أنسنة املكان  /دراسة يف شعر منى كريم
جمموعة (غياب بأصابع مبتورة ) اختيارا»
م .د .هيثم كاظم صالح
جامعة البرصة  -كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية
املقدمة :

جمــرد وعــاء  ،أو حمتــوى لألحــداث ،

احلمــد هلل رب العاملــن والصــاة

فيخاطــب الــذات اإلنســانية ويمســها .

تســلمي ًا ،أمــا بعــد تســعى هــذه

املعــريف بــن (الــذات  /املوجــود

واحلــال هــذا جيســد لنــا التداخــل

والســام عــى نبيــه وآلــه وســلم

اإلنســاين  ،واملــكان  /املوجــود املكاين)

الدراســة إىل الكشــف عــن املــكان
أوالً  ،بوصفــه ثيمــة مركزيــة يف النّــص

فتتواشــج األوارص حــد االندمــاج

تلــك النصــوص .

وكانــت نصــوص الشــاعرة (منــى

اإلبداعــي وحمــور ًا راكــز ًا  ،ومعرفي ـ ًا يف

والتشــكل فالظهــور املتداخــل بينهــا .

وتنحــاز دراســتنا للكشــف عــن البعــد

كريــم ) بمجموعتهــا (غيــاب بأصابــع

املنتقــاة  ،ومصطلحنــا هــذا  -البعــد

 ،وتوزعــت الدراســة عــى مبحثــن :

مبتــورة ) هــي حيــز الدراســة والبحــث

األنســني يف النّصــوص الشــعرية

اشــتمل املبحــث األول عــى (املــكان

األنســني – نعنــي بــه األنســنة يف

املألــوف )  ،أمــا املبحــث الثــاين فقــد

االصطــاح احلديــث ،ممّــا يكشــف عــن

تضمــن ( املــكان املعــادي )  ،وقــد

أمهيــة املــكان  ،بوصفــه قــارا» معرفيــا»

تقدمهــا مهــاد نظــري  ،ويف هنايتهــا

يف النّــص  ،وشــفرة دالــة فيــه  ،وليــس
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خامتــة خلصنــا فيهــا نتائــج الدراســة .

التعامــل معــه بوصفــه إنســان ًا  ،حيمــل

يتبنــى املنجــز اإلبداعــي الشــعري

يف النصــوص اإلبداعيــة والشــعرية

الكشــف عــن العالقــة التــي تربــط

بوصفهــا فاعلــة يف األحــداث  ،ومؤثــرة

مهاد نظري :

 ،مــن خــال نصوصــه  ،مســألة
الفــرد البــري بكونــه املحيــط بــه ،

وقــد ارتبــط الفــرد منــذ األزل بمحيطــه
اخلارجــي  ،وش ـكّل الفضــاء بــا يمثلــه

مــن ُبعــدي ( الزمــان واملــكان) تصــوره
للحيــاة  ،وتعاملــه معهــا  ،لــذا نجــد
هذيــن البعديــن حارضيــن يف النّــص

اإلبداعــي البــري  ،والســيام يف

النّصــوص الشــعرية ،ومــا هيمنــا يف

هــذه الدراســة آليــة توظيــف البعــد
املــكاين  ،وأنســنته يف نــص الشــاعرة

(منــى كريــم ).

منهــا  ،وهبــذا جتلــت صــرورة املــكان

يف الشــخوص .

وهبــذا كان املــكان يشــكل عالقــة مــع

الفــرد أشــبه بالعالقــة الرمحيــة األوىل،
فاقــرن وجــوده مــع مكانــه اقرتانــا»
مصرييــ ًا ،وشــكّل ذاكرتــه  ،وقــد

ح ّفــزت هــذه العالقــة يف الفــرد ُبعديــن

مهــا( :البعد الفــردي  ،والبعــد اجلمعي)

كان الفــرد يف األول متحــررا» مــن وطأة
(اآلخــر) وملتصقـ ًا بعزلتــه  ،ويف الثــاين

كان الفــرد فيــه مشــحون ًا بطاقــة حلميــة
 ،أسســها املطلــق املــكاين  ،ويف ال ُبعديــن

يف البــدء كان املــكان  ،وكانــت معــه

كان املــكان احلــارض األقــوى  ،والراكــز
يف الذاكــرة  ،وا ُملشـكِّل للفكــرة العص ّيــة

بــؤرة أو صــرورة  ،وحقيقــة راكــزة

جزءا»منهــا  ،ومتداخــا» فيهــا ،لتكــون

البدايــات املعرفيــة للــذات البرشيــة  ،يف

العدد  50 /آذار 2022م

ســرها الكــوين  ،فتجــى املــكان بوصفه
ومؤثــرة يف الــذات البرشيــة  ،باملفهــوم

العميــق للهويــة أو االنتــاء اإلنســاين،

ممّــا أســس حلضــوره يف النّــص
اإلبداعــي بشــكل واضــح وكبــر ،
ومــن َثــم َّ حدثــت القفــزة املعرفيــة
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الصفــات اإلنســانية  ،وجتســد ذلــك

جتــاه املــكان يف الفكــر احلديــث  ،إذ تــم

صيتــه
التــي ال تبيــح مفاهيمهــا إالّ ملــن ّ
بذلــك العالقــة بــن الــذات البرشيــة
واملــكان عالقــة تســعى لتحقيــق

االحتــاد املطلــق بينهــا ،مــع ســعي

متواصــل لــكل منهــا لتحقيــق وجــوده
باآلخــر  ،وصــوالً إىل أنســنة البعــد
املــكاين( )1الــذي نحــن بصــدد الكشــف

م .د .هيثم كاظم صاحل

عنــه يف تتبعنــا للنصــوص الشــعرية

ولقــد شــكَّل املــكان اليوتوبيــا لــدى

املفــردات الشــعرية لتكشــف عــن هــذا

األنــاط الثقافيــة األوىل  ،هويــة الــذات

حيــز الدراســة  ،فقــد وظفــت شــاعرتنا
التداخــل والتواشــج  ،وعــن عالقــة

ممتــدة  ،غــر حمصــورة أو متذبذبــة

بــن الفــرد ومكانــه  ،كانــت عالقــة
وجــود وانتــاء ثــم أنســنة وتداخــل

بينهــا ،هــي عالقــة تآلــف روحــي بــن

(الــذات واملــكان ) لتنشــأ بعــد ذلــك
عالقــات مــن التأثــر والتأثــر املتبادلــة
بينهــا .

الفــرد البــري ،بوصفــه نمطــا» مــن
 ،ضمــن الــدالالت التــي حيملهــا
املــكان ،إذ يؤثــر بثقلــه املــادي أو املجرد

يف تشـكّل الذاكــرة البرشيــة  ،وصــوال»
إىل الالوعــي اجلمعــي  ،وكانــت اللغــة
أداة الوصــل يف كل ذلــك  ،مــع التعويــل

عــى الطاقــات الشــعورية ّ
اخللقــة يف
داخــل املبــدع الــذي أنســن املــكان

يف حماولــة منــه لتنويــر املوجــودات

َّ
إن عالقــة الفــرد بمكانــه نشــأت منــذ

اخلارجيــة وتداخلهــا مــع وجــوده ،

ومظــروف لكــن بشــكل حمايــد  ،والفرد

للفكــر البــري  ،ورســالة مــن رســائل

القــدم  ،وتشـكّلت بينهــا عالقــة ظرف
ليشــعر باســتقراره كلــا كان املــكان
املنتمــي إليــه مســتقرا»،وبالعكس

إذا كان مكانــه مضطربــا»  ،فمنشــأه
األول يؤثــر بالســلب أو باإلجيــاب فيــه،

 ،بــل جتــاوز ذلــك ليكــون مؤثــرا»
وفاعــا» مهــا» يف املوجــود البــري

 ،وقــد حتــرر املــكان مــن قيــد اجلمــود

ســعيا» للوجــود فاحلركــة  ،وأصبــح
يمتلــك لغــة تفامهيــة  ،وحواريــة دائمــة
بينــه وبــن الــذات  ،ممّــا جعلــه يتحكــم

بالذاكــرة البرشيــة واهلويــة واالنتــاء ،

الشــعر يف أن يكــون اإلبــداع ملتحــ ًا

بحــس الرســالة اإلنســانية (.)2
ِ
ــم تكــون مــا أطلقنــا عليــه
ومــن َث َّ
عنــوان (البعــد األنســني للمــكان ) يف
ِ
ــح عليــه
رؤيتنــا اخلاصــة ومــا اص ُطل َ
بـ(األنســنة) يف النقــد  ،ليكــون املــكان
يف النّــص  ،ومعــه الــدالالت اإلنســانية
متداخلــة ومتواشــجة بفعــل الرؤيــة

اجلديــدة لــذاك املوجــود اخلارجــي /

العدد  50 /آذار 2022م

ومــا عــاد املــكان جمــرد وعــاء لألحداث

فاألنســنة حماولــة مــن حمــاوالت التنويــر

املــكان  ،هــذا مــا ســنحاول الكشــف

عنــه يف الصفحــات اآلتيــة يف دراســتنا

لنوعــي املــكان( :املألــوف واملعــادي )
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يف نصــوص الشــاعرة (منــى كريــم ) .

( :املألــوف  ،واملعــادي) .

تســتدعي النصــوص اإلبداعيــة ،

الشــاعرة (منــى كريــم ) موضــوع

مــن املرمــوزات الدالليــة  ،والشــفرات،

نصهــا حضــور ًا واســع ًا وجــاء ُمؤطــر ًا

املبحث األول  :املكان املألوف

بوصفهــا منتج ـ ًا ثقافي ـ ًا ومعرفي ـ ًا كثــر ًا

لتقــوم النّصــوص بعمليــة إعــادة إنتــاج
الواقــع عــى أســس ثقافيــة قــد ختالــف

الواقــع املفــروض نفســه  ،لتخلــق
بذلــك عــوامل َ ثانيــة» خمالفــة» ملــا هــو
رض ،واحلــال هــذا يكشــف عــن
ُمفــ َ
تداخــل تلــك الشــفرات الدالليــة مــع

النــص الثقــايف اإلبداعــي إلنتــاج املعنى
املختلــف وا ُملغ َّيــب ،وتأطــره بإطــار

معــريف مقبــول  ،وناجــح  ،وبــن قبــول
املعنــى املنتــج ورفــض املعنــى الســائد

 ،تســتدعي النصــوص اإلبداعيــة

الشــعرية ثيمــة الفضــاء الشــعري

لتؤســس ملعنــى  ،وترفــض آخــر،
العدد  50 /آذار 2022م

وحيــر املــكان يف تلــك النّصــوص
اإلبداعيــة بوصفــه ثيمــة معرفيــة»

ومنتجــا» ،ومولــدا» للــدالالت ،

ّ
إن النّصــوص اإلبداعيــة ،والســيام
احلديثــة منهــا قــد عملــت عــى تأطــر

األمكنــة باإلطــار اإلنســاين ،فــكان

املــكان حــارضا» يف النّــص اإلبداعــي
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و ُمؤ ّطــرا» باإلطــار اإلنســاين ،وبنوعيــه

ومــا ذكرنــاه آنفــ ًا ينطبــق عــى نــص
دراســتنا  ،فقــد حــر املــكان يف

بإطــار إنســاين  ،لقــد أنســنت املــكان

يف شــعرها  ،واملــكان يف نصهــا حيــر
بوصفــه ثيمــ ًة مركزيــ ًة يف نصوصهــا ،

وليــس هامشــي ًا .
ِ
ــم فاملــكان يف النّصــوص
ومــن َث َّ
اإلبداعيــة احلديثــة ُيســتد َعى بوصفــه
فضــاء» يتعالــق تعالقــا» شــخصيا»
مــع الــذات البرشيــة  ،لينتــج بذلــك
فضا ًءمعرفي ـ ًا  ،وداالً رمزي ـ ًا  ،مفتوح ـ ًا،

غــر منغلــق  ،وال حمــدود بإطــار ،

ليتواشــج بــه الواقعــي مــع املتخيــل ،
واالغــرايب مــع الوجــودي ،إنــه املــكان

الداللــة والثيمــة والرمــز(. )3

يف هــذا املبحــث ســنقف عنــد املــكان
املألــوف يف نصــوص الشــاعرة  ،ونبــن

مواطــن إضفــاء البعــد األنســني مــن
الشــاعرة عــى هــذا املــكان  ،لتجســد

مواطــن احلــزن أو الضيــاع يف ذلــك
املــكان  /اجلنــة الضائعــة  /الوطــن ،

فتجســد يف نصهــا معنــى (الــا مــكان

 //الــا وطــن ) .

م .د .هيثم كاظم صاحل

نأخــذ مــن نصوصهــا مثــا» قوهلــا يف

املعــاين مــع املفــردات الشــعرية الــواردة

عميقة هي الطرقات

يقيــم عمليــة جتميليــة  /يســلب نقــود

قصيدهتــا ( مــدن متــوت يوميــ ًا )(: )4

يف نصهــا فمثــا قوهلــا  ( :أنــف /

بعد أن انتهكها الليل

الشــعب  //وطنــي ) نجــد أن الوطــن

لن أطوي هذه اخلرائط

مثلــا مشــار إليــه يف النــص ووضحتــه

والسكارى ...

فهذا سيؤذي أنف وطني

محــل صفــات الكائــن البــري وهيأتــه
املفــردات الشــعرية ،وهبــذا نحصــل

مما جيعله يسلب نقود الشعب

عــى (املــكان  /اإلنســان) يف النّــص
همــش
الشــعري  ،وليــس املــكان ا ُمل َّ

كثري من املدن متوت يوميا»

احلضــور يف النّــص  ،يف حماولــة مــن

التنازل عن عرشه

مــع إضفــاء صفــات اإلنســان وهيأتــه

كي يقيم عملية جتميلية

...

وأنا مت حينام قرر سومر

أو احللــم /اليوتوبيــا ،للمــكان كل

الشــاعرة الختــزال املــكان باإلنســان ،
اخلارجيــة عــى املــكان ،يف انتقالــة

تتجســد يف هــذا النّــص الشــعري

صنعتهــا الشــاعرة ُم ّولــة « (املــكان

البــري عــى ذلــك املــكان  ،لقــد

ـوه
ثــم عملــت عــى إيصــال رســالة تشـ ّ

املعــامل اإلنســانية  ،مــع إضافــة الوجــود

تداخــل الوجــود اإلنســاين بخلقــه
يف النّــص الشــعري  ،فجــاء (املــكان
 /الوطــن) حيمــل هيئــة اإلنســان

وصفاتــه  ،فيملــك أنفــا»  ،ويقيــم
عمليــة جتميليــة لذلــك األنــف  ،داللــة

ـوه بــه  ،وقــد يقــوم بعمليــة
خلــل وتشـ ّ
الســلب للنقــود مثلــه مثــل املخطــئ

مــن البــر  ،ننظــر لتقــارب هــذه

ذلــك الكائــن البــري  /املــكان،
بفعــل فاعــل ّ ،
وإل فالوطــن  /املــكان
شــوها» لــوال فعــل
 /اجلنــة ،ليــس ُم ّ

حكامــه وتشــوهيهم لــه يف الواقــع ،
رســالة الشــاعرة تكمــن يف حتــول

املــكان املألــوف  /الوطــن  ،إىل مــكان

العدد  50 /آذار 2022م

مــع (املــكان املألــوف  /الوطــن )

املألــوف  /الوطــن ) إىل كائــن بــري ،

معــاد بفعــل أفــراده مــن حــكام
وخمطئــن  ،وقبــل كل ذلــك علمــت

الشــاعرة عــى أنســنة ذلــك املــكان
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أنسنة املكان  /دراسة يف شعر منى كريم  /جمموعة (غياب بأصابع مبتورة ) اختيارا»

لتقــرب برســالتها مــن القــارئ الفطن.

َمــن حيكمــون الوطــن  ،ويســلبون
ِ
ـم فالطرقــات /
قــوت عيالــه  ،ومــن َثـ َّ
املــكان  /الوطــن  ،أصبحــت معــادال»

أن وطنهــا مصــاب بأهــم جــزء مــن

مثلــا اإلنســان يف وطــن الشــاعرة –

املــكان يف نصهــا هــو إنســان يتنفــس

لكنــه يعــاين بفعــل عاهتــه اجلســدية
الظاهــرة يف أنفــه ،فقــد تكــون رســالة
أجزائــه ( األنــف )  ،أو رســالة  /داللــة

أخــرى توحــي هبــا اجلمــل الشــعرية
الــواردة يف النّــص َّ
أن حكامــه يســلبون

قــوت شــعبهم لعملياهتــم التجميليــة
ألنــم اليملكــون أيــة
 /الرتقيعيــة َّ ،
إنســانية يف ســلبهم لقــوت شــعبهم ،

وإن حاولــوا عمــل كثــر مــن تلــك

العمليــات التجميليــة  ،ســيبقون بــا
وجــود إنســاين  ،أو مجــال روحــي  ،لقــد

ـوهوا معــامل
هتكــوا أرسار الوطــن  ،وشـ ّ
اإلنســانية فيــه  ،هــم ســكارى بــا

وعــي  ،بــل حيتملــون اإلجــرام معنــى

ألفعاهلــم  ( ،عميقــة هــي الطرقــات
العدد  50 /آذار 2022م

 //انتهكهــا الليــل  /الســكارى ) .

فطرقــات الوطــن  /املــكان املألــوف
 ،مــا عــادت طرقــات مألوفــة  ،بــل

ـوهة وخميفــة بعدمــا انتهكهــا األفراد
ُمشـ ّ
وتوحش
 /احلــكام  ،وغيــاب القانــون ،
ّ

فيهــا الفــرد جــراء الظلــم وغيــاب
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احلقــوق  ،يف حتــول للــذات البرشيــة إىل
الــذات ا ُملنته َكــة واملخيفــة بفعــل أفعــال

ُنتهــك حرمتهــا
موضوعيــا» لإلنســان ت َ
العــراق – هــذا مــا دلــت عليــه مفــردة

(انتهكهــا ) الــواردة يف النّص الشــعري.
كان املــكان يف نصهــا جيســد أبعــادا»
واقعيــة « تغــور يف الــروح اإلنســانية

العميقــة ،وحيمــل ذاكــرة الفــرد البرشي
 ،وذاكــرة» تنقــل الــذات مــن احلقيقــة

املوضوعيــة إىل مــا وراء الواقــع ،وهنــا

تــرز هويــة املــكان بوصفــه واقعــا»
حركيــا» جيســد حركــة الفــرد منــه وإليه

 ،حركــة معاكســة مرتبطــة هبويــة الفــرد
ومكانــه  ،فــكان املــكان مــدارا» للهويــة

 ،ومبعثــا» لداللتهــا ورمزهــا  ،ومآزقهــا

( . )5املــكان يف نــص الشــاعرة أصبــح

معــادال» موضوعيــا» للــذات البرشيــة

متــوت بموتــه أو حتيــا بحياتــه (كثــر من
املــدن متــوت يوميــا  //وأنــا مــت)

فمــوت املــكان يعنــي مــوت الــذات ،
وحريتــه وعيشــه يعنــي حيــاة» وحريــة»

هلــا .

م .د .هيثم كاظم صاحل

ويف قصيدهتــا األخــرى (نزيــف الكونية

) ( )6تتجســد معــامل األنســنة  ،إذ تقول:

حركــة وديمومــة واســتمرار  ،أضفتــه

عــى املــكان املألــوف  /الوطــن ،
لتقــرب للذهــن أمهيــة املــكان  /الوطن،

الوطن يستحم بدماء الفقراء

مــن زاويــة إضفــاء صفــات البــر

األرض تتحجب باملطر

جــاءت دمــاء الفقــراء لتكــون دليــا»

الوطن يلد ظلام» مستأجرا»

جتــري دمــاء الفقــراء فيــه مثــل األهنــار

تتجســد معــامل (املــكان املألــوف /

املــكان املألــوف  /الوطــن مــرة أخــرى

الشــعري بداللــة املفــردة (يســتحم)

 )...فالفعــل ( يلــد ) الــذي وظفتــه

...
...

الوطــن  //اإلنســان ) يف النــص
الــواردة يف النّــص  .لكــن املفارقــة

تكمــن يف كونــه يتخــذ دمــاء الفقــراء
مــا ًء يســتحم بــه  ،فــا الــذي حاولــت
الشــاعرة إيصالــه للمتلقــي ؟ مــن هــذه
اجلملــة الشــعرية املخيفــة الداللــة
والرتميــز (الوطــن يســتحم بدمــاء

املتلقــي  ،إىل َّ
أن الفقــراء هــم ضحيــة

اجلــور أو الظلــم املهيمــن عــى وطــن

الشــاعرة  ،دمــاء الفقــراء هي أشــبه بنهر
ـتح ُّم بــه  ،إشــارة لكثرهتــا ،
جيــري و ُيسـ َ
وإحيــاء باســتمرارها مــن جــراء احلروب
والفتــن والظلــم  ،لقد وظفت الشــاعرة

الفعــل (يســتحم ) ملــا يف الفعــل مــن

عــى هتــك قدســية اإلنســان فيــه  ،إذ
ـتح ُّم هبــا ،وتؤنســن الشــاعرة
التــي ُيسـ َ

يف نصهــا  ،يف قوهلــا ( الوطــن  //يلــد

الشــاعرة يف نصهــا يشــر إىل فعــل
األنســنة  ،مــع داللــة الفعــل عــى

حركيــة واســتمرار يف الــوالدة  ،لكــن

الشــاعرة عملــت مــرة أخــرى عــى

توظيــف رمزيــة املفارقــة  ،مــع كــر
أفــق التلقــي لــدى امللتقــي  ،وذلــك

بقوهلــا (يلــد  //ظلـ ًا ) فــوالدة الوطــن
ال تبــر بحركيــة الــوالدة واحليــاة  ،بــل
هتيمــن فكــرة املــوت والضيــاع عليهــا

بوالدهتــا للظلــم  ،لتوحــي للقــارئ
بتحــول املــكان املألــوف  /الوطــن إىل

العدد  50 /آذار 2022م

الفقــراء ) أرادت الشــاعرة لفــت انتبــاه

وفعلهــم عليــه  ،ومــن زاويــة أخــرى

مــكان معــاد  ،فيــه الظلــم بديــا» عــن
احلقــوق  ،والقمــع بديـ ًَ
ا عــن احلريــة ،

ُنتهــك فيــه قدســية الفــرد  ،وتتجســد
وت َ
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فيــه مالمــح احلــزن والضيــاع .

وورد (املــكان املألــوف  /األرض )

املصنوع من العتمة البيضاء

تتحجــب باملطــر  ،فالفعــل (تتحجــب )
خيتــص بالبــر و ُيط َلــق عىل هيئــة برشية

متجاهلة هدايا الفقراء

ؤنســن ًا يف نــص الشــاعرة  ،إذ األرض
ًم َ

خمتصــة بأقــوام ،ومعتقــد وديانــات ،
فيــه النســاء تتحجــب  ،لكــن الشــاعرة

اســتدعت هــذا الفعــل ليكــون فاعــا»

يف نصهــا  ،ودلي ـ ً
ا عــى أنســنة املــكان
( األرض  /املــكان  //التحجــب //

اإلنســان )  ،توظيفــات شــعرية تكشــف

عــن تداخــل املــكان مــع هويــة الفــرد
ووجــوده الكــوين  ،مــع انزيــاح شــعري

جتــى بأفعــال برشيــة تكشــف عــن
عمــق ذلــك التداخــل بينهــا .

انحنا ًء حلبيبتها اجلديدة أمريكا

يشــتغل هــذا النّــص الشــعري عــى

مدلــوالت  ،ومرمــوزات كثــرة ،
تكشــف عنهــا املفــردات  ،أو اجلملــة
الشــعرية التــي وظفتهــا الشــاعرة لتنزاح

بالبعــد املألــوف للمفــردة الشــعرية
أو اجلملــة  ،إىل بعــد آخــر فيــه البعــد

األنســني للمــكان  ،فجــاءت املفــردة

(األرض  /املــكان املألــوف ) بوصفهــا
بــؤرة مركزيــة يف اجلملــة الشــعرية  ،مــع

متثيلهــا للمــكان البــري املألــوف،
َّ
إن ( األرض  /املــكان املألــوف ) قــد

ويف قصيــدة ( قلــب مــن حــزن )

حتولــت يف النّــص الشــعري إىل كائــن

للمــكان  ،ففــي هــذا النــص حتــاول

النّــص (تلبــس  /انحنــا ًء  /حبيبتهــا

( )7يتجــى للقــارئ البعــد األنســني

العدد  50 /آذار 2022م

الشــاعرة مثلــا ســبق  ،أن توظــف
دالالت األنســنة وأبعادهــا عــى

املــكان املألــوف  ،مــع ثريــا نصهــا التــي

جتســد حــزن
تكشــف مــن البدايــة عــن ّ
ُمعـ ّـن ينتــاب القلــب البــري ،تقــول
فيهــا :
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األرض تلبس قميصها

بــري بداللــة املفــردات الــواردة يف
 /متجاهلــة  /هدايــا  .)...ومــن َ

َثــم َّ جــاء املــكان يف النّــص ليجســد
معــامل الكائــن البــري  ،يلبــس مثلــه

مثــل اإلنســان  ،وينحنــي للحبيــب ،
ويتجاهــل اهلدايــا  ،وكلهــا مفــردات،

وأفعــال برشيــة يقــوم هبــا الكائــن

البــري  ،وظفتهــا الشــاعرة يف نصهــا

م .د .هيثم كاظم صاحل

 ،وذلــك للكشــف عــن أمهيــة املــكان ،

عــى نتيجــة مفادهــا َّ
أن الشــاعرة يف

أصبــح – املــكان  -يمتلــك صفــات

ودالليــة كثــرة مــن أنســنة للمــكان ،

وتداخلــه مــع الــذات البرشيــة حتــى

الكائــن البــري  ،ويفعــل أفعالــه مــن

(ملبــس وحــب وجتاهــل. ) ...

نصهــا حاولــت إرســال رســائل فكريــة
وصــوال» إىل هيمنــة مــكان عــى آخــر ،

مــع رفــض لتلــك الــدالالت واهليمنــة

ويكشــف النّــص عــن دالالت

الكونيــة ملــكان عــى األمكنــة األخــرى

اخلنــوع أو اخلضــوع الــذي ينتــاب

شــعرية اختزلــت مكتنــزات يف داخلهــا

وإحيــاءات أخــرى  ،منهــا داللــة

(املــكان  /األرض  /الــكل ) جتــاه

(املــكان  /أمريــكا  /اجلــزء ) مــع
إشــارة يف النّــص للرفــض هلــذا
اخلضــوع  ،أو اخلنــوع  ،فتــوايل اجلمــل

الشــعرية يكشــف عــن ذلــك الرفــض
 ،وعــدم القبــول بداللتــه املتجســدة يف
الواقــع نلحــظ ذلــك بقوهلــا  ( :تلبــس

قميصهــا  /انحنــا ًء  /متجاهلــة هدايــا

الفقــراء ) مفــردات ومجــل تكشــف

عــن رفــض هليمنــة اجلــزء ( أمريــكا )
الرفــض هلــذه اهليمنــة ورود مفــردة

( العتمــة ) يف النّــص التــي حتلينــا إىل
جتســد الظــام واملحــن  ،مــع حماولــة

رفعــه عــن الــذات البرشيــة  ،ويمكــن

أن نعــد قوهلــا  ( :العتمــة البيضــاء )
يف النّــص الشــعري يــوازي ( البيــت
األبيــض ) يف الواقــع  ،وهبــذا نحصــل

 ،اســتدعتها الشــاعرة لتوصــل رســالتها

الشــعرية ،واملعرفيــة  ،إذ ال خيلــو أي

نــص إبداعــي مــن رســالة أو دالالت
معرفيــة  ،فبــن الرفــض واخلضــوع

تكمــن داللــة النّــص  ،وإشــاراته ،

املتجليــة يف املفــردات الشــعرية  ،فلقــد
ســ ّلط النّــص الشــعري الضــوء عــى
ســر احليــاة يف الواقــع  ،مــع هيمنــة
جلــزء منهــا عــى اآلخــر  ،وهــذا اجلــزء
املــكاين  ،أدى إىل تســ ّلط شــخوص

عــى آخريــن  ،و هــذا مــا حاولــت
الشــاعرة رفضــه  ،وعــدم االنصيــاع

لــه  ،وبأســلوب حتذيــري  ،وهتكمــي

يف الوقــت عينــه  ،فخضــوع (املــكان)
يف النّــص يعقبــه خضــوع شــخوص

العدد  50 /آذار 2022م

عــى الــكل ( األرض) ،ومــن دالالت

،جتلــت تلــك اإلشــارات بمفــردات

مع ّينــن آلخريــن أصبحــوا مهيمنــن
ومتمكنــن مــن قــوت البرشيــة و

أعناقهــم  ،واحلــال يكشــف عــن هــذا
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بالفعــل وبالقــوة .

ــم لقــد وظفــت الشــاعرة
ومــن َ ّث َّ
(األرض  /املــكان ) يف النّــص م ِ
ؤنســنة
ُ
إياهــا لتكــون تلــك األرض مثــل أنثــى
تتزيــن  ،وتلبــس قميصهــا ُمنحنِيــة
وخاضعــة حلبيبتهــا اجلديــدة (أمريــكا)،

عصفورية ال قبعة هلا

يف الســابق  ،فقوهلــا ( :حبيبتهــا

يشــتغل النّــص الشــعري عــى ثيمــة

مــع إشــارة خلضــوع األرض حلبيبــات
اجلديــدة) حييلنــا إىل وجــود خضــوع

ســابق حلبيبــات أخريــات ســابقات
ألمريــكا  ،ويف كل ذلــك رفــض

للتمركــز الكــوين حــول مــكان متمثــل
بشــخوصه  ،وهيمنتهــم عــى البرشيــة

بحجــج واهيــة  ،ال متــت لإلنســانية

بــيء  ،مــع حماولــة إيقــاظ للهمــم ،
لتتجســد اإلنســانية عنــد البــر بعيــد ًا

عــن اســتعبادهم  ،فالشــاعرة ترفــض

نعلم الفراغ ألوانا» ببقع خشبية
النافذة تبكي ،

والشمس تسلك أعشاشا»

احلــزن  ،فقــد وظفــت الشــاعرة

مفــردات توحــي بذلــك األمل مفــردات
مثــل ( :احلــزن  ،والوحــدة  ،والبــكاء ،
والفــراغ  ،واحلــرب )  ،ومجيعهــا تدلنــا

عــى أمل ووحــدة وضيــاع  ،جمتمعــة

لتؤســس لــذاك األمل واجلــرح والوجــد
املمــض .
ّ

يبــدأ النــص بــام تعلــل ســبب الفــراغ
املــؤمل َّ ( ،
ألن الشــارع وحيــد ...نعلــم

العدد  50 /آذار 2022م

اخلضــوع  ،أو اخلنــوع بأيــة حجــة كانت
ــق
ألمريــكا أو لغريهــا  ،فاإلنســان ُخ ِل َ

النّــص ،وبعــد ذلــك أنســنة (املــكان

البعــد األنســني يف املــكان ،إليصــال

بالوحــدة والفــراغ واألمل  ،مــع كــون

حــر ًا وعليــه أن يبقــى حــر ًا ُ ،مو ِّظفــة

الفــراغ ) مــع توظيــف املــكان يف
/الشــارع) فالشــارع يف النّــص يشــعر

تصــة بمشــاعر
مفــردة الوحــدة ُم َّ

رســالتها الشــعرية واإلنســانية يف كل
ذلــك  ،وبوحــي مــن املفــردات ا ُمل َ
نتخبــة

اإلنســان  ،لكــن الشــاعرة وظفتهــا

وتقــول يف قصيــدة أخــرى هلــا بعنــوان

ومعــه الوحــدة يســران جنبــا» إىل

يف نصهــا الشــعري .
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َّ
ألن الشارع وحيد كحرب سخيفة ،

(بــكاء عــى النافــذة ) (: )8

لتعمــل مــع املــكان  ،فــكان املــكان،
جنــب  ،ليتحــول (املــكان /املوجــود

م .د .هيثم كاظم صاحل

اجلامــد ) إىل كيــان يشــعر وحيــس  ،لقــد

النّــص مــع املــكان املألــوف لتضفــي

(النافــذة  /املــكان املألــوف ) انزاحــت

وبــكاء عليــه  ،ممّــا يعنــي امتــزاج الذات

أصبــح وجــود ًا برشيــ ًا وكــذا مفــردة
مــن معناهــا اجلامــد لتشــكّل معنًــى

مدلوالهتــا العاطفيــة مــن وحــدة وفــراغ
البرشيــة مــع حميطهــا اخلارجــي املــكان

آخــر فاع ـ ً
ا وح ّي ـ ًا (النافــذة /تبكــي )
ِ
ؤنســنا»
ـم كان املــكان املألــوف ُم َ
ومــن َثـ َّ
يف النّــص  ،لكــر أفــق انتظــار املتلقــي،

الوقــت عينــه .

ثيم ـ ًة فاعلــة وح ّيــة يف النّــص  ،وليــس

معــاين احلــزن البــري وتضفــي ذلــك

وشــدّ االنتبــاه إىل فلســفة املــكان بوصفه

جمــرد إطــار خارجــي ُيؤ ّطــر النّــص ،
فاملــكان يف املقاطــع الشــعرية يؤســس

لبعــد معــريف  ،وإنســاين ووجــداين ،
حاولــت بــه الشــاعرة أن تعــر عــن

ضيــاع وطنهــا  ،املفجــوع باحلــرب
والفــراق  ،فشــوارعه تعــاين الوحــدة
 ،داللــة الطرقــات الفارغــة مــن املــارة

جــراء احلــرب  ،ونوافــذه تبكــي  ،داللة

بــكاء البيــوت متمثلــة» بالشــخوص

ؤنســنا» ليعــاين حقيقــة
املــكان) جــاء ُم َ
الوحــدة  ،و(النوافــذ /املــكان املألوف)

متكاملــة وح ّيــة  ،فاعلــة ومنتجــة» يف

لقــد عمــدت الشــاعرة إىل أن توظــف

عــى املــكان بوصفــه يمثــل اهلويــة

ينــم
والوجــود واالنتــاء  ،واحلــال
ُّ
عــن أمل  ،وحــزن يلــف وطنهــا وجتســد

ذلــك وحــدة شــوارعه  ،وبــكاء نوافذه ،
وأعشاشــه التــي ال غطــاء حيميهــا تعــاين
األمل والوجــع  ،فاألعشــاش الــواردة يف

نصهــا داللــة بيــوت النــاس التــي ال

قبعــة حتميهــا مــن احلــر واألمل  ،والقبعــة

غطــاء الــرأس املفقــود لتبقــى بــا
محايــة  ،متثــل القبعــة يف النّــص معنــى

القانــون املفقــود ،فبيــوت النــاس يف
وطــن الشــاعرة بــا قانــون حيميهــا ،

تبكــي  ،وهبــذا يتجــى البعــد األنســني
ا ُملضــاف إىل املــكان ّ ،
وإل فـ َّ
ـأن حقيقــة

أو املــرض ( والشــمس تســلك //

وال النوافــذ تبكــي .

إحيــاءات تتــواىل لتكشــف عــن أنســنة

األمكنــة ال تعــاين الوحــدة والفــراغ ،

لقــد تداخلــت الــذات البرشيــة يف

فهــي بــا قبعــة  /ســند يقيهــا االعتــداء

العدد  50 /آذار 2022م

عــى فقــد األحبــة  ،ف(الشــارع /

املألــوف يف النّــص  ،ليكونــا وحــدة

أعشاشــا» عصفوريــة ال قبعــة هلــا ) .
للمــكان املألــوف  ،وترمجــة حلــزن
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الشــاعرة عــى مكاهنــا  /الوطــن ،
املســلوب واملقمــوع حــد الضيــاع
ا ُمل ِ
وجــع  ،دالالت تتــواىل عــن طريــق

املألــوف ســابق ًا  ،لقــد متركــز املــكان

واملوحيــة بــكل معــاين األنســنة للمكان

مركزيــة» وفاعلــة فيــه  ،ملــا لــه مــن

توظيــف املفــردات الشــعرية الدالــة
املألــوف .

املــكان املعــادي بعدمــا توقفنــا عنــد

يف النّــص الشــعري بوصفــه بــؤرة»
تداخــل مــع هويــة الفــرد  ،وانبنــاء

وهبــذا تكــون الشــاعرة قــد عملــت يف

الــذات  ،فــكان ومــا زال أس التعامــل

األنســني يف املــكان املألــوف ومــا مــر

وشــكّل املــكان يف الرؤيــة أو الفلســفة

نصوصهــا الشــعرية عــى توظيــف البعد
مــن نصــوص تــم انتخاهبــا هــي الدليــل

عــى تلــك األنســنة  ،وتبقــى كثــر
مــن نصــوص الشــاعرة ( )9تشــتغل
عــى هــذا البعــد لتحقــق لنــا رســالتها
الشــعرية واإلنســانية معــا» يف مكتنــز

داليل ومعــريف جتســد يف النّصــوص
الشــعرية املنتقــاة .

املبحث الثاين  :املكان املعادي

مــع احليــاة  ،ومــع اآلخــر كذلــك .

احلديثــة أفقــ ًا معرفيــ ًا  ،مالزمــ ًا»

للموقــف الرؤيــوي  ،و ُمش ـكّال» لعتبــة
أوليــة  ،وفاعلــة بــن الــذات والوجــود
اخلارجــي (. )10

فــكان املــكان يف النّــص فاعــ ً
ا،
وم ِ
نفعــ ً
ا يف الوقــت ذاتــه  ،ومعــه
ُ
تشــكلت املرمــوزات الفكريــة،
والــدالالت املعرفيــة ،واملعــاين ظاهرها
ومضمرهــا  ،ومــن املــكان املألــوف إىل

العدد  50 /آذار 2022م

يتشــكل النّــص اإلبداعــي الشــعري يف

املعــادي كانــت النّصــوص الشــعرية

ومرتكــزات معرفيــة  ،وثقافيــة معينــة ،

مضــار املــكان بوصفــه مركــز ًا وبــؤر ًة

صورتــه النهائيــة  ،عــى وفــق أســس
وتتداخــل تلــك األســس واملبتنيــات يف

تشــكّل خطابــه العــام  ،وبنــاء املعنــى
ضمــر  ،وا ُملع َلــن فيــه  ،ومــن تلــك
ا ُمل َ
األســس الفضــاء الشــعري املتمثــل
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موضــع بحثنــا ســنتوقف هنــا عنــد

باملــكان والزمــان وحيــث املــكان

جتســد رســالتها الشــعرية  ،وتشــتغل يف
فيهــا .

واملــكان املعــادي هــو مــا ســنقف عنــده

يف هــذا املبحــث  ،لنبــن أبعــاده يف
نصــوص الشــاعرة (منــى كريــم ) .

م .د .هيثم كاظم صاحل

حيتمــل املــكان املعــادي أكثــر مــن

القضبان تكره السجناء

يف كونــه غــر أثــر  ،وال ُم ّبــب عنــد

والدموع تغار من املطر

داللــة  ،لكــن الداللــة األوضــح تتبــن
النفــس البرشيــة  ،وخاليــ ًا مــن معــاين
األلفــة واملحبــة  ،والــود  ،هــو مــكان
ُيلقــي بالنفــس يف متاهــات األمل والتوتــر

 ،و ُمص ِّعــد للقلــق الوجــودي  ،ويمثــل

من كثرة عناقهم هلا ،
لغزارته

يكتنــز هــذا النّــص الشــعري مدلــوالت

كثــرة  ،توحــي هبــا مفرداتــه  ،ومجلــه
الشــعرية  ،املتتاليــة التــي تكشــف

اخلــوف بعينــه مــن املجهــول  ،وبوابتــه
ا ُمل ِ
باغتــه  ،واملحتملــة  ،ويعــد طــاردا»

القضبان /الســجن ) يف النّص الشــعري

البرشيــة ( . )11وهبــذا تكــون عالقــة

ذلــك املــكان املرفــوض ،واخلانــق

لأللفــة  ،ولقيمهــا ا ُملح ّببــة يف النّفــس
الفــرد باملــكان املعــادي عالقــة توتــر
ورفــض وكــره .

ومــا ســنتوقف عندهــا مــن نصــوص
الشــاعرة ا ُملنتقــاة ســتدلنا عــى ذلــك

املــكان بوصفــه مرفوضــا» وغــر
ُم ّبــب  ،إذ ســنقف ُمللــن للمــكان

املعــادي  ،وكيفيــة توظيفــه يف النّــص
عليــه مــن وظيفتهــا لتبــن لنــا عمــق

التوتراحلاصــل يف النفــس

 ،و مفــردة القضبــان الــواردة تــدل عــى

للحريــة  ،ومــا تناولتــه الشــاعرة يف
نصهــا يكشــف عــن تقــارب املــكان مع
الــذات البرشيــة يف النّــص ،فالقضبــان

حتمــل عاطفــة برشيــة (الكــره ) العاطفة
ختصــة باإلنســان ،وظفتهــا الشــاعرة
ا ُمل ّ

لتحــول املــكان مــن وجــوده اجلامــد إىل
ذات برشيــة حتــس هبــذا اإلحســاس،

وتتفاعــل معــه  ،فهــي تكــره بعــض
األفعــال حاهلــا حــال البــر يف ذلــك،

لقــد تكلمــت الشــاعرة عــى لســان

مــن ذلــك املــكان  ،مــع توظيــف

عــرة يف
حــال املــكان يف نصهــا ُ ،م ّ

وتتمحــور داللــة هــذا املــكان املعــادي

يف بنــاء النّــص الشــعري  ،لقــد وظفــت

البعــد األنســني يف تلــك النّصــوص .
يف نــص للشــاعرة  ،بعنــوان ( جســد
النــور ) ( )12تقــول فيــه :

ذلــك عــن أمهيــة املــكان  ،وحيويتــه،

العدد  50 /آذار 2022م

الشــعري ،وانزيــاح املفــردات الدالــة

عــن تبلــور فكــرة (املــكان املعــادي /

الشــاعرة (منــى كريــم ) املــكان
املعــادي يف نصهــا مــع انزيــاح يكشــف
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عــن دور املــكان يف حياتنــا  ،ابتــدأت

هــي ليســت بالــرورة حقيقيــة ،

وم ّولــة إيــاه ليغــدو ذاتــ ًا حيمــل
عنــه ُ

املعتقــدات واألفــكار

عــرة
نصهــا باملــكان  /القبضــان ُ ،م ّ
صفــات البــر  ،وأحاسيســهم مــن كره
وبغــض  ،وعنــاق  ،وقــد حتــول املــكان

املعــادي إىل ذات تعــاين مــن الســجناء،
وليــس العكــس  ،ذات قــد ملــت

مــن عنــاق الســجناء هلــا  ،يف مفارقــة
عملــت عليهــا الشــاعرة  ،ووظفتهــا

يف نصهــا الشــعري  ،مــع كــر أفــق
انتظــار امللتقــي للنّــص ّ ،
وإل فالنــاس
يف احلقيقــة هــم َمــن يم ّلــون الســجن
وعنــاق قضبانــه  ،وليــس العكــس ،

لكــن املعنــى تغــر يف نــص الشــاعرة ،
ضمــن حماولــة قلــب امليــزان  ،لتصــل
الفكــرة للملتقــي عــن طريــق مفارقــة

املعنــى األصــي للحــدث  ،ممّــا حيــدث
ردة فعــل لــدى املتلقــي للنّــص  ،وكثــرة

العدد  50 /آذار 2022م

العنــاق للســجون فكــرة تكشــف عــن
كثــرة األخطــاء التــي تُرت َكــب يف وطــن
الشــاعرة  ،حتــى أدى األمــر لتفاقــم

احلالــة  ،وكثــرة الســجناء  ،الشــاعرة يف

نصهــا هــذا حتــاول الكشــف عــن كثــرة
الســجناء يف الواقــع  ،أو حتــى ســجناء
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الفكــر  ،فقــد تكــون الســجون الــواردة
وحــى هبــا بمفــردة القضبــان
وا ُمل َ

ربــا تقصــد هبــا الشــاعرة ســجون
الســائدة حتــى ســئمت الســجون مــن
عنــاق البــر ا ُملغ ّيــب يف الوعــي هلــا .
وهبــذا كان للمــكان املعــادي حضــور
واضــح يف النّــص  ،مــع أنســنته ليغــدو

ذاتــا» برشيــة متلــك حســا» ووعيــا»

وإرادة  ،كل ذلــك أسســت لــه املفردات
الشــعرية يف النّــص ا ُمل َ
نتخــب .
ويف قصيــدة أخــرى  ،بعنــوان ( مصابيح
ميتــة ) ( )13تقــول فيهــا :

نحن أطفال ال نقبل التسول

إال عنــد القضبــان التــي تقضــم

ا أل صا بــع

كاآلباء

متتثــل داللــة املــكان املعــادي يف هــذا

النّــص  ،يف مفــردة ( القضبــان ) كذلــك
الــواردة يف النّــص الشــعري  ،وبــدا

للمــكان املعــادي الــدور الواضــح
يف اجلملــة الشــعرية (القضبــان //

تقضــم األصابــع )  ،بمعنــى َّ
أن
الشــاعرة أضفــت البعــد احلركــي عــى
املــكان املعــادي  /القضبــان يف النّــص

م .د .هيثم كاظم صاحل

الشــعري  ،فاألطفــال ترفــض التســول
إال عندهــا  ،وهــي مثلهــا مثــل اآلبــاء ،

لقــد أعطــت الشــاعرة للمــكان يف نصها

بمدلوهلــا الواقعــي إىل املدلــول اخليــايل ،
والشــعري .

صفــات ينــاز هبــا الفــرد البــري ،
م ِ
ؤنســنة املــكان املعــادي  /القضبــان يف
ُ
نصهــا الشــعري  ،حتــى غــدا املــكان

تقــول فيهــا :

البــري  ،حماولــة مــن الشــاعرة أن

يف دكان الطفولة

يقضــم األصابــع حالــه حــال الفــرد

تنــزاح بالبعــد املــكاين عــن داللتــه
الالحركيــة واجلامــدة وتضفــي عليــه
البعــد احلركــي والبــري كذلــك ،
فمفــردة ( القبضــان ) أدت دورا» يف

النّــص الشــعري بعيــدا» عــن دورهــا
احلقيقــي يف الواقــع  ،ورســالة الفقــر أو

اجلــوع والعــوز كلهــا رســائل حاولــت
املفــردات الشــعرية الداللــة عليهــا

 ،واإلشــارة إىل ذلــك مــن خــال

الطفولــة الضائعــة التــي تتســول ،
الضيــاع  ،واحلرمــان  ،الشــاعرة تــؤرش

يف نصهــا مســألة غيــاب العدالــة  ،يف
وطنهــا  ،مــع جــوع وعــوز وفقــد كل

ذلــك يصيــب أبنــاء وطنهــا املســلوب
 ،واملقمــوع أفــراده  ،رســالة شــعرية

حتتمــل البعــد الشــعري واألنســني
للمــكان املعــادي  ،بمفــردات انزاحــت

قصيدهتــا (أيقونــة الطفولــة) ( )14التــي

تسألنا األرصفة املهجورة :

من أنتم

نحن ذوبان يمطر فريوزا ،

نحن أيقونة ال تستطيعون
إعادة تسميتها

حيتمــل النّــص أكثــر مــن داللــة ،
وإشــارة رمزيــة  ،عــى ضيــاع وطــن

بــن (الطفولــة  ،واألرصفــة  /املــكان )
الــذي حتــول إىل مــكان معــاد ومرفوض

بفعــل اهلجــر الــذي حلقــه  ،نتيجــة
حــرب أو خيانــة وفســاد  ،لنحصــل

عــى مــكان غــر مألــوف ومعــاد ،
(األرصفــة املهجــورة )  ،نلحــظ داللــة

الكلمــة (املهجــورة ) ووقعهــا عــى

العدد  50 /آذار 2022م

والســجون  /القضبــان دالــة عــى ذلــك

و نجــد توظيــف األنســنة للمــكان يف

امللتقــي ،إذ حتيــل الســامع إىل وقــع

خطــب مــا أحــال الشــوارع  /األرصفة

إىل مهجــورة  ،لقــد وظفــت الشــاعرة
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معانــاة بلدهــا  ،وكثــرة احلــروب فيــه،

 ،متتلــك حيــا ًة وفكــر ًا  ،فبــن الســؤال

ضمــن رســالتها الشــعرية  ،وبمفــردات

األنســنة للمــكان املعــادي يف النّــص .

وظفــت كل ذلــك يف نصهــا الشــعري

منتقــاة شــعرية لتــؤدي تلــك الرســالة .
ِ
ـم عمــدت الشــاعرة إىل إضفــاء
ومــن َثـ َّ
الطابــع البــري عــى املــكان يف نصهــا،

باســتدعاء الفعــل ( تســألنا )الفعــل
القائــم عــى احلركيــة واالســتمرار
 ،يكشــف هــذا الفعــل عــن أنســنة

املــكان ،ودخولــه حيــز التفكــر

البــري  ،فالســؤال فلســفة ومعنــى

بحــد ذاتــه  ،وهــو مــن األفعــال البرشية
املنحــرة بالفــرد البــري  ،وال يشــمل

الكائنــات احليــة األخــرى  ،فضــا»

عــن اجلــادات  ،فاملــكان  /اجلــاد يف
النّــص حتــول إىل ذات تســأل حالــه
حــال الفــرد البــري  ،يوضــح ذلــك

قوهلــا يف النّــص ( :تســألنا األرصفــة
العدد  50 /آذار 2022م

املهجــورة )  ،قيــام األرصفــة بالســؤال
يكشــف عــن أنســنة لتلــك األمكنــة
 ،وإضفــاء الطابــع احلركــي واحليــايت

عليهــا  ،لتتحــول إىل ذات برشيــة تفكــر
وتســأل  ،وبالفعــل يأتيهــا اجلــواب مــن

الطفولــة يف النّــص ( نحــن ذوبــان /
نحــن إيقونــة ) داللــة تكشــف عــن
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تق ّبــل حتــول األمكنــة إىل ذات برشيــة

 ،واجلــواب تكمــن آليــة  ،أو فعــل

لقــد عمــدت الشــاعرة بفعــل اختيــار

مفرداهتــا إىل أنســنة املــكان  ،لتكشــف
شــوه بفعــل فاعــل
عــن أمل املــكان ا ُمل ّ
يف وطنهــا األم  ،فشــوارع وطنهــا

ـوهة ومهجــورة  ،جــراء احلــروب ،
ُمشـ ّ
أو الفســاد ا ُملســترشي يف البلــد  ،حتــى
غــدت شــوارعها التــي متثــل األلفــة
خاويــة ومهجــورة ،ملغــادرة أهلهــا

وطنهــم نتيجــة ضغوطــات مورســت

بحقهــم  ،أو لكثــرة القتــل واحلــروب
يف ذلــك الوطــن  ،وهبــذا يكــون املــكان
املعــادي فاعــ ً
ا  ،ومؤثــر ًَا يف الداللــة
الكليــة للنّــص الشــعري  ،بفعــل حتولــه
 ،وأنســنته .

وحيــر املــكان املعــادي كذلــك يف
قصيدهتــا ( م و ت )

فيهــا :

()15

التــي تقــول

جهنم تعري أسناهنا :

حان الوقت كي أطعمكم بالكوابيس

حان الوقت كي أقتل ذكرياتكم

م .د .هيثم كاظم صاحل

ُيســتد َعى املــكان املعــادي يف هــذا

احلضــور البــارز  ،والفاعــل يف النّــص

وفاعلــة يف حركيــة األحــداث الــواردة

أعمــق عليــه  ،مــع كــر ألفــق انتظــار

النّــص  ،ليشــكّل ثيمــة» مركزيــة» ،

يف النّــص  ،ف(املــكان املعــادي /

جهنــم ) يف النّــص يقابــل الــذات
البرشيــة ا ُمل ِ
هيمنــة  ،وا ُمل ِ
تغطرســة  ،منهــا
ـس  ،أو تفعــل
التــي تطعــم اآلخــر كوابيـ َ

فعــل القتــل يف ذكرياتــه ،بمعنــى تشــويه

وجــوده  ،وطمــس هويتــه  ،وهبــذا

تكــون ( جهنــم ) يف النّــص املعــادل

 ،وتشــتغل األنســنة لتضفــي حركيــة
املتلقــي  ،الــذي تشــده األحــداث

 ،وأنســنة املــكان املعــادي مثلــا يف

النّــص.
ِ
ـم تبــن َّ
أن الشــاعرة يف نصوصها
ومــن َثـ َّ
الشــعرية عملــت عــى االنزيــاح
باملفــردات الشــعرية  ،لتــؤدي فعــل
األنســنة يف املــكان املعــادي  ،ليكــون

املوضوعــي للــذات البرشيــة  ،تعمــل
 ،وتــؤدي الــدور ا ُمل ِ
هيمــن منهــا ،مــع

بالفعــل البــري  ،مــع داللــة الرفــض

هتميــش  ،وال مركزيــة للــذات البرشيــة

جعــل بــاب األنســنة مدخــا لتوكيــد

والتوجــه  ،يقابلــه
مركزيــة يف الفعــل
ّ

احلقيقيــة  ،يبــن ذلــك حقيقــة التســلط

الــذي يمتلكــه (املــكان املعــادي /

جهنــم ) بدليــل حركيــة األفعــال

الــواردة يف النّــص وفاعليتهــا ،وتشــر
ذكرياتكــم ) ممّــا يؤكــد فاعليــة املــكان

املعــادي  ،مــع هيمنــة  ،ومتركــز
يف احلــدث  ،يقابــل ذلــك هتميــش

لذلــك املــكان  ،لكــن بتوظيــف شــعري
ذلــك الرفــض والالقبــول لــه  ،ضمــن

ُبعــد املفارقــة الشــعرية يف نصوصهــا
 ،فبعــد إضفــاء صفــات البــر عــى
املــكان  ،جــاءت املفــردات لتؤســس

لفكــرة رفضــه ،عــى الرغــم مــن كل
الصفــات املنقولــة إليــه  ،وا ُملســتدعاة
لتــدل عــى أنســنته  ،وصبغتــه

البرشيــة  ،وهنــا يكمــن عمــق املفارقــة

وصمــت للــذات البرشيــة  ،التــي
تدلنــا عليهــا (ميــم اجلامعــة ) ا ُملذ ِّيلــة

نصوصهــا التــي توقفنــا عندهــا  ،و َث ّمــة

وهبــذا يكــون للمــكان املعــادي

البــاب يف جمموعتهــا الشــعرية .

للمفردتــن  (:أطعمكــم  /ذكرياتكــم).

التــي وظفتهــا الشــاعرة منــى كريــم يف

العدد  50 /آذار 2022م

إليهــا (أطعمكــم بالكوابيــس  /أقتــل

املــكان املعــادي ُمشــ َبعا» أو ُمط ّعــا»

نصــوص ( )16أخــرى تدخــل يف هــذا
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اخلامتة :

تناولنــا املــكان يف دراســتنا  ،وبينّــا

األمكنــة يف نصــوص الشــاعرة (منــى

اإلبداعــي  ،وخصصنــا الدراســة يف

حتولــت مــن نوعهــا املألــوف إىل

أنــه ليــس شــيئا» عابــرا» يف النّــص
جمــال األنســنة بمفهومهــا الــداليل

للمــكان  ،وخرجــت الدراســة بنتائــج

نجملهــا بــا يــأيت :

كريــم )  ،وحــددت النّصــوص التــي
املعــادي فأصبحــت معاديــ ًة وغــر

مألوفــة .

-حــددت الدراســة املــكان املألــوف

-كشــفت الدراســة عــن تنــوع

بوصفــه حــارضا» بقــوة يف نــص

كريــم ) فــكان مألوفــا» تــارة  ،وأخــرى

واضــح ومنتــر بكثــرة يف نصوصهــا

املــكان يف نصــوص الشــاعرة (منــى
معاديــا» .

الشــاعرة (منــى كريــم) فحضــوره
بعكــس املــكان املعــادي  ،غــر َّ
أن

بينّــت الدراســة َّأن األمكنــة يف

تحــوال» ،
املــكان املألــوف جــاء ُم
ِّ

فاعلــة يف النّــص  ،ومؤثــرة يف حركيــة

البعــد الوظيفــي املعــادي يف أغلــب

نصــوص الشــاعرة  ،كانــت ثيمــة
األحــداث  ،ويف أفعــال الشــخوص .
-كان املــكان حــارضا» يف تشــكيل

هويــة الفــرد البــري  ،و يف انتامئــه
للمــكان بوصفــه هويتــه ا ُملشــكِّلة
العدد  50 /آذار 2022م

لذاتــه.

-توقفــت الدراســة عنــد آليــة أنســنة

املــكان  ،وبنوعيــه  :املألــوف واملعــادي
 ،وبينــت آليــة األنســنة ا ُملتَّبعــة يف

النّصــوص الشــعرية  ،وكشــفت
عــن كل ذلــك النّصــوص ا ُمل َ
نتخبــة يف
الدراســة .
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ّ
شــخصت الدراســة حتــوالت
-

و ُمنزاحــا» عــن ُبعــده الوظيفــي إىل
تلــك النّصــوص .

م .د .هيثم كاظم صاحل

اهلوامش :

 -8ن .ف 29:

 -1ينظــر  :جتليــات النــص مســارات تأمليــة

 -9ملزيــد مــن األمثلــة تنظــر الصفحــات :

 -2ينظــر  :داللــة املدينــة يف اخلطــاب

) 187 ،181 ، 177-176 160،

التلقــي اجلــايل للمــكان  ،قــادة عقــاق 259 :

والداللــة قــراءة يف شــعر الســياب  ،د .حممــد

فنيــة  ،د .فاطمــة عيســى جاســم  ،154 :و

-11ينظر :ن .ف 81 :

يف ســؤال الــذات  ،ماجــد احلســن 115 :

الشــعري العــريب املعــارص دراســة يف إشــكالية

 ،و غائــب طعمــة فرمــان روائيــا دراســة
أنســنة الشــعر مدخــل إىل حداثــة أخــرى :

( 113 ، 75 ،67 ، 51 ،35 ،32 ،23 ،16
-10ينظــر :إنتــاج املــكان بــن الرؤيــا والبنيــة
األســدي 223 :

-12غياب بأصابع مبتورة 49 :

فــوزي كريــم نموذجــا» ،حســن ناظــم 13 :

-13ن .ف 15 :

مــن (اللــص والــكالب ) لنجيــب حمفــوظ ،

-15ن .ف 132 -131 :

 ،و غوايــة الــرد قــراءات يف الروايــة العربيــة
إىل ( بنــات الريــاض ) لرجــاء الصانــع  ،صابــر

حباشــة  ،142 :و شــحنات املــكان جدليــة
التشــكيل والتأثــر  ،ياســن النصــر ، 76 :

-14ن .ف 59 :

 -16ملزيــد مــن األمثلــة تنظــر الصفحــات :

() 103 ، 26

و بالغــة األخــر يف املــاء األنســاق الثقافيــة

يف ســياق األهــوار العراقيــة الروائــي  ،عروبــة

جبــار صــواب اهلل 194 :

 -3مراثــي املــكان الــردي قــراءة يف
فضــاءات الروايــة العراقيــة  ،عــي حســن

 -4غيــاب بأصابــع مبتــورة  ،منــى كريــم :

27 -25

 -5ينظــر  :رسد املــدن يف الروايــة والســينام ،

ســعد البازعــي  ، 49-44 :و جتليــات النــص

العدد  50 /آذار 2022م

الفــواز 145 :

مســارات تأمليــة يف ســؤال الــذات 116:

 -6غياب بأصابع مبتورة 47-37 :
 -7ن  .ف 91-89 :
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املصادر واملراجع :

-إنتــاج املــكان بــن الرؤيــا والبنيــة

فنيــة  ،د .فاطمــة عيســى جاســم  ،ط ،1دار

األســدي  ،ط ،1دار الشــؤون الثقافيــة العامــة

-غوايــة الــرد قــراءات يف الروايــة العربية

والداللــة قــراءة يف شــعر الســياب  ،د.حممــد

 ،بغــداد 2013 ،م .

-أنســنة الشــعر مدخــل إىل حداثــة أخــرى

 :فــوزي كريــم نموذجــا  ،حســن ناظــم ،
املركــز الثقــايف العــريب  ،املغــرب 2006 ،م .
-بالغــة األخــر يف املــاء األنســاق

الثقافيــة يف ســياق األهــوار العراقيــة الروائــي ،

عروبــة جبــار أصــواب اهلل  ،ط ،1دار ضفــاف

للطباعــة والنــر والتوزيــع  ،بغــداد 2013 ،م
.

-جتليــات النــص مســارات تأمليــة يف

ســؤال الــذات  ،ماجــد احلســن  ،ط ،1دار
ومكتبــة البصائــر للطباعــة والنــر والتوزيــع

 ،بــروت 2014 ،م .

-داللــة املدينــة يف اخلطــاب الشــعري

العــريب املعــارص دراســة يف إشــكالية التلقــي

اجلــايل للمــكان  ،قــادة عقــاق  ،د .ط ،
العدد  50 /آذار 2022م

منشــورات احتــاد كتــاب العــرب  ،دمشــق ،

2001م .

-رسد املــدن يف الروايــة والســينام  ،ســعد

البازعــي  ،ط ،1منشــورات االختــاف ،
اجلزائــر 2009 ،م.

-شــحنات املــكان جدليــة التشــكيل

والتأثــر  ،ياســن النصــر  ،ط ،1دار الشــؤون

الثقافيــة العامــة  ،بغــداد 2011 ،م .
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-غائــب طعمــة فرمــان روائيــا دراســة

الشــؤون الثقافيــة العامــة  ،بغــداد 2004 ،م .
مــن (اللــص والــكالب ) لنجيــب حمفــوظ إىل

(بنــات الريــاض) لرجــاء الصانــع  ،صابــر
حباشــة  ،د .ط  ،دار نينــوى للدراســات
والنــر والتوزيــع  ،دمشــق 2010 ،م .

-غيــاب بأصابــع مبتــورة  ،منــى كريــم ،

ط ،1دار رشقيــات للنــر والتوزيــع  ،القاهــرة
 2004 ،م .

-مراثــي املــكان الــردي قــراءة يف

فضــاءات الروايــة العراقيــة  ،عــي حســن

الفــواز  ،ط ، 1دار متــوز للطباعــة والنــر

والتوزيــع  ،دمشــق  2012 ،م .

