
 و ما �أُجد عبارة �أخرى �إّل بهذ� �لو�شف.

ث��م �أخذ و�ح��دة بكلت��ا يدي��ه  وهّزها �أم��ام ناظرينا  
لي�شقطها يف كا�ٍس ماء. 

فدبت فيها �حلياة...
-"لقد تعبت من هذ� �لتهريج"، هذ� ما قاله...

-"�أم��ا بالن�ش��بة للحق��وق- حق��وق �أي ف��رد، قولو� 
ل�شعبكم ُطّز فيهم!"

 و بي��ٍد و�ح��دٍة  �ش��حق تل��ك �لذ�ن بالر���س و رفع ، 
بالي��د �لخرى، �لكاأ�س �لخرية، من �لنبيذ ، عاليا يف 

�لهو�ء. 
-"�أ تريدون �شيئا  ل�ِشعركم، ل...ل؟" هذ� ما قاله! 

�إلتقط��ْت بع�ُس �لذ�ن –و ه��ي على �لر�س- بحاِت 
�ش��وِت �لعقي��د فالت�ش��قت-  وه��ي عل��ى �لر���س-  

بالر�س!
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�لفل�ش��فة مبعناه��ا �للفظ��ي تعني )ُح��ب �حلكمة( ول 
�أخفيك��م �رص�ً �أنن��ي  ل زلت ل �أرغ��ب باحلكمة كثري�ً، 
ول �أق��ف عند �أقو�ل �حُلكماء، لأنن��ي �أعدها نوعًا من 
�أنو�ع �لوعظ ل ُت�شلح جُمتمعًا، و�لفل�شفة مبعنى �أنها 
)ُح��ب �حلكمة( هي لي�ش��ت حكمة ول ت��ر�دف بينهما 
كما يظن �لبع�س، فاحلكمة تاأتي على ل�ش��ان نبي �أو 
ويل �أو �شاعر ولرمبا ت�اأتي على ل�شان جمنون، ولكن 
�لفل�شفة روؤى وتعقل يف �لقول وجتاوز لهيمنة �لقول 
�ل�ش��ائد �أ�شطوريًا كان �أم �ش��عريًا �أو دينيًا، بل وحتى 

حكميًا..
وجت��اوز  وللمعن��ى،  �ملعن��ى  يف  تنظ��ري  �لفل�ش��فة 
لتوهم��ات �لعقل �لأ�ش��طوري و�جلمع��ي وتعرية لكل 
�ش��ذ�جات �لق��ول و�لفعل يف حي��اة �ملجتمعات �لتي 

ت�شري وفق م�شار�ت �أُعَدت لها �شلفًا..
�لفل�ش��فة �عالن للخال�س من و�ش��اية �لآخرين على 

�لعقل...
�لفل�ش��فة تكتب لالإن�ش��ان تاريخ عقلن��ة وحا�رص نقد 

وم�شتقبل وعي ل و�شاية فيه لإن�شان على �إن�شان..

د. عــــــلي املــــــــرهج

بين الفلسفة والحكمة
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عد
بــــ

ــا 
ام

�لفل�ش��فة هي بحث يف �أ�شباب �لوجود للو�شول للعلة 
�لأوىل م��ن دون �عتم��اد على �أخب��ار متو�ترة جاءت 

على ل�شان ثقاة.
ل ُتبن��ى �ملعرفة يف �لفل�ش��فة على رو�ي��ة ُثقاة، و�إن 
نط��ق �لإل��ه عل��ى ل�ش��انهم، لأنه��ا معرفة تاأت��ي بعد 
تدقي��ق ومتحي�س وحتقيق، فال ت�ش��ليم ملن يروم �أن 
يك��ون م��ن �أهل �لفل�ش��فة �أن ي��ودع عقل��ه يف خز�نة 

�لأمانات عند �لُثقاة..
�لفل�ش��فة ل حتتفي فما �لحتفاء �إل �ش��رَي مع �جلمع، 
و�لفل�ش��فة ل �ش��ري له��ا مع �جلم��ع ل لأنه��ا تتنكر له 
ولقيمت��ه �لوجودي��ة، ولكن �أهلها يبحث��ون عن قيمة 
للف��رد خ��ارج هيمن��ة �جلماع��ة و�ش��طوتها وفر���س 
تف�ش��ري �أحادي لها يكون هو �حل��ق �لذي )ل جممجة 

فيه( بعبارة �لفال�شفة وغريه باطل..
ف��كل فيل�ش��وف حكيم لك��ن لي�س كل من ق��ال حكمة 

فيل�شوفا..
�لفل�ش��فة روؤى ُيجيد �لفال�شفة فيها �لبحث يف نظرية 

�لوجود و�ملعرفة و�لقيم.
ومل تك��ن عن��د �أهلها �أقو�ًل ُيطلقها من �ش��اء �لقدر �أن 
تاأتي على ل�ش��انه ط��ري�ً كان �أو حيو�ن��ًا تارة، وعلى 

ل�شان �إن�شان �أحيانًا..
�لفل�ش��فة )ع�رص تدوي��ن( لوعي �لعقل بذ�ت��ه ولذ�ته، 
�لوج��ود  يع��ي  �لإن�ش��اين  �لعق��ل  �أن  بذ�ت��ه  و�أق�ش��د 
و�أ�ش��بابه م��ن دون ��ش��تعانة بوع��ي )�أ�ش��طوري( �أو 
)دين��ي(، ولذ�ت��ه مبعن��ى �أن �لعق��ل �لإن�ش��اين يع��ي 
�أ�ش��باب �لوج��ود ل لأنه مهموم فقط مبعرفة �أ�ش��باب 
�لوج��ود وعَلة �لوج��ود �لأوىل، بل لأن��ه يروم �لبحث 
ع��ن قيمة �لإن�ش��ان كذ�ت د�خل ه��ذ� �لوجود �لذي ل 

يعي نف�ش��ه، فهو وجود مادي، ولكن �لعقل �لإن�ش��اين 
)�لذ�تي( برغبته يف �إدر�ك معنى �لوجود �ملادي �إمنا 

يرغب هو بادر�ك وجوده �لذ�تي...
يرى فيورباخ �أن �لفل�ش��فة: هي �لإن�ش��ان نف�شه �لذي  
يفك��ر، �لإن�ش��ان �ل��ذي ه��و كائ��ن ويعلم �أن��ه جوهر 
�لطبيع��ة �لو�ع��ي بذ�ت��ه، جوه��ر �لتاري��خ و�ل��دول، 
جوه��ر �لدي��ن - �لإن�ش��ان �ل��ذي هو يعل��م ويعلم �أنه 
�لهوي��ة �لو�قعي��ة ل �خليالي��ة �ملطلقة ل��كل �ملبادئ 

و�لتناق�شات.
�لفل�ش��فة �لت��ي تهمن��ا �لي��وم، ه��ي �لفل�ش��فة �لتي ل 
ت�ش��ري وفق هوى �جلمهور ول تن�ش��اق وفقًا لرغباته 

وعو�طفه. 
�لفل�شفة �ملرتبطة ب�شوؤ�ل �لو�قع و�أ�شكلته.، يف فل�شفة 
�لإن�ش��ان. من �مله��م �أن تنطلق روؤية �لفيل�ش��وف من 
�لو�ق��ع ل �لعك���س، مبعن��ى �أن ل يفر���س روؤية حالة 
عل��ى �لو�قع ويعي���س يف عو�مل �ملث��ال، ويبني مدنًا 

فا�شلة و�أخرى �شالة يف ذهنه. 
�إن مهمة �لفيل�شوف تكمن يف �لقدرة على �أن ي�شتنبط 
من �لفل�ش��فة �لنظرية وفل�شفة �ملطلق فل�شفة �لإن�شان 
وتاأ�ش��ي�س �لفل�شفة �لإن�شانية عرب نقد �لنزعة �ملغرقة 
بالبعد �لفقهي و�لت�رصيع �لالهوتي �لذي مل ي�شتغل �إل 
على �إق�ش��اء �لأن�شنة و�لإبقاء على �لالهوت وعقلنته 
و�لنظر هلل ب�ش��ورته �ملفارقة لالإن�شان، كونه �لكائن 
�مل�ش��تقل، �لذ�تي، �لذي ل يحتاج �إىل غريه، �ملوجود 

خارج �لعقل وفقًا لفيورباخ.  
�لفل�شفة �لو�قعية هي �لفل�شفة �لتي تقدم روؤية عملية 
لالإن�شان ت�شاعده يف �شناعة عامل �أف�شل. �أي �لفل�شفة 
جتعل من �لإن�شان مو�ش��وًل بعامله بو�شفه قاعدته 
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�لت��ي ي�ش��تقي منه��ا معرفت��ه �لو�قعي��ة ومو�ش��وعه 
�لأ�ش��يل �ملوجود به وله، مبا ي�ش��كل وحدة �لإن�شان 
م��ع �لطبيع��ة ووح��دة �لإن�ش��ان م��ع �لإن�ش��ان �لآخر 
بو�ش��فه �ملكمل ملعرفة �إختالف �لأن��ا عن �لغري يف 

�لفرد وتوحدهما يف �لأ�شل �لوجودي. 
قيمة �لفل�ش��فة �لو�قعية �أنها فل�ش��فة �إن�شانية، فل�شفة 
�لإن�ش��ان، �أو �لفل�شفة لالإن�ش��ان مبا يحفظ له كر�مته 

ووجوده �لفاعل يف هذ �لعامل


