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أ�سحــابهـا آ�سـفـــيـن - �لتعـــامــل مــع � إال �سنـــوقـف - � و�

)على �أال تزيد �لدر��سات عن ع�رش �سفحات و�ملتابعات عن �أربع �سفحات فقط(

- يف حالة �القتبا�س من �ملجلة ، يرجى �ال�سارة �إىل �مل�سدر - 

^ تر�سل �ملقاالت با�سم رئيـ�س �لتحريــر.. و�أن ال تكون قد ن�رشت ورقيًا �أو �إلكرتونيًا ^

^ �ملقاالت تعرب عن وجهات نظر كتابها، و�ملجلة لي�ست بال�رشورة م�سوؤولة عما يرد بها من �آر�ء ^ 
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االفتتاحية

  من أعمال الفنان عبدالمنعم الحسني- ُعمان

يْستسقون األمَل من ضرِع 
ة. سحابٍة جافَّ
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 على �صور الأزل وتتنا�صل
ُ
تتالطم الأمواج

بيٍة يعبثون.  �صِ
ُ

كاأمنا األعاب

اأحد...  ي�صتطيع تفريقنا، ل 
َ
"ل �صيء

 يف داخلنا"
َ
لأّن البحر

هذه الأوقات حيُث �صيف اجلزيرة 

وهياج القائلة 

ا 
ً
 كثري

ُ
ابتعد البحر

اختفى الأفُق واملغيب 

ها نحو ال�صماء 
َ
الطيور على اإفريز النوافذ، تفتح مناقري

�صبه نداء ا�صتغاثة 
ُ
فيما ي

 والوجوه
َ
الظهرية افرت�صت املالمح

 الف�صول
ُ
كما تفرت�ص البيداء

ى 
َ
ع

ْ
 اإىل املر

ُ
�صاق القطيع

ُ
 ُت�صاُق كما ي

ٌ
�صعوب

حة
َ
را�صيًة �صاحكًة اإىل الهواِن واملذب

 الذي انفجر من حناجر موتى
ُ
ذلك النداء

غابُة اأجرا�ٍص ونواح 

اأَخذ ما تبّقى من حياٍة

هيب
َّ
فها اإىل كهفِه الر

َ
ر

َ
ج

اِحبة  الل ال�صَّ وَها نحُن نرُقب الظِّ

 الآزاَل وامَلَتاهات 
ُ
على اجُلدران تعرب

تها املراأُة القادمُة من ت�صاري�ِص الأعماق
ّ
اأي

يح
ّ
طري مع الر

َ
 ي

ّ
ج�صُدك احُلر

غبة
َّ
 بالر

ٌ
زبد

ُ
 م

ٌ
�صفتاك موج

 بالأفق
َ
تك َت�صُل الغيم

ّ
�رش

ة
ّ
نت�صف الأبدي

ُ
يف م

هًة من بني اأطياف الراحلني املتكاثرة 
ْ
ا�صتّلوا ُهني

هِة من الّزمان.
ُ

يف هذه الرب

عاب والأودية  ذهبوا مع اأطفاِلهم مل�صاهدة ال�صِّ

ر
ْ
ح

َ
تتدفق من اجلبال، لألأًة نحو اأعماِق الأخاديِد والب

قني يف الأبِد اجّلارف.
ّ
حمد

ال�صباح  ِح 
ْ َ
يف كبا�ِص املياه املتدافعِة كاأنها يف �رش

وألني أمام البحر:

رأيُت الطائَر الذي يعبر العالَم 
في لمِح البصر

االفتتاحية
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الغارب.

و�صدمي  امِلياه  امــات 
َّ
دو يف  املفقوَد  الأمــَل  ــقــروؤوَن 

َ
ي

الغيوم.

زايا
ّ
 والر

ُ
تقرع اخلطوب

هر
ّ
ادي منذ ِبداية الد

َ
 �صخرِة الو

َ
قلب

 
َ
والب�رش الــهــذيّل  �صْخر  ــي  اأب قلب  قرعت  التي  تلك 

يف  املعلقة  والقرى  اللحظة  حوا�رش  يف  القاطنني 

الفراغ.

 املوت املباغت والغياب.
ُ
تع�صف بهم رياح

ة منُذ زمٍن بعيد 
ّ
لأول مر

�صاهد ال�صم�ص تنبلج من م�رشقها النائي 

نبع احلكمة والنور املنطفئ منذ قرون 

... هكذا

�صفينة طافية بني ت�صاري�ِص جباٍل وه�صاب

نخلة وحيدة يف �صحراء 

ْنحَدِر رماٍل و�صاحنات 
ُ
على م

 ال�صيف 
َ
بثماِرها القليلِة مطلع

دِتها اجلاثم
ْ

 بالهروِب من ليِل وح
ُ
كاأمّنا حتلم

 هذا الطفل 
ُ
مباذا يحلم

واجلدران على منحدرات  ال�رشير  اأطراَف  يرف�ص  وهو 

الكون.

 
َ
 كابو�ٍص كان ي�رشي يف ليل اأع�صاِئه الغ�صِّ مطلع

ّ
اأي

العمر.

يف ال�صطر الأول من جبال ال�صطور والكلمات؟

 
ّ

مدي
ّ

 خيًطا من جمِد نورك ال�رش
ّ

ه يا رب
ُ
امْنح

ل ترتْكه وحيًدا يف بيداء الَقتلِة والوحو�ص

 من خادمك املطيع
ٍّ
بكب�صِة زر

 امل�صهُد اإىل نقي�صه 
ّ

يتغري

 اأطفال نكبة العامل 
ُ
وينعم

بالَدعِة واحَلنان.

اْنَتِحبي يا ميامة الروح 

ا�صفحي مراثيِك على اأر�ٍص 

 وجذام الروح 
ُ
َكها الوباء

َ
اأْنه

مات 
ّ
اللعنة حتّلق كلَّ �صباٍح مع اأطفال املخي

 يف قلب العامل
ّ
 لت�صتقر

ّ
واللجوء الوح�صي

قبل انهياِره الأخري

ج�رِش  عــن  بعيًدا  لي�ص  )كيوتو(  نهر  �صفاِف  على 

بلون  التي  بلحيتِه  "ني�صيدا"  مهم 
ّ
يتقد الفال�صفة، 

بيا�ص الثلِج املحيط.

�صاأل تلميذ )الزن( معلمه عن احلياة،

يح.
ّ
اب ليْذروَها يف الر اأخذ املعّلم حفنًة من الرترُّ

 احلياة
َ
قال له: َهذِه ِهي

 عن املوت؟
َ
اأردف التلميُذ �صوؤاًل اآخر

ه يف الف�صاء 
َ
اب

َ
ا ُتر

ً
ة ال�صابقة َناثر

ّ
 بفعِل املر

ُ
قام املعّلم

الطلق.

قائاًل،  ا�صتعجله  الأخــري  لكن  اأ�صتاذه؛  التلميُذ   
َ
�َصَكر

بينما  اأ�صئلة؛  اإل  �صت 
ْ
لي والأفعال  الإ�صارات  هذه  اإنَّ 

الأجوبة املنتظرة ما زالت معلقة يف جناِح ن�رٍش تائٍه 

وم.
ُ
ات والّنج

ّ
بنَي املجر

 قليلة و�صَط زوبعٍة من رطوبٍة وغبار 
ٌ
 اأخبار

تقول: باأّن املنخف�َص القادم يف موكب ال�صباب من 

على  )�صاللة(  �صي�صل  الهندي  املحيط  )كالكوت( يف 

م�صارف امل�صاء.

االفتتاحية
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ة 
ّ
العماني ال�صماء  يف  لة 

ّ
مرتح منه  طالئع  وتتوزع 

مان، 
ُ
ع خليِج  )م�صقط(على  ت�صل  ورمبــا  الف�صيحة، 

امات العا�صفة ب�صماوات 
ّ
ورمبا ل ت�صل؛ تائهة يف الدو

هذه  لُتعاوَد  وتتال�صى   
َ
ت�صيع حتى  واجلفاف،  مل 

ّ
الر

اَها يف فوا�صِل الّزمن والنتظاِر 
ْ

�رش
َ
ُة م

ّ
احلكايُة الأزلي

احلاِرق.

 الباب 
َ
 القتيُل مقذوًفا بَدِمه اأمام

ُ
الطائر

املمثلتان الأكرث فتنًة من البحر، 

ة 
َ
ور

ُ
 النظرات املذع

َ
يتبادلن �صحر

الّظالم  يف  طريَقه  اأ�صاع   
ّ
بد )ل  اإحداهما  تقول  اإذ 

اِم�ص(
َّ
الد

نري 
ُ
ا ي

ً
ط ال�صماء بدر

ّ
 ظالٍم والقمر يتو�ص

رُّ
ترد الأخرى: اأي

الّتالل والقرى واله�صاب؟

ا 
ً
حر نذير

َ
 اأمام الباب على مقربٍة من الب

ُ
 اجلريح

ُ
الطائر

مبقدم الكارثة.

 اأخرى ت�صقط يف بئر ال�صبع ويافا 
ٌ

�صم�ص

الطائرات  ليل  يف  اقُط 
ّ
ت�ص وجنــوم  �صمو�ٍص  جمــزرة 

وال�صباع.

ال�صيف،  طـــواَل  هكذا  وهــي  را�صية،  غــري  ال�صماء 

زجمرًة بوجِه الب�رش واحليوان
ُ
ِبها م ُد َغ�صَ

َ
يت�صاعد َزب

�رِشه 
َ
ه وب متى �صيمحُق اهلل اأر�صَ

قٍة واحدٍة
ْ
يف �صع

واإىل اأبد الآبدين 

اب.
َ

من غرِي اأمٍل عودة ول �رش

جترُف الأوبئُة والفي�صانات 

َ
اِت والكواكب

ّ
القار

ة.
ّ
ويف طريقها تاأُخذ الزماَن والأبدي

 ع�صافري قادمة من اجلحيم:
ُ

اأ�صوات

تلك اإ�صارٌة اإىل عيون الأرقى 

والقلوب العط�صى التي اأ�صناها احلننُي 

ة الغائبني
ّ
اإىل الأحب

اأترك ال�صا�صة 

ا تطحنها 
ً
واأنظر اإىل املروحة يف ال�صقف، لأرى �صعوب

ة.
ّ
ة والإلهي

ّ
مروحُة املجازر الب�رشي

تلك الّظهرية التي جُتلجل يف اخلارج

َليبدو  حتى  زنــزانــتــه،  يف  ال�صجني  وح�صة  تكّثف 

عيدة.
َ
النتحار حم�َص اأمنيٍة �ص

هناك  اأّن  ال�صحراء،  �رشاب  يف  للّتائِه  يرتاءى  ا 
ً
دوم

من  النهاية،  ة 
ّ
حتمي ي�صَل  حتى  لألوؤه  د 

ّ
يتجد ا 

ً
نبع

غرِي نبع ول اأر�ص.

 
ٌ
ميامة الفجر يتهادى �صوتها من نافذة يعلوها قمر

يف طوِر اأفوِلِه

�صوت اليمامة مع اخليوط الأوىل لَفجِر امِلحنِة، كما 

ة الأخرية جادت بها اجلرداء والزمان.
ّ
الهدي

ه الذي ينق�ّص عليَك من غابة الوجوِه التي 
ْ

ذلك الوج

ا امل�صافُة والغياب؛ 
َ
طوْته

واْنحطاط  ِر 
ْ
والــغــد ذيلة 

ّ
للر الأق�صى  امل�صوخ  وجــه 

وجوه  الأ�صاطري  ل�صوِغ  الأخــريُة  اخلال�صُة  الغرائز، 

و�صَط  العي�ص  غِد 
َ
ر غون يف 

ّ
يتمر وُهم  اجلحيم  ة 

َ
اأباِل�ص

ل  الذي  ه 
ْ

الوج والأنــني.  والتنكيل  ال�صحايا  �رشاخ 

االفتتاحية
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نقلٍب اأو �رشير.
ُ
 م

ّ
 على اأي

ُ
يرتُكك تنام

كيف  �صاحبها،  تعّلم  ــــات،  والأزم ــن 
َ
امِلــح اأزمــنــة 

تلك  حتى  ة 
ّ
وم�رش جماٍل  حلظة   

َ
اقتنا�ص ي�صتطيع 

ذلك  مثل  الق�صوة،  ب 
ُ
ج

ُ
ح خلف  امُلخَتِبئة  ال�صغرية 

يف  من�صداً  الكهرباء،  اأ�صالك  على  يحّط  الذي  الطائِر 

برع�صٍة نحو   
َ
ال�صغري نقه 

ُ
ع ا 

ًّ
قمٍر منطفئ، وماد �صوء 

النور والفراغ.

دة يف 
ّ
طوبى لأولئك الذين عا�صوا حيواٍت كثيفًة متعد

 فهي �رشيعٌة عا�صفة، 
ْ

ت
ُ

حياة واحدة، طالت اأم ق�رش

حتى عانقوا املنتهى والغياب.

ل يف�صل بني احلياة واملوت، اإل تلك النربة الأخرية 

 ريقه اجلاّف، 
ُ
للع�صفور فوق اأ�صالك الإنارة، حني يبلع

م�صعوقًا يعانق احلقل يف خياِله واملروج.

 البحِر 
َ
ولأّنني اأمام

 
ُ
الب�رِش، وينام العامَل يف ملِح   

ُ
الذي يعرب  

َ
الطائر اأرى 

ل
ّ
�ّصه الأو

ُ
يف ح�صن ع

ينام �صكان القرى املتدّلية يف خوا�رِش اجلباِل املطّلة 

ذلك  ا. 
ً
دائم احلــواّف  على  اجلورا�صية،  اأوديتها  على 

لأّنهم  واأرق؛  كوابي�ص  غري  من  هادًئا  هم 
َ
نوم يجعُل 

ة.
ّ
ينامون يف اأح�صاء اخلطِر والأبدي

بعظمة  يزهو  اأن   
ّ

الب�رشي الكائِن  على  ينبغي  كان 

الهباء  هذا  بقلب  الواهن  ال�صطحي  بخلوده  ل  زواله، 

ينبغي  كما  الألف...  جهاتها  يف  الرياح   
ُ
تذروه الذي 

قدوم  قبل  اله 
َ
ِجب �صحِو  من  ِقفَز 

َ
ي اأن  الرّنة  ِل 

ْ
اأي على 

الإع�صار والفي�صان، اإىل عامل ال�صقيِع وال�صباب.

من  كثرية  اأماكن  يف  موتاهم  على  الــورود  ينرثون 

 �صطوِع النهايِة وُغمو�ِص 
َ
العامل، يقفون خا�صعنَي اأمام

احلياة.

ة.
ّ
نت�صبٌة واأهّلٌة وفاكهة بوذي

ُ
�صلباٌن م

ثم  الراحلني  اأرواِح  على  ة 
َ
والأدعي  

َ
الأزهــار ينرثون 

يعودون اإىل روتني حياتهم:

املجهوِل  و�ــصــطــوُة  تيبة 
َّ
والر امُل�صجرُة  ــاُل  ــع الأف

�ص يف الزوايا واحليطان.
ِّ
املرتب

 يف الف�صاء تتبعها ُقبلة، يذوبان 
ُ
يح

ّ
ها الر

ّ
وردٌة تطري

فرِة املغيب.
ُ

يف �ص

ت�صاهُده  نــوِمــِه،  يف  يرعى  كــان  الــذي  الَغنم   
ُ
قطيع

ُه اخلفيف بني 
ُ

ك موج
ّ
ا من احليواناِت يتحر

ً
الآَن، بحر

ُفوح.
رُّ
اجلباِل وال�ص

التي  تلك  مثل  َخيالِه  يف  ــُف 
ُ

يــزح املــاعــِز  قطعاُن 

ال�صواحي  الغارب �صارحاٍت بني  الزمن  �صاهدها يف 

والّتالل. بينما النخيل املهتّز بفعِل ريٍح خفيفٍة.

جتري جداوُله يف جماريها نحو الوديان ال�صديقة.

 من غيمِه ب�َصبٍق اإىل 
َ
نزلن املطر

ُ
نهداك اأيتها املراأة، ي

الأر�ص البوار.

يف  ة 
ّ
اجلمالي قدرِته  بكامل  جتّلى  وقد  الإله  ج�صدك 

اخل�رش والردفني ويف م�صيِة القدم احلاملة.

لقاٌة 
ُ
م التاريخ،  اأعباء  من  اجل�صد  ر 

ّ
حتر التي  العبارة 

خلَف ع�صبة اأو �صخرة يف الوادي العتيق.

ها يف 
َ
دع

ْ
 دهٍر، واأو

َ
 ذات

ٌ
 اأو �صاعر

ٌ
لقد عرث عليها حّطاب

االفتتاحية
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ارح يف ال�صيوح..
ّ
ذاكرة الظبي ال�ص

ليكن هذا البهاء املمطر اإ�رشاًقا، بهاء الكائن املح�صور 

ة املوِج والآفاق.
ّ
يف �صجنه برهَة راوده خياُل حري

اأ�صوات  فيه  تختنُق  الــذي  اجلنائزي  املنتجع  يف 

املو�صيقى مثل حيتاٍن حتتظر.

ذاكــرٍة  خرائب  من  بابا�ص(  )اإيرين  �صوت  يتهادى 

جريحة.

يف رحاب الإغريق 

كهنة الفكر الأوائل

)اأولئك الذين اأبدعوا الأن�صاَق الكربى(

 والإله
َ
حني كانت الف�صلفُة العزاء

ٍب 
ُ
اجُلمل تتطاير يف الليِل ك�صظايا �ُصه

ا 
َ
يف امُلدن واملقاهي والوجوه التي عربْته

يف نومك املاأهول باأ�صباِح موتى يعربون الربزَخ اإىل 

هم الأخري.
ِّ
تقر

ْ
�ص

ُ
م

ام، 
ّ
ة قادمٌة من ثقوِب الأي

ّ
 �صمعي

ٌ
وجوه

تت�صّكُل وتذوب كتُل الّظالم الغا�صِم:

ة 
َ
اأْهب على  والذين  الراحلنَي  الأ�صدقاء   

ُ
وجــوه هي 

حيل.
ّ
الر

دة ال�صالون
ّ
�صي

تعزُف حلًنا ملوت�صارت

 يف اخلارج،
ُ
تعر

ْ
 ت�ص

ُ
بينما احلرب

فَن الَغاِرَقة يف املحيط.
ُ
ويف قلِب ال�ص

ون من اأرجاِء الِبالد 
ّ
مهاجروَن فار

 
ّ
 و�صط املوج املدلهم

ُ
 اخلطر

ُ
دهم

ّ
وح

يف ظالم امل�صائِق واملحيطات.

ل 
ّ

ها امُلرتح
ُ
َت�ْصِعر

ْ
اأين تلك النعمة التي كان ي�ص

من غري غاية ول هدف.

تدمًة 
ُ

رهُة الوجوِد حم
ُ
ه ب

ُ
حنَي ُتداِهم

بالهواج�ِص والَفَناء، يتنّزه بنَي �صفاِف الُكتِب والأزمنة 

ول  )الــتــوحــيــدي(  لي�ص  فهو  قــهــا، 
ْ
حــر يف  فّكر 

ُ
ي ل 

)اجلاحظ( يقينًا... يف نرثهما الباذخ.

 وزائغ يف قلب املتاهة والقائلة..
ٌ
لكنه �صجر

 
ُ
بالأم�ص يف بغداد حّطم الغوغاء

وجمدها  املدينة  باين  املن�صور  جعفر  اأبــي  متثاَل 

ليد. التَّ

ا حّطموا قبَله متثاَل اأبي نوا�ص وغريه.
َ
كم

تهاوت اأركان اللغة والذاكرة والأ�صماء 

احلدود  داخل  من  القادمِة  عاع 
ّ
الر خيل  حوافر  حتت 

ة.
ّ
هذه املر

 حدُث الّتدمري �رشيعًا كغريه؛
ّ
مر

تراكم اأنقا�ص وحطام على اأدمي الأر�ص 

الثكلى ويف غور اجلروح

 
ّ
�صي

ْ
غفوُة احلماِر الوح

قو�ص قزح يتدىل من ال�صماء

 على اأر�ص الأجداد.
ُ
قو�ص قزح ينام

ة ت�صقون الأمَل من �رشِع �صحابٍة جافَّ
ْ
ي�ص

كاء.
ُ
حني يفقُد الإن�صاُن القدرَة على الب

موع 
ّ
فح الد

َ
على �ص

 على �صفوٍح وِوهاد 
ُ
كما يهطُل املطر

االفتتاحية
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ات واملاآ�صي 
ّ
اأمام امُللم

 الكائن على الفور 
ُ

ميوت

اأو يدخل ف�صاًل اآخر اأكرث ق�صوة 

من ف�صول جهّنمه اخلا�ص.

)هيت�صكوك( مي�صك ب�صفتيه 

�صيجاره الطويل كمنقار.

 )اإدغار اآلن بو(؛
ُ

على املنقار يحّط غراب

ت�صٍد، يف وجه اخلليقة..
ُ

ناعًقا ب�صمٍت حم

د اأفالم الرعب كما ُنعت.
ّ
ٌة متداولة ل�صي

ّ
�صورة �صياحي

مظاهِر  من  ا 
ً
مظهر اأ�صحى  والفزِع  عِب 

ّ
الر ت�صويُق 

عب 
ّ
ياحِة اإل لدى اأولئك الذين �صعقهم الر

ّ
الرّتفيه وال�ص

، الفزُع املريع، اجلوع والعط�ص 
ّ
احلقيقي

 بكافة اأ�صكاله ومناحيه.
ّ

والظالم الدموي

ير فارًغا
ّ

 اإىل ال�رش
َ
نَظر

بور العا�صفة
ُ
بعد ع

ر
َ
 يف ال�ّصاطئ امُلظلِم وال�ّصج

َ
فّكر

�صتوِح�صة يف اأعماق الوادي 
ُ
خرُة م

ّ
وتلَك ال�ص

ُقَط يف فراغ العدم والهاوية.
ْ
قبل اأن ي�ص

ال�صمعة يف زاوية الغرفة ُتنري الأكواَن والِبحار.

يف هذه اللحظة 

اأتذكر وجهك يا )عناية جابر(

ة 
َ
�صحكتك واأنِت مت�صنَي على كورني�ص املنار

�صحكتِك التي حتّفز الكناري 

ه 
ُ
يف ن�صيٍد ي�صرت�ِصُل �صخب

ط والِقفار
ّ
يف �صواحِل املتو�ص

 يف بريوت"
ُ
�صيع

َ
اأحَد ي "ل 

لكنِك كنت �صائعة وحزينة.

من زمن احلرِب التي ما زالت قائمة

احلمرا  �صارع  يف  دّكٍة  على  الإبراهيم  زكريا  يجل�ص 

اأمام بهاء مقهى املودكا الآفل 

ا 
ً
 بدم�صق هارب

ّ
من باٍب �رشقٍي

التي  ــان 
ّ
الــري عــرق  زجاجة  من  اإل  الوفا�ص  خــايل 

اأهداها له العم �صوقي بغدادي

ة واللعنات
ّ
ها هو يعانق اأ�صباح املار

التي  الغوطة  ع�صافري  مثل  حوله  حُتّلق  والكوابي�ص 

جّفت منها املياه حني غادر بردى اإىل كوكب اآخر.

ف:
ّ
كان يقراأ ملت�صو

 الّنار فاقذْف نف�صَك يف اأتوِنها؛ لأّنك اإذا هربت 
َ
اإذا راأيت

لحقتك األ�صنُتها.

ِة، 
َ
ا يف الأهوال امُللتِهب

ً
�صًدا وروح

َ
ه ج

َ
ى نْف�ص

َ
م

َ
فّكر اأّنه ر

لكن الأل�صُن والأذرُع وال�رشور، ظّلت تالحُقه

قاع.
ْ

لدان والأ�ص
ُ
ل يف الب

ّ
اأّنى حّل وترح

ا على روح طائٍر جريٍح يف حِمب�صه 
ً
�صالم

 اجُلزر وامُلحيط
َ
وهي ُتعانق ف�صاء

اتها البعيدة 
ّ
ٍت يف جمر

ْ
ا على جنمة مي

ً
�صالم

 الأكوان وامل�صافات.
ُ
وهي ب�صيائها ُتنري

اجي كمقربة
ّ
 يعوي يف ليل كوفيد ال�ص

ٌ
كلب

يعوي باإحلاٍح وحنني

ة 
ّ
 الب�رشي

ُ
حني كّفت الكالب

عن النباح والفرتا�ص

اجلبل العايل يف الأحالم واخلرافات 

االفتتاحية
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جّنة ال�صواري، عرين الطيور والفرا�صات..

ُل هذا العام 
ْ
اأحاله املح

اإىل ه�صيٍم وموات

ة
َ
 عاريٌة هِرم

ٌ
اأ�صجار

 
ُ
وُل الريح يف جنباتها حيث ينتحب

ْ
تع

 وحيد على حافة النقرا�ص
ٌ
ذئب

يغبطون املوتى 

على حياتهم يف الغياب

اأولئك الأحياء يف ح�صورهم املنطفئ 

يف اأبدية ال�صجر وهول الن�صحاق

يتم�ّصى يف ال�صالة

ويف حدائِق اخَليال

الرجل الوحيد

يف ليلِه البهيج 

يتم�ّصى ويقفز اأحياًنا 

ا 
ًّ
ليتاأّكد اأّنه ما زاَل حي

واأّن الزمَن مل يتجمد بعد

على الأبواب والردهات.

كان يحاوُل اأن ينام 

ات عديدة يبذل جهَد املحاولة 
ّ
مر

يف ليٍل بالغ الهدوء، وال�صطراب.

ة ت�صتيقُظ لتوقَد الروح واملكان.
ّ
اأوجاٌع خفي

اأ�رشقت كعبة اهلل يف روِحِه

ر باجلبال
ّ
قبل املكان امل�صو

راآها راأي العني والب�صرية

يف اأحاديث اأبيه

وفتوحات ال�صيِخ الأكرب النبيل.

يف نظراِت اأولده الّذاهبة نحو م�صتقبِل الغابة والبحر.

العقائق  ذاكـــرة  يف  املتدّفقة  املــيــاه  ــَخــِب 
َ

�ــص يف 

وال�صيف.

يف النظرات احلائرة يف املحطات والقطارات

حَة اهلل الوارفة على الب�رش واحليوات.
ْ
راأى دو

 حديقِتِه.
َ
كان يربي الف�صوَل كما يربي اأ�صجار

بعد  اإليها  جلاأ  التي  البعيدة  البالد  من  ا 
ً
�صور ير�صُل 

اأن جنا باأعجوبة من مقتله.. بالده التي توارت خلف 

املقابر والأجداث.

�رشقٍة 
ُ
 بغيمٍة م

ُ
ها هو الربيع يقرتب

 من اأوبئة و�صقيع.
ً
من بهاء وورود، تارًكا خلفه �صتاء

كان يربي الف�صوَل والأمل 

ي اأولده العالقني يف تلك البالد.
ّ
كما يرب

من )اأكدال( اإىل مقهى )باليما( 

اأم�صي بخّفة طائر.

ا اأوراقي للريح القادمة من الأطل�صي 
ً
مقدم

الُندامى يتحلقون يف )ال�صاربان( املجاور.

اأدري�ص اخلوري، ال�صاحلي، جبو�ص، بن داوود املنتحر 

و...اإلخ.

بينما روح حممد �صكري حتّلق من مقربة يف طنجة.

وجتل�ص على الكر�صي تهذي مع النيازك

الأحاديث ت�صل نهر اأبي رقراق مبوج املحيط.

والُندامى يت�صامرون حتى ال�صباح

)خوري( تعب من )لمارن(

يف بال�ص )بيرتي( حيث كان يحلم ب�صاهدة وقرب.

بالأ�صدقاء  تبخل  ل  التي  املدينة  يف  يتوزع  �صار 

االفتتاحية
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واحلانات.

ف الأكرب 
ّ
هو املت�صو

يف الزوايا والظالل

قراعي  )خم�ص  والكوؤو�ص  ال�صحكات  �صليل  ي�صبقه 

مدفوعة �صلفًا ل نن�صى هذا امل�صاء(

مق�صد   
ّ
املغربي وال�صمال  لـــه، 

ّ
اأو يف  ال�صيف  كــان 

احلاملني وال�صابحني يف الآفاق.

باط( 
ّ
 يف )الر

ّ
وخوري ي�صبح يف اأعماق بحره اخلا�ص

اأينما �صاء

على �صاطئه ي�صرتخي.

ميممًا �صطر الأقا�صي والأعماق.

ارحة 
ّ
اأقول حليواتي ال�ص

يف الزمان واملكان

�صاأتعامُل مع �صريتكّن مبنطِق 

ل اأو العا�صفة
ّ

�صار املرتح
ْ
الإع

 يف اجلبال
ٌ
ل خّط �صري وا�صح

امُلــدن  ت�رشج  التي  ال�صحراء  يف  اأو  واملــنــحــدرات 

ات.
ّ
والقار

ل طرَق مبعامَل واإ�صارات.

 الغام�ُص بني الّت�صاري�ص والأرجاء.
ُ
ذلك الإع�صار

هو مراآة تلك الروح املت�صّظية يف الأكوان.

 اجلريح
َ

يا حيواتي وطائري

يا جباًل ووهاًدا

 املعّلقة وتلك الغارقَة يف ال�صباب
َ

يا قراي

 ذئٍب عجوٍز 
َ
يا اأحالم

ا يف الفلوات
ً
وغل نهب

ُ
ي

احلقيقة  مــن  ا 
ً
�صطوع الأكـــرث  اأ�ــصــاليف  غمو�ص  يــا 

والتاريخ

يا اأطفاًل، واأنتم مترحون يف مالعب الغيب

موح
ُ

 الظهريِة املحمولِة على عا�صفٍة من ج
َ
يا جنوم

يا نيازك الرتطام والرماد

يا اأوهامي

ما زالت كتائبِك تخو�ُص معركتها اخلا�رِشة.

يا اأحالمي تتاألقنَي هذا ال�صباح بحًثا عن 

عبارٍة اأو مالذ.

مان،
ُ
تكتكات املروحِة يف �صيف ع

العتبة  �صوق  يف  الأرميني  ال�صاعاتي  بذلك  ذكرتني 

بالقاهرة.

قابعًا يف حمّلِه بني ال�صاعات، ك�صويف م�صتغرٍق بني 

 اأو 
ٍّ

املوانئ والأح�صاء، ل يكاد يرفع راأ�صه لقادٍم ب�رشي

 من �صاحبه يف الأزقة والدروب.
ّ
حماٍر فر

ة �صاعة خربانة(
ّ
)ل اأ�صتطيع اأن اأنام وثم

يقول:

دهات، 
ّ
يف ال�صوء امُلعتم نراه بني الر

فّكر يف �صيٍء عدا ال�صاعات.
ُ
ل ي

احق
ّ
ة الزمن وعبوره ال�ص

ّ
ل يت�صاءُل عن ماهي

 والعالمُة الأخرية 
ُ
البدء اأم هو  العامل قبلُه  ُخِلَق  وهل 

على انتهاء امللحمة؟!

ة 
ّ
ل يفّكر يف �صيٍء عدا اأّن طيَف اأ�صالٍف راوده ذات مر

ا من مذبحة التاريخ.
ً
هارب

 
ّ

يف مرايا الأفق البحري

ترتاءى املالحم والطفولت 

راك�صة و�صط اأ�صالء املغيب

نخلة وحيدة حتنو على املوج

ْنهًكا
ُ
القادم م

من اأغواِر امُلحيط

االفتتاحية
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رجاٌل وحيدون 

طّلون من ال�رشفات
ُ
ي

برووؤ�ص مقطوعة 

فن 
ّ
وتلك الّنريان الّطالعة من اأطياِف ال�ص

لي�صت اإل غاليني قرا�صنٍة ميخرون العباب.

تلك البومة التي ر�صمها )عزان(

م�صاء الأم�ص

لي�صت بومة منريفا

ل رمًزا للحكمة ول للجنون

ل للحظ اخل�صيب

ول ل�صوؤم اخلراب

ة ال�صاحلية
ّ
لي�صت بومة القري

جب الغيب والظالم
ُ

ول بومة الغابة بعينيها تخرتق ح

بومة اجلمال تلك تفّتحت روحها 

من اأن�صام البدِء و�صاقها اخليال احلر 

اإىل �صفاٍف جمهولة.

 الرعوُد يف �صماٍء بعيدٍة
ُ
ُتهمهم

كما هي يف اأعماقي 

رويدًا رويدًا

 الغيوم من ُذرى الأ�صجاِر واجلباِل التي تاهت 
ُ

تقرتب

 والوعول.
ُ

يف �ِصغاِفها الطفولت

ول �صيء يف�صُلنا عن ال�صدمي الكا�رش لالأبد 

 ال�صواحي العط�صى 
ُ
 تغمر

ُ
حيُث املياه

والقلوب.

الربُق، �صنا الربِق

حني تتعاىل طالئعُه من خلف 

جبال )وادي العق( 

 �صاحاِت 
ُ
 الِدمي

ُ
وتن�صح

الُقرى والِه�صاب 

يتعاىل �رشاخ الأطفال والرجال 

برحابة الف�صاء املخ�صب 

بالندى واحلنني.. 

االفتتاحية
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ملف -  النظرية النقدية العربية 

من أعمال الفنان كمال بالطة- فلسطين
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    ما اأكرث الق�صايا العربية القدمية ـ اجلديدة! 

مت�ص هذه الق�صايا الإن�صان واملجتمع والدولة، 

اأنها  كما  والأدب.  والثقافة  بالفكر  وتتعلق 

اإنها ق�صايا  تت�صل باملنهج والنظرية والعلم. 

قدميةـ  جديدة لأننا ت�صاءلنا ب�صددها يف فرتة 

ما، ومل جنب عليها اجلواب املالئم بان�صغالنا 

نظري  م�صريها  كــان  جديدة  اأخــرى  بق�صايا 

الق�صايا  تلك  بع�ص  كانت  وملــا  �صابقاتها. 

وقد  جديدة،  حقبة  كل  يف  علينا  تلح  القدمية 

اأنف�صنا اأمام �رشورة  تغريت اأمور كثرية، جند 

الطرح  كان  وكلما  جديد.  من  طرحها  اإعــادة 

مو�صوعي،  فهم  على  موؤ�ص�ص  غــري  اجلــديــد 

وقادر على فتح منافذ جديدة ومغايرة للتاأمل 

قدمناه  ما  ا�صتعادة  اإل  ن�صتطيع  ل  والتفكري، 

نحن  فال  "جديدة"،  بلغة  كــان  واإن  �صابقا، 

على  مفتوحة  نوافذ  خلقنا  ول  النظر،  جددنا 

امل�صتقبل.

   يف الع�رشينيات من القرن املا�صي، اأي منذ 

العربي  الأدب  دار�صو  طــرح  الزمن  من  قــرن 

وكان  علم؟  اأم  فن  هو  هل  اأنطولوجيا:  �صوؤال 

اإنــه فــن وعــلــم؟ ووقــف القطار يف  اجلـــواب: 

وقد  اخلم�صينيات،  ويف  الأخــــرية.  املحطة 

حول  نف�صه  ال�صوؤال  فر�ص  الظروف،  تغريت 

تاأثري  حتت  م�صاره  عن  انحرف  ولكنه  الأدب، 

فاتخذ  والجتماعية،  ال�صيا�صية  التطورات 

ال�صيغة التالية: هل الأدب فن اأم اإيديولوجيا؟ 

وكما كانت الغلبة يف البداية للفن على ح�صاب 

الثانية  احلقبة  يف  النت�صار  كــان  العلم، 

لالإيديولوجي رغم اأنف الفني واجلمايل.

   بداأت البنيوية تفر�ص نف�صها يف الثمانينيات 

يف ثقافتنا العربية، وقد حتققت يف فرن�صا منذ 

جديدا  معرفيا  اإبــدال  باعتبارها  ال�صتينيات 

يف  الإيديولوجية  الدوغمائية  لتجاوز  ي�صعى 

خالل  من  والجتماعية  الإن�صانية  العلوم 

الأدبية  الدرا�صة  يف  بـ"العلمية"  املطالبة 

لكننا  ذاته.  الن�ص يف  الرتكيز على  من خالل 

على  يركز  "منهج"ـا  ب�صفتها  اختزلناها 

املعريف لالجتاه،  العمق  ال�صكل، غري مدركني 

فنا �صكة ال�صوؤال الأدبي ليغدو: هل الأدب 
َّ
فحر

املحتوى  و�صول  واأمـــام  حمتوى؟  اأم  �صكل 

الإيديولوجي اإىل طريق م�صدود بات الهتمام 

بال�صكل والبنية واخلطاب والن�ص. ويف الوقت 

بعدها،  ما  اإىل  تتطور  البنيوية  ــداأت  ب الــذي 

ل  ال�صكل  بــاأن  بقولنا  مغايرا  طريقا  �صلكنا 

اختزلت البنيوية 
بوصفها منهجا 

يركز على الشكل 
دون وعي لعمقها 

المعرفي 

ملف -  النظرية النقدية العربية 

 أعده وقدمه:  سعد يقطين

ناقد وأكاديمي مغربي

 النظرية النقدّية العربّية
بين اإلمكان واالستحالة

نحو رؤية جديدة لقضية قديمة
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علينا  ما  هو  الثقايف  املحتوى  واأن  له،  قيمة 

الهتمام به. 

مع الألفية اجلديدة، وبروز الأدب الرقمي حتت 

جديد  �صوؤال  بداأ  اجلديدة  التكنولوجيا  تاأثري 

يفر�ص نف�صه حول عالقة الأدب التكنولوجيا؟

   يف كــل هــذه الــ�ــصــريورة مــا هــي الأجــوبــة 

بب�صاطة:  الأ�صئلة؟  تلك  حول  راكمناها  التي 

ل �صيء؟ يف كل حقبة جديدة نبداأ من ال�صفر، 

كل  يف  وكنا  القدمية.  ال�صفحة  طوينا  وقــد 

الفكر  لتطور  فهم  �صوء  عن  نعرب  جديدة  بداية 

اأعالم،  نختزله يف  كنا  لأننا  العاملي،  الأدبي 

ويف نتائج درا�صاتهم التي ن�صعى اإىل تطبيقها 

ال�صبب يف ذلك  العربية. يكمن  على ن�صو�صنا 

وعي  بــدون  يتم  الأدب  يف  تفكرينا  كون  يف 

ن�صاهم  اأن  لنا  فاأنى  علمي.  اأو  اإب�صتيمولوجي 

ل  ونــحــن  الــعــاملــيــة،  الــنــظــريــات  تطوير  يف 

نفهمها، ول نفكر يف نطاقها، ومع ذلك نتحدث 

"التحليل"، و"املنهج"، و"النظرية"، وعن  عن 

وكاأن هذه  "الفهم"، و"التف�صري"، و"التاأويل"، 
امل�صطلحات ل تتاأ�ص�ص على خلفية فل�صفية اأو 

معرفية اأو علمية.

  اإن "النظرية الأدبية العربية" م�صتحيلة ما دام 

الوعي ال�صائد بالأدب ينطلق من ت�صورات ما 

قبل علمية. ولكنها يف الوقت نف�صه ممكنة اإذا 

اأ�صئلتنا وطريقة تفكرينا يف ق�صايانا  جددنا 

اأو  ـ اجلديدة �صواء تعلق الأمر بالأدب  القدمية 

املجتمع اأو الدولة. 

     من هنا تاأتي اأهمية فتح احلوار حول هذا 

املو�صوع الإ�صكايل. 

  الموضوع اإلشكالي: 

   اأ�صكر جملة           الغراء على تكليفي باإعداد 

النقدية   "النظرية  مــو�ــصــوع:  ــول  ح ت�صور 

والنقا�ص  لــلــتــداول  مــادة  ليكون  العربية" 

واحلوار. �رشرت بالتكليف لأين من  املهتمني 

الذي  التفكري  اأنه حمور  اأرى  الذي  باملو�صوع 

الأدبية،  الدار�صة  حول  لنا  يكون  اأن  ينبغي 

الإمــكــان  "بني   الــفــرعــي:  عنوانه  فــاخــرتت 

وال�صتحالة". وجهت جمموعة من الأ�صئلة اإىل 

والنقاد  الباحثني  من  اأجيال  عدة  من  نخبة 

على  ال�صكر  جــزيــل  اأ�صكرهم  الــذيــن  الــعــرب 

ال�صتجابة، كما اأ�صكر الذين تخلفوا اأو اعتذروا 

لأحد الأ�صباب.

ق�صية  كــون  يف  املو�صوع  اأهمية  تكمن     

دائما  تطرح  العربية"  النقدية  "النظرية 
لكن  بــاآخــر.  اأو  ب�صكل  النقدية  الأو�ــصــاط  يف 

يف  ومتفرقة  هام�صية  ــدا  اأب ظلت  مناق�صتها 

طرحها  يتم  ومل  املختلفة،  النقدية  الكتابات 

روؤية  بلورة  يف  نتقدم  جتعلنا  التي  بال�صورة 

جعلنا  لذلك  بخ�صو�صها.  ودقيقة  جماعية 

وهي  والتفكري،  لال�صتئنا�ص  التالية  الأ�صئلة 

الأ�صئلة التي تتداول ب�صكل اأو باآخر:

"نظرية" نقدية  لوجود  1ـ هل هناك �رشورة 
خ�صو�صيتها  الأدبية  للدرا�صة  اأن  اأم  عربية؟ 

التي جتعلها غري قابلة لأن تتقيد بنظرية ما؟ 

العربي  الأدبــــي  النقد  عــالقــة  هــي  مــا  2ـ 
معها  تعامل  وكيف  الغربية؟  بالنظريات 

الثقايف  والنقد  )البنيوية  احلديث  الع�رش  يف 

مثال(؟ وهل للن�ص الأدبي العربي خ�صو�صية 

جتعله ياأبى اخل�صوع لتلك النظريات؟ 

نقدية  لنظرية  �ـــرشورة  ثمة  كانت  اإذا  3ـ 
عربية، هل جند يف الدرا�صات النقدية العربية 

طبيعتها؟  هي  ما  لنظريات؟  بــوادر  احلالية 

بالرتاث  عالقتها  وما  خ�صو�صيتها؟  هي  ما 

قدرتها  مدى  وما  العربي؟  والبالغي  النقدي 

على احتالل موقع �صمن النظريات الغربية؟ 

العربية  النقدية  النظرية  يرتهن وجود  4ـ هل 
اإىل خ�صو�صية الن�ص الأدبي العربي؟ اأم ميكن 

لهذه النظرية اأن تكون مفتوحة على النظريات 

النظرية العربية 
مستحيلة ما دام 

الوعي األدبي 
ينطلق من 

تصورات غير علمية

ملف -  النظرية النقدية العربية 
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جتعل  الــتــي  الإكـــراهـــات  هــي  مــا  العاملية؟ 

مطروحة  عربية  نقدية  "نظرية"  عن  احلديث 

هذه  جتاوز  ميكن  وكيف  دائما؟  ثقافتنا  يف 

اأم بالقول  الو�صعية؟ هل بالإميان باإمكانها؟ 

ينبغي  التي  ال�رشوط  هي  وما  با�صتحالتها؟ 

توفرها لتكون عندنا نظرية نقدية؟

    ي�صتوجب الهدف من هذه الأ�صئلة، وغريها 

ق�صية  يف  النظر  ـــادة  اإع منها،  يتفرع  ممــا 

النظرية النقدية العربية من وجهة نظر تتعدى 

للدرا�صة  يعطي  ــذي  ال النقا�ص  اإىل  ال�صجال 

للتفكري  وخمتلفا  جديدا  اأفقا  العربية  الأدبية 

ــي  الأدب الن�ص  مع  التعامل  يف  واملمار�صة 

العربي القدمي واحلديث. وهذا هو الرهان الذي 

ترمي اإليه املجلة من خالل الدعوة اإىل فتحه، 

واإ�رشاك النقاد للتداول والتفكري فيه. 

يعك�صون  نقاد  م�صاركات  العدد  يت�صمن     

الت�صورات العربية حول الأدب ودرا�صته، وهي 

تت�صم  ومتناق�صة  متباينة  مواقف  عن  تعبري 

وهاج�ص  املــعــريف،  القلق  من  بنوع  جميعا 

مطلقا،  النظرية  يرف�ص  من  فهناك  ال�صوؤال. 

"العربية" للنظرية  وثمة من ل يرى يف �صفة 

اأي مربر. كما ان هناك من يدعو اإىل �رشورة 

ربط النظرية العربية بالجتهادات الغربية، اأو 

العربية القدمية، اأو هما معا، اأو من يتوقف على 

مواقف  اإنها  واملو�صوعية.  الذاتية  الإكراهات 

فتحنا  املجال ل�صتعرا�صها.  يت�صع  متعددة ل 

الباب للنقا�ص، وناأمل ا�صتمراره وتوا�صله.

 الملف المفتوح:

حدود  على  يتوقف  ل  جملة  يف  امللف  اإن      

مو�صوع حمدد. اإنه دعوة اإىل الإ�صهام اجلماعي 

يف النظر والعمل يف الق�صية املثارة من اأجل 

مالئمة.  اأ�صئلة  طرح  عرب  جديدة  روؤية  بلورة 

�صاركت  الــذي  امللف  هذا  اأهمية  تكمن  لذلك 

فيه نخبة من النقاد والدار�صني العرب يف اأنه 

مطروحة.  وت�صاوؤلت  قائمة،  ت�صورات  يعك�ص 

وناأمل األ يتوقف هذا امللف ب�صدور العدد. نود 

التي  والتعقيبات  للتعليقات  مفتوحا  يظل  اأن 

تتكفل جلان للقراءة بتجميعها بهدف التو�صل 

ننا من  اإىل خال�صات حول ت�صورات معينة مُتكِّ

التفكري يف اأجوبة مالئمة. كما اأننا ناأمل ن�رش 

املجلة  به  تتو�صل  ما  وكل  امللف  هذا  اأعمال 

�صمن  مناق�صات  اأو  اإ�صافات  اأو  تعقيبات  من 

كتاب نتمنى اأن ي�صهم يف تعميق النقا�ص حول 

هذه الق�صية القدمية ـ اجلديدة.

التلقي العربي 
للنظريات العالمية 

لم يراكم رؤية 
واضحة تجاهها؛ 

ألنه تم دون وعي 
ابتسملوجي

ملف -  النظرية النقدية العربية 
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هناك  هل  والدار�صني:  النّقاد  بع�ص  يت�صاءل 

ة؟ وما جذورها؟ واإذا كان 
ّ
ة عربي

ّ
ة نقدي

ّ
نظري

الرّتاث، هل هذه اجلذور  لها جذور موغلة يف 

 
ّ

ة �رشفة، اأو اأّنها تفاعلت مع الفكر النقدي
ّ
عربي

الإغريق  اأخرى مثل ح�صارتي  لدى ح�صارات 

ومان؟
ّ
والر

ة 
ّ
الثقافي العالقات  تكون  اأّل  الطبيعي  ومن 

بني الأمم واحل�صارات حم�ص حماكاة وتقليد، 

من  تقبله  ما  وت�صيغ  ته�صم  احل�صارات  لأّن 

وت 
ّ

وال�ص ة 
ّ
ال�صخ�صي امتالك  زاوية  من  الآخر 

التقليد  عند  تقف  ول  ــزة، 
ّ
املــمــي واملــالمــح 

لي�صا  وال�صتن�صاخ  التقليد  لأّن  وال�صتن�صاخ، 

واإذا  ــة. 
ّ
احلــي والأمم  احل�صارات  �صفات  من 

�صّكلت  التي  الإ�صافات  فما  كذلك  ذلك  كان 

ة.
ّ
العاملي ة 

ّ
النقدي ة 

ّ
النظري يف  ا 

ًّ
نوعي ا 

ً
 اإ�صهام

ة 
ّ
نقدي ــة 

ّ
نــظــري ـــود  وج نفح�ص  اإذ  ونــحــن 

ة، 
ّ
واملنهجي ة 

ّ
الإجرائي الّناحيتني  من  ة 

ّ
عربي

فيما  بحتة  ة 
ّ
منهجي زاويـــة  مــن  نت�صاءل 

اأو  جن�ص  لــدى  ة 
ّ
نقدي ة 

ّ
نظري ة 

ّ
ثم كانت  اإذا 

كيان  ة 
ّ
الأدبي ة 

ّ
النقدي النظرية  اأّن  اأو  ة، 

ّ
قومي

والأعراق؟ والأمم  احل�صارات  كّل  فيه   ت�صارك 

: هل قراءة 
ّ
وي�صتتبع هذه الّت�صاوؤلت �صوؤال مهم

ة 
ّ
خ�صو�صي لها  ة 

ّ
العربي ــة 

ّ
الأدبــي الّن�صو�ص 

هذا،  يعني  وهل  العرب؟  النّقاد  لدى  زها 
ّ
متي

اأقدر  العرب  والّدار�صني  النّقاد  اأّن  بال�رّشورة، 

والغو�ص  وا�صتبطانها  الّن�صو�ص  فهم  على 

النّقاد  يف دللتها وجتلياتها من غريهم من 

لغة، قد  ة 
ّ
اأي اللغة،  اأّن  اأو  الآخرين؟  والّدار�صني 

اأدواتها  ميتلك  من  عليها  وي�صيطر  ميتلكها 

ومعجمها  اأبنيتها  وطبيعة  فهمها  و�ــرشوط 

املختلفة  ن�صو�صها  ت�صكيل  يف  ودللتــهــا 

ة 
ّ
والجتماعي ة 

ّ
اللغوي �صياقاتها  تتباين  مهما 

ة.
ّ
والّتاريخي

اإّن  العربي؟  للّنقد  احلقيقي  الإ�ــصــهــام  فما 

الع�رش  يف  الأدبــي  النقد  حركة  ل 
ّ
يتاأم الــذي 

ل  احلقيقي   اإ�صهامها  اأّن  يــرى  قد  احلديث 

ة 
ّ
جوهري اإ�ــصــافــة  يف  ورة،  بــالــ�ــرشّ يتمّثل، 

بعٌد  له  الذي  املذهب  يف  ل  ة؛ 
ّ
النقدي ة 

ّ
للنظري

ة، ول يف 
ّ
تاريخي قد يتجّلى يف البيئة الأدبي

التطبيقي،  البعد  يف  ولكن  اخلا�ص،  املنهج 

تناوله. واأ�صلوب   
ّ

الن�ص قــراءة  منهج  يف   اأي 

ة 
ّ
نظري عن  احلديث  يف  ال�رّشوع  قبل  وعلينا 

ة 
ّ
النظري تعريف  اإىل  نلجاأ  اأن  ة 

ّ
عربي ة 

ّ
نقدي

النظرية  ارتبطت  لقد  املبداأ.  حيث  من  الّنقدية 

إبراهيم الّسعافين
ناقد وأكاديمي أردني

اإلسهام الفعلي 
للنقد العربّي 

الحديث يتمثل في 
بعده التطبيقي، 

ال في النظرية 
والمنهج

المناهج النقدية نتاج إسهام 
متعدد المشارب واالتجاهات

ملف -  النظرية النقدية العربية 
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النقد العربي 
لم يتوقف عند 

التأثر والتأثير ، بل 
تصدى للقضايا 

النقدية 

ة بالتاريخ من من حيث الرتكيز 
ّ
ة الأدبي

ّ
النقدي

على الأ�صلوب اأو مبعنى اأدّق الأ�صلوب الّتكويتي 

ومان�ص 
ّ
الر مثل  ة 

ّ
الأدبي املدر�صة  يف  املتمّثل 

ة ومدار�ص احلداثة مثل 
ّ
ة والواقعي

ّ
والرومان�صي

وحركات  والتعبريية  وال�رشيالية  الرمزية 

التجريب ونحو ذلك.

النقدية  النظرية  مو�صوع  يقاربون  من  ولعّل 

طرفها  ة؛ 
ّ
منهجي مغالطٍة  يف  يقعون  العربية 

ر اأّن النظرية النقدية مق�صورة على 
ّ
ل: ت�صو

ّ
الأو

الهجري  ل 
ّ
الأو القرن  منذ  الأدبي  النقد  تاريخ 

القرن  وبدايات  ع�رش  التا�صع  القرن  نهاية  اإىل 

ة 
ّ
النظري اأّن  ر 

ّ
ت�صو الثاين:  وطرفها  الع�رشين. 

غربية  نقدية  ة 
ّ
نظري هــي  احلديثة  ة 

ّ
النقدي

ة، 
ّ
ة ذات اأ�صوٍل اإغريقية روماني

ّ
ة اأمريكي

ّ
اأوروبي

ة 
ّ
ة اأدبي

ّ
ة نقدي

ّ
واأّن على الذي يتحدث عن نظري

النقد  ر ق�صايا 
ّ
تطو ل يخرج على احلديث عن 

ة 
ّ
ثم ولي�ص  ومناهجه،  وم�صطلحاته  الغربي 

ما  على  تخرج  وم�صطلحات  ومناهج  ق�صايا 

ياق.
ّ
ال�ص هذا  يف  خمتلفة  عنا�رش  من   تفاعل 

ة تعزل النقد الّنظري عن 
ّ
اإّن هذه املقاربة املنهجي

اجلانب التطبيقي املتمثل يف حركة الن�صو�ص 

والجتماعية،  ة 
ّ
والنف�صي ة 

ّ
الفني و�صياقاتها 

تطور  اإىل  النظر  يف   
ٌّ
مهم  

ّ
الأ�صلوبي فاجلانب 

من  ولي�ص  الفارقة،  واملــدار�ــص  الجتــاهــات 

اأو اجلانب  اأن نغفل حركة الن�صو�ص  املنطقي 

التطبيقي ومعاينة النقاد للن�صو�ص التطبيقية 

والتطبيق. النظر  بني  دائــٍم  تفاعٍل  حركة   يف 

ة العاملية 
ّ
ة النقدي

ّ
لنا واقع الّنظري

ّ
ونحن اإذا تاأم

من   
ّ

النقدي للفكر  �صامٍل  اإ�صهام  نتاج  جندها 

منُذ   
ّ

النقدي فالفكر  واحل�صارات؛  الأمم  كّل 

اأفالطون  لدى  املحاكاة  نظرية  من  اليونان 

يتفاعل  ــو  وه اأر�ــصــطــو  تلميذه  فعل  وردود 

بع�ص  اإّن  حّتى  وموؤثر،  دراماتيكي  نحو  على 

 ما هو 
ّ
الأوروبــي  

ّ
النقدي الفكر  اأّن  راأوا  النقاد 

عليه. و�ــرشوح  الأر�صطي  للنقد  ا�صتجابة   اإّل 

لأر�صطو  ال�ّصعر  فن  كتاب  اأثــر  يتابع  ــذي  وال

من  ا 
ً
كثري اأن  يلحظ  القدمي  العربي  النقد  يف 

الق�صايا النقدية مثل املحاكاة وبناء الق�صيدة 

النقد  يف  اآثارها  ظهرت  قد  الثالث  والوحدات 

العربي القدمي، ولعّل الرّتجمات على فجاجتها 

الأثر  هذا  مدى  ُتو�صح  وغمو�صها  وركاكتها 

بغ�ّص النظر عن التفاوت بني النقاد والفال�صفة 

.
ّ

يف فهم هذا الن�ص

التاأثر  عند  العربي  النقد  دور  يتوّقف  ومل 

يف  دور  الــعــرب  للنقاد  ــان  ك بــل  ــاأثــري؛  ــّت وال

لدى  جتّلى  كما  ة 
ّ
النقدي للق�صايا  الت�صّدي 

القا�صي اجلرجاين يف ق�صية العالقة بني الفّن 

والأخالق اأو العالقة بني الدين وال�صعر اأو كما 

العالقة بني املبنى  اأو  النظم  جتّلى يف نظرية 

اجلرجاين  القاهر  عبد  ــام  الإم لــدى  واملعنى 

حازم  لدى  والتخييل  املحاكاة  ق�صية  يف  اأو 

القرطاجني.

النقدي  الفكر  بــني  العالقة  ــل 
ّ
يــتــاأم ـــذي  وال

فاملرجع  بينهما،  التفاعل  يلحظ  ـــداع  والإب

النقدي  النظر  هو  التطبيق  لفعل   
ّ
الأ�صا�صي

ة 
ّ
نظري بو�صفه  النقدي  الوعي   يف 

ّ
ا�صتقر الذي 

القراءة والتطبيق على نحو ما نرى يف  توجه 

القراآين  للن�ص  اجلرجاين  القاهر  عبد  قــراءة 

ة 
ّ
ة لنظري

ّ
ة والبالغي

ّ
ل�صتخال�ص الأفكار النقدي

الّنظم.

النّقاد  اإليه  ل 
ّ

تو�ص ما  اأّن  الأمــر  وخال�صة 

النقد  ق�صايا  يف  منجز  مــن  ــون 
ّ
والــبــالغــي

 الذي 
ّ

وم�صطلحاته ل ينف�صل بحاٍل عن الن�ص

يف  ومذاهبه  اراته 
ّ
بتي الأدب  �صريورة  ميّثل 

ع�صوره املختلفة.

حني  النه�صة  مطلع  يف  يختلف  الأمــر  ولعّل 

بالغرب  ا 
ً
مبا�رش اّت�صاًل  العربي  العامل  ات�صل 

ا 
ً
 الأمريكي؛ اإذ اأ�صبح الغرب مرجع

ّ
الأوروبي ثم

الأ�ص�ص  يف  ولكن  وح�صب،  الإبـــداع  يف  لي�ص 

والّدار�صون  النّقاد  بها  يتعامل  التي  ة 
ّ
النقدي

قها وتقوميها. وهذا 
ّ
الّن�صو�ص وتذو يف قراءة 

ويف  ــّذوق  ال يف   
ٍّ
مهم ل 

ّ
حتــو اإىل  اأّدى  املوقف 
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ال يمكن عزل 
النظري عن 

التطبيقي، وحركة 
النقاد تفاعٌل 

دائم بين النظر 
والتطبيق
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املنهج، وجعل املثقفني يتفاوتون يف نظرهم 

ة 
ّ
ثم وجعل  ة، 

ّ
الغربي الثقافة  واإىل  الرّتاث  اإىل 

ار 
ّ
ارات هي: تي

ّ
تبايًنا اأدى اإىل وجود ثالثة تي

ي�صعى  ار بني بني 
ّ
وتي تغريبي  ار 

ّ
وتي حمافظ، 

للّتوفيق بني ما ميكن اأن ن�صميه التيار الو�صط 

الآخر  لدى  ما  وي�صتثمر  القدمي  من  فيد 
ُ
ي الذي 

والّثقافية. ة 
ّ
النقدي الق�صايا  يف  جتديد   من 

ار 
ّ
على اأّن الّدار�صني والنّقاد ظّلوا، حتى يف تي

ا اإىل الّن�صو�ص ي�صتوعبونها 
ً
التغريب، اأكرث قرب

دون  مونها 
ّ
ويقو وي�رشحونها  وي�صتنطقونها 

الأدبي  املنتج  طبيعة  ولعّل  واإ�ــرشاف.  ف 
ّ
تع�ص

حركات  يف  اأوغلت  قد  تكن  مل  الوقت  ذلك  يف 

حركات  ن�صاأة  ـــان 
ّ
اإب ظهرت  التي  التجريب 

القرن  اأواخــر  الغرب  يف  ظهرت  التي  احلداثة 

ة 
ّ
اأ�صلوبي اجتــاهــات  وفر�صت  ع�رش،  الّتا�صع 

جديدة.

فوا 
ّ
يتكي اأن  والنّقاد  الدار�صون  ا�صتطاع  ولقد 

الّنقدي  واملنجز  الرّتاثي  النقدي  املنجز  مع 

وهم  الغربي  النقد  يدر�صون  وراحــوا  الغربي، 

النقد  اإلــيــه  و�صل  مــا  العتبار  يف  ي�صعون 

اإح�صان  اها 
ّ
�صم �صاملة  منظومة  من  العربي 

�صمح  ا( 
ًّ
نقدي )كياًنا  املثال  �صبيل  على  ا�ص 

ّ
عب

ة 
ّ
نظري يها 

ّ
�صم

ُ
ي اأن  لأنف�صهم  الدار�صني  بع�ص 

ة.
ّ
نقدي

ومدار�صه  العربي  الأدب  حركات  لنا 
ّ
تاأم ولو 

من  تنطلق  كانت  اأّنــهــا  لوجدنا  لتها 
ّ
وحتو

 الأدبي العربي على نحو ما راأينا 
ّ

واقع الن�ص

ار 
ّ
والتي الوجداين  والتيار  الإحياء  يف حركات 

بالوجدان  املتاأّثر  ار 
ّ
والتي ال�ّصعر،  يف  الواقعي 

ار الرومانتيكي 
ّ
ومان�ص والتي

ّ
ار الر

ّ
ال�صعبي اأو تي

والنّقاد  فالدار�صون  التجريبي.   
ّ
ثم والواقعي 

ــٍة ومــعــرفــة بطبيعة  ــف األ عــلــى �ــصــلــِة  ــوا  كــان

املراحل  يف  حدث  ما  عك�ص  على  الّن�صو�ص، 

املتاأّخرة يف اأواخر ال�صبعينيات والثمانينيات 

العامل  على  ت 
ّ
هب حــني  املا�صي  الــقــرن  مــن 

مرحلة  ول�صيما  جــديــدة  مــوجــات  الــعــربــي 

�صت 
ّ
تعر حــني  ة 

ّ
البنيوي بعد  ومــا  البنيوية 

ة 
ّ
ة الو�صفي

ّ
الّدرا�صاُت ملوجة الدرا�صات الأل�صني

الفهم  عن  بعيًدا  التقومي،  عن  ابتعدت  التي 

وا�صتعا�ص  النقدية  الجتاهات  لهذه   
ّ
احلقيقي

عن  الفارغة  وامل�صطلحات  بالقوالب  النقد 

.
ّ

ة للن�ص
ّ
القراءة احلقيقي

لأّن  الّنرث،  نقد  يف  وقع  ا 
ً
خطر الأ�صّد  ــر  والأم

بكثري،  اأقّل  النرث  نقد  من  العربي  النقد  ر�صيد 

عة 
ّ
ا مت�رش

ً
اأ�صدر النّقاد والّدار�صون اأحكام فقد 

روا اأّن ما ظهر من 
ّ
على النرث العربي حني ت�صو

ة 
ّ
فنوٍن جديدة مثل الق�صة والرواية وامل�رشحي

ة، 
ّ
هي فنون جديدة ا�صتنبتت يف الرّتبة العربي

 من هذه الفنون مع اأّن 
ٌ
وكاأّن الرّتاث العربي ِخلو

د املختلفة التي 
ّ

كتب الأدب مالأى باأ�صكال ال�رش

ة، 
ّ
العاملي الآداب  ا يف 

ً
وا�صع ا عميًقا 

ً
تاأثر اأثرت 

الق�ص�صي  الأدب  ن�صو�ص  وا�صتلهمتها 

ا 
ً
اأفكار منها  والتقطت  وامل�رشحي  والروائي 

واية 
ّ
الر ظهور  ل 

ّ
يتاأم والذي  خالدة.  ة 

ّ
اإن�صاني

ة احلديثة يلحظ اأّنها اختزلت يف ن�صف 
ّ
العربي

على  يزيد  فيما  العاملية  واية 
ّ
الر ر 

ّ
تطو قرن 

�صبيل املحاكاة  لي�ص على  الّزمان،  قرنني من 

بل لرتباط الرواية باملجتمع والواقع.

جهود  ح�صيلة  هــي  ــة 
ّ
الــنــقــدي ــة 

ّ
الــنــظــري اإّن 

يجوز  ول  الأدبي،   
ّ

الن�ص معاينة  مرتاكمة يف 

التي  واملعزولة  اجلزئية  الأفــكــار  نغفل  اأن 

تظّل  ثم  اإجــابــات،  ت�صتدعي  اأو  اأ�صئلة،  تثري 

 حا�رشة يف اأذهان النّقاد والقراء لزمن طويل.

جعله  ة 
ّ
ال�ّصعوبي من  اجلاحظ  موقف  ولعّل 

بالعرق  تّت�صل  نة 
ّ
معي ظــاهــرٍة  اإىل  يلتفت 

نظرية  مــن  متطاولة  قـــرون  قبل  والبيئة 

الجتماعي،  الّنقد  اأعمدة  اأحد  تني  هيبوليت 

خال�ص   
ٌّ
عــربــي تـــراٌث  ال�صعر  اأّن  راأى  حــني 

بقوله: ا�ص 
ّ
عب اإح�صان  لحــظ  مــا  نحو   على 

�صبهه لدى الأمم الأخرى اإّل 
ُ
 " لي�ص هناك ما ي

اجلاحظ  اإميان  كان  هنا  ومن  ا،  عار�صً ا 
ً
�صبه

ال�صعر  بني   
ّ
ثــم والــعــرق،  ال�ّصعر  بني  لة 

ّ
بال�ص
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وجد إحسان عباس 
لدى الجاحظ أصول 

نظريات ظلت 
مغلقة على من 

جاؤوا بعده

القول  نحو  الجّتــاه  كان  هنا  ومن  والغريزة، 

عن  القراآن  ز 
ّ
يتمي لكي  الّنظم،  يف  بالإعجاز 

وكذلك  واأ�صباهها،  ة 
ّ
الفار�صي احلكمة  كتب 

يف  الــبــدوي  بامل�صطلح  هـــوؤلء  ك 
ّ
مت�ص كــان 

يف  التقليدية  بالطريقة  كهم 
ّ
مت�ص ثم  الّنقد، 

ذلك  كل  يف  لأّن  ما-  حدٍّ  اإىل  الق�صيدة  بناء 

ال�ّصعوبية". �صّد  العربي  املــوروث  عن  ا 
ً
 دفاع

ناقد  ا�ص 
ّ
عب "اإح�صان  كتابي  يف  اأ�ــرشت  وقد 

اأوىل  ا�ص 
ّ
عب اإح�صان  اأّن  اإىل  �صفاف"  بــال 

على  ا 
ًّ

خا�ص ا 
ً
اهتمام اجلــاحــظ  مالحظات 

ياأ�صف  جعلته  ة 
ّ
الغربي ة 

ّ
النقدي الأفكار  �صوء 

من  خلفه  من  اأيــدي  على  ر 
ّ
ُتطو مل  اأّنها  على 

اجلماعات  يف  ال�صعر  اعتماد  مثل  الــّنــّقــاد 

والعرق،  والبيئة  عنا�رش:الغريزة  ثالثة  على 

فيها: ــة 
ّ
الــنــقــدي اجلــاحــظ  اآراء  اأّن  يــرى   اإذ 

من  ت�صتحق  ما  مينحها  مل  نظريات  اأ�صول   "
على  مغلقة  وظــّلــت  ــاأويــل،  وت وتف�صري  �ــرشح 

�صوًطا،  بها  يتقّدموا  فلم  بعده،  جــاوؤوا  الذين 

مالب�صاته  من  وانتزعوه  بع�صها  تناولوا  اأو 

به." والنتفاع  تاأويله  فاأخطاأوا  ة 
ّ
 الواقعي

ة التي وقف عندها اإح�صان 
ّ
ومن الق�صايا املهم

يّت�صل  ما  الّنقدي  اجلاحظ  فكر  يف  ا�ص 
ّ
عب

اجلاحظ  اأّن  اإىل  التفت  فقد  قات، 
ّ

ال�رش ة 
ّ
بق�صي

ة 
ّ
الق�صي يراها  ل  لأّنه  اهتمام  كبري  عرها 

ُ
ي مل 

ة يف الإبداع، ولأّنه يرى اأّن ال�ّصكل هو 
ّ
الأ�صا�صي

اجلوهر واملناط.

ة 
ّ
ة هي ق�صي

ّ
ة مهم

ّ
فنحن حني نقف عند ق�صي

اللفظ واملعنويات، ميكن اأن نختزلها يف اإجناز 

يف  املتمثل  العظيم  اجلــرجــاين  القاهر  عبد 

ة الّنظم التي حّلت م�صكلة كربى يف النقد 
ّ
نظري

العربي هي ثنائية اللفظ واملعنى التي �صغلت 

النقاد الكبار مثل  النّقاد زمًنا، وجعلت بع�ص 

عن  بعيًدا  الثنائية  هذه  عن  ون 
ّ

عرب
ُ
ي اجلاحظ 

اقتناعهم احلقيقي يف روؤيتهم للن�ص ال�صعري 

يف  يوحي  الــذي  قوله  يف  نــرى  ما  نحو  على 

املعنى،  ح�صاب  على  للفظ  زه 
ّ
بتحي ظاهره 

طح 
ّ
ال�ص على  وقفنا  اإذا  كالمه  من  يفهم  وقد 

ن من املعنى، 
ّ
هو

ُ
ي اأّنه  ومل نفهم حقيقة مراده 

ا بني الّنا�ص، 
ّ

ا بني الأدباء ورمب
ً
ويعتّده م�صاع

الّطريق،  يف  مطروحة  "واملعاين  يقول:  حني 

 ،
ّ

والقروي  
ّ

والبدوي  ،
ّ
والعجمي  

ّ
العربي يعرفها 

الّلغة"  
ّ

وتخري الــوزن،  اإقامة  يف  ال�ّصاأن   واإمّنــا 

ومهما يكن تاأويل كالم اجلاحظ بعيًدا عن فهم 

على  ياغة 
ّ

ال�ص اأو  للفظ  والنت�صار  الثنائية، 

ح�صاب املعنى، فاإّن بلوغنا نظرية النظم لعبد 

نا�صج  موقف  اأمام  ي�صعنا  اجلرجاين  القاهر 

ثنائية  حول  اللب�ص  ُتلغي  متكاملة  ونظرية 

اللغط واملعنى ول تراهما اإّل يف حلمة ووحدة 

ل تنف�صم.

وهي، على هذا الّنحو، نهاية نقا�ص مل ينقطع 

منذ قرون حول هذه الّثنائية . على اأّن ما و�صل 

اإليه عبد القاهر من فكر نقدي اأ�صيل ذو �صلة 

وثيقة بالنقا�ص و                                والأفكار 

ــني. ــق ــاب
ّ

ــص ــ� ـــه ال ـــالف ـــص ــة لــــدى اأ� ــف ــل  املــخــت

ــازم  ح جــهــود  نن�صى  اأن  بو�صعنا  ولــيــ�ــص 

القرطاجني يف كتابه "منهاج البلغاء و�رشاج 

يت�صل  فيما  النقاد  لحــظــه  ــا  وم الأدباء" 

بدرا�صات الدار�صني والنّقاد حول ما له عالقة 

والأ�ــصــلــوب  والتلقي  والتخييل  باملحاكاة 

القا�صي  جهود  اأو  اأخرى.  وق�صايا  والغمو�ص 

وقولته  بالأخالق  الأدب  عالقة  يف  اجلرجاين 

ــالق  والأخ الفن  حــول  املو�صوعية  امل�صهور 

تغ�ّص  مل  التي  نوا�ص  اأبي  ب�صاعرية  م�صت�صهًدا 

ل  مما  �صعره  يف  اأُثر  ما  وتفوقها  قيمتها  من 

ه الفقهاء وعلماء الّدين "ولو كانت الديانة 
ّ
يقر

ا 
ً
�صبب العتقاد  �صوء  وكــان  ال�صعر  على  ا 

ً
عــار

حى ا�صم اأبي نوا�ص 
ُ

لتاأخر ال�صاعر لوجب اأن مي

ّدْت الّطبقات، 
ُ
من الدواوين، ويحذف ذكره اإذا ع

ولكّن  اجلاهلية،  ــل  اأه بذلك  اأولهـــم  ولكان 

ن متباينان، والّدين مبعزل عن ال�ّصعر".
ْ
 الأمري

النقد  اأّن  اإىل  ُت�صري  ابن خلدون  اإ�صافات  ولعّل 

ة 
ّ
النقدي املقولت  ر 

ّ
يطو الــذي  هو  التطبيقي 

خلدون  ابن  وقف  فقد  الكيان،  اأركــان  ويقيم 

اأمارة  كونها  ة 
ّ
اللفظي نات 

ّ
واملح�ص البديع  �صّد 
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من  املوقف  اأو  والتكّلف،  نعة 
ّ

ال�ص اأمارات  من 

جعل ال�صعر ميداًنا للمبالغة يف ر�صف الأفكار 

ومراكمتها ما يوؤّدي اإىل الّتعقيد، وكيف ناق�ص 

فكرثة  ة، 
ّ
ال�ّصعري امللكة  تكوين  يف  احلفظ  اأثر 

ة 
ّ
احلفظ توؤّدي اأن يكون اأمام املبدع مناذج فني

اأّنه  ا�ص 
ّ
كثرية، فهو يرى كما يقول اإح�صان عب

واأ�صبح  الّنماذج  تعّددت  املحفوظ  كرث  "كّلما 
 
ّ
اأهــم من  ولعّل  اأي�رش"،  منوالها  على  الّن�صج 

املوهبة  اإبطال  هو  خلدون  ابن  اإليه  اأ�صار  ما 

النقد  حركة  يف  ة 
ّ
اأ�صا�صي فكرتها  كانت  التي 

لدى  الإلــهــام  ة 
ّ
ق�صي منذ  والعاملي  العربي 

الع�صور  يف  الرومانتيكيني  اإىل  اأفــالطــون 

 خال�ص.
ٌ

 احلديثة، وذهب اإىل اأّن امللكة اكت�صاب

ا�ص الّتاأ�صيلي يف كتابه 
ّ
ولعل جهد اإح�صان عب

العرب"  عند  الأدبـــي  النقد  "تاريخ  اجلامع 

عرب  تتكامل  ــة 
ّ
نــقــدي منظومة  عــن  يك�صف 

ة 
ّ
مهم ة 

ّ
نقدي مالحظات  عن  وتك�صف  القرون 

هذه  ي 
ّ
�صم

ُ
ي جعلته  والّتطبيق،  الّتنظري  يف 

ة 
ّ
النطباعي البدايات  منذ  املتتابعة  اجلهود 

والفال�صفة  املنهجيني  بالنقاد  ا 
ً
مــرور الأوىل 

وم�صطلح  النقدي،  بالكيان  خلدون  ابن  حّتى 

وَتَتكامل  َتــَتــابــع  جــهــود  اإىل  ي�صري  الكيان 

بعيًدا  يظًل  الذي  ال�ّصامخ  الكيان  هذا  �ص 
ّ
لتوؤ�ص

وهو  اأّنه  على  ة". 
ّ
الّنقدي ة 

ّ
الّنظري  " مرمى  عن 

القدمية  ة 
ّ
النقدي والق�صايا  العنا�رش  تابع 

ُ
ي

الحظ املالمح وامل�صابهات بينها وبني النقد 
ُ
ي

تاأكيد  يف  احلديث،  الغربي  والنقد  اليوناين 

مهما  والفل�صفي  النقدي  التفكري  يف  اجلوامع 

ة.
ّ
الثقافي البيئات  اختلفت  اأو  الّزمن   تناءى 

التي  ة 
ّ
النقدي الإملاعات  بع�ص  من  ح  ويت�صّ

ة تنجم يف الأغلب 
ّ
اأ�رشنا اإليها اأّن الأفكار الّنقدي

الأعم من معاينة الّن�صو�ص ومعاي�صتها، فكتاب 

الإجنازات  من  اخلطابة  فن  وكتاب  ال�ّصعر  فن 

التي بنيت على قراءة الّن�صو�ص وا�صتنباط ما 

فيها من ق�صايا وعنا�رش ومو�صوعات. وهذه 

ا من الق�صايا 
ً
املعاينة هي التي قّدمت لنا كثري

اأت لربوز مفا�صل 
ّ
والعنا�رش والأفكار التي هي

ا 
ً
مهمة يف هذا الكيان الّنقدي الذي لم�ص كثري

هذه  ومعظم  احلديثة.  ة 
ّ
النقدي الق�صايا  من 

ة 
ّ
التطبيقي الدرا�صات  خالل  من  نبتت  الأفكار 

معاينة  خــارج  املنّظرين  لدى  جنم  ا 
ّ
مم اأكــرث 

"اأ�صول  كتابي  يف  لحظت  وقد  الّن�صو�ص. 

القا�صم  اأبــي  )حكاية  �صاحب  اأّن  املقامات" 

وبع�صهم  الأزدي  املطهر  ــي  لأب الــبــغــدادي( 

اإىل  اأ�صار  الّتوحيدي    قد  ان 
ّ
ين�صبها لأبي حي

على  ة، 
ّ
الأر�صطي الّزمان  وحدة  منه  يفهم  ما 

غم من زعم كثري من الباحثني واملرتجمني 
ّ
الر

فهم حّق الفهم يف 
ُ
اأن كتاب ال�صعر لأر�صطو مل ي

ة.
ّ
ة والإ�صالمي

ّ
 �صياق الثقافة اأو احل�صارة العربي

عن  منف�صاًل  لي�ص  العربي  النقدي  اجلهد  هذا 

يتجّزاأ  ل  جــزء  هو  بل  العاملي،  النقد  حركة 

الع�صور.   
ّ
مــر على  العاملي  النقد  حركة  من 

اأن  اإىل  بــالــ�ــرّشورة  تـــوؤّدي  املالحظة  ــذه  وه

�صاملة  حركة  العاملي  الّنقد  حركة  باأّن  ن�صّلم 

ن�صاهم فيها من جانبني: النقد التطبيقي الذي 

نة 
ّ
معي بيئة  يف  تن�صاأ  ن�صو�صٍ   مع  يتعامل 

 
ّ

وح�صاري وثــقــايف  اجتماعي  �صياق  ويف 

ة 
ّ

اخلا�ص تها 
ّ
عبقري لها  نة 

ّ
معي وبلغة  معنّي، 

و�صوتها  و�رشفها  ونحوهها  تركيبها  ولها 

يكون  اأن  الطبيعي  ومن  وتاريخها،  ومعجمها 

ة، واجلانب 
ّ
النقد التطبيقي ذو اإ�صافات جوهري

العربي والنّقاد  النقد  الذي �صاهم فيه  الّنظري 

النقد  حركة  يف  ة 
ّ
بقو �صاركوا  الذين  العرب 

العاملي مثل اإدوارد �صعيد الذي عرف يف جمال 

ال�صتعمار  بعد  ما  ودرا�صات  املقارن  الأدب 

ال�صت�رشاق  كتاباه  نال  حيث  الثقايف  والنقد 

لدرجة  وا�صعة،  �صهرة  والإمربيالية  والثقافة 

 غربي معا�رش 
ّ

حّتى اإّنه قّلما يخلو كتاب نقدي

الناقد  نن�صى  ول  اإجنــازاتــه،  حول  ف�صٍل  من 

باإجنازاته  عــرف  الــذي  ح�صن  اإيهاب  البارز 

وغريهما. احلــداثــة،  بعد  ما  نقد  يف  ة 
ّ
 املهم

نهاية  منذ  تاأّثر  قد  العربي  الّنقد  كــان  واإذا 

ة 
ّ
ة العاملي

ّ
ة النقدي

ّ
القرن التا�صع ع�رش بالّنظري

يجدوا  اأن  حاولوا  ودار�صيه  الأدب  نّقاد  فاإّن 
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 المعول عليه 
هو الناقد وليس 

الطريقة أو 
المنهج ألنه 

القادر على التذوق 
واالستكشاف

يف  ة 
ّ
النقدي والعنا�رش  الأفــكــار  بني  لة 

ّ
ال�ص

الّنقد  يف  ومثيالتها  ة 
ّ
العاملي ة 

ّ
النقدي ة 

ّ
النظري

بع�ص  اإىل  اأ�رشنا  ما  نحو  على  القدمي  العربي 

بناء  مثل  نة 
ّ
معي ظاهرة  يدر�ص  كاأن  الأمثال، 

املحاكاة  اأو  اخليال  اأو  التنا�ص  اأو  الق�صيدة 

وكثري  القدمي،  النقد  �صوء  على  ذلك  نحو  اأو 

املدار�ص  ظهور  اإىل  التفتوا  من  الدار�صني  من 

ة 
ّ
والرومان�صي ة 

ّ
الكال�صيكي مثل  ـــة 

ّ
الأدبـــي

القدمي. العربي  اأدبنا  يف  ة 
ّ
مزي

ّ
والر ة 

ّ
 والوافعي

ن 
ّ
مم الّتاأ�صيليني  النّقاد  بع�ص  راأيــنــا  وقــد 

وال�صتقالل  والعمق  الّطــالع  ب�صعة  يتحّلى 

اد اإذ قّدم لنا 
ّ
وال�ّصجاعة مثل الدكتور �صكري عي

اإ�صافة على مناهج النقد الأ�صلوبي يف كتابه 

"مناهج الّنقد الأ�صلوبي" حني ترجم لنا عدًدا 
اإ�صافة  لنا  وقّدم  الأ�صلوبي،  النقد  مناهج  من 

بو�صفها  ة 
ّ
العربي للبالغة  درا�صته  يف  عميقة 

الأ�صلوبي. البحث  مناهج  من  اآخــر  ا 
ً
 منهج

النّقاد  جهود  يف  لت 
ّ
التحو ل 

ّ
يتاأم من  ولعّل   

العرب يف اأوائل القرن الع�رشين اإىل �صبعينياته 

متوازًنا  كان  الغربي  الّنقد  تاأّثر  اأّن  الحظ 
ُ
ي

مبعنى  للّن�صو�ص؛  هادئة  معاينة  من  ينطلق 

، يف الغالب، هو الذي يختار الّطريقة 
ّ

اأّن الن�ص

اأّن الأدب العربي يف  اأو املنهج. وهذا ل يعني 

بــالآداب  ا 
ً
متاأّثر يكن  مل  ومدار�صه  اجّتاهاته 

نقدهم من  يفيدوا يف  النّقاد مل  واأّن  ة، 
ّ
العاملي

ة اأو عنا�رش املناهج 
ّ
خ�صائ�ص املدار�ص الأدبي

ة، ولكن هذا يعني اأن الطرائق واملناهج 
ّ
الّنقدي

ولكن  الّن�صو�ص،  على  ا  فر�صً ُتفر�ص  تكن  مل 

ت�صتدعيها الّن�صو�ص دون اإقحاٍم اأو ق�رٍش يوؤّدي 

املرحلة  تلك  ولعّل  الّن�صو�ص،   اأعناق  يّل  اإىل 

عالقة  �صهدت  العربي  الّنقد  حركة  تاريخ  من 

ة بني الفكر والفل�صفة ومعاينة الأدب، ولعّل 
ّ
قوي

املرحلة  هذه  �صهدتها  التي  ة 
ّ
الفكري املعارك 

 بني 
ّ
�صاهٌد على ما اأقول، فاجلدل النقدي املهم

ار ال�صرتاكي 
ّ
التي النقد اجلديد وممّثلي  اأن�صار 

لدور  روؤيتها  لها  ة 
ّ
نقدي ات 

ّ
�صخ�صي اإىل  لمح 

ُ
ي

عك�ص  على  والواقع.  احلياة  يف  والفكر  الأدب 

بعينيات اإىل مراحل 
ّ
ما لحظناه يف اأواخر ال�ص

ما 
ّ
�صي ول  الّنقدي،  الفعل  لت 

ّ
حتو من  خمتلفة 

ة يف املمار�صات 
ّ
بعد اأن �صهدنا دخول الأل�صني

ة على �صبيل 
ّ
الّنقدية. فاملتابع ملنجزات البنيوي

ا 
ً
كبري خلاًل  الحظ 

ُ
ي التطبيقي  الّنقد  يف  املثال 

يف الّتطبيق، ولي�ص العيب هنا، بال�رشورة، يف 

الّطريقة اأو املنهج، ولكن بكّل تاأكيد يف الّتطبيق، 

اأو  ع 
ّ
فقد يت�صاوى اأحياًنا يف يد الّناقد املت�رش

ان متباينا القيمة من خالل 
ّ

غري املوهوب ن�ص

اإىل  تنفذ  ل  ة 
ّ
�صطحي م�صطلحات  ا�صتعمال 

ولي�ص  ة. 
ّ
احلقيقي قيمته  وك�صف  العمل  اأعماق 

ة، واإمّنا يف م�صتخدمها 
ّ
العيب، هنا، يف البنيوي

كما  والبنيوية،  ال�صتخدام،  ح�صن 
ُ
ي مل  الــذي 

يقول الّناقد روبرت �صولز يف كتابه "البنيوية 

تقراأ  اأن  ت�صتطيع  ل  ة 
ّ
البنيوي اإّن  الأدب":  يف 

العبارة  هذه  من  ووا�صح  واحدة،  ق�صيدة  لنا 

اأو  الّطريقة  ولي�ص  الّناقد  هو  عليه  ل 
ّ
املعو اأّن 

ق وال�صتك�صاف.
ّ
 املنهج لأّنه القادر على التذو

مرتبطة  واملــقــاربــات  املناهج  كانت  واإذا 

ة فاإّن بع�ص 
ّ
بالثقافة واحل�صارة والقيم العام

الأفكار  بني  بال�رّشورة،   ، يربطون  ل  النّقاد 

ة التي تقوم عليها املقاربات واملناهج 
ّ
الفل�صفي

وبني تطبيقها على الّن�صو�ص املختلفة، حّتى 

ا 
ًّ
ة تتعار�ص مبدئي

ّ
لو كانت هذه الأفكار الفل�صفي

ة التفكيك 
ّ
مع قناعات الّناقد نف�صه. ولعّل نظري

بو�صعنا  فهل  ر. 
ّ
الت�صو هذا  عن  ببعيدة  لي�صت 

الفيل�صوف  التفكيك  منّظر  اإىل  ب�رشنا  منّد  اأن 

الفرن�صي جاك دريدا الذي ولد يف اجلزائر وعا�ص 

تتجّلى  حيث  ة 
ّ
الأوروبي ة 

ّ
القار يف  فرن�صا  يف 

ة 
ّ
امي

ّ
ال�ص من  واملوقف  ــة 

ّ
الأوروبــي ة 

ّ
املركزي

اأّن فكرة تفكيك هذه  الأخرى، ونرى  والأعراق 

لنا  فكيف  دد. 
ّ

ال�ص هذا  يف   
ّ
مهم عمل  الأفكار 

 ،
ّ

 يف الن�ص
ٌّ
ر باأنه ل يوجد معنى قار

ّ
اأن نت�صو

ونوؤمن باأن ل دللة ثابتة، فال معنى متحّقق 

وتتزحلق،  تطفو  نف�صها  والــدللــة  ــة،  دلل بل 

اأم�صكت بها، على �صبيل ال�صتعارة، فاأنت  واإذا 

ا�صتحالة  يعني  مــا  املـــوت،  مــع  موعد  على 
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يرى ابن خلدون أن 
التطبيق هو الذي 
يطور المقوالت 

النقدية

ملف -  النظرية النقدية العربية 

ما. بدللة  الإم�صاك  اأو  معنى،  على   الوقوف 

ا 
ً
جميع الّن�صو�ص  تبقى  املنطلق  هــذا  ومــن 

امل�رشوط  للتلّقي  ومرهونة  للتفكيك  خا�صعة 

لعبة  �صبه 
ُ
ي فيما  املتلّقي  وفهم  التلّقي  بلحظة 

ل اأّننا اأمام ن�صو�ٍص حتمل 
ّ
م�صّلية، ولنا اأن نتخي

ا مثل القراآن الكرمي، فهل 
ً
 قطعي

ً
ة اأو معنى

ّ
قد�صي

قراءاتنا  يف  التفكيكي  الفيل�صوف  هذا  نحّكم 

نقا�ٍص  دون  ة 
ّ
الثقافي اتنا 

ّ
ومرجعي ومفاهيمنا 

ة 
ّ
اأو م�صاءلة كعادة معظم اأتباع احلركة النقدي

ا لكّل 
ً
يف هذا الّزمان، وهل لنا اأن نكون اأتباع

ة جنمت 
ّ
ة اأو فل�صفي

ّ
ما يفد اإلينا من اأفكار نقدي

يف تربة خمتلفة حّتى دون م�صاءلة؟ 

ل احلركات 
ّ
ابق يدعونا اإىل تاأم

ّ
ولعّل املثال ال�ص

الغربي؛ فنظرة �رشيعة  الّنقدي  والفكر  ة 
ّ
النقدي

اإىل املناهج النقدية جتعلنا ندرك اأن املناهج 

منهج  فكل  متنا�صلة،  متجادلة  ــار  ــك والأف

بال�رشورة  ولي�ص  ويجادله،  �صابقه  يحاور 

الغتناء  يعني  واحلوار  فاجلدل  ا، 
ً
متام يلغيه 

هذه  اأّن  يعني  وهــذا  تقبل.  اأو  ترف�ص  مبــا 

اأت 
ّ
هي نة 

ّ
معي ة 

ّ
ثقافي بيئة  يف  ولدت  املناهج 

واملجادلة  امل�صاءلة  فر�صة  املختلفة  لالأفكار 

ــــوار، بــعــيــًدا عــن النــقــطــاع، فــالأفــكــار  واحل

بيئة  ويف  معنّي  �صياق  يف  تنمو  املختلفة 

من  يكون  اأن  املتوّقع  ومن  ة. 
ّ

خا�ص ة 
ّ
ثقافي

معها،   
ٍّ
فل�صفي اأو   

ٍّ
فكري  

ٍّ
متا�ص على  يتبّناها 

غري  على  امل�صتهلك  هجوم  عليها  يهجم  واأّل 

من  ا 
ً
كثري اأّن  القلق  اإىل  يدعو  والــذي  ب�صرية. 

املناهج  يتلّقف  منهم  ال�ّصداة  ًة 
ّ

وخا�ص نّقادنا 

م�صاءلة  دون  ة 
ّ
النقدي والق�صايا  والأفــكــار 

التي  ة 
ّ
والفل�صفي ة 

ّ
الفكري لالأ�صول  وعٍي  ودون 

 قامت عليها هذه املناهج والأفكار والق�صايا.

ا 
ّ
عم النــقــطــاع  الــكــالم  هــذا  مــن  فهم 

ُ
ي ول 

اإدراك  ولكن  حولنا،   
ٍّ

نقدي حــراٍك  من  يجري 

واأن  نـــدع،  مــا  واإدراك  ونتبّنى  نــاأخــذ  مــا 

والفل�صفي  الفكري  احلـــراك  قلب  يف  نــكــون 

الّنقدي  الفكر  عنا�رش  عليه  تنبني  الـــذي 

ب 
ّ

ال�رش خــارج  باأننا  نفاجاأ  ول  اته. 
ّ
ونظري

كّل  كــان  ولــو  والتقليد  باملحاكاة  ونكتفي 

ة.
ّ
املبدئي واأفكارنا  ثوابتنا  خالف 

ُ
ي  اأولئك 

عن  مبعزل  املناهج  اأو  الّن�صو�ص  قــراءة  اإّن 

يوؤّدي  ة 
ّ
الفل�صفي ات 

ّ
واملرجعي الفكرية  الأ�ص�ص 

ات 
ّ
اإىل عدم وجود ان�صجام اأو متا�صك يف عملي

القراءة اأو يف تطبيق املنهج؛ فلي�ص من املجدي 

ق يف منطلقاته 
ّ
ا من دون تعم

ً
اأن نتبّنى منهج

 
ّ

الن�ص لطبيعة  مالءمته  اأو  ة 
ّ
والفل�صفي ة 

ّ
الفكري

ة 
ّ
النظري درا�صاتنا  يف  لحظنا  ولقد  الأدبــي. 

مناهج  يّتخذون  قد  النّقاد  اأّن  ة 
ّ
التطبيقي اأو 

ة.
ّ
 خمتلفة تالئم الّن�صو�ص املدرو�صة يف كّل مر

ة 
ّ
نظري ة 

ّ
النقدي ة 

ّ
النظري ــاإّن  ف يكن،  ومهما 

ة، �رشكة بني الأقوام والأمم واحل�صارات 
ّ
عاملي

اأو  ثقافة  دون  ثقافة  مبنجزها  تنفرد  ل 

يّدعي  اأو  يزعم  اأن  اأحٌد  ي�صتطيع  ول  ح�صارة، 

فالكُلّ  ة، 
ّ
الّنظري لهذه   

ٌ
مرجع اأو  اأ�صٌل  باأّنها 

ة 
ّ
ق�صي اأو  فكرة  يف  والتطبيق  بالَنظر  ي�صهم 

 
ً

مــدى على  مــوقــف  اأو  راأٍي  اأو  مالحظٍة  اأو 

غري  ة 
ّ
النقدي ة 

ّ
النظري وتتبقى  متطاول.   

ّ
زمنٍي

ر وعر�صة 
ّ
الّناجزة قابلة للتطو املكتملة وغري 

لت الإبداع نف�صه 
ّ
لت امل�صتمّدة من حتو

ّ
للتحو

م�صتجيبة  تبقى  مثلما  الــّدْنــيــا،  اأ�صقاع  يف 

يف  املختلفة  واملعارف  والفل�صفات  لالأفكار 

وحواراتها. وجدلها  وديناميتها   حيويتها 

الكيان  اأن  جــدًل  يحتمل  ل  الــذي  البنّي  ومن 

النقدي عند العرب منذ زمن مبّكر ن�صاأ من اإ�صهام 

النقاد العرب وم�صاركتهم من جهة، ومن خالل 

اأخــرى،  ملا  جهٍة  من  والتاأثري  التاأّثر  ة 
ّ
عملي

لالإبداع من خ�صو�صية، وملا للنّقاد من اأنظاٍر 

ا اأن ما نبدع من 
ًّ
ا ملح

ً
واجتهادات. ويبقى اأمر

واأفكار  مناهج  من  نتاأثر  اأو  نتبنى  ما  اأو  نقد 

وق�صايا وم�صطلحات مرتبط بفكرنا وثقافتنا 

ة اإبداعنا.
ّ
وحياتنا وواقعنا وخ�صو�صي
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انفتحت النظرية 
في القرن الـ 21 

على مفاهيم 
الجنوسة واألنواع 

البينّية والنقد 
البيئي والدراسات 

الثقافية 
والتاريخانية 

 الجديدة

 محمد الشحات
ناقد وأكاديمي مصري

ة هويات نقية.. الُهجنة  ليس ثمَّ
مفتاح العصر القادم

فكر بلغتك، واكتب بلغة اآلخر

الأ�صئلة  من  جملة  د 
ّ
تــرتد واأخــرى،  فرتة  بني 

ة النقد العربي املعا�رش من ناحية، 
ّ
حول هوي

ووقوع  ثانية،  جهة  من  الناقد  ات 
ّ
ومرجعي

خطاب النقد الأدبي ذاته بني مطرقة الأفكار 

الذي  الرتاثي  اخلطاب  و�ِصندان  امل�صتوردة 

اأنتجته ظروف غري ظروفنا الراهنة من جهة 

ثالثة. وهي اأ�صئلة ل تتجاوز يف ظّني  اأ�صئلة 

الرتاث واحلداثة التي طرحها املثّقف العربي 

ال�صوؤال  يبقى  لكن،  ع�رش.  التا�صع  القرن  منذ 

حول اإمكان ن�صوء نظرية نقدية عربية من بني 

جملة الأ�صئلة التي اعتدنا �صماعها كل فرتة، 

الإر�صادية  لت 
ّ
التحو لوازم  من  لزمة  كاأّنها 

الإن�صانية  العلوم  نظريات  على  تطراأ  التي 

العامل  يف  النقد  مناهج  منها  متتاح  التي 

اراته اجلديدة. ولي�ص من الغريب اأن يكون 
ّ
وتي

العربي  النقدي  الواقع  على  ال�صوؤال  هذا  طرح 

الثقايف  النقد   
ّ
الراهن متزامًنا مع ت�صاعد مد

كل  يف  الثقافية  الدرا�صات  اأدوات  و�صيوع 

»هنا-الآن«  النظرية  تعد  مل  اإذ  العامل؛  بلدان 

التي  ة( 
َّ

مكرب )بحروف  »النظرية«  ذاتها  هي 

 يف القرن املا�صي. اأق�صد اأن 
ْ
ت

َ
وِر�ص

ُ
 وم

ْ
ت

َ
اأُنِتج

)باراديجمية(  وفل�صفية  ة حتولت معرفية 
ّ
ثم

طالت  اأي  ومعناها؛  النظرية  مبَنى  طالت 

يف  ونوافذها  وطبقاتها  واأعمدتها  قاعدتها 

حقبتي احلداثة Modernism وما بعدها 

لنا  يحّق  Post-modernism. من هنا، 
التي  ذاتها  النظرية  معايري  يف  نت�صّكك  اأن 

الطمئنان  ببع�ص   
)1(

كولر جوناثان  خّل�صها 

غري امُلريح يف اأربع نقاط هي: 1-  النظرية 

حتليلية  النظرية   -2  .
ّ
بيني معريف  خطاب 

املاألوف  لالإدراك  نقد  النظرية   -3 لية. 
ّ
وتاأم

اأي  انعكا�صية؛  النظرية   -4 للم�صّلمات.  ونقد 

جمال  يف  �صواء  التفكري،  حــول  تفكري  اإنها 

اأخرى.  خطابية  ممار�صات  اأية  يف  اأو  الأدب 

ال�صابقة  كولر  دات 
ّ
ـــد

ُ
حم اأن  للنظر  والالفت 

يف  ميتاح  حداثي  ف�صاء  اإىل  حُتيل  للنظرية 

ذاته   »
ّ

»الن�ص الفل�صفية من مفهوم  مرجعيته 

ا 
ّ
الذي ت�صّكل يف �صياق بنيوي؛ اأي بو�صفه جتلي

ر 
ّ
ت�صو يف  النظام  اأو  للبنية  فينومينولوجيا 

النظرية منظورا  اأما  احلداثة للفنون والآداب. 

اإليها من زاوية ما بعد احلداثة فاإنها ترمي اإىل 

تت�صل  مغايرة  ة 
ّ
مفاهيمي منظومة  ا�صتقطاب 

د 
ّ
وتعد الت�صّظي  وفل�صفة  امل�صمرة  بالأن�صاق 

الدللة  ولمركزية  املنق�صم  الوعي  اأو  الوعي 
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يرمي النقد - ما 
بعد الحداثة - 
الستقطاب 

منظومة 
مفاهيمّية مغايرة 

تتصل باألنساق 
المضمرة وفلسفة 

التشّظي وتعّدد 
الوعي وإرجاء 

المعَنى وتشّتته

واإرجاء املعَنى وت�صّتته. اأي اإنها �صوف ترتبط 

ة، 
ّ
بـ«الال بنية« اأو الفو�صى اأو التفكيكية العدمي

بالثقافات  املــن،  ل  بالهام�ص  ترتبط  كما 

ليا.
ُ
 اجلماهريية ل ثقافة النخبة اأو الثقافة الع

ف�صاء  ت�صّكلت مالحمها يف  التي  ة 
ّ
النظري اإن 

�صار به غالبا 
ُ
احلداثة Modernism )الذي ي

 Neo-Classical اإىل الكال�صيكية اجلديدة

ويل 
ُ
ي الذي   Enlightenment والتنوير  

ة 
ّ
ال�صببي اأو  العقالنية  اأو  للعقل  ا 

ً
كبري ا 

ً
دور

للظروف  فهمنا  يف  يوؤثر  ما  وكــل  العلمية، 

ة( على اأيدي ُكّتاب نوعيني وُنخبويني 
ّ
الب�رشي

من اأمثال ت. �ص اإليوت وجيم�ص جوي�ص واإزرا 

برو�صت  ومار�صيل  وولــف  وفرجينيا  باوند 

اأقل  على  زمنيا  جتاوزها  مّت  قد  وغريهم- 

تقدير يف م�صار التاأريخ الثقايف حلركة النقد 

النظرية  انفتحت  لقد  الغرب.  يف  املعا�رش 

الواحد والع�رشين  القرن  الأدبية والنقدية يف 

ة 
ّ
البيني والأنـــواع  اجلنو�صة  درا�ــصــات  على 

والنقد  اجلن�صي  وال�صذوذ  ة 
ّ
املثلي ودرا�صات 

والتاريخانية  الثقافية  والدرا�صات  البيئي 

فتحت  قد  املعا�رشة  النظرية  ولأن  اجلديدة. 

نوافذها العليا على �صماء ما بعد احلداثة التي 

وفريدريك  ح�صن  ايهاب  مقولت  فيها  حُتّلق 

ليوتار  وفران�صوا  �صعيد  واإدوارد  جيم�صون 

فقد  واآخرين،  دريدا  وجاك  بودريارد  وجاك 

قاعدته  اأو  ذاته  النقد  ماهية   
ّ
ثم من  ت 

ّ
تغري

لالأفكار  ة 
ّ
حـــر ممــار�ــصــة  فــغــدا  املــعــمــاريــة؛ 

بــالــدوال  طليًقا  ا 
ً
ولِعب والــِبــَنــى  والثيمات 

لإجــراءات  تطبيقا  كان  اأن  بعد  واملــدلــولت 

نها 
ّ
وا�صحة اأو �صبه وا�صحة يف ن�صو�ص تت�صم

واملعاهد.  اجلامعات  يف  الطالب  رات 
ّ
مــقــر

النقدية  املمار�صات  ارتبطت  ال�صياق،  هذا  يف 

الــراهــنــة )واأغــلــبــهــا ممــار�ــصــات قــامــت على 

مقاربات �رشدية بال�رشورة( بهموم الأقليات 

ال�صتعمار  بعد  ما  وخطابات  �صني 
ّ
واملهم

مو�صوعات  من  وغريها  ة، 
ّ
الهوي ودرا�صات 

تراهن على قدرة النقد على ا�صتيعاب حتولت 

املعرفة  مناذج  لت 
ّ
وتبد املعا�رش  املجتمع 

الثقافة  وا�صتعادت  الفنون اجلديدة،  وو�صائط 

ال�صوء  بـــوؤرة   folk-culture ال�صعبية 

الراهن. النقدي  اخلطاب  من  يف  جديد   من 

النقدي  ــاب  ــط اخل ـــان  ره اأ�ــصــبــح   ،
ّ
ـــم ث ــن  م

 
ّ
اأو حداثي ثقايف جديد  )و كل خطاب  اجلديد 

 Avant-grade ا 
ّ
طليعي يكون  اأن  يجب 

على  ا 
ًّ
ب

َ
ْن�ص

ُ
م  )

ّ
حداثي بعد  ما  اأي  ما؛  بدرجة 

اخلا�صة  اأدواتـــه  على  نف�صه؛  الناقد  ثقافة 

ومهاراته  الفل�صفية  وخلفياته  اته 
ّ
ومرجعي

حمكمة  حبكات  �صنع  على  وقدرته  اللغوية 

والختباء،  الظهور  واللعب،  املــراوغــة  من 

اخلطابات  ومتــريــر  ــة 
ّ
ــاجــي

َ
احِلــج املناق�صة 

حيث  ناعما،  متــريــرا  امل�صمرة  والأنــ�ــصــاق 

الأدبية  التقاليد  الناقُد املبدَع مرياث  ي�صارك 

ينتميان  الــذي  للع�رش  الثقافية  والأعـــراف 

ا. لنقل باملعنى املبا�رش اأو ال�صطحي، 
ً
اإليه مع

اإنه لي�ص ثمة موت نهائي اأو حا�صم للنظرية، 

وفق  للنقد  اأو  للمنهج  موت  ل  اإذ  يكون؛  ولن 

حياة  دورة  بل  اأي�صا،  ال�صاذج  الت�صور  هذا 

د، 
ّ
املتجد  

ّ
الفينيقي البعث  دورات  من  اأخرى 

تبادل  والوظائف،  لالأ�صكال  جديدة  مة 
َ
ْفه

َ
م

والتاأّثر.  والتاأثري  اخللق  عمليات  يف   لالأدوار 

لوجود  ــرشورة  � ثمة  اأن  اأظــن  ل  ثــم،  ]من 
»نظرية نقدية عربية« باملعنى املبا�رش؛ لأن 

للدرا�صة الأدبية املعا�رشة خ�صو�صيَتها التي 

د بنظرية بعينها[. 
َّ
 جتعلها غري قابلة لأن تتقي

التي  امُلت�صارعة  بالتحولت  يّت�صم  ف�صاء  يف 

ات« يف قلب النظرية املعا�رشة 
ّ
ت�صع »ال�رشدي

ونظريات ما بعد احلداثة، يحّق لنا احلديث عن 

ة« كبديل للحديث عن »نظرية 
ّ
ات عربي

ّ
»�رشدي

نقدية عربية«. وهو بديل م�رشوع من وجهة 

�صهدتها  التي  املعرفية  القفزة  لأن  نظري؛ 

الع�رشين  ال�صنوات  يف  العربية  ات 
ّ
ال�رشدي

�صعيد  من  بكل  ال�صت�صهاد  )وميكن  الأخــرية 

املثال(  �صبيل  على  اإبراهيم  اهلل  وعبد  يقطني 

يف  تتتابع  موجاتها  تزال  ول  هائلة،  كانت 
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رهان الخطاب 
النقدي الجديد 

ُمْنَصّب على ثقافة 
الناقد نفسه؛ 

أدواته ومرجعّياته 
وخلفياته 

الفلسفية 
ومهاراته اللغوية

حتى  تتوقف  لن  ورمبا  العربية،  البلدان  كل 

نات )نظرية( عربية ال�صنع 
ِّ
كو

ُ
تتمّخ�ص عن م

النقدي  الوعي  تراكم  اإىل  اأق�صد  ة. 
ّ
واملرجعي

النّقاد  من  كبري  عدد  به  ا�صتغل  الذي  العربي 

القرن  ات 
ّ
ت�صعيني منذ  الــعــرب،  والباحثني 

ة 
ّ
منهجي مقاربات  اإجـــراء  بغية  املا�صي، 

خمتلفة لن�صو�ص الأدب العربي. وهو ما اأنتج 

�صواء  لديهم،  وا�صحا  ا 
ّ
واأداتي نظريا  تراكما 

اأو  متّثل يف مقاربات ذات مرجعيات بنيوية 

غريها.  اأو  ثقافية  )موؤخرا(  اأو  �صيميولوجية 

ر اأن الرهان الأكرب الذي �صيواجه 
ّ
لكني اأت�صو

ال�صنوات  يف  العربية  بال�رشديات  امل�صتغلني 

النقدية  اأجهزتهم  ا�صتيعاب  القادمة هو مدى 

 بها 
ّ
ة التي متر

ّ
لت املعرفية احلاد

ّ
دّقة التحو

لت مذاهب 
ّ
العلوم الإن�صانية يف العامل، وحتو

الفكرية  اته 
ّ
ومرجعي اراته 

ّ
وتي الأدبــي  النقد 

العربي  الناقد  اأرى  ة وت�صارعا. ول 
ّ
الأكرث حد

ا مبتابعة مو�صوعية دقيقة 
ً
طالب

ُ
املعا�رش اإل م

ومطالبا  اأول،  اجلديدة  العربية  للن�صو�ص 

لت مفاهيم ال�رشديات العاملية 
ّ
مبتابعة حتو

الف�صاء  �صمن  فيها  والإ�صهام  ونظرياتها 

العاملي ثانيا، ثم مواكبة  النقد  العام حلركة 

وال�صيا�صية  والثقافية  الجتماعية  احلركات 

الــ�ــرشديــات  مــع  ت�صتبك  الــتــي  حــولــنــا  مــن 

 
ّ

التفاعل والتنا�ص باأ�صكاٍل �صتى من  العربية 

ــــة. بــاخــتــ�ــصــار، ل ميــكــن الــزعــم 
ّ
واحلــــواري

ة 
ّ
ات البنيوية بني ع�صي

ّ
بب�صاطة مبوت ال�رشدي

حاها، كما ل ميكن يف الوقت ذاته الزعم  و�صُ

ببقائها على �صورتها الأوىل التي بزغت بها 

لكّن  الأوروبية.  ال�صتينيات  منذ  الوجود  اإىل 

اأية نظرية معرفية- مرهون  بقاءها -كبقاء 

التحول  على  وقدرتها  و�صمودها  مبرونتها 

والندماج بن�صب متفاوتة �صواء مع ال�رشديات 

اأو  الثقافية  ال�رشديات  اأو  ال�صيميولوجية 

ال�رشديات الرقمية. يف ف�صاء ما بعد احلداثة، 

لي�ص ثمة ثوابت جامدة، ول كيانات م�صتقلة، 

الع�رش  مفتاح  هي  جنة 
ُ
اله ة. 

ّ
نقي ات 

ّ
هوي ول 

ات 
ّ
�رشدي اأو  اجلــديــدة،  ات 

ّ
وال�رشدي الــقــادم. 

البنيوية،  بعد  ما  احلداثة،  بعد  )ما  بعد  املا 

املارك�صية،  بعد  ما  الكولونيالية،  بعد  ما 

..اإلــخ(   الن�صوية،  بعد  ما  الفرويدية،  بعد  ما 

الآتــي. الزمن  »باراديجم«  هي  تكون   رمبــا 

والفو�صى  بالتوّتر  املتخم  الف�صاء  هذا  يف 

اأو  الثقايف،  النقد  ي�صتطيع  هل  والاليقني، 

م�رشوع  ا�صتئناف  الثقايف،  الناقد  اأمنــوذج 

التنوير العربي اجلديد؟ وفًقا لطموحات النقد 

حثيًثا،  الت�صّكل  يف  بداأ  الذي  العربي  الثقايف 

يف  اجلــدد  العرب  النّقاد  م 
ّ
يقد اأن  ميكن  هل 

ال�صنوات الع�رش اأو الع�رشين املقبلة )واأنا اأفّكر 

نة داّلة 
ّ
هنا يف اخلطاب النقدي امل�رشي كعي

على �صبيل املثال( ما يجعلهم امتداًدا اأ�صيال 

العامل  اأمني  وحممود  ح�صني  طه  مل�رشوعات 

حامد  ون�رش  اد 
ّ
عي و�صكري  عو�ص  ولوي�ص 

الدرا�صات  م�صار  يف  ع�صفور  وجابر  زيد  اأبو 

امتدادا  اأو  اأوىل،  جهة  من  والنقدية  الأدبية 

الوهاب امل�صريي  جلهود جمال حمدان وعبد 

يف م�صار الدرا�صات الثقافية من جهة ثانية؟ 

ع�رشين  بعد  العربي  الناقد  ذلك  �صورة  وما 

ات التي 
ّ
اأو خم�صني عاما؟ وما طبيعة التحدي

�صيواجهها؟

]يف هذا ال�صياق، ميكن القول اإن املمار�صات 
وجه  على  ــات 

ّ
ــ�ــرشدي ال ــال  جم يف  العربية 

بوادر  بو�صفها  اإليها  النظر  ميكن  اخل�صو�ص 

للنظرية،  لنظرية عربية، ل باملعنى املبا�رش 

يف  »الغرب«  م�صاركة  على  القدرة  مبعنى  بل 

تطوير النظرية النقدية العاملية، بيد اأن الكتابة 

اأمام  عائقا  �صتظل  وحدها  العربية  باللغة 

 انت�صار هذه الكتابات خارج ال�صياق العربي[.    

كتبه  مــن  واحـــد  يف  ع�صفور  جــابــر  يــذهــب 

الناقد  ــات 
ّ
ــدي )حت مناق�صة  اإىل  املــتــاأخــرة 

اإدوارد  اأمنوذج  تبّني  خالل  من   
)2(

املعا�رش(

�صعيد)E. W. Said )1935- 2003 ، يف 

تها، عرب م�صتوييها 
ّ
فهم املمار�صة النقدية برم

ر جابر ع�صفور 
ّ
التنظريي والتطبيقي. يف ت�صو
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ال ضرورة لوجود 
»نظرية نقدية 

عربية« فالدراسة 
األدبية المعاصرة 

ال تتقيَّد بنظرية 
 بعينها

املو�صوعي، ل يتاأّتى لأي ناقد، عربي اأو غري 

ة اأحد 
َ
م

َ
ه

َ
عربي، اأن مي�صي طوياًل يف مناق�صة م

ة، كال�صعر اأو الق�صة اأو 
ّ
الأنواع الأدبية اأو الفني

الرواية اأو غريها من اأنواع الأدب والفن عامة، 

من دون اأن تكون لديه مفاهيم اأكرث �صموًل عن 

والواقع،  احلياة  من  وموقفه  الإن�صان  ة 
ّ
مهم

اأو  املهمة  بتلك  ذاته  الفن  عالقة  عن  ف�صاًل 

الناقد  يلحظ  الوعي  ذلك  فبمثل  املوقف.  هذا 

الفن  اكتمال  بني  املتبادلة  العالقة  العربي 

كل  وتفاعل  ال�صواء،  على  احلياة  واكتمال 

هذا  مثل  اإن  ا. 
ّ
جدلي تفاعال  الآخر  مع  منهما 

وهي  تالزمه،  التي  النتيجة  اإىل  يقود  الفهم 

ة 
ّ
ة الآني

ّ
اأن الناقد )�صواء يف حلظتنا التاريخي

ح�صب  عاما  خم�صني  اأو  ع�رشين  بعد  حتى  اأو 

�صورة  اإليه  �صتوؤول  ما  ل 
ّ
تخي على  مقدرتنا 

»الناقد  �صفة  له  يكتمل  لن  العربي(  الناقد 

والعهد،  التعريف  باألف لم   ،»The Critic
ا بخطورة ما يقوم به من نقد، 

ً
اإل اإذا كان واعي

ا من 
ً
ا وعلم

ً
ا واجتماعي

ً
بو�صفه ن�صاًطا اإن�صاني

الناقد  و�صف  �صواء  اآن،  يف  الإن�صانية  العلوم 

ناقد  باأنه  اوؤه 
ّ
وقــر ايلوه 

َ ُ
جم و�صفه  اأو  نف�صه 

تفكيكي  ناقد  اأو  ثقايف  ناقد  اأو  اأدبي فح�صب 

اأو ناقد بيئي اأو ناقد ِجْنَدري اأو ناقد ما بعد 

جتدها  اأو�صاف  من  ذلك  غري  اأو  كولونيايل 

لة يف مدخل اأي كتاب معا�رش من كتب 
ّ
م�صج

النقد ال�صادرة بالإجنليزية يف ال�صنوات الع�رش 

الأخرية. فالناقد يف النهاية، اأي ناقد، وحتت 

ممار�صته  اأن  يعي  جمتمع  يف  فرٌد  �صفة،  اأية 

ب�رشوط  م�رشوط  اجتماعي  ن�صاط  النقدية 

جمتمعه. بها   
ّ
ميــر التي  التاريخية   اللحظة 

التي  النقدية  اأهمية املمار�صة  تاأتي  من هنا، 

دور  ن 
ّ
تثم والتي  بالتطبيق،  التنظري  تربط 

النا�ص  حياة  يف  ته 
ّ
مهم ميار�ص  الذي  الناقد 

فح�صب  ن 
ّ

يتح�ص من  ل  املجتمع،  ـــة  واأروق

ــص الأكـــادميـــي وخمــتــرباتــه  ــدر� بــقــاعــات ال

ــن حــيــاة الــنــا�ــص واأحــالمــهــم  ــة ع املــعــزول

العقل  فمرتكزات  املعي�ص.  واقعهم  لت 
ّ
وحتو

النقدي )وهو لزمة ل للناقد باملعنى احلريف 

اأو باحث( تنه�ص على  فح�صب، بل لكل مفّكر 

احلاكم  املعيار  بو�صفها  »امل�صاءلة«،  قيمة 

النظريات  وتطور  الإن�صاين  الوعي  لتطور 

العلمية املوازية؛ ذلك التطور الذي هو �صبيل 

والعمراين.  احل�صاري  الرقي  اإىل  الب�رشية 

وا الواقع الثقايف 
َ
ن اأْثر

ّ
وهنا، ميكن احلديث عم

جغرافياتهم  د 
ّ
تعد عن  النظر  بغ�ّص  العاملي 

وكان  والإثنية،  العرقية  اتهم 
ّ
هوي ع 

ّ
وتنو

الناقد  ة 
ّ
مرجعي ت�صكيل  يف  كبري  ــر  اأث لهم 

ديريدا  جاك  اأمثال  من  بال�رشورة،  العربي 

ومي�صيل  يـــوجن  وروبــــرت  ــو  ــك اإي واأمـــربتـــو 

�صعيد  واإدوارد  باختني  وميخائيل  بوتور 

وجوليا  تــودوروف  وتزفيتان  بارت  ورولن 

واآخــريــن. جولدمان  ولو�صيان   كري�صتيفا 

يف  الأدبـــي  النقد  خــطــاب  يعك�صه  مــا  لــعــّل 

ممار�صة  هو  اأوروبــا  يف  الأخريين  العقدين 

رة اأي�صا بدللة 
ّ
ة، ومتحر

ّ
فكرية وفل�صفية جاد

ما، خلطاب ثقايف هو بديل عن خطاب فل�صفي 

اإنتاجه،  عن  العامل  اأكادمييات  بع�ص  تعرّثت 

خطابات  الأدبي  النقد  خطابات  اأم�صت  حتى 

والنظر  التحليل  درجات  من  بدرجة  فل�صفية 

املنهجي. لكّن الالفت للنظر اأن متلّقي املناهج 

والنظريات النقدية من الأدباء والنّقاد العرب 

يف الثلث الأول من القرن الفائت كانوا واعني 

بخ�صو�صية املرجعيات الفل�صفية التي ينتمي 

ار نقدي. لكن هذا الوعي 
ّ
اإليها كل مذهب اأو تي

بداأ يفقد هويته �صيئا ف�صيئا مع الثلث الأخري 

�صعود  مع  وبالتوازي  الع�رشين  القرن  من 

 البنيوي وال�صيميولوجي، حتى اإن �صكري 
ّ
املد

اد )1999-1921( قد اأّلف كتابا �صغريا 
ّ
عي

الوقت  العربي يف  النقد  وم�صتب�رشا مل�صتقبل 

والنقد(  الفل�صفة  )بــني  عنوان  يحمل  ــه،  ذات

هذا  ــراأب  ل منهجية  حماولة  وهو   .)1990(

يرجع  هكذا،  العربي.  النقد  جدار  يف  ال�صدع 

بالفل�صفة  والنقد  الأدب  عالقة  بتاريخ  اد 
ّ
عي

 اإىل الن�صف الأول من القرن الع�رشين؛ فيقول:
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نتحدث عن 
»سرديات عربية« 

بديال عن »النظرية 
العربية« في فضاء 

يّتسم بالتحوالت 
الُمتسارعة

ــــل  اأوائ اأمــــني يف  اأحـــمـــد  دعــــوة  تــكــن  »مل 

اأجل  من  الفل�صفة  »تاأديب  اإىل  الثالثينيات 

ة. فقد بداأ �صبلي 
ّ
فل�صفة الأدب« جديدة كل اجلد

]يق�صد  املا�صي  القرن  اأواخـــر  منذ  �صميل 

التا�صع ع�رش[ ي�رشح فل�صفة الن�صوء والرتقاء، 

اإىل تقدمي درا�صة العلوم على  ويدعو �رشاحة 

ال�صيد الذي  اأحمد لطفي  درا�صة الآداب، وتاله 

باب  يف  هذا  اأر�صطو،  موؤلفات  بع�ص  ترجم 

الأدب  فل�صفة  باب  يف  اأمــا  الفل�صفة،  تاأديب 

فلعل فل�صفة الزهاوي املادية يف �صعره كانت 

.
)3(

اأكرث مما يطيق ال�صعر«

ا�صتيعاب  يوؤّكد  ما  عياد  �صكري  ي�صيف  ثم 

ارات الفل�صفية ال�صائدة يف 
ّ
الأدباء العرب للتي

قائال: والوجودية،  كاملارك�صية  الزمان   ذلك 

ــاء الــكــبــرية يف  ــم ــص ــني الأ� ــد ب اأن جت »قـــلَّ 

ومنهم  بالفل�صفة،   
ّ
يهتم ل  من  اليوم  اأدبنا 

ي�صوغ  راح  من  احلكيم-  توفيق  -كالأ�صتاذ 

اأو فل�صفة للتاريخ.  لنف�صه مذهبا يف الوجود، 

وقد اأبرز العقدان اللذان اأعقبا احلرب العاملية 

الثانية اجتاهني فكريني جديدين على العامل 

اإ�صاعة  يف  وا�ــصــح  ــر  اأث لهما  كــان  العربي، 

الهتمام بالفل�صفة. الجتاه الأول هو الفل�صفة 

كثريون  �صباب  بها  تــاأّثــر  وقــد  املارك�صية، 

اأخــذت  التي  الي�صارية  احلــركــات  خــالل  من 

والجتاه  العربية.  ال�صيا�صة  �صطح  على  تطفو 

-ول�صيما  الــوجــوديــة  الف�صلفة  هــو  الــثــاين 

اأحيانا  املارك�صية  زاحمت  التي  الفرن�صية 

اأن  �صك  ول  ــرى.  اأخ اأحيانا  معها  واندجمت 

ملا  الأ�صمى  النموذج  كانت  �صارتر  كتابات 

اأمــني،  اأحــمــد  مثل  عــربــي،  مفكر  اإلــيــه  طمح 

.
)4(

الأدب« وفل�صفة  الفل�صفة  ــاأديــب  ت  مــن 

الفكرة  عر�ص  مبجرد  اد 
ّ
عي �صكري  يقنع  ل 

بني  جتمع  ة 
ّ
�صدي ثنائية  �صكل  يف  ال�صابقة 

الأدب/الفل�صفة اأو الفل�صفة/الأدب، اأو تاأ�صيلها 

يف وعي املبدع العربي يف الن�صف الأول من 

اإىل  بالأ�صا�ص  يهدف  لكنه  الع�رشين،  القرن 

جت�صري  �ــرشورة   هو  اآخر  �صيء  على  التاأكيد 

اأو  بالفل�صفة  ــي  الأدب النقد  عالقة  جتديد  اأو 

الفنية  ومذاهبه  النقد  مبناهج  الفل�صفة  ربط 

ى 
ّ
يت�صد �صوف  ــذا،  ل بنيويا.  ع�صويا  ربطا 

العربي  النقد  اأزمــة  ملناق�صة  عياد  �صكري 

احلديث )ويا لها من اأزمة قدمية!( التي تتمثل 

من  العربي  النقد  خطاب  انتقال  �رشعة  يف 

اأخرى  نظرية  مدح  اإىل  ما  نظرية  ا�صتقبال 

ومن الحتفاء مبذهب نقدي جديد اإىل التب�صري 

متّثل  دون   ،
ّ
اأجــد ار 

ّ
تي اأو  اأحــدث  اآخر  مبذهب 

هادئ لأ�ص�ص هذه النظرية اأو ذلك املذهب قبل 

ما  وهذا  النتقال.  اأو  التحول  بعملية  القيام 

اأ�صهم يف ات�صاع الفجوة احلا�صلة بني »ثقافة 

اجلماهري« و»ثقافة اخلا�صة« يف جمال النقد 

اخل�صو�ص.  وجــه  على  الأدبــيــة  والدرا�صات 

كتابه  �صدر  الذي  عياد  �صكري  �صكوى  وكاأن 

ــذكــر مــنــذ حـــوايل ثــالثــني عــامــا،  �ــصــالــف ال

عندما  والآن،  هنا  النقدية  اأزمتنا  ت�صاركنا 

�صوف  والوجودية  املارك�صية  بعد  اإنه  يقول 

»البنيوية«  الغرب مذهب جديد هو  يظهر يف 

 :)
)5(

قدمي مــوقــف  منها  ــاد 
ّ
عــي  )ولــ�ــصــكــري 

تلّقفوها  حتى  بها  ي�صمعون  �صبابنا  يكد  »مل 

اأن  وقبل  جديد.  كل  اإىل  ف 
ّ
املتله ظماأ  يف 

اأن  قبل  بل  فهمها،  ح�صنوا 
ُ
وي ي�صتوعبوها 

والوجودية،  املارك�صية  من  متاما  �صفوا 
ُ
ي

فتداخلت  »الهرمنيوطيقا«  اأ�صماعهم  طرقت 

و�صاء  بالنابل،  احلابل  واختلط  امل�صطلحات 

دين 
ّ
املجد عقالء  بل  بني 

ّ
املتاأد جماهري  ظّن 

حتى  اخلزعبالت،  ت�صبه  التي  البدع  بهذه 

النّقاد.  جماعة  مــن  ياأ�صه  بع�صهم  اأعــلــن 

وهكذا، مل يزدنا ما حاولنا تعّلمه من الغرب 

اأن  هــو  اأرى  فيما  ذلــك   
ّ
و�ــرش ت�صوي�صا.  اإل 

فنحن  اأقدامنا  من  اقتلعتنا  العاتية  املوجة 

هويتنا  على  حر�صنا  ولو  غرقى.   
ّ
اخل�صم يف 

 .
)6(

اأمورنا« وملكنا  اجتاهنا  لعرفنا   الثقافية 

الالفت لالنتباه هنا، وهو اأي�صا ما دفعني اإىل 

النقدية  الأزمة  تلك  حيثيات  بع�ص  ا�صتدعاء 

تعود  التي  �صياقاتها   ا�صتح�صار  اأو  القدمية 
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الرهان األكبر  
"للسرديات 
العربية"هو 

مدى استيعابها 
للتحّوالت 

المعرفية في 
العلوم اإلنسانية 

ومذاهب النقد 
األدبي وتّياراته 

من  الع�رشين  القرن  من  الأول  الن�صف  اإىل 

التحديد،  وجه  على  اد 
ّ
عي �صكري  طرح  خالل 

النقدية  املنجزات  ربط  �رشورة  على  التاأكيد 

وثقافيا.  بنيويا  ربطا  الفل�صفية  اتها 
ّ
مبرجعي

�صيغت  التي  الأ�صلوبية  الطرائق  ا�صتدعاء  اإن 

وفاعلية  بقوة  اأ�صهموا  من  اأفكار  بع�ص  بها 

مثل  الغرب  يف  الثقايف  النقد  تاأ�صي�ص  يف 

اأو  اإدوارد �صعيد  اأو  اأو بول ريكور  جاك دريدا 

ميخائيل باختني اأو ليت�ص اأو بابا اأو غريهم، 

يعّزز مثل هذا الطرح الذي اأرمي اإىل �صياغته 

تفكيكية  اّتكاء  مبعنى  ل  ة، 
ّ
وق�صدي بو�صوح 

دريدا اأو هرمنيوطيقا ريكور اأو ا�صت�رشاق �صعيد 

اأو  ليت�ص  ن�صقية  اأو  باختني  �صو�صيولوجية  اأو 

ما بعد كولونيالية هومي بابا على فل�صفات 

روافدها  ونهلهم من  بعينها،  ات 
ّ
ذات مرجعي

اتها فح�صب، 
ّ
واإحالة اأفكارهم اإىل اأ�صولها وُكلي

وهذا حا�صل بدرجة اأو باأخرى �صئنا اأم اأبينا، 

لحظنا ذلك اأو مل نالحظ، وميكن قيا�صه عرب 

خطاباتهم  بتحليل  ُتعَنى  خا�صة  درا�صات 

الثقافية،  يات 
ّ
باملرجع عالقتها  يف  النقدية 

النقدية  اخلطابات  هــذه  ن 
ّ
ت�صم مبعنى  بل 

مقولت فل�صفية خا�صة )مثل املرجع، الن�ص، 

القارئ، العامل، املنهج، النظرية( رمبا مل تكن 

متداولة بهذه الهيئة اأو تلك ال�صورة، اأو مل تكن 

يف  ال�صياغة  اأو  الوجود  مكتملة  الأقــل  على 

اراتها.
ّ
نة الفل�صفة احلديثة ومذاهبها وتي

ّ
 مدو

العلوم  حــقــل  يف  املــعــرفــة  لطبيعة  نــظــرا 

الن�صبية  ملــبــادئ  تخ�صع  التي  الإن�صانية 

النماذج   
ّ

وتغري  
ّ
العلمي والرتاكم  والالح�صم 

الأدبية  النظرية  فاإن  ع�رش،  لكل  الإر�صادية 

دة، 
ّ
ــة مــتــجــد ــروح والــنــقــديــة )الــعــاملــيــة( اأط

يكتمل  مل  ِبكر  معريف  در�ص  الثقايف  والنقد 

ممار�صاتنا  اإىل  بالن�صبة  الأقــل  )على  بعد 

مثل  ري- 
ّ
ت�صو -يف  وهو  العربية(،  النقدية 

قيد  تزال  ل  التي  الرواية  لفن  باختني  روؤية 

قيد  هــو  ال�صورة  قيد  هــو  ومــا  الــ�ــصــريورة. 

اإىل  بالن�صبة  غوايته   
ّ
�رش وهذا  اأي�صا.  الت�صّكل 

وطالب  ني 
ّ

املخت�ص الأكادمييني  من  الكثري 

بالعلوم  امل�صتغلني  مــن  العليا  الــدرا�ــصــات 

الثقافية.  والدرا�صات  والجتماعية  الإن�صانية 

لعل ما يجب التاأكيد عليه بو�صوح كون النقد 

الثقايف امتداًدا، ب�صكل اأو اآخر، للنقد الأدبي، ل 

باملعنى التاريخي اأو الدياكروين بل باملعنى 

�ِصقاق نظري  الهرياركي )وهذا حمل  املعريف 

بالقطيعة  يــقــولــون  مــن  وبــني  بيني  كبري 

بينهما وعلى اأر�صهم بالطبع عبد اهلل الغذامي 

اإ�صقاط  الأول  اإمكان  يف  ولي�ص  واآخــريــن(، 

تنتهي  م�صارعة  حلبة  يف  لي�صا  اإذ  الثاين، 

جمهور  وبينهما  وخــا�ــرش  بفائز  جولتها 

النقد  م�صلحة  يف   
ّ
ت�صب ومراهنات  ي�صّفق 

اأو  الأدبي  النقد  خ�صارة  ح�صاب  على  الثقايف 

من  تنطلق  مل  الثقايف  النقد  فمركبة  العك�ص. 

د 
ّ
فراغ �صدميي كما يتوّهم البع�ص عندما يرتد

م�صطلح القطيعة الإب�صتمولوجية بينهما. وهو 

قول قائم على مغالطة لفظية ميكن دح�صها 

قائمة  ا�صتق�صاء  فمجرد  اأراد.  ملن  ب�صهولة 

النقد  بزوغ  يف  اأ�صهموا  الذين  النّقاد  اأعــالم 

الثقايف برهاٌن كاٍف على اأن روافده تنهل من 

لباحثني  )الأدبي(  النقدي  املنجز  مرجعيات 

ن 
ّ
مم الع�رشين  القرن  اإىل  ينتمون  ومفّكرين 

اأقاموا ج�صورا من الأفكار بني الأدب والثقافة 

اأطر  وفــق  والتاريخ  وال�صيا�صة  والجتماع 

منهجية ذات اأبنية معرفية منتظمة ومتعاقبة 

معرفية  لأبــنــيــة  انــعــكــا�ــص  ــي  ه تــاريــخــيــا 

متتالية. )اإر�ــصــاديــة(  باراديجمية  ــاذج   ومن

اإن ممار�صة النظرية، اأية نظرية، ُتعادل تفعيل 

من�صبطة  علمية  روؤية  وفق  املنهج  اإجــراءات 

املنهجية،  بذاتها وحدودها  واعية  روؤية  )اأي 

احلـــريف(،  الــدوغــمــائــي  النــغــالق  مبعنى  ل 

املنهج يف  ثغرات  قــادرة على جتــاوز  روؤيــة 

ملن  ثغراته  منهج  )ولكل  النظرية  مرجعياته 

الثقايف  النقد  ممار�صة  اأما  يتتبعها(.  اأن  اأراد 

الثقافية  القراءة  ا�صرتاتيجيات  تفعيل  فهي 

دة، 
ّ
متعد ات 

ّ
مرجعي وفق  للن�صو�ص  ة 

ّ
احلــر

ملف -  النظرية النقدية العربية 
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التكافوؤ  حمــور  على  تنه�ص  مّت�صقة،  لكنها 

ــرى.  اأخ على  بذاتها  مرجعية  هيمنة  دون 

مّت�صع  على»مهاد  يعمل  الثقايف  فالنقد 

الجتماعية  العلوم  وتطورات  منجزات  من 

ول  احلداثة،  بعد  وما  والعوملة  والإن�صانيات 

نبالغ كثريا اإذا ما زعمنا اأنه املرحلة الراهنة 

. ي�صرتك النقد 
)7(

الأخرية لال�صتغال بالفل�صفة«

يف  والنقدية  الأدبــيــة  النظرية  مع  الثقايف 

ال�صياقات  يف  تتحرك  ممار�صة  ا 
ً
مع كونهما 

الثقافية املتنوعة، رغم ان�صباط النظرية يف 

ر 
ّ
وتطو املنهجية  والأطر  باملفاهيم  عالقتها 

ر النقد الثقايف من اأ�رش 
ّ
الأنواع الأدبية وحتر

املغّلفة  امل�صبقة  املفاهيم  و�صجن  النظرية 

ز. فمجال النقد 
ّ
بالأيديولوجيا ومقولت التحي

تنطوي  التي  الثقافية  الدرا�صات  هو  الثقايف 

وال�صعبية  الرفيعة  الثقافات  درا�ــصــة  على 

وعلم  والأدب  والأيديولوجيات  والفرعية 

وخطابات  الجتماعية  واحلركات  العالمات 

والنظريات  الإعالم  وو�صائل  اليومية  احلياة 

الناقد  يّتخذ  اأن  على  والجتماعية،  الفل�صفية 

الثقايف من ذلك كله اأدواٍت للتحليل والتف�صري 

الأخرى. على  اإحداها  هيمنة  دون   والتاأويل 

العربية  النقدية  النظرية  �صوؤال  كــان  ]اإذا 
هيمنة  ظــل  يف  املــ�ــرشوعــيــة  بع�ص  ميتلك 

التي  ية 
ّ

الن�ص واملناهج  البنيوية  خطاب 

العربية يف عقدي  خرجت من عباءة احلداثة 

امتلك بع�صا  والثمانينيات، كما  ال�صبعينيات 

اآخر من امل�رشوعية يف ظل خطابات الواقعية 

احلربني  بني  ما  فرتة  يف  ال�صرتاكي  والفكر 

العامليتني منذ الأربعينيات حتى ال�صتينيات، 

فال اأراه ميتلك اأية م�رشوعية يف اأزمنة ما بعد 

ل  التي  الثقافية  الدرا�صات  وجموح  احلداثة 

امل�صتقبلية.  اتها 
ّ
مبرجعي وؤ 

ّ
التنب اأحد  ي�صتطيع 

وكل ما على الناقد العربي املعا�رش فعله، من 

والتمّثل  الــدوؤوب  املتابعة  هو  نظري،  وجهة 

اخلطاب  اأ�صكال  لكل  ة، 
ّ
تبعي دون  النا�صج، 

بالكتابة  �صواء  العاملي،  النقد  يف  املتداولة 

العمل  ور�ــص  اأو  املحا�رشة  اأو  الرتجمة  اأو 

التفاعلية اأو املوؤمترات العابرة للثقافات. بيد 

اأن هذا الدور املاأمول للناقد العربي ل ي�صتقيم 

بلغة  الكتابة  خالل  من  اإل  نظري  وجهة  من 

الن�رش  ُدور  ماكينات  على  تهيمن  التي  الآخر 

ــات 
ّ
ودوري النقدي  الكتاب  و�صوق  العاملية 

التعليمية  املوؤ�ص�صات  يف  الأكــادميــي  النقد 

والثقافية الكربى[.  

1 . Culler، Jonathan: Literary Theory، A Very Short Introduction، انظر:   

Oxford، 2011، PP. 14-15
جابر ع�صفور، حتديات الناقد املعا�رش، دار التنوير للطباعة والن�رش، 2014.. 2

�صكري عياد: بني الفل�صفة والنقد، من�صورات اأ�صدقاء الكتاب، القاهرة، 1990، �ص 16.. 3

�صكري عياد: بني الفل�صفة والنقد، �ص -16 17.. 4

راجع: �صكري عياد: موقف من البنيوية، جملة ف�صول، الهيئة امل�رشية العامة للكتاب، جملد 2، عدد . 5
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 �صكري عياد، بني الفل�صفة والنقد، �ص 18.. 6
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الدر�ص  راهــن  يف  ــة 
ّ
الأدبــي ة 

ّ
النظري تطرح 

العربية،  العلمية  بالبيئات  العربي   
ّ

النقدي

ما  ا 
ً
كثري منهجية،  واأ�صئلة  اأدبية  ق�صايا 

وم�صغال   
ّ

النقدي للدر�ص  ا 
ً
مو�صوع كانت 

الدر�ص  يف  ارتبطت  فقد  العلمي.  للبحث 

واجهت  ــة 
ّ
اأدبــي لق�صايا  العلمية  بــالإثــارة 

ا 
ًّ
مهم ًزا 

ّ
حي واأخــذت  العربي،  الأدبــي  الفكر 

النظرية  بتدري�ص  املن�صغلني  اهتمام  من 

البيئات  يف  بتطويرها  وامل�صتغلني  الأدبية، 

الثقافية،  وحوا�صنها  العربية  العلمية 

باأ�صئلة  العلمي  البحث  وارتبطت يف م�صاغل 

النقدية  النظرية  اختبار  اإليها  ى 
ّ
اأد ة، 

ّ
منهجي

وم�صاءلة اأطروحة مناهجها وحذق اأدواتها، 

البحث  ووحــــدات  الــدكــتــوراه  مــدار�ــص  يف 

الن�صغال  ى 
ّ
اأد وقد  �صة. 

ّ
املتخ�ص وخمابره 

يف  احلــوار  دوائــر  اأغلب  يف  الق�صايا،  بهذه 

م�صاغل  وراهــن  ة، 
ّ
العربي العلمية  البيئات 

اأ�صئلة  مواجهة  اإىل  فيها   
ّ
العلمي البحث 

التجربة  يف  النقدية  بالنظرية  مرتبطة 

وا�صتبطنها  الهوية،  �صوؤال  ية، ت�صدرها 
ّ
العرب

ة الأطروحة: فهل ميكن اأن ُتن�صب 
ّ
�صوؤال علمي

ة 
ّ
ة ؟ وهل للعرب نظري

ّ
ة اإىل اأم

ّ
النظرية النقدي

»نظرية«  لوجود  �ــرشورة  من  وهل  نقدية؟ 

من  النقدية  النظرية  اأن  اأم  ة؟ 
ّ
عربي ة 

ّ
نقدي

لأمة؟  ول  للغة  تن�صب  ل  اأن  خ�صو�صيتها 

ميكن  العلم،  من  حظٌّ  النقدية  للنظرية  وهل 

ة؟ 
ّ
اأن تو�صف معه الأطروحة النقدية بالعلمي

 
ّ
وهل ما ينتج يف البيئة العلمية العربية يعد

اأ�صئلة  الأدبية؟  النظرية  تطور  يف  م�صاهمة 

ة 
ّ
عديدة ومتنوعة، ان�صغل بها منّظرو النظري

عليها  وا�صتغل  ة، 
ّ
العربي البيئات  الأدبية يف 

تعميًقا  واأدواتها،  مناهجها  يف  الباحثون 

ة 
ّ
النقدي النظرية  حول  نقدية  ملــدارك  منهم 

ُتغني  ة 
ّ
نقدي ات 

ّ
لنظري وبناء  العرب،  عند 

ة، 
ّ
العربي التجربة  يف  النقدية،  النظرية 

وُت�صهم من موقعها يف تطور الدورة العلمية 

�صنقدم  ة 
ّ
منهجي ولغاية   .

)1(
الأدب« لـ»علم 

الكتابة،  من  املــحــدودة  امل�صاحة  هــذه  يف 

التجربة  يف  الأدبـــيـــة  للنظرية  را 
ّ
ــو تــ�ــص

موقعه،  مــن  امل�صاهمة  يتوخى  العربية، 

الأ�صئلة  بع�ص  على  ال�صمنية  الإجابة  يف 

ة 
ّ
هوي ــوؤال  �ــص منها  وخا�صة  املــطــروحــة، 

النقدية،  الأطروحة  وعلمية  الأدبية  النظرية 

 م�صاركة مّنا يف احلوارات العلمية القائمة ؟ 

محمد األمين ولد موالي إبراهيم
ناقد وأكاديمي موريتاني

قطيعة إبتسملوجية بين قديم 
النظريات وحديثها 

االنشغال 
بالنظرية العربية 

واجه أسئلة 
محورية، تصدرها 

"سؤال الهوية" 
واستبطنها 

"سؤال العلمّية"

ملف -  النظرية النقدية العربية 
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كّل لغات العالم 
الحاضنة للنقد 

األدبي أسهمت 
في النظرية 

والتفاوت في 
تطويرها مرهون 

بقدرة المشتغلين 
على اإلسهام  

في دائرة التداول 
المعرفي

 والنظرية الأدبية: اأ�صئلة 
ّ
الفكر الأدبي العربي

املواجهة.

وتواجه  واجهت  التي  الأ�صئلة  هي  عديدة 

العربي،  الأدبــي  الفكر  بتطوير  املن�صغلني 

ة، 
ّ
فقد تطور جمال البحث يف النظرية الأدبي

علمية،  وم�صاغل  اخت�صا�صات  لي�صمل 

اأدخلت الفكر النقدي العربي الدورة  العلمية 

لنظرية »علم الأدب«، وهياأت بيئاته العلمية 

للم�صاهمة يف تعميق مداركها وحذق اأدواتها 

يف التجربة العربية، فقد ات�صعت دائرة التداول 

اجلامعات  يف  ــهــا  واأدوات للنظرية  العلمي 

ومراكز البحث، فظهرت كتب واأعمال، واأعدت 

بحوث واأطاريح، واأقيمت ندوات وموؤمترات، 

وتعاقبت اأجيال من الباحثني املدر�صني لها 

ذلك  كل  ى 
ّ
اأد وقد  بتطبيقاتها.  وامل�صتغلني 

الأدبية  بالنظرية  النقدي  الوعي  تعميق  اإىل 

التجربة  يف  مناهجها  تطبيقات  وجتذير 

يف  ا�صتقبالها  دوائــر  معه  ات�صعت  ة، 
ّ
العربي

م�صاحة  وامتدت  العربية،  العلمية  البيئات 

ة 
ّ
دورة »علم الأدب« لت�صمل الف�صاءات العلمي

العربية. 

الفكر األدبي العربي والنظرية 
ــة  ــوّي ــه ـــــؤال ال ــــة: س ــــي األدب

واالنحياز لنظرية المعرفة 

لقد ظّل حظ لغات العامل، واللغة العربية من 

باإ�صهام  مرتبًطا  ة 
ّ
الأدبي ة 

ّ
النظري من  بينها، 

البحث  ومراكز  )اجلامعات  ة 
ّ
العلمي بيئاتها 

لالأدب:  العامة  النظرية  تطوير  يف  العلمي( 

املعرفة  )نظرية   
ّ
ــي الأدب املعريّف  بفرعيها 

 )نظرية علم الأدب(. 
ّ
الأدبية( والنقدي العلمي

الأدبــي،  النقد  احت�صنت  التي  اللغات  فكّل 

العامة  للنظرية  العام  الــتــداول  يف  ُت�صهم 

لالأدب،  باإدخال نظريات اأ�صحابها املعرفية 

تطويرهم  يف  اإليها  انتهوا  التي  ــ  والنقدية 

نق�صهم  اأو  �صائدة  ونــظــريــات  لت�صورات 

التداول  دائرة  ــ  قائمة  ونظريات  لت�صورات 

الأدبية«  املعرفة  »نظرية  لـ  العام  املعريف 

علم  لـ»نظرية  الن�صطة  العلمية  ــدورة  ــل ول

العامل،  لغات  اإ�صهام  يتفاوت  واإمنا  الأدب«. 

تطوير  يف  الأدب،  حول  للخطاب  احلا�صنة 

فيها  امل�صتغلني  قدرة  يف  الأدبية،  النظرية 

بالنظرية على احل�صور ال�صعيف اأو املتو�صط 

العام  املعريف  التداول  دائــرة  يف  الن�صط  اأو 

لـ»نظرية املعرفة الأدبية«، ويف قدرة هوؤلء 

املتو�صط  اأو  ال�صعيف  الإ�صهام  على  اأي�صا 

علم  ل»نظرية  العلمية  الــدورة  يف  الن�صط  اأو 

الأدب«.

الــنــظــريــة األدبـــيـــة :»نــظــريــة 
المعرفة« و» نظرية العلم«

»النظرية  باأنها  املعرفة«  »نظرية  تتحد 

التي يح�صل بها العلم بال�صيء دون التفاق 

عليه، وهي لذلك تغني الفكر وترثي الت�صور 

ة 
ّ
نظري تظل  لكنها  العقل،  ــدارك  م وتو�صع 

نظر  وجهة  ميّثل  ر 
ّ
ت�صو اأو  راأٍي  عن   

ّ
تعرب

»نظرية  بينما حتد  الآخر،  يلزم  ول  �صاحبه 

العلم، »باأنها النظرية التي يح�صل بها العلم 

وتوؤ�ص�ص  الفكر  ُتغني  ثم  والتفاق، وهي من 

للتطبيق  القابلة  الأطروحة  وتقدم  للت�صور 

والختبار عرب منهج واأدوات، وت�صدر احلكم 

اجلميع.  نظر  وجهة  عن  املعرب  القانون  اأو 

وقد اأدت التطورات النظرية واملنهجية، التي 

 
)2(

الن�صف« يف  الأدبية،  النظرية  بها  مرت 

نظرية  بروز  اإىل  الع�رشين  القرن  من  الأول 

نقدية لعلم الأدب، متيز يف ت�صنيفها املعريف 

بني  واملعارف  لالأفكار  املنهجي  و�صبطها 

النظرية الأدبية والنظرية النقدية )العلمية(، 

املعرفة  بني  التفريق  اإىل  ذلك  يف  م�صتندة 

على  تتاأ�ص�ص  الأدبــيــة  ة 
ّ
فالنظري والعلم، 

والنظرية  والت�صور  الـــراأي  يف  الخــتــالف 

وين�صاأ  ــاق.  ــف والت املوافقة  على  النقدية 

الختالف يف الأوىل من انبناء النظرية على 

للتطبيق،  قابل  غري  ومّت�صق  من�صجم  ت�صور 

ملف -  النظرية النقدية العربية 
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تتأسس النظرّية 
األدبية على 

االختالف في الرأي 
والتصور؛ بينما 

النظرية النقدية 
على االتفاق

ويخترب  فر�صيته  يثبت  منهج  ــه  ل لي�ص 

من  الثانية  يف  التفاق  ين�صاأ  بينما  طرحه، 

ومت�صق  من�صجم  ت�صور  على  النظرية  انبناء 

منهج   له  للمعرفة،  ومنتج  للتطبيق  قابل 

اأطروحته  ويخترب  فر�صيته  على  يربهن 

لإنتاج  ا 
ً
ويجعله م�صدر  ، ا�صتنتاجه  ويحمي 

العلمي.            الــتــداول  دائــرة  ويدخله   املعرفة، 

ويظهر اخلطاب حول الأدب يف دائرة املعرفة 

الأدبية )النظرية الأدبية(، التي تتاأ�ص�ص على 

حتت  لغة  كل  منجز  يف  املعرفة«  »نظرية 

بها  كتب  التي  اللغة،  اإىل  النت�صاب  خانة 

اخلطاب، واأ�صحاب هذا اجلهد يف الت�صنيف، 

يرجعون النظرية الأدبية، عند تاأ�صيلهم لها، 

اإىل اللغة التي بها اأنتجت، واحلا�صنة الأدبية 

التي اإليها تنتمي، فهم ين�صبون النظرية للغة 

التي اأنتجتها. فهي عندهم غربية لأن لغات 

اأنتجت  لأنها  عربية  وهي  اأنتجتها،  الآخــر 

ن�صب  الطرح،  هذا  اأ�صا�ص  وعلى  بالف�صحى، 

بها،  واملنتج  بها،  املكتوب  اللغة  اإىل  النقد 

 عند اأ�صحاب هذا الت�صنيف كل ما يكتب 
ّ
د

ُ
فع

نظرية  بالعربية  الأدب  حــول  خطاب  من 

نقدية عربية �صواء كان املو�صوع املدرو�ص: 

الأدبية  النظرية  اأم  العربي،  الإبداعي  الن�ص 

امل�صتغل  اإليه  ينتهي  فما  اأدواتها.  واملناهج 

الن�ص  على  النقدية  املناهج  بتطبيقات 

ة يف و�صفه 
ّ
رات نقدي

ّ
اآراء وت�صو العربي من 

عربي.  نقد  هو  العربي  الن�ص  يف  »لالأدبي« 

لالأنواع  بالتنظري  من�صغل  اإليه  ينتهي  وما 

العربي،  الأدب  يف  حتققها  واأ�صكال  الأدبية 

من  هو  اأدبية،  ات 
ّ
ونظري  

ّ
نقدي تنظري  من 

النقد العربي. وما ينتهي اإليه املخت�صون يف 

علماء  من  ومناهجها  الأدبية  النظرية  حقل 

من  واأ�صئلته،  بق�صاياه  املن�صغلني  الأدب 

ة قائمة اأو تعميق ملدارك 
ّ
نق�ص لنظرية اأدبي

اأخرى �صائدة، ومن تطوير لالأطروحة قائمة، 

تطبيقاتها  كفاءة  حت�صني  يف  م�صاهمة  اأو 

املعرفة  اإنــتــاج  على  وقدرتها  املنهجية، 

هذا  واأ�صحاب  العربي.  النقد  من  اأي�صا  هو 

ح�صيلة  يــدرجــون  الت�صنيف  يف  املــدخــل 

الن�صاط املعريف والن�صاط البحثي العلمي يف 

النقدية  »النظرية  عندهم  هي  واحدة،  خانة 

خطاب  هــوؤلء  عند  يح�رش  ولــذا  العربية«، 

اأما املخالفون  الهوية.  الأيديولوجيا و�صوؤال 

ت�صنيفهم  فيقيمون  الت�صنيف،  يف  لهم 

حول  اخلطاب  فريون  مغايرة،  ة 
ّ
اأر�صي على 

»نظرية  على  تتاأ�ص�ص  نقدية،  معرفة  الأدب 

النظرية  ر 
ّ
تــطــو خانة  يف  وتظهر  العلم«، 

اللغة  اإىل  تن�صب  اأن  دون  واأدواتها،  ة 
ّ
النقدي

الت�صنيف  هذا  واأ�صحاب  بها.  اأنتجت  التي 

النقدية  النظرية  ظهور  بو�صف  ين�صغلون 

بر�صد  العلمية،  البيئات  يف  ومناهجها 

احلوا�صن  يف  تطوراتها  ومتابعة  ا�صتقبالها 

النظرية  وحتولتها  لها،  امل�صتقبلة  الثقافية 

العلمية  البيئات  يف  املنهجية  واإبدالتها 

هــوؤلء  عند  الأدب  ونظرية  لها.  املــطــورة 

ت�صتقبلهما  علم«،  و»نظرية  معرفة«  »نظرية 

لالأمم  العلمية  والبيئات  الثقافية  احلوا�صن 

املعرفة  ـــر  دوائ الأوىل  فتنوع  والــلــغــات، 

ن�صاط  فيها  امل�صتغلني  ون�صاط  ــة،  ــي الأدب

الختالف  قــاعــدة  على  لتكائها  مــعــريف، 

الأدبي  الراأي  وقبول  والنظرية،  الت�صور  يف 

الأدب  علم  دورة  الثانية  وتو�صع  رف�صه.  اأو 

وحركة متدده يف البيئات العلمية، والن�صاط 

قاعدة  على  لقيامها  علمي،  بحثي  فيها 

اختبار  على  املوؤ�ص�ص  الطرح  يف  التــفــاق 

وقبول  واأدواته،  النقدي  باملنهج  الأطروحة 

الراأي النقدي والت�صليم باحلكم النقدي. 

الــنــظــريــة األدبـــيـــة ومــحــافــل 
التداول العلمي العربي: مدخل 

التقديم

حمافل  يف  ــة  ــي الأدب النظرية  قــدمــت  ــد  وق

التوا�صل املعريف والتداول العلمي العربيني 

منذ عقود، من خالل مدخلني �صياقي ون�صي: 
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 منشأ االتفاق 
على النظرية من 

انبنائها على تصور 
منسجم؛ له منهج  

يبرهن على 
فرضيته، ويجعله 

مصدًرا إلنتاج 
المعرفة، ويدخله 

دائرة التداول 
العلمي

على  ي�صدد  خارجي  �صياقي  منهما  الأول 

التي تكتب  اللغة  اإىل  الأدبية  النظرية  انتماء 

بها، والأدب الذي حتت�صنه، واخلطاب الأدبي 

هذا  من  يجعلها،  النظرية  اإليه  تنتمي  الذي 

تقدم  لأنها  ة 
ّ
عربي نقدية  نظرية  املنظور، 

حتت�صن  ولأنها  اآخــر،  للغات  العربي  الأدب 

هذا  واأ�صحاب  العرب.  عند  النقدي  التفكري 

املدخل يف تقدمي النظرية الأدبية، يتحدثون 

ة« ل فرق فيها بني 
ّ
ة عربي

ّ
عن »نظرية نقدي

النقدي. فللعرب  النظري املعريف واملنهجي 

اأن  ما  مثل  نقدهم  ولهم  ة، 
ّ
الأدبي نظرياتهم 

اأ�صحاب  عند  النقدي  والتفكري  اأدبهم.  لهم 

من  العديد  يف  ال�صائد  هو  التو�صيف،  هــذا 

ة واحلوا�صن الثقافية 
ّ
ة العربي

ّ
البيئات العلمي

يف  النقدية  للنظرية  الوا�صفة  الوا�صفة، 

للنظرية  تقدميهم  ففي  العربية.  التجربة 

اب�صتيمولوجية  الأدبية، يقيمون �صبه قطيعة 

ما بني قدمي النظرية وحديثها، لتكائهم على 

 ،
ّ

لت التاريخية والثقافية للفكر النقدي
ّ
التحو

ة 
ّ
اإىل نظري النقدية  النظرية  مدخاًل لت�صنيف 

ة نقدية حديثة. وحظ هذا 
ّ
ة قدمية ونظري

ّ
نقدي

املدخل ال�صياقي يف ت�صنيف النظرية النقدية 

اجلامعات  لبع�ص  املــعــريف  ــداول  املــت يف 

العربية كبري، ون�صيبه من املعرفة والطالع 

العربية  الثقافية  احلوا�صن  من  العديد  يف 

وا�صع، و�صطوة ن�صق تفكريه يف اإنتاج املعرفة 

التاأثري،  بالغ  خطابه  �صلطة  وح�صور  قوية، 

واآفاق ا�صتقباله ماألوفة، ل�صتناده اإىل تاريخ 

تق�صيم  على  قائم  ممتد،  والقبول  التلقي  من 

النظرية النقدية اإىل نظرية نقدية عربية جتد 

جذورها يف الرتاث النقدي العربي، ونظرية 

النقدية  مبناهجها  وافـــدة  غربية  نقدية 

احلديثة ونظرياتها الأدبية الغربية. والوعي 

ت�صنيف  على  قائم  تلقيه  دوائر  عند  النقدي 

عربية  نقدية  نظريتني:  اإىل  الأدبية  النظرية 

العربي،  النقدي  ــرتاث  ال يف  جــذورهــا  جتد 

الآخــر،  اإنــتــاج  مــن  غربية  نقدية  ونظرية 

تتاأ�ص�ص على مناهج واأدوات غربية وافدة.

د على 
ّ
 ي�صد

ّ
 داخلي

ّ
الثاين فن�صي اأما املدخل 

واحد،  معريف  حمتوى  الأدبية  ة 
ّ
النظري اأن 

، ل ينتمي اإىل 
ّ
له جانب نظري واآخر منهجي

فهو  قدم من خاللها،  واإن  اأخــرى،  دون  لغة 

قابل لأن يقدم من خالل اأية لغة اأخرى، واأن 

لإحداها.  ين�صب  ل  لكنه  خاللها  من  نتج 
ُ
ي

واأدوات:  نظرية  املــعــريف  املحتوى  ــذا  وه

واأدوات  الأدب،  حــول  خطاب  ــه  لأّن نظرية 

الأدبية.  املعرفة  لإنتاج  نقدية  مناهج  لأنه 

الطرح،  هذا  اأ�صحاب  عند  النقدية  ة 
ّ
والنظري

نظرية يف املعرفة ونظرية يف العلم: نظرية 

كل  يف  النقدية  التجارب  تعرفها  معرفية، 

الآداب، تو�صع مدارك النظرية الأدبية، وتنوع 

اخلطاب حول الأدب. ونظرية علمية مالزمة 

لها يف الغالب، هي اأطاريح املناهج النقدية 

الأدبي.  للخطاب  خلطاب  الوا�صفة  واأدواتها 

لذلك ل ميكن اأن تن�صب النظرية الأدبية، يف 

نظر هوؤلء اإىل لغة حمددة، واإمنا هي »نظرية 

بيئاتها  وت�صتقبلها  لغة  حتت�صنها  علم« 

الوعي  من  جتربتها  لها  فتكون  العلمية، 

البيئات،  تلك  يف  النقدي  والتطور  ــي  الأدب

ويكون للغاتها حينئذ حظها من الإ�صهام يف 

مناهج  وتطور  الأدب«،  علم  »نظرية  دورة  

املدخل  هــذا  وحــظ  الأدب«.  »علم  واأدوات 

يف  النقدية  النظرية  ت�صنيف  يف  الن�صي 

العربية  اجلامعات  لأغلب  املعريف  املتداول 

اإنــتــاج  يف  تفكريه  ن�صق  وتــاأثــري  حمـــدود، 

خطابه  �صلطة  وح�صور  يــتــزايــد،  املعرفة 

واآفـــاق  �صعيف،  الثقافية  احلــوا�ــصــن  يف 

ا�صتقباله خارج اأ�صوار اجلامعة غري ماألوفة، 

للنظرية  الرف�ص  من  تاريخ  اإىل  ل�صتناده 

كتاب  �صدور  منذ  ممتد  وتطبيقاتها  النقدية 

والوعي  ح�صني«.  لطه  اجلاهلي  »ال�صعر  يف 

الن�صي  املــدخــل  تلقي  دوائـــر  عند  النقدي 

اإيل  هذا، قائم على ت�صنيف النظرية الأدبية 

عمادها  للتطبيق  قابلة  غري  معرفية  نظرية 
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الراأي، واأطروحة علمية قابلة  الختالف يف 

التفاق  عمادها  للمعرفة،  ومنتجة  للتطبيق 

يختربها،  منهج  اإىل  ل�صتنادها  الــراأي،  يف 

املحتوى  وهــو  حتققها.  منهجية  واأدوات 

العلمي املتداول اليوم، بني البيئات العلمية 

اإحداها، القائم على  والبيئة العلمية العربية 

لإنتاج  منهجية  وممار�صة  بحثية  جتــارب 

النقدية  منهجها  وتطوير  الأدبية،  املعرفة 

والتح�صني من كفاءة اأدواتها املنهجية. وهذا 

املدخل الن�صي يف تقدمي النظرية الأدبية يف 

التجربة العربية هو �صند القول هنا، يف و�صف 

دوائــر  تو�صيع  يف  العربية  منظري  اإ�صهام 

الأدبية(  )النظرية  الأدبية  املعرفة  نظرية 

الأدب  علم  نظرية  تطوير  يف  علمائها  ودور 

العلمية. دورته  وتن�صيط  النقدية(   )النظرية 

الأدبية  النظرية  تطور  حلظات  ارتبطت  وقد 

وجتارب  اأنتجتها،  التي  العلمية  بالبيئات 

الأماكن )البلدان( التي احت�صنتها. فتطورت 

ت�صورات  يبني  نقديا  وعيا  ــا،  اأدبــي فكرا 

هي  لنظريات،  ويوؤ�ص�ص  الأدب  عن  معرفية 

ن�ص  وجــامــع  الأدب  نظرية  جماع  الــيــوم 

الأدب  اأق�صام  يف  امُلدر�صة  الأدبية،  النظرية 

بلغات خمتلفة ومتعددة، العربية من بينها. 

نقدية  نظرية  يخترب  علما  فيها  قامت  كما 

قابلة للتطبيق ومنتجة للمعرفة )الأطروحة(، 

�صبة  اأو  �صحيحة  ملعرفة  اليوم  ويوؤ�ص�ص 

العلمية  املحافل  يف  الأدب،  عن  �صحيحة 

املحافل  ومنها  البحث(  ومراكز  )اجلامعات 

د هذا العلم باأنه جمموع 
َ
ح

ُ
العلمية العربية. وي

والأدوات  املناهج  ذات  النقدية،  ات 
ّ
النظري

واملنتجة  لأطروحتها  الوا�صفة  النقدية، 

الأ�صلوبية،  )البنيوية،  ــة  الأدبــي للمعرفة 

النظريات  وهذه  ال�صيميولوجيا(.  ال�صعرية، 

اليوم  تــدر�ــص  النقدية،  ــا  ــه واأدوات النقدية 

بينها، يف  العربية من  واللغة  العامل،  بلغات 

البيئات العلمية املحت�صنة لدورة علم الأدب، 

باعتباره الفرع من العلوم الإن�صانية، امُلتخذ 

ملناهج  امُلمتلك  لــه،  مو�صوعا  الأدب  من 

اأدبية  نظرية  اختبار  على  ــادرة  ق واأدوات 

قابلة للتطبيق ومنتجة للمعرفة )الأطروحة(، 

�صبه  اأو  �صحيحة  اأدبية  ملعرفة  واملحقق 

واملح�صل  ون�صو�صه،  الأدب  عن  �صحيحة 

اإىل  اأحيانا  ت�صل  التفاق  من  عالية  لن�صبة 

بقية  يف  احلــال  هو  ما  مثل   ،70% ن�صبة 

الــراأي  يف  التفاق  وهــذا  الإن�صانية.  العلوم 

النظرية  املتخذين من  واحلكم احلا�صل عند 

ال�صعرية،  الأ�صلوبية،  )البنيوية،  النقدية 

ال�صيميولوجيا( مدخال للدرا�صة ومن منهجها 

التفكري  امل�صطلحات،  واأدواتها)املفاهيم، 

لإنــتــاج  اأداة  النقدية(  الذهنية  الــنــقــدي، 

ي�صبغ  الــذي  هو  احلكم.  واإ�ــصــدار  املعرفة، 

ويدخلها  العلمية،  ال�صبغة  الأدبية  املعرفة 

فهي  الأدب.  لعلم  العلمي  ــداول  ــت ال دورة 

النقدية  للمعرفة  العلمي  املحتوى  اليوم 

النقدية ومناهجها( املتداول يف  )النظريات 

ومنها  العلم،  للغات  العلمية  البيئات  جميع 

الأدب  لعلم  مقررات  العربية:  العلمية  البيئة 

مدر�صة يف اأق�صام الآداب باجلامعة الواحدة، 

الآداب،  كليات  حوا�صن  يف  بينها  يف�صل  ل 

بها،  امُلــدر�ــصــة  التخ�ص�ص  لغة  حاجز  اإل 

املنتمني  بني  الفا�صلة  القاعات  ــدران  وج

لهذه الأق�صام.

الفكر األدبي العربي والنظرية 
عــلــمــيــة  ســــــؤال   : ــــة  ــــي األدب
لنظرية  واالنحياز  األطــروحــة 

العلم
)النظرية  الأدبية«  املعرفة  »نظرية  تختلف 

علم  »نظرية  عن  الأدبــي  الفكر  يف  الأدبية( 

الأدب« فهي تن�صب يف الغالب ملنظر نقدي، 

يف  قتيبة  ابن  )نظرية  با�صمه  ت�صمى  تظل 

الأغرا�ص، نظرية الرواية عند لوكات�ص مثال(، 

اأن  القول  �صحة  ومــن  اأدبـــي«  »قــول  لأنها 

ين�صب لقائله، وراأي اأدبي فيه اأخذ ورد وقبول 

الوعي النقدي 
عند دوائر تلقيه 

قائم على تصنيف 
النظرية األدبية إلى 

نظريتين: عربية 
متجذرة في التراث  

العربي، وغربية 
متأسسة على 

مناهج وافدة
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يف  الختالف  قاعدة  على  يتاأ�ص�ص  ورف�ص، 

النقدي،  املدخل  يف  والتعدد  الأدبــي،  الــراأي 

والتنوع يف طرائق بناء النظرية الأدبية. لذلك 

البيئات  يف  الأدب  نظرية  منظري  دور  كان 

الن�صطة،  البحث  ومــراكــز  النقدية  العلمية 

تو�صيع  على  بالعمل  ــي،  الأدب الفكر  تطوير 

النظرية، وتعميق الوعي مبرتكزاتها النظرية، 

اأو نق�ص طرحها وتفنيد راأيها، بتقدمي نظرية 

بديلة يتاأ�ص�ص الراأي الأدبي فيها على مدخل 

نقدي اآخر، ويف ذلك انح�صار لفكرها الأدبي 

و�صعف ل�صطوة تفكريها النقدي.

اأما »نظرية علم الأدب« )الأطروحة النقدية( 

علماء  من  لعامل  تن�صب  ل  الغالب  يف  فهي 

اأو جماعة، تظل ت�صمى  الأدب بل حللقة  علم 

با�صمهم )نظرية �صو�صيولوجيا الأدب، نظرية 

نقدي«  »راأي  لأنها  مثال(،  النقدية  البنيوية 

منهجية،  واأدوات  نــقــدي  مبنهج  خمــتــرب 

ــراأي  ال يف  التــفــاق  قــاعــدة  على  ويتاأ�ص�ص 

دائرة  من  ينقله  منهج  اإىل  وي�صتند  واحلكم، 

النظرية  ومن  التفاق،  دائرة  اإىل  الختالف 

اإىل الأطروحة. فهو راأي نقدي �صحيح اأو �صبه 

�صحيح عن الأدب.

للتطبيق  قابلة  ــة  ــروح اأط فيه  والنظرية 

حتولت   اتــفــاق،  وحمــل  للمعرفة،  ومنتجة 

قيام  الأدبي وحلظات  النقد  تطور  م�صار  يف 

علم الأدب من نظرية اإىل اأطروحة )البنيوية 

النقدية( قابلة للتطبيق ومنتجة للمعرفة.

ــة الــعــلــمــيــة الــعــربــيــة  ــئ ــي ــب ال
واحتضان النظرية األدبية:

يف  البحث  ومراكز  العلمية  البيئات  ان�صغلت 

من  الأخــري  الن�صف  يف  الغربية  اجلامعات 

القرن الع�رشين بالنظرية الأدبية وتطوراتها 

النظرية واملنهجية ونالت حظا من الهتمام 

العقود  يف  العربية  اجلامعية  البيئات  يف 

الــتــطــورات  هــذه  اأدت  فقد  مــنــه.  الأخــــرية 

املنهجية يف  النظرية وحتولتها  باإبدالتها 

تغري  اإىل  املا�صي  القرن  من  الأخــري  الربع 

اإنتاجها، عملت  واأدوات  الأدبية  املعرفة  يف 

النقدية  النظرية  اأداء  مــن  التح�صني  على 

البيئات  يف  مناهجه،  وكفاءة  الأدبي  للنقد 

البيئة  ومنها  ا�صتقبلتها،  التي  العلمية 

التي جاءت  ات 
ّ

التغري العربية، وهي  العلمية 

بها حلظة البنيوية النقدية بتقدميها لنظرية 

منهجية،  لأدوات  واختبارها  ن�صية،  نقدية 

حلظة  من  »الأدبــي«  و�صف  على  قدرة  اأكرث 

�صو�صيولوجيا الأدب، وما كر�صته من ت�صور 

�صياق  على  تعول  منهجية،  وممار�صة  اأدبي 

و�صتوؤدي  ــي«.  »لأدب لـ  مقاربتها  يف  الن�ص 

املراجعات العلمية لأطروحة البنيويني الأول 

البنيويني  جيل  مع  املنهجية  وتطبيقاتها 

الأدب  علم  قيام  اإىل  تالية،  حلظة  يف  اجلدد 

بفرعيه اللفظي التعبريي )ال�صعرية( والدليل 

تفاوت  وقــد  )ال�صيميولوجيا(.  التاأويلي 

النظرية  تطور  يف  العلمية،  البيئات  اإ�صهام 

الأدبية واأدواتها من بيئة اإىل اأخرى، بتباين 

البيئات  هذه  وبقدرة  لها،  احلا�صنة  اللغات 

يف  وامل�صاهمة  النظرية  هذه  احت�صان  على 

تطويرها.

الأدبية،  النظرية  يف  البحث  اأن  لوحظ  ولئن 

يف الربع الأخري من القرن الع�رشين، بكليات 

العربية قد ظّل م�صغاًل  الآداب يف اجلامعات 

ا، يدفع الفكر الأدبي العربي اإىل البحث 
ًّ
نظري

يف م�صائل: تتعلق با�صتقبال النظرية النقدية 

يف البيئة العربية، وجهود النقاد واملنظرين 

يف  النظرية  مــداركــهــا  تعميق  يف  الــعــرب 

يف  الإ�صهام  اإىل  و�صعيهم  العلمي،  املتداول 

فاإن  ـــ  الأدبــيــة«  املعرفة  »نظرية  تطوير 

تدري�ص مناهجها واأدواتها النقدية، واختبار 

اأطاريحها يف حمافل الدر�ص اجلامعي لهذه 

البيئات، والن�صغال باأ�صئلة املنهج والأدوات، 

ال�صتغال  حتفيز  على  با�صتمرار  عمل  قد 

بتطوير املناهج النقدية واأدواتها والن�صغال 

عملت جهود 
الرّواد العرب 

نهاية سبعينّيات 
القرن الماضي 

على إشاعة وعي 
نقدّي عميق 

بأطروحتي 
البنيوية 

واألسلوبية في 
التجربة العربية
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بتعميق  تت�صل  دقيقة:  منهجية  مب�صائل 

واختبار  النقدية،  النظرية  مبناهج  الوعي 

اأطروحتها، وجتذير تطبيقاتها املنهجية على 

، والدفع بامل�صتغلني باملناهج 
ّ
الن�ص العربي

واجلهد  البحث  من  مزيٍد  اإىل  وتطبيقاتها 

واملنهجي  املعريف  املناخ  لتهيئة  العلمي 

البيئات  يف  الأدب«  علم  »نظرية  ل�صتقبال 

احت�صانها  يف  وامل�صاهمة  ة، 
ّ
العربي العلمية 

اد العرب 
ّ
لـ»عامل الأدب«. فقد عملت جهود الرو

نهاية  الأول  والأ�صلوبيني  البنيويني  من 

اإ�صاعة وعي  القرن املا�صي على  ات 
ّ
�صبعيني

 عميق باأطروحتي البنيوية والأ�صلوبية 
ّ

نقدي

يف التجربة العربية، ت�صمنته اأطاريح وكتب 

النقدية  املناهج  ا�صتقبال  تاريخ  يف  مثلت 

ة 
ّ
مهم حلظة  العربية،  العلمية  البيئات  يف 

من تطور النظرية الأدبية بها،  وحا�صمة يف 

�صو�صيولوجيا  نظرية  من  املوقف  مراجعة 

الأدب ال�صائدة حينها، والتخفيف من �صطوة 

 .
)3(

تطبيقاتها املنهجية

تدريجيا   
ّ

الــنــقــدي الــوعــي  هــذا  و�صي�صهم 

البنيوية  تطبيقات  مــــدارك  تعميق  يف 

البنيويني  من  جديد  جيل  مع  والأ�صلوبية 

�صيعرف  فيما  اجلــدد،  العرب  والأ�صلوبيني 

يف  النقدية  النظرية  ا�صتقبال  تــاريــخ  يف 

البنيوية  حلقات  بظهور  العربية،  التجربة 

بامل�رشق  العربية  اجلامعات  والأ�صلوبية يف 

الفكر   
ّ
�صتمد التي  احللقات  وهي  واملغرب، 

املن�صغلني  مــن  بــاأجــيــال  العربي  النقدي 

يف  وتطبيقاتهما  والأ�صلوبية  بالبنيوية 

هذه  رحم  من  و�صيخرج  العربية.  التجربة 

بالنظرية  جديد   
رُّ

نقدي وعي  تباعا،  احللقات 

النقدية ومناهجها، اأكرث ان�صغال بق�صاياها 

هياأ  املنهجية،  باأ�صئلتها  وا�صتغال  النظرية، 

علم  دورة  ل�صتقبال  العربية  العلمية  البيئة 

 ،
ٍّ
علمي  

ٍّ
نقدي مناٍخ  خلق  على  وعمل  الأدب، 

بالنظرية  النقدي  وعيه  تراكمات  �صتوؤدي 

اإىل  ات 
ّ
الثمانيني نهاية  ومناهجها  النقدية 

العربية،  التجربة  يف  ال�صعرية  رواد  ظهور 

وال�صيميولوجيا بعد ذلك ب�صنوات قليلة.  

البنيويني  عند  النقدي  للدر�ص  كــان  وقــد   

القاهرة«  »حلقة  يف  ــدد  اجل والأ�صلوبيني 

و»الرباط«  و»تون�ص«  و»بغداد«  و»دم�صق« 

ــــدور الــكــبــري يف احــتــ�ــصــان فــكــر اأدبـــي  ال

الدور  له  �صيكون  هــوؤلء،  عند  نقدي  ووعــي 

ومواجهة  النقدية  النظرية  تطور  يف  الأبــرز 

يف  �صي�صهم  مــا  وهــو  املنهجية.  اأ�صئلتها 

)البنيوية  الن�صية  املناهج  �صلطة  تراجع 

ة 
ّ
ال�صعري لرواد  املقاعد  ويرتك  والأ�صلوبية( 

العربية،  اجلامعات  يف  وال�صيميولوجيا 

العلمية  البيئة  معهم  �صتحت�صن  الذين  وهم 

النظرية  تطور  من  الثالثة  اللحظة  العربية 

واإبــدالتــهــا  العربية  التجربة  يف  الأدبــيــة 

دة ل�صتقبال دورة علم الأدب 
ّ
املنهجية املمه

مع جيل ال�صعريني وال�صيميولوجيني ال�صباب 

املا�صي.  القرن  ات 
ّ
ت�صعيني نهاية  حينها، 

و�صتنبت تربة العقد الأول والثاين من الواحد 

ا 
ً
والع�رشين، يف اأغلب اجلامعات العربية، وعي

معه  �صتتدعم  ومناهجها،  النقدية  بالنظرية 

)ال�صعريات،  ال�صعرية  اخت�صا�صات  �صلطة 

وال�صميولوجيا  الــنــقــديــات(  ــات،  ــرشدي ــ� ال

وال�رشديات  ال�صيميولوجية،  )ال�صعريات 

مع  تطبيقية  اأبعادا  وتاأخذ  ال�صيميولوجية( 

اأحفاد جيل الرواد. 

و�صي�صاحب هذا الوعي بـ» نظرية علم الأدب« 

الأدبية«  املعرفة  ة 
ّ
بـ»نظري ن�صط  مواز  وعي 

ومتنوعة  متعددة  معرفية  حقول  من  ت�صّكل 

ات حتليل 
ّ
)النقد الثقايف، نظرية التلقي. نظري

وو�صائط  الرقمي  الن�ص  نظريات  اخلطاب، 

جتد  عامة  ة 
ّ
نقدي ونظريات  التــ�ــصــال...( 

ة 
ّ
منابت قولها يف فروع نظرية الأدب )نظري

ة الأجنا�ص الأدبية،...(. 
ّ
الأدب املقارن، نظري

ة 
ّ
 يجد اليوم قبوًل واألفة فكري

ّ
 نقدي

ٌّ
وهو وعي

البيئات العلمية 
موزعٌة بين 

الرافضين ألي 
تفكيٍر علمي 

والساعين إلدخال 
النقد في المعرفة 

العلمية
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ة 
ّ
املعرفي واحلوا�صن  الثقافية  الأو�صاط  يف 

العربية،  ة 
ّ
العلمي البيئات  وبع�ص  ة، 

ّ
العربي

د الوعي النقدي بـ«علم 
ّ
ي�صهم يف اإ�صعاف متد

الأدب« وقوة تاأثري دورته العلمية يف بع�ص 

البيئات العلمية العربية، التي ما زال الهيمنة 

)البنيوية  الن�صية  املناهج  ل�صلطة  فيها 

ة 
ّ

خا�ص النقدية،  وتطبيقاتها  والأ�صلوبية( 

من  الثاين  اجليل  معها  ي�صتطع  مل  التي  تلك 

ال�صعريني وال�صيميولوجيني العرب املن�صغلني 

�صطوة  من  ر 
ّ
يتحر اأن   ،

ّ
ال�صعري باخلطاب 

املقاربة البنيوية والأ�صلوبية للن�ص ال�صعري، 

الذين  ــرواد،  ال جيل  خطاب  �صلطة  ظل  ومن 

نظراوؤهم  ذلك  يف  اأفلح  واإن  عليهم،  تتلمذوا 

اهلل  عبد  يقطني،  )�صعيد  الأول  ال�رشديني  من 

�صعيد  القا�صي،  حممد  قا�صم،  �صيزا  اإبراهيم، 

ال�رشدي،  باخلطاب  املن�صغلني  بنكراد....( 

البنيوية  اإبدال عدة املقاربة  فقد عملوا على 

النظرية  )ال�رشديات  مغايرة  منهجية  بعدة 

حلقة  بها  ك�رشوا  التطبيقية(،  وال�رشديات 

ال�رشدي،  الن�ص  على  البنيوية  التطبيقات 

واأدخلوا النظرية النقدية يف التجربة العربية 

يف  العلمي  باإ�صهامهم  الأدب«،  »علم  دورة 

تعميق مدارك ال�رشديات يف التجربة العربية، 

وانخراطهم يف البحث يف ق�صاياها النقدية 

فتحرروا،  املطروحة،  املنهجية  واأ�صئلتها 

باكت�صاف  اأ�صاتذتهم،  خطاب  ظل  من  بذلك 

من  وماآتي  اخلطاب،  �رشدية  من  م�صاحات 

مل  ال�رشدي،  الن�ص  يف  واملوؤان�صة  الإمتاع 

ي�صل اإليها جهد اأ�صاتذتهم من البنيويني يف 

من  بذلك  فخرجوا  ال�رشدية،  البنية  الو�صف 

الدر�ص  رحــاب  اإىل  البنيوي  الدر�ص  قب�صة 

البنيوية  الإ�صاءة  حمدودية  ومن  ال�رشدي، 

اإىل �صعة اإب�صار ال�رشديات.

تركيب

واأطروحته  بنظريته  الأدب،  علم  حّقق  لئن 

ة م�صاحات 
ّ
اليوم يف  البيئات العلمية الغربي

كبرية من الهتمام، متثل اأ�صحابها الفروق 

النظرية واملنهجية بني النقد الأدبي)النظرية 

الأدبية( وعلم الأدب )الأطروحة النقدية(، بني 

م�صار تطوري مر به النقد الأدبي يف اإبدالته 

يف  املنهجية  اأدواتــهــا  وعرفته  املعرفية، 

تطبيقاتها املنهجية، اأ�صبح اليوم من تاريخ 

النظرية النقدية، وبني حلظة قيام علم لالأدب، 

له نظريته يف اللفظ واملعنى املتكئة على فكر 

اأدبي واأدوات منهجية خا�صة به. لئن حتقق 

ــه،  واأدوات للعلم  احلا�صنة  البيئات  يف  ذلك 

فاإن البيئات العلمية العربية ما زالت موزعة 

بني القبول والرف�ص، بني املتم�صكني بالنقد 

يطبع  علمي  تفكري  لأي  وراف�صني  اأدبيا  فنا 

املمار�صة النقدية، ويدخلها يف دائرة العلم، 

املعرفة  النقد يف  اإدخال  اإىل  ال�صاعني  وبني 

العلمية وجتذير ممار�صتها النقدية يف الفكر 

العلمي واأدواته، وبني الثنني برزخ يتجاذبه 

وت�صيق  ــاه  ــرت دائ فتت�صع  الــتــاأثــري،  قطبا 

العلمي  املــتــداول  �صعف  اأو  حيوية  بفعل 

العلمية.   البيئات  هذه  يف  النقدية   للنظرية 

 كان للدرس 
النقدي في حلقة 

القاهرة ودمشق 
وبغداد وتونس 

والرباط دور كبير 
في تطور النظرية 

ومواجهة 
أسئلتها المنهجية

املركز . 1 ناظم وعلي حاكم �صالح،  الهرمنيوظيقاوالتفكيكية، ترجمة ح�صن  �صلفرمان، ن�صيات بني 

الثقايف العربي، الدار البي�صاء،2002، �ص/115.

ـ حممد الأمني مولي اإبراهيم : علم الأدب : النظرية والأدوات، جملة » ذو املجاز« العدد 02 يناير . 2

2021 ال�صادرة عن كلية الآداب والعلوم الن�صانية، جامعة �صعيب الدكايل، �ص/180
حممد الأمني مولي اإبراهيم  : » الدكتور �صعيد يقطني وعلم الأدب يف التجربة العربية: يف الوعي . 3

بالطروحة وتطبيقاتها » �صمن كتاب »على خطى الرائي �صعيد يقطني وجتديد الفكر النقدي العربي 

احلديث«  تن�صيق واإعداد  الدكتور جلول قا�صمي، دار خطوط وظالل، الأردن ، عمان 2021 �ص/26 

هوامش
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نظرية  بوجود  النقد  قيمة  تثمني  يقع  ل 

ة 
ّ
ة اأو بعدم وجودها يف اأدب هذه الأم

ّ
نقدي

اأو تلك، فالنظرية قيد افرتا�صي قد يجه�ص 

النقدية  املمار�صة  مــن  ة 
ّ
املــرجــو الغاية 

ة؛ لأنه �صيفي ب�رشوطها، ولي�ص الوفاء 
ّ
اجلاد

بنظرية  والقول  الأدبية،  الظاهرة  لأعــراف 

قول  الأدبــيــة  الظاهرة  حتليل  يف  جاهزة 

حمفوف بــالأخــطــار مــن كــل جــانــب؛ لأنــه 

ة على النحبا�ص 
ّ
ِ ظاهرة ع�صي

ْ
ينتهي باأ�رش

ومن  تفتحها.  دون  يحول  �صارم  اإطار  يف 

منذ  بالنظرية  الأخذ   
ُ

هجرت فقد  ناحيتي، 

وقت مبكر من جتربتي النقدية، ورحت اأدعو 

ق الناقد وعيه باخلطاب 
ّ
اإىل �رشورة اأن يعم

منهجية  بعدة  وي�صتعني  يعاجله،  الــذي 

يف  وت�صاعده  يريد،  ما  حتقيق  يف  ت�صعفه 

واأحــّذر من  فيه،  ا 
ّ
عم يف�صح  اخلطاب  جعل 

اإطار نظرية ل  ال�رشدية يف  الظاهرة  حب�ص 

ت�صتجيب لطبيعة تلك الظاهرة، وهي طبيعة 

الأعراف  على  اخلروج  من  وفيها  عة، 
ّ
متنو

لها،  المتثال  من  اأكــرث  ال�صائعة  الأدبــيــة 

على اأنني مل اأنكر مراعاة تلك الأعراف التي 

ال�رشدية.  املــادة  تتفّتت  بها  الأخــذ   بــدون 

اأعا�صري  الع�رشين،  القرن  مطلع  منذ  ت، 
ّ
هب

املناهج: التاريخية، والنف�صية، واملارك�صية، 

وال�صكلية، والبنيوية، والتفكيكية اإىل منطقة 

�صبه  اأو  خالية،  كانت  التي  العربية  الآداب 

املوافق  املنهجي  الجتهاد  مــن  خالية، 

وتلك  الآداب،  تلك  عرفته  الــذي  للتحديث 

املناهج امل�صتعارة مل تنفع الآداب العربية 

نظرية  اأطر  يف  اأ�رشتها  لأّنها  ا، 
ً
كبري ا 

ً
نفع

لها عالقة باأ�صولها الثقافية، وكان ينبغي 

حتريرها من بع�ص �صياقاتها وفر�صياتها، 

الآداب  �صياقات  يوافق  مبا  بها  والنتفاع 

يقع،  مل  املاأمول  التكييف  اأن  غري  العربية، 

على  بالقوة  تطبيقها  وقع  قوالب  ومكثت 

ل 
ّ
التمح من  بكثري  اإل  لها  ت�صتجب  مل  مادة 

واللتواء، ويعود ذلك اإىل ق�صور وعي النقاد 

العرب املهو�صني بال�صتعارة بدل التكييف، 

فقد  هــذه،  ــال  واحل والبتكار،  والتهجني، 

اأخفقت املناهج امل�صتعارة يف اإثراء الآداب 

ة يف الثقافات 
ّ
العربية، مع اأنها مناهج مهم

الغربية، وباإزاء ذلك بقي النقد العربي يقتات 

الأجدر  وكان  وفر�صياتها،  مقولتها  على 

به اأن يغو�ص يف الظاهرة الأدبية، وي�صتنتج 

النظرية قيد 
افتراضي قد 

يجهض الغاية 
المرجّوة من 

الممارسة 
النقدية الجاّدة؛ 

ألنه سيفي 
بشروطها، 

وليس بالظاهرة 
األدبية

ملف -  النظرية النقدية العربية 

عبدهللا إبراهيم
ناقد وأكاديمي عراقي

في ضرورة التفّلت من قيود 
النظرية السردية

تعميق وعي الناقد بالظاهرة األدبية
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لها مقولت من �صلبها، ويقرتح فر�صيات 

ة نابعة منها، ول باأ�ص من النتفاع، 
ّ
منهجي

للمناهج  الــنــقــدي  ك 
َ

بــاملــ�ــصــرت ذلـــك،  بعد 

 يف تعميق نظرة الناقد 
ٌ
الأخرى، فذلك مفيد

الرتكة  ا من 
ً
اأم�صى جزء الأدب. كل ذلك  اإىل 

الثقيلة التي اأثقلت كاهل املمار�صة النقدية، 

الأخذ  اإىل  والنتقال  هجره،  ينبغي  و�صار 

تعميق  مــبــداأ  على  يقوم  خمتلف  مبوقف 

والتوغل  الأدبــيــة،  بالظاهرة  الناقد  وعي 

الت�رشيح  من�صدة  على  و�صعها  بدل  فيها، 

امل�صتعارة  الأدوات  وجتــريــب  الــنــظــري، 

 يف تقطيع اأو�صالها.  

التي  النقدية  بالقراءة  �صلتي  �صياق  ويِف 

اأخذت بها يف معاجلتي للظاهرة ال�رشدية، 

اأعرتف باأّنني كنت، يف اأول اأمري، م�صغوًل 

عن  عزفت  اأنني  غري  النظرية،  زات 
ّ
بالتحي

�رشوطا  بو�صفها  النظرية  الأطـــر  تقدمي 

فاأم�صت  حتليل،  اأو  قـــراءة  لكّل  ة 
ّ
متهيدي

ية، وفيها كثري من ال�صغف. 
ّ
القراءة اأكرث حر

ا لكّل �صيء 
ً
يف البداية كنت اأُريد اأن اأرى دور

ة، و�صوًل 
ّ
النقدي الروؤية  اأعمل به، بداية من 

اأن  اإىل  الأمر  وانتهى  املفاهيم،  جهاز  اإىل 

؛ كوين 
ّ

ا يف التحليل النقدي
ً
يكون ذلك م�صمر

اأطر  يف  الأدبية  الظاهرة  بحب�ص  اقتنع  مل 

ة 
ّ
قة بدواعي مراعاة �رشوط العلوم النظري

ّ
�صي

اأمر ما وجدته فاعاًل يف  يف حتليلها، وهو 

اإليها،  ان�رشفت  التي  ة 
ّ
ال�رشدي الدرا�صات 

ة.
ّ
ال�رشدي ة 

ّ
ــاد امل هوية  ا�صتكناه   فغايتي 

حقبة  يف  ع�صت  ــنــي  اأّن مــن  الــرغــم  وعــلــى 

الأدب  القائلة بقطع  القراءات  تداخلت فيها 

ة، 
ّ
عن مرجعياته، وهو رهان املناهج ال�صكلي

وهو  اته، 
ّ
مبرجعي بو�صله  القائلة  والأخرى 

ة، فقد �صعيت اإىل 
ّ
رهان املناهج الجتماعي

الفا�صلة  ة 
ّ
الهو بها  اأردم  كيفية  البحث عن 

يف ما بينهما، بقراءة ُتعّظم هوية الظاهرة 

التمثيلية،  بوظيفتها  وحتتفي  ال�رشدية، 

الذي  املفهوم  اأثر  عندي  انح�رش  اأن  فكان 

التاريخ،  اأو  اللغة  قب�صة  يف  الأدب  اأوقــع 

ل  باأنه  تقول  طريقة  اتباع  على  فدرجت 

ة 
ّ
جتوز الإفادة من ك�صوفات العلوم الإن�صاني

على  احلافر  و�صع  مبنطق  الأخذ  خالل  من 

احلافر؛ فذلك، يف تقديري، من اخلطاأ الذي 

بلوغ  له  تيح 
ُ
ي ول  الإن�صايّن،  العلم  غني 

ُ
ي ل 

ة، 
ّ
ة منه، فاإمّنا العلوم الإن�صاني

ّ
الغاية املرجو

يهتدي  مباحث  ال�رشدية،  الدرا�صات  ومنها 

اإىل  لوا 
ّ

الآداب لكي يتو�ص العاملون يف  بها 

ل  نتائج  ة، 
ّ
القومي لــالآداب  مفيدة  نتائج 

 
ّ

اختباري منوذج  اإىل  الأدبية  ة 
ّ
املاد حُتيل 

حقاًل  تــُكــون  بــل  النظرية،  �ــصــواب  لبيان 

اإغنائه،  بهدف  فعلها  النظرية  فيه  مُتار�ص 

ُترغم  وك�صف امل�صمر فيه، ومن دون ذلك، 

ة على اأن تُكون �رشيحة اختبار 
ّ
املادة الأدبي

ة.
ّ
ار�ص عليها امُلخترب مهاراته الختباري

ُ
 مي

للقراءة  العام  ر 
ّ
الت�صو بالإجمال،  هو،  هذا 

حتليلي  يف  بــهــا  اأخــــذت  ــتــي  ال الــنــقــديــة 

ما  عليها  عملي  وطوال  العربية،  لل�رشدية 

غري  لل�رشد  املعجمي  املفهوم  عّني  غــاب 

له  �صاغها  التي  الدللة  اإىل  جتاوزته  اأّنني 

ال�رشد  مفهوم  د 
ّ
متــد وفيه   ،

ّ
الأدبـــي الإرث 

احلامل  فهو  الثقايف،  التاريخ  ب�صاط  على 

ة 
ّ
ال�رشدي ــات 

ّ
املــروي من  وافــٍر  لعدٍد  الأول 

فخ  يف  الوقوع  حتا�صيت  فاأكون  املوروثة، 

الظاهرة  عن  ينزع  الذي  النظري  التعريف 

اخلو�ص  على  اأت 
ّ
وجتـــر روحها،  ال�رشدية 

اأغنى  اإرث  وهو  ال�رشدي،  الإرث  ثنايا  يف 

الأفق  يف  دارت  اإيحائية  بدللت  املفهوم 

هذه  من  فيه  عت 
ّ
و�ص لكّنها  للمفهوم،  العام 

روؤية   
ّ

لدي فانتع�صت  تلك،  من  اأو  الناحية 

اأّن الن�صغال بت�صييق املفاهيم،  اإىل  ذهبت 

�صوف  الباحث،  هــوى  يوافق  ما  واختيار 

رغمه على البتعاد خطوة، ورمبا خطوات، 
ُ
ي

عن الظاهرة ال�رشدية، ويبطل الغاية املرادة 

من بحثه فيها، باعتبارها ظاهرة ثقافية. 

مفهوم  باإثراء  الهتمام  عدم  راعني  وقد 

هبت إلينا مطلع 
القرن العشرين 
أعاصير المناهج 
التي أسرتنا في 

قوالب أكثر مما 
نفعتنا 

ملف -  النظرية النقدية العربية 



نزوى العدد 107 يوليو 2021
42

ة، 
ّ
ال�رشدي الظاهرة  من  م�صتخل�ص  لل�رشد 

والكتفاء بتعاريف ح�رشية م�صتعارة من 

فرباعة  والإجنليزية،  الفرن�صية  املعاجم 

 جتّلت يف الحتذاء ولي�ص 
ّ

الباحث ال�رشدي

العرب  الباحثني  معظم  لأن  الجتهاد؛  يف 

من  وذاك  هــذا  اآراء  با�صتعرا�ص  �صغلوا 

التي  الظاهرة  اإىل  التفتوا  وما  ال�رشديني، 

ينتمون اإليها، وهو �صلوك مفهوم يف ثقافة 

ما برحت ت�صتعري فر�صياتها من الآخرين، 

ومَل تلتفت، بعد، اإىل هويتها. 

النظرية  ـــة  ـــروؤي ال مــن  ــال  ــق ــت الن جــلــب 

التو�صيعية  الثقافية  الروؤية  اإىل  الختزالية 

اأذهب  فلم  له،  فائدة جليلة  العربي  لل�رشد 

دا باأ�صفاد نظرية 
ّ
دية مقي

ّ
اإىل الظاهرة ال�رش

لت فيها بهدي ما زودتني 
ّ

جاهزة، بل ترح

ا�صتوى يف حم�صنها خالل  به من مفهوم 

العربية مل تنبثق  تاريخ طويل؛ فال�رشدية 

اإمنا  عني،  من  فجاأة  نبعت  وما  فراغ،  عن 

ترعرعت يف �صياق زاد عمره على األف عام، 

ال�رشد  مفهوم  �ص 
ّ
تعر الرحلة  تلك  وخالل 

وبات  والرتميم،  والإ�صالح،  التهذيب،  اإىل 

املوروثة  دللته  مطابقة  املمكن  غري  من 

مع الدللة املعجمية امل�صتعارة من �رشود 

ل توافقه يف �صياق ن�صاأته، ول يف اأنواعه 

قد  فاملطابقة  وظائفه؛  ويِف  ول  الدقيقة، 

ورمبا  الــفــروق،  وتزيل  الخــتــالف،  متحو 

حكٍم  واإ�ــصــدار  عــاٍم،  و�صف  تقدمي  ل 
ّ
ت�صه

�رشيٍع، ولكّنها ل تفلح يف الإملام بالظاهرة 

ال�رشدية على اختالف اأنواعها. 

يف   
ّ
املنهجي ري 

ّ
ت�صو بــاأّن  القول   

ّ
ي�صح

كتابي  يف   
َ
َظهر ة 

ّ
ال�رشدي ــادة  امل حتليل 

يف  بداأت  ة" الذي 
ّ
العربي ال�رشد  "مو�صوعة 

الأجــزاء  كتابة  يف  و�رشعت  مادته،  جمع 

املناهج  �ــصــطــوة  اأوج  يف  مــنــه  الأوىل 

يف  العربية  الثقافة  غــزت  التي  ة 
ّ
ال�صكلي

الع�رشين، فكاأّنها جتتّث  القرن  ات 
ّ
ثمانيني

فراحت  بو�صلتها،  فقدت  ة 
ّ
نقدي تركة 

عليها،  وتغلقه  التاريخ،  �صجّل  تطويها يف 

بتلك  النظري   
ُ
منقطع  

ٌ
احتفاء ذلك  ورافــق 

وخيالء،  زهــو  رافــقــه  احتفاء  املــنــاهــج، 

قبل  عقدين  نحو  اأن�صارها  جذُل   
ّ
وا�صتمر

النظرية  بالأطر  اآخذ  اأن يخفت وهجها. مل 

اإّل  اأ�صلها  يف  املناهج  تلك  حملتها  التي 

ال�صتيعاب،  بعد  الق�صوى  ال�رشورة  عند 

يف  وفائدته  املفهوم،  �صياق  من  والتحّقق 

حتليل الن�صو�ص التي اأعمل عليها، واأطرح 

ل  فيما  راغب  غري  به  املحيطة  احلذلقات 

التعديل،  اإىل  �صت املفاهيم 
ّ
نفع فيه، فتعر

والتنقيح، والتقليب، واأعيد توظيف بع�صها 

وبهذه  النقدي.  عملي  �صياق  وافق 
ُ
ي مبا 

الثقايّف  امل�صرتك  ية 
ّ
اأهم فهمت  الطريقة 

الإن�صانية،  الآداب  يف  ة 
ّ
ال�رشدي للمفاهيم 

ر 
ّ
فهي ل تثبت على حال واحدة، بل تتطو

بح�صب ال�صياق الذي ت�صتخدم فيه، وغايتي 

من بذل ذلك اجلهد اتخاذ املفاهيم و�صيلة 

ال�رشدية،  الن�صو�ص  حتليل  يف  م�صاعدة 

مفاهيم  ل�رشوط  لت�صتجيب  ق�رشها  ولي�ص 

فكان  عنها،  خمتلفة  اآداب  يف  ا�صتحدثت 

منفتحا،  ال�رشدية  الدرا�صات  اإىل  مدخلي 

وما  بذاته،  قائما  ا 
ً
علم فيها  راأيــت  ومــا 

لهذا  ة 
ّ
�صحي اأقع  الدار�صني  حجج  جعلتني 

الوهم، بل راأيت فيها دلياًل ا�صرت�صد به يف 

ة، 
ّ
ال�رشدي الن�صو�ص  غمار  خلو�ص  دربي 

بالبنيات  ــــرار  الإق حتا�صيت  اأن  فــكــان 

تعاقب  ثبوتها  من   
ّ

غري
ُ
ي ل  التي  العميقة 

النخراط  م 
ّ
توه يكن  الأزمــان؛ فمرادي مل 

نظرية  �صوء  يف  اأدبي"  "علم  �صناعة  يف 

ة، 
ّ
الب�رشي الت 

ّ
التخي �صل�صلة  مــن  نقدية 

حتليلي  مدخل  ـــراء  اإث يف  امل�صاركة  بــل 

ة.
ّ
الإن�صاني العلوم  مكا�صب  ر 

ّ
بتطو ر 

ّ
 يتطو

املنطقة  اأُراقــب  واأنــا  بــايل،  وما غاب عن 

اأمر  ال�رشدية،  للبحوث  الراكدة  الو�صفية 

والنموذج   
ّ

ال�رشدي التعبري  بني  املقاي�صة 

بقي النقد العربي 
يقتات النظريات 

المستعارة، 
واألجدر به أن 

يغوص في 
الظاهرة األدبية، 

ويستنتج لها 
مقوالت من 

صلبه
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الــلــغــوي بــافــرتا�ــص وجـــود قــواعــد ثابتة 

فيه،  وتتحّكم   ،
ّ
الكالمي التعبري  حتت  تقبع 

 يتحّكم يف مواقع 
ّ

وكاأّننا باإزاء نحو �رشدي

على  فال�رشد،  برتتيبها،   
ّ
وي�صتبد الأحــداث، 

ال�صنع،  حمكمة  ملة 
ُ

ج الفر�صية،  هذه  وفق 

ولي�ص   ،
ّ

الن�ص ظهور  قبل  ت�صميمها  وقع 

ة 
ّ
ا مرتبًطا بال�صياقات الثقافي

َّ
ا كالمي

ً
تعبري

الذي  هو  ر 
ّ
الت�صو هذا  ولعّل  له.  احلا�صنة 

اأّنه  على  ال�رشد  اإىل  النظر  اإىل  بي  اأف�صى 

ة اأكرث منه اأبنية لغوية يتلّفظ 
ّ
ممار�صة ثقافي

القيود  من  ر 
ّ
اأحتر جعلني  ا 

ّ
مم الل�صان،  بها 

بال�صكل  الكال�صيكية  لل�رشديات  النظرية 

الغربي،  �صياقها  من  به  ا�صُتعريت  ــذي  ال

ة 
ّ
النقدي حتليالتي  يف  مرًنا  ا 

ً
نهج واأنهج 

والتحليل،  الــو�ــصــف،  بــني  جمعت  الــتــي 

هو  النزوع  وهذا  والتاأويل.  وال�صتنطاق، 

مفهوم  اقــرتاح  يف  لالجتهاد  دفعني  الذي 

الــ�ــرشوط  مــن  تخّفف  الـــذي  "ال�رشدية" 
مبنهج  ال�رشدية  املــادة  وقــارب  النظرية، 

مرن، كما �صاأو�صح ذلك يف الفقرة الآتية.

ي�صتعني  الذي  املدخل  بـ"ال�رشدية"  اأردت 

ال�رشدية  الطبيعة  ل�صتخال�ص  الباحث  به 

املعرفة  تتوىّل  وفيه  الأدبــيــة،  للن�صو�ص 

ال�رشد،  �صفات  جممل  ا�صتخال�ص  النقدية 

واحــد،  اآن  يف  الثقافية،  بهويته  ف 
ّ
وتــعــر

ينف�صل  ل  مفهوم  �صبك  ذلك  من  والغاية 

لقواعد  فيخ�صعها  ال�رشدية  املـــادة  عــن 

عليها،  يتعاىل   
ّ
ثــم ومــن  ة، 

ّ
لي

ْ
َقب جتريدية 

ف معها، فتحولته 
ّ
اإمنا ي�صدر عنها، ويتكي

دة بتحولتها، فال يجوز جتريد منوذج 
ّ
مقي

واللغات  واملكان،  للزمان  عابر  افرتا�صي 

واإرغام  ــواع،  والأن والأجنا�ص  والثقافات، 

فذلك  لــه؛  المتثال  على  ال�رشدية  ــادة  امل

لهوت �رشدي تاأبى املادة ال�رشدية قبوله، 

ال�رشدية  وظيفة  بني  فالتما�صك  هذا  وعلى 

وبني هوية املادة املدرو�صة �رشوري كيال 

رى الرابطة يف ما بينهما بذريعة 
ُ
تنف�صم الع

بني  فالرتاكب  للم�صطلح؛  العلمية  الوظيفة 

النقدي  التحليل  ين�ّصط  والت�صمية  الو�صف 

ال�رشدية  املادة  اأعــراف  ويراعي  جهة،  من 

"ال�رشدية"  ثراء  ينبع  فال  اأخرى،  جهة  من 

الظاهرة  لأن  نق�صها،  من  بل  كمالها،  من 

�صبيل  ول  دائــــم،  ــال  ــرح ت يف  ــة 
ّ
ــرشدي ــ� ال

نة.
ّ
لغة معي اأو  ة، 

ّ
تاريخي  لأ�رشها يف حقبة 

اإبــان  "ال�رشدية"  ملفهوم  ت�صوري  تبلور 

الكال�صيكية على امل�صهد  ال�رشديات  �صيطرة 

اقرتنت  باأنها  ومعلوم  العامل،  يف  النقدي 

اأن  قبل  عقود،  ب�صعة  وتالزما  ة، 
ّ
بالبنيوي

ة 
ّ
ا، فقد اأزاحتهما الدرا�صات الثقافي

ً
ياأفال مع

مداخل  ظهور  ذلك  عن  ونتج  العر�ص؛  عن 

عن  تغافلت  لأنها  حمّلها؛  حّلت  ــة 
ّ
�ــرشدي

ة، 
ّ
التمثيلي ووظائفها  الن�صو�ص،  جماليات 

فيها  ة 
ّ
املعياري الأبنية  با�صتخراج  و�صغلت 

املداخل  ا 
ّ
اأم اللغوية،  الدرا�صات  غرار  على 

الق�صايا  من  ا 
ً
وا�صع طيًفا  ف�صملت  ة 

ّ
ال�رشدي

وجتاوزت  بالتاريخ،  ت 
ّ
ومر بالأدب،  بداأت 

والعمارة،  ـــالق،  والأخ ـــان،  الأدي اإىل  ذلــك 

انتقلت  ال�صتبدال  ة؛ وبهذا 
ّ
الب�رشي والفنون 

اإىل  ة 
ّ
ال�صكلي احلقبة  مــن  الــ�ــرشد  ــة  درا�ــص

قرين  الثبات  كان  ومّلا  ة. 
ّ
التداولي احلقبة 

الثانية.  ركيزة  اأ�صحى  ل 
ّ
فالتحو الأوىل، 

ول اإجحاف يف القول باأّن هيكل ال�رشديات 

ل، فرُتك 
ّ
اأفرغ من املحتوى املجازي املتخي

 قبول �رشوطه 
ْ
اأبت الن�صو�ص  لأّن  ا؛ 

ً
مهجور

�صريورتها  ال�رشدية  اأخذت  فيما  ة، 
ّ
املعياري

عني 
َ
ة. لقد ن�صب م

ّ
من هوية الظاهرة ال�رشدي

ا�صتنكفت  لأّنها  عطاوؤها؛   
ّ
و�صح ال�رشديات، 

مرتابطة  �صل�صلة  بو�صفه  ال�رشد  اإىل  النظر 

من  متوالية  ته 
ّ
وعد ة، 

ّ
الرمزي الأفعال  من 

ة.
ّ
النماذج التجريدي

ما  الإ�صكايل:  ال�صوؤال  لطرح  الأوان  اآن  وقد 

القوام ال�صلب لل�رشديات، وقد لّفقت هيكلها 

الأدبية،  الأجنا�ص  ونظرية  اللغة  علم  من 

ِكن 
ْ ُ
ة؟. مي

ّ
بدل اأن ت�صّتقه من الظاهرة ال�رشدي

لم أذهب إلى 
الظاهرة الّسردية 

مقّيدا بأصفاد 
نظرية جاهزة، بل 

ترّحلت فيها بما 
زودتني به من 

مفاهيم استوت 
في محضنها 

خالل تاريخ طويل
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العثور على الإجابة يف الأ�صباب التي دفعت 

التغيريات  اإىل  عزى 
ُ
ي اأفــول  وهو  باأفولها، 

التي  امل�صادر  لها  �صت 
ّ
تعر التي  ة 

ّ
اجلذري

وكــان  فرو�صها،  الــ�ــرشديــات  منها  نهلت 

بدًل  ة 
ّ
ال�رشدي الظاهرة  على  الّتكاء  يلزمها 

اأخرى.  مداخل  من  فر�صياتها  ا�صتعارة  من 

ال�رشديات  بني  املقاي�صة  بــداأت  كيف  اإذا، 

اإجابة  ن 
ّ
اأدو ياأتي  فيما  اللغوي؟  والنموذج 

من  ا 
ً
جانب تك�صف  لعّلها  موجزة  ة 

ّ
تقريبي

 فيما بينهما، فباعتبار 
ّ
التداخل الفرتا�صي

كما  اللغة؛  لقواعد  ت�صغيل  هــو  "الكالم 
ال�صامي"  "الكالم  كتابه  يف  "كوهن"  قال 

ره دو �صو�صري من تفريق بني 
ّ
ا ما قر

ً
جماري

اأ�صمى  ا 
ً
نظام اللغة  فتكون  والكالم؛  اللغة 

اإدراج  اإّل  الكالم  وما  الثابتة،  القواعد  من 

غرار  وعلى  ال�صتخدام،  جمال  يف  بع�صها 

ذلك؛ فلل�رشد قواعده العليا الرا�صخة يف زعم 

ال�رشديني ال�صكليني، وما ن�صو�صه اإّل تعبري 

 لها. وكما هو ظاهر، فهذا الت�صنيف 
ّ

تنفيذي

املتوّطنة  ة 
ّ
ي

ّ
ال�صد الثنائيات  ورث م�صمون 

يقع  ومل  الــقــدم،  منذ  الإنــ�ــصــايّن  الفكر  يف 

احلقب  باألوان  ن 
ّ
تتلو فهي  منها،  التخّل�ص 

ل 
ِّ
املتخي يف  را�صخة  زالت  وما  ة، 

ّ
التاريخي

.
ّ
العام

ة لبثة يف 
ّ
ومن امل�صتبعد وجود قواعد �رشدي

لها،  ت�صغيل  الكتابة  واأّن  الن�صو�ص،  اأعماق 

فذلك اإفراط يف املطابقة بني منوذج لغوي 

ل 
ّ
متخي  

ّ
�ــرشدي ومنــوذج  ثابت،   

ّ
افرتا�صي

ل. ومع ذلك، فتعميم النموذج الأول 
ّ
ومتحو

اأن�صطة التعبري ال�رشدي، ل فائدة منه،  على 

ة للقول 
ّ
ا؛ فالهوية املجازي

ً
ق وا�صع

ِّ
�صي

ُ
لأّنه ي

التغيري،  مــن  ة 
ّ
م�صتمر حــال  يف   

ّ
الــ�ــرشدي

يف  تنحب�ص  ة 
ّ
معياري لقواعد  وباإخ�صاعها 

 يقني، 
ّ

اإطار مغلق. ول يتوافق ال�رشد مع اأي

الوظائف  مفهوم  ال�صياق  هذا  يِف  ويندرج 

اأفعال  منطق  فهي  بروب؛  ا�صتخل�صها  التي 

خم�صو�ص  نوع  يف  ال�صخ�صيات  بها  تقوم 

ومع  ة، 
ّ
اخلرافي احلكاية  وهــو  ال�رشد،  من 

ا 
ً
اأنواع لت�صمل  اختزالها  غرميا�ص  حماولة 

 
ّ
اأخرى، فال ينبغي اإ�صقاط املنطق الفرتا�صي

وهي  ة، 
ّ
ال�رشدي الأنــواع  على  الأفعال  لتلك 

اأفــعــال  ــن املــحــال �صبط  ا، وم
ًّ
كــثــرية جـــد

تروي�ص  العبث  ومــن  فيها،  ال�صخ�صيات 

على  عــالوة  لأحداثها،  الناظمة  احلبكات 

ووظائفه،  واأ�صاليبه،  ال�رشد،  �صيغ  ع 
ّ
تنو

ن�صيج  ــة 
ّ
الــ�ــرشدي فــالــظــاهــرة  ذلـــك،  واإىل 

واخلطابات  الن�صو�ص  اآلف  من  متالحم 

 املتباينة يف معانيها ومبانيها و�صياقاتها.

بح�صب  انتظمت  بال�رشد  �صلتي  دامــت  ما 

كانت  فكيف  اآنــفــا،  ذكرته  ــذي  ال الو�صف 

عن  فــاجلــواب  ولوظيفته؟  لل�رشد  نظرتي 

ان�صقاقي  اأ�صباب  على  ال�صوء  ي�صلط  ذلــك 

باملعايري  الآخذين  ال�رشديني  طائفة  عن 

راأيت  فلقد  الكال�صيكية،  لل�رشديات  النظرية 

ما   
ّ
اجتماعي فعل  ة 

ّ
ال�رشدي الظاهرة  اإّن 

ال�صخ�صيات  بها  تقوم  التي  الأعمال  خال 

ولكّنه  الــواقــع،  يفارق  فال�رشد  لة؛ 
ّ
املتخي

اأح�صلت  �صواء  والأحـــداث  عنه.  ينقطع  ل 

يف  لــلــوقــوع  كانت قابلة  اأم  ــع  ــواق ال يف 

اأي  حدوثها،  �صريورة  يف  متاآزرة  ال�رشد، 

وكون  وت�صابكها،  وامتدادها،  رها، 
ّ
تطو يف 

الواقع،  يف  الإن�صان  به  يقوم  منها  جمهرة 

ل، 
ّ
واأخرى تقوم به �صخ�صيات العامل املتخي

فلي�ص  والتفاعل،  التعا�صد،  من  دها 
ّ
جر

ُ
ي ل 

ة لل�رشد؛ اإذ هي 
ّ
لأحد اإنكار الوظيفة التمثيلي

الفا�صلة بني  ة 
ّ
الهو ة تردم 

ّ
وظيفة اجتماعي

ا رابًطا يف ما بينهما. 
ً
 ج�رش

ّ
العاملني، ومتد

ومهما يكن ال�صبب، فال يجوز جتريد ال�رشد 

على  وق�رشها  ة، 
ّ
الجتماعي وظيفته  من 

ينتهك وظيفة  فذلك  ة، 
ّ
اجلمالي الوظيفة 

تاريخ  يف  الــتــاأثــري  بــالــغ   
ّ

بــ�ــرشي ن�صاط 

باأنه  بو�صوح،  القول  نافلة  ومن  الإن�صان. 

الن�صو�ص  بوثوقية  ــان  الإمي من  فائدة  ل 

ِر�ص 
ْ
َتع ل  منزلقة  الت 

ّ
تخي فهي  ة، 

ّ
ال�رشدي

ال يجوز تجريد 
نموذج عابر 

للزمان والمكان 
واللغات 

والثقافات، وإرغام 
المادة السردية 

على االمتثال له؛ 
فذلك الهوت  

تأبى المادة 
السردية قبوله
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ة، 
ّ
الجتماعي الظواهر  ت�صتكنه  لأّنها  يقيًنا، 

ب�رشوط  �صبكها  وُتعيد  اأعماقها،  وت�صتبطن 

قارب مو�صوعاته برتاكيب، 
ُ
اخلطاب الذي ي

دٍة،  واأ�صاليب، ل يق�صد بها اإنتاج حقائَق موؤكَّ

الظواهر  تلك  اإىل  ح 
ِّ
ُتلم متداخلة  اأطياٍف  بل 

القاطعة. بالأدّلة  بها  ح 
ّ
ت�رش ول   جمــاًزا، 

 �صكل من الأ�صكال، 
ّ

 ل اأهدف، باأي
ُ
ومّلا كنت

بني  �رشيحة  مطابقة  على  الــعــثــور  اإىل 

ُتعوزه  قوٌل  بتناق�صهما  فالقول  العاملني، 

ّلة، وياأنفه التفكري ال�صليم، ولعّل م�صدر 
ّ
الأد

ة 
ّ
ال�رشدي ــار  الآث كون  يف  ماثل  الختالف 

ي�صتعينون  خم�صو�صني،  اأفــراد  عمل  نتاج 

باأعراف �صنعة ال�رشد يف تركيب عوامل تلك 

اإىل  الواقع  اأحــداث  تخ�صع  ل  فيما  ــار،  الآث

�صنعها؛  يف  انخرطوا  واإن  ــراد،  الأف �صطوة 

العوامل  اإن�صاء  يف  بائنة  ة 
ّ
الق�صدي فتكون 

العوامل  يف  م�صترتة  هي  فيما  لة، 
ّ
املتخي

اأحداث  ال�رشد  اأعمال  ت�صتن�صخ  ل  ة. 
ّ
الواقعي

الواقع، بل تنتقي ما يخدم هدفها بالتخييل 

تنتمي  الذي  النوع  باأعراف  اهتدائها  �رشط 

فامل�صابهة  اأخــرى،  �صارحة  وبجملة  اإليه، 

بل  املطابقة،  غايتها  مماثلة  لي�صت  بينهما 

 لي�ص من اأهدافه التوثيق، بل 
ّ

متثيل جمازي

باملماثلة،  ًزا، 
ّ
لو قيل، جتو العتبار، وحّتى 

ا�صتدعاء  و�صائل  اإحــدى  وهــي  فــالــذاكــرة، 

اأحـــداث املــا�ــصــي، �ــصــوف تــتــوىّل اختالق 

بغاية  واإمــا  تلطيفها  بهدف  ــا 
ّ
اإم الوقائع، 

الأمــانــة يف  ــرشوط  � ُتــراعــي  فــال  تلفيقها، 

اأّن  ذكره،  �صبق  ا 
ّ
مم �صتنتج، 

ُ
وي ا�صتعادتها؛ 

الو�صائج بني اأحداث العاملني ُتوؤّكد حتريًفا 

الواقع؛  من  امل�صتعارة  للعنا�رش  ا 
ً
مق�صود

، و�رشوط العوامل 
ّ

لأّن لوازم التاأليف ال�رشدي

للذاكرة،  املاكر  الفعل  عن  ف�صاًل  لة، 
ّ
املتخي

ل تقبل بغري النزياح من م�صتوى حم�صو�ص 

قابل  ل 
ّ
متخي م�صتوى  اإىل  للو�صف  قابل 

للتاأويل، وعالوة على ما فات ذكره، فتجريد 

خالف 
ُ
الواقع من نوامي�ص الرتتيب ي اأحداث 

لقانون  خ�صوعها  مــن  عليه  درجـــت  مــا 

قانون  ـــوازي 
ُ
ي ــذي  ال ة، 

ّ
املنطقي ة 

ّ
ال�صببي

ة.
ّ
ة يف الأعمال الأدبي

ّ
ة ال�رشدي

ّ
ال�صببي

عليه  بنيت  الــذي  ر 
ّ
الت�صو هــذا  وبح�صب 

اخلـــربات  ت�صلح  ــال  ف ــدي،  ــق ــن ال حتليلي 

ة 
ّ
ال�رشدي باملرويات  املمّثلة  ة 

ّ
الإن�صاني

 
ّ

ا لإنتاج احلقائق، فهي تخليق �رشدي
ً
معتمد

حملها   
ّ
يقر ول  بها،  ويتظاهر  ي�صتوحيها، 

ال�رشد  فبالغة  فيه؛  وقعت  الذي  بالأ�صلوب 

الزمان  ــوادث  ح عن  والإبـــالغ  ة، 
ّ
تو�صيعي

اإبراز  اإقرارها؛ فغايته  بال�رشد ل يهدف اإىل 

ة 
ّ
احل�صي املــدركــات  اأمـــام  ــة 

ّ
احلــي �صورها 

اخلربات،  ع 
ّ
تنو اإىل  ذلك   

ّ
ومــرد ة، 

ّ
والتخيلي

وترادفها، وتناق�صها، بالإ�صافة اإىل تباين 

عمل  وكيفيات  الإن�صايّن،  التوا�صل  عالقات 

ال�صعور؛  ــوع  ون الفهم،  وطبيعة  ــذاكــرة،  ال

نظري  اإطار  يف  ح�رشها  ميتنع  كّلها  وهذه 

اخلــربات  تكاثر  اأثمر  وقــد  ــد،  واح تف�صريي 

ة؛ حّتى 
ّ
 التمثيالت ال�رشدي

َ
ة انفتاح

ّ
الإن�صاني

لو�صائل  الأعلى  اجلامع  يُكون  ال�رشد  ليكاد 

متثيل تلك اخلربات، وما اقت�رش دوره على 

الإخبار عنها، بل �صمل عر�صها، وتركيبها، 

بها  الإغــراء  اإىل  ذلك  وجتــاوز  وتف�صريها، 

ا�صتنكارها  اأو  وبالتهييج،  بالرتغيب 

بالتاأليب وبالتحري�ص. 

ومّلا كان ال�رشد و�صيلة حبك لوقائع متناثرة، 

ا على وقائع 
ً
اأن يُكون �صاهد فال يطلب منه 

ة 
ّ
احلياة كما هي، وهو عاجز عن القيام مبهم

ة، فرتاه ينتقي 
ّ
ل تن�صجم مع وظيفته التمثيلي

حمتواه  وجممل  اأعــرافــه،  ــوافــق 
ُ
ي ما  منها 

ة 
ّ
ل يرب�ص يف جوار تلك املنطقة بهوي

ّ
املتخي

بوظيفة  الإقــرار  من  تاأنف  ة 
ّ

خا�ص ة 
ّ
جمازي

الداعمة  الأ�صول  من  لي�صت  فهي  الّتوثيق؛ 

ال�رشد،  عن  �صاع  ما  خالف  وعلى  ته. 
ّ
لهوي

الوظيفة،  تلك  من  نفوره  تُكمن يف  ففرادته 

بحبكة  اًل 
َّ
متخي �صياًقا  ا�صطناعه  يف  اأي 

الظاهرة السردّية 
في ترحال دائم، 

وال سبيل ألسرها 
في حقبة تاريخية 

أو لغة معينة
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مق�صودة ُتدغم �صذرات من وقائع احلياة يف 

ملا   
ْ
�صت

ّ
تعر وقد  التكوين،   

ّ
جمازي خطاب 

اإعادة ت�صكيل  �ص له اخللق اجلديد من 
ّ
يتعر

فانغما�ص  بكاملها؛  عنا�رشه  ت�صتوعب 

خرباتها  خلق  عيد 
ُ
ي احلياة  بتمثيل  ال�رشد 

لأعرافها. ولي�ص  لأعــرافــه،  ي�صتجيب   مبا 

اأحــداث  وقــوع  اإمكان  عن  النظر  وب�رشف 

يف  وقوعها  وا�صتحالة   
ّ
املرجعي الــعــامل 

ال�صلة  ف�صم  ينبغي  فال  ل، 
ّ
املتخي العامل 

اأو  وقوعها   
ّ
املهم لي�ص  اإذ  العاملني،  بني 

باحتمال  الت�صديق   
ّ
املهم بل  عدم وقوعها، 

حدوثها �صواء اأوقعت فعاًل اأم كانت حمتملة 

فذلك  لها؛  احلا�صن  ال�صياق  يف  الــوقــوع 

اأو  لة، 
ّ
باملخي اأو  بالعقل  ــدركــة 

ُ
م يجعلها 

بهما معا. وعليه، فمن ال�رشوري اإبرام عقد 

 على ان�رشاب �صذرات من ذاك اإىل هذا. 
ّ

ين�ص

عاء بقطع �صلة عامل ال�رشد 
ّ
ولي�ص لأحد الد

ا 
ّ
فيد اأي

ُ
بعامل الواقع، وذلك لو حدث، فهو ل ي

منهما، وما حدث لهما اأن تبادل ال�صتبعاد؛ 

ال�رشد،  يقرتحها  التي  لة 
ّ
املتخي فالبنيات 

ملزيج  قابلة  الواقع،  يطرحها  التي  وتلك 

 
ّ
ي�صح ول   ،

ّ
والعقلي  

ّ
لي

ّ
التخي الإدراك  من 

الآخــر؛  ح�صاب  على  منهما   
ّ

لأي النت�صار 

فاملفا�صلة فيما بينهما تقوم على مبداأ اآخر 

وتكذيب  الواقع،  اأحــداث  بت�صديق  �صلة  له 

له  عالقة  ل  مو�صوع  وهو  ال�رشد،  اأحــداث 

، فهما مرتبطان 
ّ
بهما يف اإطار العمل الأدبي

مب�صرتك اأعلى، وهو م�صرتك الروؤية الناظمة 

ل 
ّ
لأحداثهما. ومّلا كانت اأحداث العامل املتخي

عليه  تخلع  التي  ة 
ّ
ال�رشدي بالروؤى  ن 

ّ
تتلو

فهي  الواقعي  العامل  اأحداث  فكذلك  ا، 
ً
ع

ّ
تنو

واجلماعات،  الأفــراد  نظر  لوجهات  تخ�صع 

فال ُتعر�ص اإّل مبنظورات تتوىّل تركيبها، اأو 

الروؤى؛  اأنها تعيد تركيبها وفق �رشوط تلك 

ال�رشد. عامل  عليه  يقوم  الــذي  املبداأ   وهو 

العاملني،  والتخارج بني  التداخل  اأغفل  ومل 

ة 
ّ
 يف ت�صاري�ص الآداب ال�رشدي

ُ
لت

ّ
ولئن ترح

 فيها 
ُ
العربية القدمية واحلديثة، فالأّنني راأيت

احلا�صنة  املرجعيات  مع  ا 
ًّ
وظيفي تفاعاًل 

ول  فارغة،  ة 
ّ
كتابي اأ�صكاًل  لي�صت  فهي  لها؛ 

ا، 
ً
اأبــد  ،

ّ
اللغوي الإن�صاء  من  نا�صفة  �صطوحا 

ل 
ّ
اأو ما كانت كذلك مذ تداولتها الأل�صن يف 

امل�صكوت  وراء  ما  اإىل  نفذت  لأّنها  اأمرها، 

عنه من الأعمال، وغا�صت يف عتمة الأ�رشار، 

واأ�صارت، على وفق مقت�صيات ال�رشد، اإىل ما 

لي�صت  ة 
ّ
ال�رشدي فاملدونات  به؛  اجلهر  تعّذر 

وغائ�صة  بالإمياء،  ناطقة  هي  بل  خر�صاء، 

من  فيها  مبا  والدفع  النفو�ص،  اأعماق  يف 

باملناطق  ل�صيقة  فهي  ورغبات،  ــالم،  اأح

وامل�صاعر،  والإدراك،  للوعي،  ــة 
ّ
اجلــوانــي

والتمويه،  واملراوغة،  املــداورة،  وو�صيلتها 

ولأّنها كذلك، فمن املحال، النظر اإليها على 

اأّنها حوامل للحقائق، اأو اأّنها نواقل للوقائع، 

ف�صح 
ُ
ا ي

ً
فمرادها غري ذلك، وهي تن�صد مطلب

والعالمة  املوحية،  بــالإ�ــصــارة  نف�صه  عن 

حدًثا؛  ــق  ُتــوثِّ ول  ا، 
ً
ـــر اأم ر 

ّ
تقر فال  ــة،  ــداّل ال

 ، بها  جتهر  ول  املقا�صد،  ت�صمر  فعواملها 

التاأويل، فيُكون طلب  اإّل بعناء  فال تنك�صف 

اإىل مبتغاها  والو�صول  ا،  �صاقًّ فيها  املعنى 

حتليلية  نظرية  اأطــر  يف  وق�رشها  ا، 
ً
ع�صري

املجازية؛  هويتها  مع  يتوافق  ل  مغلقة 

ا. 
ّ
ا �رشدي

ً
فاحلقيقة لي�صت مطلب

المدونات 
السردّية ناطقة 

باإليماء، ال 
تنكشف إاّل بعناء 
التأويل؛ وقسرها 

في أطر نظرية 
مغلقة ال يتوافق 

مع هويتها 
المجازية
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شرف الدين ماجدولين

ناقد وأكاديمي مغربي

ضمور الصوت 
النقدي إزاء 

األعمال األدبية؛ 
أعطى مشروعية 

السؤال عن 
"النظرية" 

والتشكيك في 
"قيمة النقد 

العربي"

تالشي »النظرية العربية« أمام 
االسترفاد والتثاقف المعرفي

ل والسؤال الزائف السؤال الُمتَرحِّ

اأن  يرى  مركزيٍّ  افرتا�ص  من  املقال  هذا  ينطلق 

اأو  عربية«،  نقدية  ة 
ّ
»نظري ات 

ّ
جتلي عن  البحث 

تفتقد  نهو�صها،  مات 
ّ
مقو اأو  وجودها،  اإمكانية 

ما يربرها،  تت�صمن  ة، 
ّ
غات وظيفي

ّ
م�صو اإىل  كلها 

تراكمه،  وطبيعة  النقدي،  الإجنـــاز  نوعية  يف 

فيه  اأ�صحى  الــذي  ذاتــه  بالقدر  تــاأثــريه.  و�صيغ 

ممار�صة  هو  مبا  عربي«  »نقد  مالمح  عن  البحث 

مت�صلة بر�صيد الأجنا�ص الأدبية العربية احلديثة، 

املعا�رش،  التاريخ  عقود  عرب  اًل«، 
ِّ
رَتح

ُ
»م �صوؤال 

خمتلف  متخلال  العربية،  ــطــار  الأق جممل  يف 

امل�صت�رشية  ة 
ّ
القرائي والنهج  ة 

ّ
النقدي الجتهادات 

يف هذا املحيط القومي؛ باعتبار اأن ما تاأّتى عن 

ة من حم�صالت 
ّ
هذه املواكبة التحليلية والتقييمي

ة، جمرد �صدى لتبيئة غري �صوية 
ّ
ة ومفهومي

ّ
نظري

وبني  بينها  تلفيقية  مــواءمــة  اأو  غربية،  لنهج 

مهارات نقدية بالغية ونحوية ماأثورة.

العمل  مل�صارات  املطمئن  غري  الو�صع  هذا  ولعل 

القلق،  العربي  الأدبي  املجتمع  نظر  يف  النقدي، 

وال�صاج بعدد ل ح�رش له من املنتجات ال�صعرية 

والروائية وامل�رشحية والق�ص�صية...، التي ل تكاد 

تعرث فيها اإل قلة قليلة من الأ�صوات والن�صو�ص 

عرب  والنت�صار  الــتــداول  خريطة  اإىل  منفذ  على 

البحث عن  �صوؤال  ما جعل  النقدية، هو  الكتابات 

يف  والت�صكيك  را، 
ّ
متكر عربية«  نقدية  »نظرية 

قيمة »النقد العربي« م�صرت�صال يف الوجود، طاملا 

الت ا�صتغال عملية 
ّ

ثمة دوما عدم اقتناع مبح�ص

املنهجية  لقاعدتها  وتبخي�ص  النقدية،  الو�صاطة 

والفكرية.

الأجوبة  من  الكبري  العدد  عن  النظر  وب�رشف 

عن  ــرية  الأخ الأربعة  العقود  عرب  تواترت  التي 

مالمح  اأو  العربية«  النقدية  »النظرية  ممكنات 

التي  املفرت�ص،  اختالله  وقاعدة  العربي«  »النقد 

والت�صانيف  التحاليل  ا�صتجلبت عدًدا معترًبا من 

املناه�ص   ،
)1(

العقائدي التطرف  بني  املراوحة 

ة، وتلك التي 
ّ
لكل اأ�صكال ال�صلة باملعارف الغربي

وحدود   »النظرية«  مفهوم  بني  التعار�ص  تربز 

العرق واللغة واجلن�ص، )اإذ اإن حمتوى هذا املفهوم 

 ،
)2(

الإن�صاين( الإبداع  مطلق  على  بانطباقه  يت�صم 

فاإن ا�صتثارة جديدة ل�صوؤال »نظرية نقدية عربية« 

من �صاأنه، على الأقل، اأن ي�صع  يف بوؤرة التاأمل، 

النظر  ب�رشف  وجدواها،  الأطروحة،  »تاريخية« 

عن �رشعيتها.
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انطلق بّرادة في 
كتابه "محمد 

مندور والتنظير 
للنقد العربي" 
من االرتهان 
المسترسل 

للمناهج النقدية 
والفكرية الغربية

والتأصيل  الــنــقــدي  التنظير   -1
النظري

عنوانني  اإىل  اللتفات  يجدر  ال�صياق  هــذا  يف 

يف  املعا�رش،  العربي  النقد  م�صار  يف  ني 
ّ
مركزي

مت�صالن  واحلداثة،  التقليدية  ب�رشاع  اقرتانهما 

العربي«،  النقدي  »النظر  مباهية  مبا�رش  ب�صكل 

ومــربرات  ــوده،  وج لحتمالت  معا  وم�صائالن 

الو�صاطة  اآلية  جلوهر  حتقيقه  اآفــاق  عن  البحث 

العقيدة  بجوهر  �صلتها  يف  والتحليلية،  القرائية 

وتنظري  مندور  كتاب »حممد  الأول هو  الثقافية، 

النقد العربي« ملحمد برادة، والثاين كتاب: »النقد 

نا�صف،  مل�صطفى  ثانية«  نظرية  نحو  العربي، 

ومُيثالن  متعار�صني،  اإجابتني  ي�صكالن  وهما 

حلظتني فارقتني من »تاريخية« الت�صاوؤل ب�صدد 

»نظرية نقدية عربية«.

مندور  »حممد  عن  برادة  حممد  كتاب  اأن  واحلق 

وتنظري النقد العربي«، ب�رشف النظر عن حم�صالته 

فاإن  للناقد امل�رشي،   التنظريي  ب�صدد املجهود 

الن�صغالت  اأحــد  اإىل  يلتفت  الأ�صا�ص  منطلقه 

نقدية  نظرية  يف  التفكري  رافقت  التي  الأ�صا�صية 

بالرتهان  املتعلقة  تلك  منها  وحتديدا  عربية، 

امل�صرت�صل يف الزمن للمناهج النقدية والفكرية يف 

 الغرب، حيث يقول يف مقطع من مقدمة الكتاب: 

اختيار  اإىل  بي  حــدت  التي  الأ�صباب  بني  »مــن 

لحظته  ما  مندور،  حممد  الناقد  اأعمال  درا�صة 

املعا�رش  العربي  النقد  بني  م�صتمر  تفاوت  من 

يف  دائما  تتاأخر  ثقافتنا  اأن  ذلك  الغربي،  والنقد 

الأجنبية،  واملــذاهــب  الجتــاهــات  على  التعرف 

تلك  ت�صبح  اأن  بعد  الــتــعــرف  يتم  مــا  وكــثــريا 

الكتابات م�صتنفذة لأغرا�صها عند من �صاغوها. 

يكون  قلما  التعرف  هــذا  اأن  ذلــك  اإىل  ي�صاف 

على  مبنيا  لي�صبح  الكثري  ويلزمه  ودقيقا،  تاما 

.
)3(

وال�صتيعاب« التمثل  على  قــادر  نقدي   فكر 

ولعل هذا املنطلق هو ما جعل التفكري يف »النقد 

النظري  التاأ�صيل  مــاأرب  يف  من�صهرا  العربي« 

مل�صاعي املواءمة التي اأجنزها رواد النقد العربي 

وممار�صاتهم  الغربية  والنهج  املفاهيم  بــني 

النقدية، �صيما يف حالة مندور الذي مثل منوذجا 

موؤثرا يف املنت�صف الثاين من القرن املا�صي، من 

هنا كان »التنظري« حماورة لأ�ص�ص الفكر النقدي 

عرب  كــان  واإن  املفاهيمية،  بعّدته  عالقته  يف 

جتربة فردية، بقدر ما �صكل �صيغة لرت�صيخ بداهة 

ال�صتلهام من املعرفة النقدية الغربية، ما دامت 

الأدب  ب�صدد  التفكري  يف  متقدما  و�صعا  متثل 

الل�صانيات  من  له؛  املواكبة  والعلوم  واأجنا�صه 

اإىل  البالغة اجلديدة  اإىل  اإىل �صو�صيولوجيا الأدب 

ال�رشديات وال�صيميائيات، اإىل الدرا�صات الثقافية 

املقارنة... واإمنا يربز اخللل يف الفا�صل التاريخي 

يف   العربية  النقدية  امل�صاهمة  دون  يحول  الذي 

اأثرها  من  ويقل�ص  واملعارف،  النهج  تلك  تطوير 

يف املجتمع الثقايف العربي.

ــة »الــتــنــظــري«، يف  ــروح ــد اأن اأط والــ�ــصــيء الأكــي

جتاه  �صجاليا،  عمقا  لها  تتخذ  ال�صياق،  هــذا 

النقدية  املمار�صة  يف  التقليدي،  التفكري  اأمنــاط 

اأغلبها  يف  القائمة  الأدبية،  للن�صو�ص  املتناولة 

اأنها  اأي 
 )4(

القدمي« مبعناه  البالغي  »ال�رشح  على 

التي  احلداثة،  لفكر  النت�صار  قاعدة  من  تنطلق 

الدرا�صات النقدية الغربية، بهدف اخرتاق  متثلها 

قالع  يف  واملتحكم  وال�صائد،  امل�صتقر  نقي�صها 

�صلطة  من  عليه  يتوفر  مبا  العربية،  الأكادميية 

قوى  يف  وم�صخ�صا  متالحما  »كونه  من:  نابعة 

عن  يعزب  ول   .
)5(

�صائدة« اجتماعية  وبنيات 

اأن »التنظري« يكاد يناق�ص  النظر يف هذا ال�صدد 

اإن  بـ»نظرية نقدية عربية«، بل  الن�صغال  م�صعى 

بو�صفها  اإل  هنا  تعريفها  جتد  ل  العبارة   هذه 

واملنهجية  املفهومية  املكت�صبات  مع  ت�صاحلا 

النه�صة  لرواد  اأوروبــا  يف  الدرا�صة  كفلتها  التي 

الرتجمة  اإنها  مندور؛  حممد  اإىل  ح�صني  طه  من 

»التعلم«  حل�صيلة  الوا�صع  باملعنى  الثقافية 

اجلامعة  يف  وت�رشيفه  النقدي،  وال�صتك�صاف 

لن  خمتلف،  اأفق  لرتياد  الإبداعي،  امل�صهد  ويف 

»النه�صة«،  عالمات:  اأحد  اإل  النتيجة  يف  يكون 

»التنظري«، مبا  ي�صكل  لن  اخت�صارا  اأكرث  وبتعبري 
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"التنظير" عند 
مندور محاورة 
ألسس الفكر 

النقدي في 
عالقته بعّدته 

المفاهيمية، 
وصيغة لترسيخ 
االستلهام من 

المعرفة النقدية 
الغربية

التقليد. لذهنية  النقي�ص  الوجه  اإل  غاية،   هو 

حممد  اإجنـــاز   على  عقود  ثالثة  من  ــد  اأزي وبعد 

ــدر لــلــنــاقــد املــ�ــرشي  ــــرادة لأطـــروحـــتـــه، �ــص ب

نحو  العربي:  »النقد  كتاب  نا�صف  م�صطفى 

الوجه  متثل  التي  املحاولة  وهو  ثانية«  نظرية 

اإىل  بالنظر  مــنــدور«  حممد  »لتنظري  املقابل 

لإعــادة  والبالغي  النحوي  ــرتاث  ال على  رهانه 

تقليدي(،  نــقــول  ل  )حــتــى  اأ�ــصــويل  نقد  اإنــتــاج 

ب�صياغة  ملتب�صة  »النظرية«  دعوى  فيه  وتظهر 

تاأويالت م�صتحدثة ملقولت: »اللفظ« و»املعنى« 

و»النظم« و»البيان« وغريها، يف �صلتها باملدار 

املعرفية  وبحوا�صنه  العربي،  لالأ�صلوب  الثقايف 

حتليلية  خال�صات  اإىل  لينتهي  والأخــالقــيــة؛ 

من  به  ارتبط  وما  العربي،  الل�صان  من  لها  تتخذ 

اأ�صباب التبيني وطرائق التبليغ،  املرجع واملق�صد 

الرابع  الف�صل  مــن  دال  مقطع  يف  يقول  معا، 

والثبات«: التغري  بني  »الكلمات  بـــ:   املو�صوم 

م 
ّ
قي در�ص  متعددة  جوانب  من  الكلمة  روؤية  »اإن 

ورثناه عن تقاليد الأجداد يف ميدان التف�صري. لقد 

هو  متعددة  جوانب  من  الكلمة  روؤيــة  اأن  اأدركــوا 

نف�صه مبداأ احلوار. كان مبداأ الت�صويب والتخطئة 

يف  املجال  وكــان  الت�رشيع،  دائــرة  يف  حمكما 

يتجنب  يعني  باحلوار،  ا�صا 
ّ
في الت�رشيع  خارج 

جتنب  اأجل  ومن  الكلمات،  بني  امل�صموع  ال�صدام 

واإ�صاراته  الن�ص  يف  الأجــداد  بحث  ال�صدام  مبداأ 

.
)6(

وتورياته ولوازمه القريبة والبعيدة«

كما  املقاطع  هذه  يف  العتقاد  جوهر  يتاأ�ص�ص 

يف جممل مباحث الكتاب على قاعدة ا�صتي�صاح 

دللت نقدية غري ماألوفة، نابعة من عدة »التف�صري« 

)وهو ممار�صة قرائية ق�صاراها ا�صتجالء املعاين(، 

منفًذا  بو�صفها  النقدي،  للتداول  جمّدًدا  وطرحها 

الل�صان  ــرادة  ف على  ت�صتند  ة 
َّ
نقدي خل�صو�صية 

العربي. بيد اأن ما ل يتي�رش ا�صتيعابه عرب خمتلف 

مفا�صل الأطروحة النقدية، هو كيفية حتول تلك 

»الأجــداد«  عن  املاأثور  يف  امل�صتبطنة  الــدللت 

الكال�صيكي(،  معناه  )بغري  لــالأدب  »تنظري«  اإىل 

النحو  عتبات  تخطت  التي  الأدبية،  وللمعارف 

و»ال�صواب«  »اخلطاأ«  معايري  اأن  كما  والبالغة، 

مبا  كافية  تعد  مل  و»القبيح«  »احل�صن«  وحتى 

املنطق،   ي�صتوعبها  قواعد  ت�صمر  ت�رشيعات  هي 

الذي يدفع بعدد كبري  الوازع  من هنا ميكن فهم 

من املتحم�صني لقواعد »التف�صري«، مبا هو مدخل 

لت�صييد هوية نقدية عربية، اإىل ل انحياز لأجنا�ص 

طليعتها  يف  ـــي،   الأدب الإبـــداع  من  خم�صو�صة 

ال�صعر العربي الف�صيح املبني على اأ�صا�ص نظرية 

 مذهب م�صطفى 
ّ

العمود، وهو النحياز الذي ُيف�رش

نا�صف يف كتابه عن النقد العربي؛ حيث ل يوجد 

عن  الكالم  عــدم  ي�صوغ  ما  مباحثه  من  اأي  يف 

الرواية والق�صة وامل�رشح وغريها من الأجنا�ص، 

مرجعيات  اإىل  مرة  كل  يف  الإحالة  وتكرار  بل 

نقدية اأّلفت قبل قرون، دون �صواها.

والــلــســان  ــة  ــوي ــه وال الــنــقــد   -2 
وهــو  �ــصــعــيــد،  لإدوارد  ـــات«  ـــداي »ب كــتــاب  يف 

مبختلف  »البداية«  لإ�صكال  جممله  يف  املكر�ص 

يف  الــرمــزيــة  واأبــعــادهــا  البنائية  م�صتوياتها 

يف  ال�صفحات  بع�ص  يخ�ص�ص  الغربي،  الأدب 

باعتبارها  »الرواية  ب:  املعنون  الف�صل  مطلع 

العربية،  الــروايــة  عــن  للحديث  لبداية«  ق�صدا 

الف�صل  هــذا  يف  »الأيــــام«،  ح�صني  طــه  و�ــصــرية 

هي  حيث  مــن  للبدايات  »التنظري«   ـــ:  ب يقوم 

تخييلي  ومرتكز  �رشدية  وقاعدة  تعبريية  ماهية 

اإىل  بال�صتناد  ـــي،  الأدب اخلــطــاب  يف  جــوهــري 

مبا  احلديث،  العربي  بال�رشد  مت�صلة  خ�صائ�ص 

يتواءم واإعادة تركيب ا�صتغالت فعالية »البدء«، 

الف�صل، ما يلي:   حيث يرد يف مقطع من م�صتهل 

لكنها  روايــات،  احلديث  العربي  الأدب  »يت�صمن 

اإذ ل  تقريًبا من هذا القرن ]اأي القرن الع�رشين[. 

يوجد تقليد ماأثور تطورت منه الأعمال احلديثة؛ 

ومن الوا�صح اأن الأمر لي�ص بهذه الب�صاطة، بيد اأنه 

اأ�صاليب  اإن�صاء  الرغبة يف  اأن  اأن نفهم   من املهم 

بديلة، كانت لزيادة من�صوب الواقعي يف التعبري، 

على الرغم من اأن فعل الكتابة )وهو اأحد الدوافع 

معاد  الغرب(  يف  الروائية  التقاليد  وراء  الكامنة 
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راهن مصطفى 
ناصف على التراث 

النحوي والبالغي 
إلعادة إنتاج نقد 
أصولي يتخذ من 

اللسان العربي 
ومداره الثقافي 

المرجع والمقصد 

فلفظ  التعبري...  جتاه  الإ�صالمية  النظر  لوجهة 

اأو  »ابتدع«  لفعل  مرادف  العربية  يف  »هرطقة« 

ن�صقا  بو�صفه  الإبداع  اإىل  ينظر  فالإ�صالم  »بداأ«. 

.
)7(

النق�صان« اأو  فيه  الزيادة  ميكن  ل   مكتمال، 

خــارج  مــن  العربية  ــة  ــرواي ال ظهور  اأن  �صك  ل 

لتحليل  مغرية  ظاهرة  ميثل  الرتاثية  التقاليد 

تنه�ص  اأنها  �صيما  ودوافعها،  »البداية«  خلفيات 

الرتاثية،  الكتابة  لأ�صول  مناق�صة  مرجعية  على 

جتديفا  مــا،  مبعنى  ميّثل،  »ابتداعها«  اأن  كما 

اأدبيا، وخروجا عن ن�صق الكتابة العربية املكتمل 

الأركان، اإن هذا الفرتا�ص يتجان�ص اإىل حد كبري 

الروائية  ــدارات  الإ�ــص خلفته  الــذي  ال�صدى  مع 

الأوىل التي اعتربت فنا هام�صيا وقول مارقا. بيد 

جوهر  هو  اأ�صا�صا،  التحليل  هذا  يف  نا 
ّ
يهم ما  اأن 

املنت�صبة  الظاهرة  جتعل  التي  »التنظري«،  عملية 

مرجعيات  من  مركزيا  جــزءا  العربية،  للثقافة 

بناء »نظرية نقدية« لــ: »البدايات« يف اخلطابات 

الأدبية، مبا يجعلها غري »غربية«، على نحو كلي، 

على الأقل يف هذا احلالة.

�صعيد  اإدوارد  اأن  فالثابت  املنطلق،  اإىل  لنعد  لكن 

ملم  وهــو  فل�صطيني،  اأ�صل  من  اأمريكي   ناقد 

وتلقى  الأدبــي،  ومنتجها  وباأدبياتها  بالعربية 

اأن  كما   ، م�رش  يف  تكوينه  مــن  معتربا  جــزءا 

مقومات  يف  مهم  عن�رش  هي  الإ�صالمية  الثقافة 

النهاية يكتب بالإجنليزية ومن  هويته، لكنه يف 

داخل التقاليد الأدبية الغربية. غري اأن ما مييزه، 

على  املعا�رشين  الأدب  نّظري 
ُ
م خريطة  �صمن 

الل�صانية  مرجعياته  تعدد  هو  العاملي،  ال�صعيد 

اعتبار  هــنــا ميــكــن  ــن  م هــويــتــه؛  ـــة  ـــي وازدواج

»النظرية  �ــصــوؤال  ُيــوؤرقــه  ملن  بالن�صبة  تنظريه 

هو  فالأ�صا�ص  مثالية،  حالة  العربية«  النقدية 

املفاهيم  ل�صوغ  الإبداعية  القاعدة  النطالق من 

هل  والأبنية.  للظواهر  التنظري   ثم  والتحليالت 

اإذ  ؟  اأكرث  يعقده  اأم  امل�صكل؟  النموذج  هذا  يحل 

حقول  يف  تنه�ص  اأن  ميكن  التي  العالقة  مــا 

 اجلماليات والتعابري بني النقد والهوية والل�صان؟.

النقد  لتطور  التاريخية  القراءات  اإياه  تعلمنا  ما 

العربي، اأن الطفرات الأ�صا�صية يف فهم الن�صو�ص 

الأدبية الرتاثية واحلديثة كانت مقرونة بالنتماء 

العتناء  بدايات  من  الغربية،  املعارف  ملجتمع 

ــادة  اإع اإىل  العربي،  باملخطوط  ال�صت�رشاقي 

منطلقات  من  وال�صعري  ال�رشدي  الــرتاث  قــراءة 

الأوربيني  النقاد  ممار�صات  يف  تطورت  منهجية 

التي  القطائع  فهم  ميكن  لهذا  والأمــريــكــيــني، 

اجلاهلي«  ال�صعر  »يف  قبيل  من  كتب  اأحدثتها 

درا�صة  يف  النف�صية  الوجهة  و«مــن  ح�صني،  لطه 

و«جدلية  اهلل،  خلف  حممد  ونــقــده«ل  الأدب 

ليلة  و«األــف  ديــب،  اأبــو  لكمال  والتجلي«  اخلفاء 

وليلة يف اأ�صوله العربية الأوىل« ملح�صن مهدي، 

لعبد  الثقافية«  والأن�صاق  ال�رشد  و«املقامات: 

الكبري  لعبد  املــزدوج«  و«النقد  كيليطو،  الفتاح 

بغري  كتب  ــدارات  الإ�ــص هــذه  وبع�ص  اخلطيبي، 

داخل  الآخر  كتب  وبع�صها  الأ�صل،  العربية، يف 

اأن  كما  الأمريكي،  اأو  ــي  الأورب الثقايف  الو�صط 

بع�ص موؤلفيها اأم�صوا حياتهم اأ�صاتذة يف بع�ص 

من  عدد  مقدمات  ويف  الغربية.  اجلامعات  اأرقى 

تلك املوؤلفات يتجلى التطلع الدائم للناقد العربي 

�صمن  العربيني  و«التعبري«  »الأدب«  تبيئة  اإىل 

خارطة الإنتاج املعا�رش، التي تتحول فيه الهوية 

بتعبري  »بداية«  )اأو  منطلق   جمرد  اإىل  والل�صان 

اإدوارد �صعيد(، بينما الهدف هو  »املنتج الأدبي« 

التحليل  من  امل�صتوى  هذا  يف  املتعددة.  بروافده 

ميكن اأن ن�صتوعب اإىل حد كبري مدى اإ�صهام التعدد 

الل�صاين / الثقايف، والهجانة الهوياتية، يف ت�صييد 

�رشح »النظرية الأدبية املعا�رشة« التي ل تدين 

لعرق حمدد اأو ل�صان اأو جغرافيا، بدءا من الإ�صهام 

و«جوليا  تودوروف«  »تزفيطان  من  لكل  الالمع 

يف  ال�رشقية(  اأوروبــا  من  )الوافدين  كري�صتيفا« 

وانتهاء  املعا�رش،  الفرن�صي  النقد  جمد  �صناعة 

الفل�صطيني(  الأ�ــصــل  )ذي  �صعيد  اإدوارد  بــاأثــر 

وهارولد بلوم )ذي الأ�صل اليهودي الأوربي(  يف 

الو�صط النقدي الأمريكي.
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األساس هو 
االنطالق من 

القاعدة اإلبداعية 
لصوغ المفاهيم 

ثم التنظير 
للظواهر واألبنية

3- مفارقات التمركز النقدي
الوا�صم  الل�صاين والهوياتي  الت�صابك  األ يف�رش هذا 

للحداثة النقدية اإىل حد كبري �صدور اأغلب دعوى 

بني 
َّ
َعر

ُ
»النظرية النقدية العربية« عن عروبيني اأو م

ني اأو منفتحني على لغات اأجنبية(؟،  اإذ 
ّ
لم

ُ
)غري م

اخللفية الرافدة جلوهر النحياز اإىل »اخل�صو�صية« 

هنا، ب�رشف النظر عن الق�صور اللغوي واملعريف، 

جمابهة  يف  ــه،  ل الإيــديــولــوجــي  التوظيف  هــي 

لة، عرب الزمن العربي املعا�رش، بني طرفني 
ّ

مرتح

اإنها الوجه العرقي  متقاطبني، مبجازات متبدلة؛ 

للتمركز العقائدي الأ�صويل الذي اأنتج و�صما دينيا 

حتت  كلها  معت 
ُ

ج التعبريية،  الفنون  ملختلف 

ي�صمل  الذي  الإ�صالمي«   الأدب  »نظرية  عنوان: 

الإبداع امل�رشحي وال�صعري والروائي والق�ص�صي، 

عددا  ولعل  لـــالأدب،  والتنظري  النقد  عن  ف�صال 

»النظرية  دعاة  اأنتجها  التي  الأدبيات  من  كبريا 

النقدية العربية« تتقاطع يف ا�صتنادها اإىل قاعدة 

العقائدي  الو�صم  دعــاوى  مع  الثقايف  التمركز  

لالإبداع، فكالهما يلتقيات يف »تقدي�ص الأ�صول«، 

التيارات  مع  ــدل  واجل التقاطع  منافذ  واإغـــالق 

ثم  ومن  العاملية.  والإبداعية  والنقدية  الفكرية 

»الأ�صوليتني« معا،   النتقال بديهيا، يف  اأ�صحى 

الروائية  اخلطابات  يف  النوعية  ال�صوابط  من 

امل�صهد  يف  وال�صعرية  وامل�رشحية  والق�ص�صية 

الهوية  مقومات  اإىل  املعا�رش،  العربي  الإبداعي 

قواعد  من  النتقال  اأي  والقومية،  العقائدية 

اإيديولوجي. اإىل قيم ذات كنه   ذات طابع جمايل 

اخللفية  اأولهما  مثل  كتابني  من  مقطعني  يف 

يت�صح  القومية  اخللفية  ــاين  ــث وال العقائدية 

لتربير  الهوية،  حول  الّتمركز  قاعدة  يف  التقاطع 

العمق،  يف  تخلوا،  ل  خا�صة«،  »نظرية  ا�صطناع 

معرفة  ابتداع  اإىل  وال�صعي  عن�رشي،  جوهر  من 

لعماد  الأول  املقطع  مغلقة.  مبوا�صفات  اأدبية 

الأدب  لنظرية  الدعاة  اأكرث  الدين خليل، وهو من 

معر�ص  يف  يقول  اإذ  توازنا،  الإ�صالميني  والنقد 

هو  ــر  اآخ اإ�صالمي  كاتب  ــوى  دع على  التعقيب 

التمثل  طبيعة  ب�صدد  عـــروي«  اإقــبــال  »حممد 

يلي: مــا  الغربية،  النقدية  للمناهج   النقدي 

املناهج  ]يق�صد  للتوظيف  فر�ص  ــاإزاء  ب »اإننا 

منوا  تزيدها  الأدبية  حركتنا  �صياق  يف  الغربية[ 

الع�رش  لغة  من  اأكرث  وتقربنا  واكتمال،  وخ�صبا 

ومن الو�صول اإىل الآخرين خارج الدائرة الإ�صالمية 

نف�صها، لكي تقنعهم مبعطياتها يف هذا اجلانب اأو 

ذاك من جوانب الن�صاط الأدبي: اإبداعا اأو ت�صورا 

اأو درا�صة اأو تنظريا اأو نقدا... و�صيكون من ف�صول 

القول التذكري بان الندفاع غري املربمج باجتاه 

الغربي، دومنا �صوابط  الن�صاط الأدبي  الأخذ عن 

اإ�صالمية تفرز وتعزل ومتيز وتختار،  ول معايري 

يقود  لأنه  الثقايف،  النتحار  من  نوعا  �صيكون 

.
)8(

 اإىل فقدان الهوية والذوبان يف منظور الآخر«

عبد  امل�رشي  للناقد  الثاين  املقطع  ي�صري  بينما 

العزيز حمودة امل�صتند اإىل خلفية ل�صانية/ قومية 

بالق�صايا  الوعي  فارق يف  ذاتها مع  النزعة  اإىل 

ـــة؛ حــيــث يــقــول:  اجلــمــالــيــة لــالأجــنــا�ــص الأدبـــي

مواجهة  يف  عنها،  نتحدث  التي  الأ�صالة  »اإن 

يق�صد  اأن  ينبغي  ول  بها،  يق�صد  ل  املعا�رشة، 

ثم  بحثا،  وقتله  ودرا�صته  للرتاث  العودة  بها، 

الثقافية  الذاكرة  رفــوف  من  رف  فوق  جتميده 

هو  عنه  نتحدث  مــا  واملــنــ�ــصــيــة؛....اإن  البعيدة 

من  اليوم  العربي  العقل  متكن  التي  الأ�صالة 

الأخطار  مواجهة  يف  واقــيــة«...  »هوية  تطوير 

.
)9(

متييز« دون  الغرب  عن  النقل  مع   القادمة 

كلمة »خطر« وما يت�صل بها من قرائن واإبدالت 

الثقايف،  الــ�ــرشاع  مــدونــة  مــن  تنهل  و�صفية، 

و«ال�ــصــتــالب«  ــزو«  ــغ و«ال »التهديد«  قبيل  مــن 

منافذ  هي  و«التغريب«،  و«الذوبان«  و«التبعية« 

»اأدب«  عن  تتحدث  التي  »التنظري«  ذهنية  فهم 

افرتا�صي،  نحو  على  اإل  لهما،  وجود  ل  و«نقد« 

واإل فما هي الرتجمة العملية لـ: »نقد عربي يطور 

الأ�صا�ص،  من  النقد،  ح�رش  ومَل  واقــيــة«،   هوية 

يكمن  التنظري  طموح  اأن  واحلال  القيم؟،  بدائرة 

لكل   . املغلقة  الهويات  عقالنية  ل  تخطي  يف 

هذا ل ميكن النظر اإىل ثقافة »التنظري« املتمركز  

العامل  ثقافات  كبري من خطاباته جتاه  عدد  يف 

ملف -  النظرية النقدية العربية 
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جوهر االنحياز إلى 
النظرية العربية 

أيديولوجي عروبي 
في مجابهة 
مترحلة عبر 

الزمن  المعاصر 
بين طرفين 

متقاطبين 

النعزالية  النزعة  جتليات  من  جتليا  بو�صفه  اإل 

والتعدد  النفتاح  ملفاهيم  املناه�صة  لة 
ّ

املرتح

واحلوارية، وهي النعزالية التي ميكن اأن تت�صظى 

مع مرور الزمن اإىل دوائر اأكرث انغالقا ول ت�صتند 

اإىل ر�صيد اإبداعي، لتن�صا تدريجيا م�صميات دون 

كنه من قبيل: »نظرية نقد مغربية« و»نظرية نقد 

من  املفرغة  الأو�ــصــاف  من  وغريها  م�رشقية« 

املعنى.

4- تركيب

تاأ�صي�صا على كل املقارنات التي انتهجها املقال 

يف اإبراز �صيغ تداول �صوؤال »نظرية نقدية عربية«، 

لة عرب 
ّ

واأنحاء توظيفه يف تغذية �صجالت مرتح

الزمن، ل تخلو من م�صمون زائف، ميكن النتهاء 

يف  فارقة  حلظة  مثل  التنظري  م�صعى  كــون  اإىل 

النقديني  والتقليد  احلداثة  قطبي  بني  املواجهة 

يف الثقافة العربية املعا�رشة، يف �صياقات تكاد 

دوما، طرح  فيها،  اأعيد  ومتكررة،  متماثلة  تكون 

ومناهج  مفاهيم  من  النهل  من  اجلــدوى  �صوؤال 

تقوقع  لتربير  الغرب،  يف  الأدب،  ونظرية  النقد، 

وجمالية،  اأدبية  م�صوغات  اإىل  ي�صتند  ل  هوياتي 

يف الآن ذاته الذي مثل فيه النقد العربي املكتوب 

بلغات اأجنبية والإ�صهام الأوروبي والأمريكي يف 

درا�صة الآداب العربية جتربة لمعة ونافذة الأثر، 

هذا وتكاد جتمع اأغلب القراءات التاريخية مل�صار 

اأي  اأن  على  واملعا�رش،  احلديث  العربي  النقد 

»نظرية عربية« مل تخلف  قواعد  لت�صييد  حماولة 

العربي  والأكادميي  النقدي  الو�صط  اأي �صدى يف 

تال�صت  اأن  لبثت  ومــا  اخلليج،  اإىل  املحيط  من 

املعريف  ال�صرتفاد  �صيغ  تراكم  اأمــام  مزاعمها 

مبداأ  على  املوؤ�ص�صة  العاملي،  النقدي  املنجز  من 

التثاقف والعمق الإن�صاين لالأدب. 

ملف -  النظرية النقدية العربية 

هوامش

�صدر فيها يف هذا ال�صياق عدد كبري من املوؤلفات ذات الطبيعة الإيديولوجية التي حتول النقد اإىل . 1

العزيز حمودة  الباحث امل�رشي عبد  اأ�صهرها كتاب  جمال لت�صفية احل�صاب مع فكر احلداثة، لعل 

من�صورات   ،272 رقم:  املعرفة،  عامل  )�صل�صلة  عربية،  نقدية  نظرية  نحو  املقعرة،  املرايا  حمودة، 

هذا  من  الأخري  املبحث  ناق�ص  وقد    ،)2001 الكويت،  والآداب  والفنون  للثقافة  الوطني  املجل�ص 

املقال، بع�ص اأ�صئلته ودعاواه النقدية.

راجع على �صبيل املثال مقال �صالح ف�صل، »هل توجد نظرية نقد عربية«، جملة العربي، ال�صيغة . 2

الرقمية، املن�صورة يف موقع املجلة على ال�صبكة، عرب الرابط التايل:

http://www.3rbi.info/Article.asp?ID=9745 

ا مغلوًطا... فلكي 
ً
حيث يقول يف اأحد املقاطع، ما يلي: »اإن م�صطلح نظرية نقدية عربية ي�صبح م�صطلح

تكون نظرية فال بد اأن تكون اإن�صانية وعامة لكل ال�صعوب، ولكي تكون عربية لبد اأن تكون قومية مرتبطة 

النظريات  تاريخ  ن�صتعر�ص  وعندما  لالأ�صداد.  تلفيًقا  بينهما  اجلمع  يجعل  مما  حمددة  قومية  بهوية 

بالفعل، ل يكون بو�صعنا اأن نتحدث عن نظرية فرن�صية يف العلم اأو اإجنليزية يف الفن، لأنها اإما اأن تكون 

نظريات علمية اأو ل، اأما اأين ن�صاأت؟ ويف اأي لغة نبتت؟ ومن رحم اأي ثقافة تولدت؟ فهذا مو�صوع اآخر ل 

يربر اأن ن�صفها بال�صفة القومية، اأو نن�صبها اإىل هوية اأو لغة، ولكن من املالحظ يف النطاق العاملي اأن 

هناك اإ�صهامات جذرية موؤ�ص�صة تقوم بها �صعوب خمتلفة.« )الأ�صطر: 52-57(

3 .  ،1986 القاهرة،  والن�رش،  للدرا�صات  الفكر  دار  العربي،  النقد  وتنظري  مندور،  حممد  برادة،  حممد 

�ص7.

 املرجع نف�صه، �ص 189.. 4

املرجع نف�صه، �ص 189.. 5

املرجع نف�صه، �ص 189.. 6

املرجع نف�صه، �ص 189.. 7

عماد الدين خليل، الغايات امل�صتهدفة لالأدب الإ�صالمي، حماولت يف التنظري والدرا�صة الأدبية، دار . 8

ال�صياء، عمان، 2000، �ص 15.

مرجع مذكور، �ص 486-487.. 9
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من قلق السؤال إلى سؤال 
اإلمكان

افتقاد النظرية 
ليس مقصوًرا 

على النقد األدبي،  
وحركة النقد 

ال تنفصل عن 
إطارها الفلسفي 

ومرجعيتها 
العلمية 

مساءلة التراث وإدانته

ة 
ّ
العربي ــة 

ّ
الــنــقــدي املــمــار�ــصــة  ق�صية  بــاتــت 

نه�صة  ق�صايا  من  واحدة  بالنظرية  وعالقتها 

�صائكة  واإ�صكالية  عــمــومــًا،  والأدب  الفكر 

املتوازية  والآراء  الفرتا�صات  فيها  تتداخل 

واملتقاطعة والنقي�صة، تلك التي تت�صدر جمال 

على  بطرحها  ناقٌد  اأو  باحٌث   
ّ
هم كّلما  الروؤية 

بجدار  ي�صطدم  ما  ف�رشعان  البحث،  ب�صاط 

والهوية،  والإبــداع،  الفكر،  اأ�صئلة  الأ�صئلة،  من 

ة، 
ّ
الأدبي ة 

ّ
واخل�صو�صي املعرفية،  ات 

ّ
واملرجعي

على  ينطوي  ــذي  ال الأمـــر  الثقايف،  واملــنــاخ 

وامتالك  الــوعــي،  مــن  لكثرٍي  ق�صوى  حاجة 

الأدوات الكافية القادرة على ت�صخي�ص احلالة، 

ة النقد العربي قدميه وحديثه 
ّ
ثم درا�صة و�صعي

اإعادة  اإىل  ة 
ّ
احلقيقي احلاجة  واإدراك  جهة،  من 

العربي بو�صفه  الأدبي والنقدي  الفكر  �صياغة 

تفريط  دون  اأخـــرى،  جهة  من  كــل،  من  ــزءاً  ج

ة لالآخر.
ّ
التبعي اإفراط يف   يف اخل�صو�صية، ول 

النظر،  وجــهــات  يف  عــديــدٌة  جتــاذبــاٌت  فثمة 

النظرية  اأطروحة  جتاه  ــروؤى  ال يف  واختالٌف 

يكن  –واإن  �صوء  ت�صليط  لكن  العربية،  النقدية 

ة 
ّ
حقيقي م�صكلٍة  عن  يك�صف  �رشيعًا-  خفيفًا 

ن النقدي املف�صي يف نهاية 
ّ
يف الوعي باملكو

بالوعي  بدءاً  نظرية،  ت�صكيل  اإمكان  اإىل  الأمر 

النظرية  بني  ما  واملفاهيم،  بامل�صطلحات 

والو�صيلة  الأداة  بني  ما  واملنهج،  ــاه  والجت

واملمار�صة والتنظري العلمي، ما بني التخ�صي�ص 

اأو  امُلفرطة  انتهاء باحلما�صة  والتعميم، ولي�ص 

ة، 
ّ
الإ�صكالي هذه  طرح  د 

ّ
ملجر امُلطلق  الرف�ص 

الإ�صكالية،  ب�صط  من  ملزيٍد  يدعو  الــذي   
ُ
الأمــر

الزمن/  حتمية  تفر�صه  تغيرٍي  باأمِل  تو�صاًل 

التاريخ، والنفجار املعريف العاملي، وجتليات 

النفتاح  عن  ناهيك  الكويّن،  الإن�صان  مفهوم 

تلقي  يف  الهوة  ك�صف  الذي   
ّ
العربي العربي/ 

النقد  اجتاهات  بل  الغربية،  النقدية  النظرية 

العربي  الوطن  مغرب  بني  ما  قباًل،  ومناهجه 

اإ�صكاليات  مبواجهة  اأنف�صنا  لنجد  وم�رشقه، 

والقراءة،  والرتجمة،  اللغة،  راأ�صها  على  اأخرى، 

والتّلقي، وهي م�صافة ينبغي جماوزتها قبل اأن 

ه 
ّ

اأن نوج الرف�ص، وقبل  اأو  مُنعن يف احلما�صة 

البو�صلة نحو زمن ما�ٍص ما زلنا نقف منه على 

القدا�صة  اإعالئه حّد  اأو  ال�صاأن  تقليل   
ْ

�صفا حدي

النقدي. العربي  بــالــرتاث  ــر  الأم يتعّلق   حني 

ة للنقد 
ّ
فمن قائل اإن يف البحث عن نظرية عربي

من عدمه مغالطة كربى، و�صوؤال ي�صي ب�صيء من 

مريم جبر فريحات

ناقدة وأكاديمية أردنية

ملف -  النظرية النقدية العربية 
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الدعوة إلى تحرير 
النقد العربي 

من التبعّية 
الثقافّية الغربية 
فاقدة لمبرراتها 
الموضوعية، في 

زمن تحّول فيه 
العالم إلى فضاء 

مفتوح

ا للوهلة الأوىل، باعتبار اأن 
ً
التناق�ص يبدو جلي

ا على النقد الأدبي 
ً
افتقاد النظرية لي�ص مق�صور

فح�صب يف حياتنا العربية املعا�رشة بل يكاد 

يكون �صاماًل جلميع املجالت، لأن حركة النقد 

ومرجعيتها  الفل�صفي  اإطارها  عن  تنف�صل  ل 

قائل  اإىل   ،
)1(

املختلفة املعارف  يف  العلمية 

الأدب يف  بحوث  نتائج  من  الإفــادة  ب�رشورة 

ة، 
ّ
العربي �صفة  عن  به  يناأى  مبا  كله،  العامل 

يتعلمه  ما  ف 
ّ
يكي اأن  عليه  ذاتــه  الوقت  ويف 

الثقافة  ومعطيات  الن�صو�ص  ة 
ّ
خ�صو�صي مع 

اإمكانية احلديث عن تقاليد  ة، مبا يعني 
ّ
العربي

ة وفكرية يف نقد الأدب تكون ناجتة عن 
ّ
علمي

الختالف  لأّن   ،
)2(

ة
ّ
العربي الظاهرة  خ�صو�صية 

طبيعة  على  وانعكا�صها  البيئة  طبيعة  يف 

التقاء  امل�صتحيل  من  يجعل  الإن�صانية،  النف�ص 

 العرب والغرب يف جهة واحدة، اأو م�صاعر 
ْ
اأدبي

اإخ�صاع  امل�صتحيل  من  يغدو  ثم  ومن  واحــدة، 

.
)3(

الأدبني اإىل قوانني واحدة ومناهج واحدة

وانتقد بع�صهم الدعوة اإىل حترير النقد العربي 

ة الغربية، داعيًا اإىل معاملة 
ّ
ة الثقافي

ّ
من التبعي

 
ٌ

العرب فيه  تلّقى  الذي  ذاته  باملقيا�ص  النقد 

واملــ�ــرشح،  كــالــروايــة  الأ�ــصــل  غربية  فنوًنا 

باعتبار اأن الدعوة اإىل نظرية نقدية عربية تاأتي 

مبعزل عن احلديث عن �صياقها الثقايف، وتظهر 

يف زمن ت�صقط فيه احلدود اجلغرافية ويتحول 

احلديث  يجعل  ما  مفتوح،  ف�صاء  اإىل  العامل 

اأمام  نافرا  الثقافية  واخل�صو�صية  الهوية  عن 

راتها 
ّ
حتديات الواقع اجلديد، وتفقد بالتايل مرب

وانفتاح  الن�صو�ص   
ُ
فانفتاح املو�صوعية، 

الفنون والأجنا�ص الأدبية على بع�صها بع�صا، 

النقد  �صهده  الــذي  الكبري  التطور  جانب  اإىل 

الكثرية  واجتاهاته  مبدار�صه  احلديث  الغربي 

واللغوية  التجريبية  العلوم  على  وانفتاحه 

والفل�صفية يجعل من ال�صعب احلديث عن نظرية 

اإىل  ذلك دعوة �صمنا  اإن يف  بل  نقدية عربية، 

النغالق على الذات، يف حني ميكن فيه الدعوة 

اإىل الإ�صهام يف اإثراء املنجز الغربي وتطويره، 

 من دور 
ٌّ
ففي ذلك وفق هذا الراأي انتقال عربي

املتلقي  دور  ومن  امل�صارك،  دور  اإىل  التابع 

.
)4(

ال�صلبي اإىل دور املبدع

خمتلف  على  الوقوف  املداخلة  هذه  تتغيا  ل 

والنقاد  الباحثني  مواقف  تتبع  ول  الآراء، 

ب�صطها  على  طويل  زمن  م�صى  م�صاألة  جتاه 

واملــوؤمتــرات  املحافل  يف  كما  املــقــالت،  يف 

يف  املخ�ص�صة  واملحاور  وامللفات  والندوات 

ات 
ّ
�صتيني منذ  والثقافية،  النقدية  املجالت 

حتاول  لكّنها  هذا،  يومنا  اإىل  الع�رشين  القرن 

قراءة بع�ص الروؤى التي تنبهت اإىل قلِق التغيري 

الإمعان  قبل  الواقع  وعي  واإىل  اإمكانه،  قبل 

�صوؤال  قلق  من  التقاطه  ميكن  مما  هجائه،  يف 

ما  على  حتققها،  اإمكان  �صوؤال  اإىل  النظرية 

تنطوي عليه تلك الروؤى من تباين يف الطرح، 

اإزاء و�صعية النقد  واإحلاح على ال�صعور بالقلق 

تلّقي  واإزاء  وحديثه،  قدميه  عامة،  العربي 

هذا  طبيعة  تثريه  وما  الغربية،  النقد  نظريات 

الآخــر،  مواجهة  يف  ــا  الأن اأ�صئلة  من  التلقي 

اأ�صئلة اخل�صو�صية، والنفتاح والنغالق، الأخذ 

ل والرف�ص، التعايل والإح�صا�ص 
ّ
والعطاء، والتقب

بالدونية، ويف ذلك كله ما يف�رش ال�صيل الهادر 

على  الــعــابــرة  منها  �ــصــواء  لــــالآراء،  املرتبك 

اأو  �رشيعة  مقالة  يف  هناك،  اأو  هنا  ا�صتعجال 

بالبحث  املتو�صلة  املتاأنية  اأم  �صحفي،  حوار 

واملناق�صة يف نتاجات بع�ص الأكادمييني عرب 

اأو كتب تخ�ص�ص مبجملها لبحث راأي  مقالت 

اأو تقدمي مقرتح.

)1( قلق السؤال:
اإغــواء  الأكــرث  ال�صوؤال  هو  الــرتاث  �صوؤال  يبدو 

مما  خمرج  عن  البحث  �صبيل  يف  ة 
ّ
ومطروحي

ولعل  احلديث،  العربي  النقد  اأ�صئلة  اإليه  اآلــت 

يف ذلك، كما يرى كثري من النقاد والباحثني، 

تكمن فكرة التاأ�صيل والتاأ�صي�ص لنظرية نقدية 

والتقاط  ـــة  الإدان اأفــكــار  عــن  مبــنــاأى  عربية، 

اأدت  التي  الأ�صباب  وعن  وتفنيدها،  العيوب 
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اإلسهام في إثراء 
المنجز الغربي 

وتطويره انتقال 
عربيٌّ من دور 
التابع إلى دور 

المشارك، ومن 
دور المتلقي 

السلبي إلى دور 
المبدع

الأفكار  من  كثري  تبلور  عــدم  يف  اأ�صهمت  اأو 

العربي  النقد  اأعـــالم  ــدى  ل املــائــزة  النقدية 

والآمدي..  والقرطاجي،  كاجلرجانيني،  القدمي، 

ــة النــفــ�ــصــال  تــر�ــصــيــخ حــال وغـــريهـــم، ويف 

والنقطاع التي و�صعت طروحات النقد القدمي 

يف خانة تبدو معتمة اإزاء �صطوع الغربي الوافد 

عامة. الثقايف  واملنجز  النقدي،  املنجز   من 

اإىل  ــدعــوات  ال فيه  تنربي  الــذي  الــوقــت  ويف 

ــراءة الــرتاث، والعـــرتاف مبا يحوي  اإعــادة ق

اإىل  الآراء  بع�ص  وفق  يرتقي  نقدي  منجز  من 

دعائمها  جند  اأن  ميكن  نقدية  نظرية  م�صتوى 

النظريات  وقــراءة  الــرتاث  قــراءة  اإىل  بالعودة 

امل�صطلح  ل�صتنباط  معًا،  الغربية  واملناهج 

والجتاه القادر على ا�صتيعاب الظواهر الأدبية 

، يذهب بع�صهم اإىل الت�صكيك يف مدى 
)5(

املحلية

ل الفكر النقدي 
ّ
�صمود املنجز الرتاثي اأمام تغو

الغربي وهيمنته على اأذهان النقاد والدار�صني، 

واإىل م�صاءلة هذا الرتاث واإدانته من منطلقات 

ة النقد بو�صفه جزءاً 
ّ
ت�صتمد منطقها من و�صعي

ة ل ينف�صل فيها الفكري عن 
ّ
من منظومة ثقافي

فتجد من  الجتماعي،  النف�صي عن  الديني عن 

يلقي بالالئمة على ذلك املنجز نف�صه، بو�صفه 

ثماره  ويجني  الأجــداد  زرعه  ما  ح�صاد  نتاج 

ة والنقطاع 
ّ
الأحفاد، ب�صبب ما �صابه من الفردي

اإطار  يف  انتظامه  وعدم  والالحق،  ال�صابق  مع 

 �صلطة 
ّ

فل�صفي واحد، اإىل جانب اكت�صاب الن�ص

العالقة  طبيعة  اإىل  بع�صهم  يردها  وقدا�صة 

بالدين وفرو�صاته التي ا�صتبعدت الفل�صفة، بل 

راأت فيها �رشبًا من الكفر، ومن طبيعة املعايري 

التف�صيلية التي نظرت يف مراتب ال�صعراء، مثال، 

والتابعني،  ال�صحابة  مراتب  يف  نظرت  مثلما 

وتقدمي  بالتقعيد  القدماء  ا�صتغال  عن  ناهيك 

 ،
)6(

بالتحليل الن�صغال  التعليمي دون  النموذج 

يحاول  ه�صا�صته،  من  الرغم  على  ربــط،  وهو 

رّد ما اآلت اإليه و�صعية الفكر الثقايف والأدبي 

وقت  يف  الديني،  الفكر  و�صعية  اإىل  تراثنا  يف 

املنجز  ت�صوب  ذاتها  العقبات  تلك  فيه  مازالت 

النقدي العربي يف الع�رش احلديث. 

اإىل  الالفتة  الدعوات  اأهمية  تتاأتى  هنا  ومن 

يجدد  جتديداً  العربي،  الفكر  جتديد  �ــرشورة 

نقدية  نظرية  بناء  اإىل  الو�صول  يف  الأمـــل 

على  يتاأ�ص�ص  بناء  اإن�صاين،  طابع  ذات  ة 
ّ
عربي

بها  الهتمام  زال  ما  مبنجزات   
ّ
غني ــراث  ت

بات  الذي  الأكادميي  الدر�ص  اإطــار  يجاوز  ل 

عنى بالخت�صا�ص الدقيق وتوظيفه مبا يعزز 
ُ
ي

يف  النتقاد  مو�صع  والفردانية  القطيعة  تلك 

بتقدمي  املنغم�ص  فالأكادميي  العربي.  تراثنا 

والنقد  الأدب  يف  بحوثه  واإجنــاز  حما�رشاته 

والنقد  الأدب  عن  متاما  منقطع  ب�صكل  القدمي 

املنجز  متجيد  يف  ــغــرق 
ُ
ي يــزال  مــا  احلــديــث، 

النقد  اأعالم  باإفادة  اجلزم  حّد  القدمي،  النقدي 

الغربي من الرتاث العربي وبخا�صة يف جمال 

ال�صكل  اأو هذا  اللغوية. والأمر نف�صه،  الدرا�صات 

من القطيعة جنده لدى كثري من املخت�صني يف 

الأدب والنقد احلديث، ممن جعلوا من نظريات 

الغرب واآراء نقادها م�صلمات غري قابلة للبحث 

ال�صت�صهاد  يكفي  بل  التطوير،  اأو  النق�ص  اأو 

براأي لأحدهم ليكون دليال دامغا على �صحة ما 

يقدم من راأي اأو اجتهاد.

من  كــثــري  فــهــم  ميكننا  �صبق  ــا  م �ــصــوء  يف 

الــواقــع  معاينة  عــلــى  عملت  الــتــي  اجلــهــود 

جتاوز  خاللها  من  ميكن  مقرتحات  وتقدمي 

احلديث  العربي  النقد  باأزمة  ت�صميته  ميكن  ما 

النظرية  اأو جدل  ا وتطبيّقيا، 
ّ
واإ�صكالياته نظري

ت�صمياٍت،  من  ذلك  اإىل  وما  العربية،  النقدية 

اإذ  ما،  م�صكلة  بوجود  ال�صعور  عند  كلها  تلتقي 

ميكن النظر للم�صاألة هنا من خالل طرفني ما 

الرغبة  حّد  عند  يلتقيان  جتاذباتهما  يف  زال 

ت�صكيل  اإمكان  يف  �صعف 
ُ
ي تغيرٍي  يف  الأمــل  اأو 

نظرية نقدية عربية، اأو يف الإ�صهام يف تطوير 

الغربي.  الآخـــر  لــدى  اأ�ــصــال  مــوجــودة  نظرية 

فاحلركة النقدية العربية على نحو عام تتحرك 

تطور  لكل  اأ�صل  عن  الأول  يبحث  قطبني :   بني 

احلديثة  الغربية  النقدية  النظرية  �صهدته 
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باسم الفردية أو 
الوجدان الفردي 

هوجم تراث 
واسع

و�صع  �صلوك  وهو  القدمي ،   النقدي  تراثنا  يف 

وطاأة  حتت  املعا�رش  العربي  النقدي  اخلطاب 

النقدية  لالأ�صئلة  م�صتمرة  اإنعا�ص  حمــاولت 

العربية  النقدية  الجتهادات  تربط  القدمية 

الرتاثية على نحو تع�صفي بنظريات حديثة ، لها 

الفل�صفية  ة 
ّ
الكلي و�صياقاتها  املختلفة،   ا�صئلتها 

عن  �صفر 
ُ
ي الذي  الأمر  املتباينة،،   والجتماعية 

املناهج  بني  ة 
ّ
التلفيقي الجتهادات  من  نوٍع 

 النقدي 
ّ
النظرية احلديثة وبني اخلطاب الرتاثي

  .
)7(

العربي 

ميدانا  يــزال  وما  القدمي  العربي  الــرتاث  كان 

الإدانــة، فهذا مما ل  رحبا لقراءة جتاوز ق�صد 

يفيد، ول يعيد زمنا م�صى، بل من اأجل حماولة 

يذهب  ما  وجمــاوزة  كــان  ما  على  التاأ�صي�ص 

مما  النقطاع  اأ�صباب  من  كان  اأنــه  اإىل  الظن 

�صبق الإ�صارة اإليه من العمل الفردي والهتمام 

ل  التي  واجلــاهــزيــة  والتعليمي  بالتقعيدي 

اأو حتى  اأو �صعوباته  تك�صف عن طبيعة العمل 

ما  ذلك  ومن  الأحيان.  بع�ص  يف  اته 
ّ
مرجعي

يتعلق بتلقي اأهم م�رشوعات درا�صة الرتاث يف 

�صوء نظريات النقد احلديث، كم�رشوع عبد اهلل 

اأبو ديب،  العزيز حمودة، وكما  الغذامي، وعبد 

وغريهم.

قراءة  اإىل  العودة  اأن   
)8(

يرى من  ثمة  باملقابل 

ة، ولغاية فكرية تتمثل 
ّ
الرتاث �رشورة ح�صاري

يف اإثبات قدرة هذا الرتاث على الت�صدي لالآخر، 

يعملون  ممن  اأم  اأجنبيًا  الآخر  هذا  اأكان  �صواء 

للحيلولة دون هذا التقدم، هذا اإىل جانب انتقائية 

ت�صورات  خدمة  هدف  من  تتاأتى  القراءة  يف 

تت�صل باحلقبة التاريخية التي اأجنزت فيها تلك 

ُتالم�ص  رات 
ّ
تطو من  �صاحبها  وما  القراءات، 

امل�صتقبل.  يف  الّتفكري  اإىل  وتدعو  احلال،   واقع 

غاياتها،  وت�صعبت  القراءة  �صبل  تعّددت  فقد 

�صلة  له  يكون  اأن  ميكن  ملا  ا�صتك�صاف  قراءة 

بجانب ما من نظريات النقد الغربية، اأو مبعنى 

اآخر البحث عن بذور ملا جاءت به تلك النظريات 

ما  مثل  من  ومناهجها،  الإجرائية  واأدواتــهــا 

ا�صتق�صائها  يف   
)9(

�صالح مو�صى  ب�رشى  فعلته 

اتها 
ّ
ة التلّقي وجمالي

ّ
لبذور بع�ص مفاهيم نظري

ة املبثوثة يف اأعمال 
ّ
ومعايريها يف الآراء النقدي

اجلرجاين،  والقا�صي  والآمــدي  طباطبا  لبن 

اإىل   
)10(

املطلب عبد  حممد  �صعي  مثل  من  اأو 

الغربي  النقد  يف  ة 
ّ
حداثي ظواهر  بني  املوازنة 

وهي  الــقــدمي،  العربي  املـــوروث  يف  وظــواهــر 

انتقائية تتوقف عند مفردات ومفاهيم،  قراءة 

لتيارات  حمــمــولت  مــن  فيها  مــا  ل�صتنباط 

حداثية، يف �صعي ل يخفى فيه انحياز الباحث 

عليه  وقف  ما  �صاأن  من  الإعــالء  اإىل  ونزوعه 

ة وجودها ب�صورة اأو 
ّ
من مفاهيم، وتاأكيد اأولي

باأخرى يف منجز اجُلرجاين، على الرغم من اأن 

اأولية تاأ�صيل   يف مثل ذلك 
)11(

ن يرى
َ
هنالك م

والأطـــر،  واملنهج  امل�صطلح  اخــتــالف  على 

ة 
ّ
ة نقدي

ّ
دفعت اإىل القول باإمكان تاأ�صي�ص نظري

عربية منبتة عن املدار�ص النقدية الغربية التي 

الأدبية. الظاهرة  معاجلة  عن  قا�رشة   تظل 

يظّل  وت�صاربها،  الآراء  ن 
ُ
تباي ومــع  اإذن، 

�صوؤاُل الرتاث قلًقا يحّفز على مزيٍد من احلوار، 

واإدراك  الفجوات  ردم  اإىل  الرامية  وامل�صاءلة 

اإطارها  التجربة  مينح  الــذي   
ّ
الزمني مق 

ُ
الع

يفر�صها  بخ�صو�صية  ــصــاين  والإنــ� الــفــكــري 

ر 
ّ
اختالف الأجيال، وما ي�صهده العامل من تطو

والتكنولوجيا،  والفل�صفة  لوم 
ُ
الع جمالت  يف 

 عن هذا القلق 
ّ
ويدفع باجتاه �صوؤال اآخر ل ينبت

بقدر ما يحاول طرح �صوؤال اإمكان اإنتاج نظرية 

نقدية عربية بوعي على مفهوم النظرية على ما 

يحيط هذا املفهوم من اإطارات علمية وجتارب 

اإن�صانية تراكمية وتفاعلية.

سؤال اإلمكان:
ترافق الت�صال العربي بالفكر الغربي بالطالع 

العلوم  جمـــالت  يف  الفكر  ــك  ذل نــتــاج  على 

واملناهج  التيارات  ومنه  املختلفة،  الإن�صانية 

الأدبية  الن�صو�ص  معاينة  اإىل  الرامية  النقدية 

فل�صفة  وليدة  �صك  دون  هي  ت�صورات،  وفــق 
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يذهب بعضهم 
إلى التشكيك في 

صمود التراث 
العربي أمام 

هيمنة الفكر 
النقدي الغربي 

على أذهان النقاد 
والدارسين

تلقينا  اأن  فكان  خمتلف،  اآخــر  بواقع  خا�صة 

تيارات النقد احلديث واجتاهاته، ووقعنا حتت 

منها  وامل�صطلحية  التنظريية  اإغراءاته  تاأثري 

والــرتدد  احلــرية  موقف  وقفنا  لكننا  خا�صة، 

من  بن�صو�ص  ا�صطدمت  التي  اإجرائياته  اأمام 

ثقافة مغايرة. ما خلق اأزمة يكمن جوهرها يف 

حماولة تطبيق ما جاد به الغرب من نظريات 

على ظواهر عربية الن�صاأة، ما فر�ص على الظواهر 

 .
)12(

النظريات لهذه  نف�صها  تطويع   العربية 

جوانبها  بــعــ�ــص  يف  الأزمـــــة  تــلــك  ــت  ــّل وجت

الن�صطار  ة 
ّ
عملي تف�رش  التي  بــالزدواجــيــة 

عند  وامل�صتمرة  القائمة  والتناق�صات  الدائمة، 

امل�رشق  يف  قدمًا  ي�صعون  الذين  احلداثيني 

العربي واأخرى يف الغرب الأوروبي الأمريكي، 

كما مل يعد خافيًا اختالط امل�صطلحات النقدية 

من  واإخراجها  وا�صتعارتها  حتديدها،  وعــدم 

دائرة دللتها داخل القيم املعرفية، فما يجيء 

واإىل   .
)13(

غريبًا ويذهب  غريبًا،  يبقى  غريبًا، 

ُتهيمن  التي  النتقائية  اإىل   اآخرون  لفت  ذلك، 

على اخلطاب النقدي العربي الذي ما زال يف�صل 

ة 
ّ
باأحادي ويت�صم  والتطبيقي،  التنظريي  بني 

النظرة وغياب اخللفية الفل�صفية يف املقاربات 

النقدية، باأثر الوقوع حتت دائرة �صحر املناهج 

اأو احلداثة وما بعد احلداثة، ما �صبب املراوحة 

.
)14(

يف املكان الواحد والزمن الواحد

واأ�صوات يف  موازية،  ثمة حركة  اأن  يعني  مبا 

بني  ما  تتعاىل،  القلق  حد  من  الآخــر  اجلانب 

ت�صخي�ص احلال، وهجاء الذات وارتدادها تارة 

بدعاوى الت�صبث باملا�صي، واأخرى بالرتهان 

لعمق زمني يجعل اإمكان تدارك الأمر م�صتحياًل 

، يجاوز التنظري 
ّ
بغري وعي فائق وجهد جمعي

مو�صوعية  ــة  روؤي تقدمي  اإىل  الآراء  واجـــرتار 

تخلع اأثواب القدا�صة عن الزمنني معًا، املا�صي 

يكون  لأن  منه  ي�صلح  ما  حمولته،  ما  بكل 

النظرات  يجاوز  مل  وما  حقيقي،  تاأ�صيل  فيه 

مبا  واحلا�رش  النا�صجة،  غري  الالفتة  العابرة 

احلياة  �صوؤون  طالت  مبتغريات  ميور  كون  هو 

من  ي�صهد  ومبا  ونقده،  الأدب  فيه  مبا  كلها، 

»حتولت تدعو اإىل اإعادة النظر يف واقع الأدب 

اجلديدة  التكنولوجيا  كظهور  وبحثًا،  اإبداعًا 

ظهور  اإىل  ــوؤدي  ي ما  والتوا�صل  للمعلومات 

لالإنتاج  جديد  وو�صيط  جديدة  اإبداعية  اأ�صكال 

للتفكري  اأفق جديد  منح  ي�صهم يف  ما  والتلقي، 

.
)15(

يف الأدب اإبداعا وبحثًا

اإمكان  على  الوعي  اأفق  هو  ذاك  جديد؟!  اأفق   

من  كثري  يف  تلم�صه  ميكننا  ممــا  التغيري، 

مقالت  يف  اإن  وهناك،  هنا  املبثوثة  الآراء 

»خلق  تقرتح  م�رشوعات  اأو  �رشيعة،  وحوارات 

ال�رشوط املو�صوعية والظروف التي جتعل هذه 

امل�صاركة  موقع  اإىل  ينتقالن  والتلقي  الثقافة 

ا�صرتاتيجيات  و�صع  اإىل  اأو   ،
)16(

والتاأثري«

العتبار  ثقافية، وم�رشوع ثقايف وا�صح يعيد 

املثقفني  مــن  الأول  الرعيل  اأجنـــزه  مــا  اإىل 

وحممد  اجلابري،  عابد  كمحمد  املو�صوعيني، 

الكبري  وعبد  اأبــوزيــد،  حامد  ون�رش  ـــون،  اأرك

ومنهجا،  ــة  روؤي اجلماعي  بالعمل  اخلطيبي، 

وبت�صافر اجلهود من اأجل و�صع نظرية نقدية 

وقت  يف   ،
)17(

بالتباع ولي�ص  بالأ�صول  تاأخذ 

الفردية،  يف  املحدثون  اأ�صاتذتنا  فيه  غــرق 

وبا�صم الفردية اأو الوجدان الفردي هوجم تراث 

للتنظري  �رشوط  توافر  �رشورة  فمع   ،
)18(

وا�صع

من  التحرر  على  والقدرة  احلرية  امتالك  منها 

الرتاكم  على  البناء  ينبغي  الإيديولوجيات، 

ل  واملعرفية  النظرية  الأبنية  اإن  اإذ  املعريف، 

واإمنا  ال�صفر،  من  تبداأ  ول  واحــدة،  مرة  تولد 

واأرحام م�صاعدة حتت�صنها،  تتخلق يف بيئات 

كما تعتمد على منجزات �صابقة، ميكن ال�صتناد 

.
)19(

عليها يف �صناعة النموذج النظري

الداعية  الأ�صوات  الرغم من تعايل  لكن، وعلى 

اإىل مراجعة الفكر النقدي، وترددها عرب حقب 

طويلة م�صت على ما ن�صهده عربيا من جتاذبات 

الأ�صالة  مفاهيم  بني  ومــراوحــة  الـــروؤى،  يف 

للوافد  وتطلع  لــلــرتاث،  وانحياز  والتجديد، 

الأطروحة  وفق  نف�صه  الوافد  هذا  فاإن  اجلديد، 
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ال يمكن تدارك 
األمر بغير وعي 

فائق وجهد 
جمعّي، يجاوز 

التنظير واجترار 
اآلراء إلى تقديم 
رؤية موضوعية 

تخلع أثواب 
القداسة عن 

الزمنين معا

املختلفة التي اأطلقها د.�صعيد يقطني يف كتابه 

ما  والأن�صاق(،  البنيات  العربي:  الأدبي  )الفكر 

يعني  ما  وامل�صاءلة،  للمراجعة  يخ�صع  يزال 

ظهور مناطق جديدة للتفكري والبحث، ت�صتدعي 

ــي،  الأدب الفكر  جتديد  »�ــرشورة  عن  الإعــالن 

من  جديدة  حلقبة  لال�صتعداد  النفري  واإطــالق 

النظر والعمل تت�صافر فيه جهود علماء الأدب 

ونقاده ومدر�صوه ومبدعوه واإعالميوه لينخرط 

اجلميع يف �صريورة جديدة، يف وقت ما يزال 

نف�صها  بالطريقة  ي�صتغلون  العرب  بع�ص  فيه 

فيجرتون  وتدري�صه،  وحتليله  الأدب  قراءة  يف 

اأفكارا وت�صورات من حقب متعددة، ويجمعون 

اأ�صتات النظريات الأدبية كما حت�صلت لهم من 

الناق�صة،  اأو  الرتجمات املبت�رشة  خالل بع�ص 

وال�صتغال بال روؤية فكرية اأو نظرية. فهي حتلل 

والتاأويالت،  النطباعات  جاهز  وفق  الن�ص 

 .
)20(

وبدون اأ�صئلة معرفية اأو اإجراءات منهجية

النظرية  م�صكالت  اأهـــم  ــوؤ�ــرش  ي بــذلــك  وهـــو 

يف  متمثلة  العربي،  والنقدي  الأدبــي  والدر�ص 

ويف  والت�صورات،  الأفكار  من  اجلاهز  اجرتار 

تقدمي  على  عملت  التي  الرتجمة  م�صكالت 

ما  كثرياً  وناق�صة،  مبت�رشة  الت�صورات  تلك 

املفاهيم.  يف  وا�صطراب  ت�صويه  اإىل  ــوؤدي  ت

ظني  يف  يقطني  قدمه  الذي  الت�صخي�ص  وهذا 

اأو  اأوىل يف �صبيل وعي فاعل منتج  هو خطوة 

جديد  ونقدي  اأدبي  فكر  �صياغة  لإعــادة  �صاع 

اأنف�صنا  مواجهة  املواجهة،  على  اأوًل  يقوم 

مواجهة  قبل  اخلا�صة  مــرايــانــا  يف  لــراهــا 

مرايانا.  يف  ل  هو  مراياه  يف  وروؤيته   الآخــر 

اإىل  املتقدمة  الروؤية  هذه  وفق  اإذن،  نحتاج، 

النظرية  يعرت�ص  ما  لتجاوز  متاأنية  وقفة 

تتلخ�ص  م�صكالت  مــن  املن�صودة  العربية 

الوافد،  الفكر  مع  التعامل  ع�صوائية  اأو  بعفوية 

نظريات  اأنتجت  التي  الظروف  وخ�صو�صية 

ونقد  النطباعي  النقد  و�صيوع  الغربي،  الفكر 

تغييب  الفردية مع  املجامالت، وغلبة اجلهود 

اجلهد اجلماعي العلمي، ما يجعل ال�صوؤال يظل 

اإعــادة  ــاولت  مطروحًا حــول مــدى جنــاح حم

ـــرتاث، وقـــدرة الــعــرب على القــتــداء  قـــراءة ال

واأهــدافــه  خمططاته  يف  بالغرب  الإيــجــابــي 

ثقافته وهويته  وا�صت�رشافاته مل�صتقبل  ووعيه 

يف  النظر  ي�صوغ  ما   ،
)21(

مبوروثه والعناية 

الفكر  اأطروحات  تربز  حيث  ــرى،  الأخ ال�صفة 

يف  النظر  اأفــق  تو�صيع  حتــاول  التي  اجلــديــد، 

الع�رش  ي�صهده  فيما  النظر  لت�صمل  امل�صاألة، 

اإعـــادة  اجلــديــد مــن حتـــولت كـــربى، تفر�ص 

اأي�صًا،  النظر و�صياغة ت�صورنا لالأدب احلديث 

الآداب  يف  �صواء  الآن،  اإىل  النه�صة  ع�رش  منذ 

 ،
ّ
العربي الأدبي  الفكر  على  اآثارها  اأو  الغربية 

للتطور  تاريخية  روؤيــة  تكوين  من  لنتمكن 

نفهم مبقت�صاها كيف تطورت الأفكار الأدبية 

ا( ومدى انعكا�صها على ت�صورنا لالأدب 
ًّ
)عاملي

وتغيري  م�صار،  لت�صحيح  فيه،  تفكرينا  واآليات 

.
)22(

للم�صتقبل اآفاق جديدة  وا�صت�رشاف   الروؤية، 

ت�صمنته  فيما  املداخلة  هذه  ترى  اخلتام،  يف 

خاللها  مــن  ــه 
ّ

وج التي  يقطني  �صعيد  روؤيـــة 

فيه  قدا�صة  ل  جــديــد،  ع�رش  لــدخــول  دعــوتــه 

للمنجز الغربي ول اكتمال، بل تطور، وجتديد، 

وا�صتمرار، وجماوزة، وهو توجيه ينحاز لعمل 

وتقنية،  وفل�صفية  علمية  خلفية  على  يتاأ�ص�ص 

ويربط الفكر الأدبي العربي بالعلوم الإن�صانية 

اأو  الختزال  عن  بعيد  جديد  بوعي  ومنجزاتها 

الأدب يف  التطبيق احلريف، ويدافع عن مكانة 

املجتمع، اإىل جانب النفتاح على التكنولوجيا 

اجلديدة للمعلومات والتوا�صل بتعميق الثقافة 

يجعل  ما  والــطــالب،  الباحثني  لــدى  الرقمية 

�صوؤال اإنتاج نظرية نقدية عربية ممكنًا، اإذا ما 

ا�صتطعنا ا�صتيعاب العالقة مع الآخر، والتفاعل 

حتقق  ما  �صواء  النقدي،  املنجز  مع  الإيجابي 

الغرب،  اأو ما جاء من  العربي،  الرتاث  منه يف 

الع�رش  ي�صهد  مــا  باحل�صبان  يــاأخــذ  تفاعاًل 

بــه مــن م�صتجدات  يــاأتــي  مــن حتـــولت، ومــا 

مزيداً  ت�صتدعي  جديدة  ومعطيات  و�ــرشورات 

من اأ�صئلة الفكر وجتديد يف اآليات التفكري.  
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نادية هناوي

ناقدة وأكاديمية عراقية

ال نجد للنقد صدى 
عند األدباء إال 

مرّوجاً ألدبهم 
وطريقاً يثبت 

إبداعيتهم ويشبع 
ذاتيتهم إشهارًا 

وتعريفاً !

ما يرفدنا به الغرب من نظريات 
يصرفنا عن التفكر في نقدنا

1ـ طوباوية أدبية 

ة 
ّ
 حديث عن نظرية اأو نظريات نقدي

ّ
قد يبدو اأي

اإن نحن  ة من باب اخليال والطوباويات 
ّ
عربي

ووفرة   
ّ

الفكري فقرنا  اعتبارنا  يف  ن�صع  مل 

اإنتاجنا الإبداعي. ول خالف اأن الفكر والإبداع 

يكن  مل  ما  معًا  ممار�صتهما  �صهاًل  لي�ص  اأمران 

املفكر قد ه�صم الفكر الذي قبله واأعاد اإنتاجه 

ة، وما مل يكن املبدُع قد امتلك 
ّ
باحرتاف وعلمي

جديداً  فاأنتج  رها 
ّ
وطو الذائقة  ب 

َّ
ودر املوهبة 

يتالءم ودرجة ذلك التدرب والتطور. واإذا كان 

ل  ما  وامل�صببات  الو�صائل  من  يتطلب  الفكر 

يتطلبه الإبداع الذي ي�صور الواقع، وقد مازج 

موا�صعات  ــة 
ّ
اأي من  منفلًتا  بالتخييل  الفكر 

فاإن  مــاألــوف؛  وغــري  مغامر  هو  ا 
ّ
عم باحثًا 

ا �صتكون اأكرث تف�صياًل 
ًّ
�صورة هذا الواقع فكري

ا كونها �صت�صع النقاط 
ًّ
ودقًة من �صورته اإبداعي

تّقيدت  وقد  وم�صبباٍت،  اأ�صبابًا  احلروف  على 

ة اخلا�صعة 
ّ
بالعلم التجريبي واملالحظة العملي

للمقاي�صة والقابلة للتبويب والإح�صاء. 

الإبداعي  واملنتج  النظري  املفكر  بني  ويظّل 

جتاوزها  اإن  اأقل  اأو  �صعرة  مقداره  رفيع  خيٌط 

اأي منهما تبدل حاله و�صار غريه، واأعني بهذا 

ل 
ّ
يحو ح�صوره  الــذي  العلمي  النزوع  اخليط 

اإىل مفكر حكيم، وغيابه يجعل املفكر  املبدع 

اأديبًا مبدعًا. ول عجب اإن كانت ن�صبة املفكرين 

العربي  واقعنا  عن  يكتبون  الذين  ني 
ّ
النظري

جتاذبات  من  فيه  ما  بكل  ومنطقية  ة 
ّ
بعلمي

من  بكثري  اأقل  واأخالقية  واجتماعية  ة 
ّ
�صيا�صي

ن�صبة املبدعني داخل هذا الواقع. 

الن�صبي  التباين  هذا  على  دليل  اأو�صح  ولعل 

الفكر  يجتمع  فيه  ثقايفٍّ  كميداٍن  هو)النقد( 

الإنتاج  كفة  لكن  ؛ 
ّ
الأدبي بالإبداع  التجريدي 

لي�ص  اإذ  الفكر  كفة  على  تعلو  فيه  الإبــداعــي 

النقد  يف  التفكر  على  من�صبًا  الناقد  اهتمام 

ته، 
ّ
اأدبي فهم  اأجل  من  بالإبداع  اهتمامه  بقدر 

نظريات  من  النقد  و�صائل  ذلــك  يف  ت�صاعده 

ومنهجيات.

ميار�صون  وهم  الأدبية  نحو  النقاد  وباجنذاب 

والت�صخي�ص  التحليل  يف  النقدية  وظائفهم 

والر�صد تكون الو�صائل املنهجية لديهم جمرد 

ولي�صت  حا�صال  وحت�صيال  م�صاعدة  عوامل 

اأ�صا�صيات معرفية ينبغي التفكر فيها وتطوير 

اأ�صكالها وابتكار غريها.

ملف -  النظرية النقدية العربية 
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اغترارنا األدبي 
بالخيال وتبعيتنا 

المعرفية 
لالستعمار هما 

العلة الكامنة وراء 
تأزمنا الفلسفي 

وانحسارنا عن 
العالم على 

مختلف الصعد 
الحياتية 

يف  �صببًا  للغاية  املريح  الو�صول  يكون  وقد 

الأدب  اأدبية  عند  العربي  الناقد  وظيفة  ر 
ّ
ت�صم

النقد  نقدية  التفكر يف  اأما  وقد قنن مقا�صده. 

التنظري  عمليات  عليه  تكون  اأن  ينبغي  وما 

ــرتاح  والج الوظائفي  والتجريد  املناهجي 

ول  دائمًا  بها  معنيًا  الناقد  فلي�ص  املفاهيمي 

واأعماله. مهامه  قائمة  على  اإياها  وا�صع   هو 

اإىل  النظرة  هذه  تراكمات  توؤدي  اأن  وطبيعي 

ال�صطالحات  من  جــهــازاً  نقدنا  ي�صبح  اأن 

الإبداع  ا�صتدعاها  ما  متى  التي  والتكنيكات 

الناقد حا�رشا لتطبيقها.  الأدبي وطلبها كان 

وهذه اجلاهزية ل تعني ال�صتغناء عن اأي تفكر 

اأو التفنن يف  غايته ابتكار الو�صائل والأدوات 

ال�صياغات واملنظورات وح�صب؛ بل هي تعني 

الأدب،  الدوام  على  مالحقًا  الناقد  بقاء  اأي�صا 

باحثًا فيه عما يطبقه عليه من و�صائل نقدية 

غايته  ملبيًا  عليها  ومتــرن  ه�صمها  قد  كان 

عمله  اأدى  قد  يكون  ببلوغها  التي  الإبداعية 

خري اأداء. فكيف بعد هذا الو�صع يالحق الأديب 

النقد ليجد فيه ما يطور اأدبه.

اإل  الأدبــاء  عند  �صدى  للنقد  جند  ل  هنا  من 

اإبداعيتهم  يثبت  وطريقًا  مروجًالأدبهم  �صداه 

اإ�صهاراً وتعريفًا. ول فرق بعد  وي�صبع ذاتيتهم 

ذلك اإن كان يف ذلك النقد توكيد لإيجابياتهم 

اأو حتديد ل�صلبياتهم.

ومل يكن نقدنا العربي اإبان مرحلته املنهجية 

ح�صني  طه  يد  على  �صهدها  التي  النه�صوية 

هالل  غنيمي  وحممد  مندور  وحممد  والعقاد 

عنايته  ت 
ّ
ان�صب قد  الرواد  النقاد  من  وغريهم 

كانت  بل  وح�صب؛  غاية  بو�صفه  الأدب  على 

�ص 
ّ
غايتهم اأي�صا التوجه توجهًا حثيثًا نحو تلم

باملنهجيات  مهتمني  الأدبي،  النقد  ات 
ّ
مبدئي

ا 
ً
والطرائق التي كان الغربيون قد طوروا كثري

على  تطبيقها  حماولني  ا 
ًّ
وعلمي ا 

ًّ
فل�صفي منها 

مع  يتالءم  الذي  وبال�صكل  الأدبية،  جتاربنا 

برتجمة  مكتفني  غــري  ة، 
ّ
التحليلي ذائقتنا 

الغربي؛  النقد  اأنتجها  ومفاهيم  ا�صطالحات 

من  تر�صح  جديداً  فكراً  اإليها  م�صيفني  واإمنــا 

خ�صو�صية ممار�صاتهم النقدية على ن�صو�صنا 

واحلديثة. منها  القدمية  العربية  ــة  ــي  الأدب

ال�صعر  يف  الفكرية  نظراته  ح�صني  لطه  فكانت 

والتاريخ وكانت لغنيمي هالل اآراوؤه يف التاأثر 

در�صوا  عراقيني  لباحثني  كانت  كما  والتاأثري 

على يد م�صت�رشقني غربيني اآراوؤهم النقدية يف 

علي  جواد  مثل  والتاريخ  الجتماع  نظريات 

وعلي الوردي.

ولعل الت�صاوؤل عن اأ�صباب انح�صار ممار�صة الفكر 

النقدي عندنا يف العقود الأخرية هو الت�صاوؤل 

نف�صه عن اأ�صباب ن�صاط حركة التعريب ن�صاطًا 

ات 
ّ
 مبا يرتجم اإليه من معرفي

ّ
جعل نقدنا يغ�ص

فيها  التي  الدرجة  اإىل  العاملي  النقدي  الفكر 

يجد الناقد العربي زاداً يغنيه عن التفكر والتدبر 

 ويغريه بالجتاه نحو التطبيق حتلياًل وفح�صًا. 

النقدي  الفكر  يف  الفقر  هذا  بعد  �صعبًا  ولي�ص 

التطبيقي  النقد  ممار�صة  يف  والغنى  جهة  من 

عدَّ اأحدهم ناقداً 
ُ
على الأدب من جهة اأخرى اأن ي

يتزود  ومل  املنهجية  الو�صائل  ميتلك  مل  وهو 

عدد  لدينا  يزداد  وهكذا  املرجعية.  بالذخرية 

بعد  يومًا  تطبيقيون  نقاد  باأنهم  املو�صوفني 

�صتى  وفيه  طوياًل  طابورهم  �صار  حتى  يوم 

وهــواة  كتب  وعار�صي  ــراء  ق من  الأ�صناف 

اأكادمييني  ومتناقدين  و�صحفيني  وحمرتفني 

وق�صا�صني  ــراء  ــع ــص و� اأكـــادميـــيـــني  ـــري  وغ

ومتاأدبني..الخ. 

وب�صبب هذه الطابورية اُ�صت�صهل العمل النقدي 

للتقرب  اأ�صلوبًا  غدا  حتى  اإليه  النظرة  و�صاءت 

له  علمًا  ولي�ص  والتعري�ص  للنيل  طريقًا  اأو 

ويعرف  يرودها  من  لها  وفل�صفة  موا�صعاته 

دروبها.

الأدبي  النقد  ميار�صون  الذين  هــوؤلء  وبكرثة 

ممكنًا  وغدا  هيبته  وقّلت  النقد  اأهمية  �صاعت 

عمله.  ويــوؤاخــذ  الناقد  ينتق�ص  اأن  اأحــد  لأي 

يف  العيب  اإمنــا  النقد  يف  هنا  العيب  ولي�ص 

ه التطبيق ولي�ص التفكري.
ّ
 الناقد الذي �صار هم

ملف -  النظرية النقدية العربية 
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جينالوجية الفرد 
العربي أدبية؛ ألنه 

عاش قرونا في 
ظل استعمارّيات 
عّمقت في وعيه 
حرّية متخّيلة عن 
واقعّية ُمفتقدة !

اأ�صا�صات  النظر يف  اإعادة  مّنا  وهو ما يحتاج 

ة، باحثني 
ّ
ة وعلمي

ّ
نقدنا الأدبي وب�صورة جذري

فيما تراكم فيه من اأبنية �صليمة اأو غري �صليمة 

طريق  اإىل  و�صلنا  اأننا  وهــم  يف  نظل  ل  كي 

اأن النقد بلغ النهاية وما عاد يقدم  اأو  م�صدود 

وطفيلي  معافى  غري  ــه  واأن للمجتمع  خدمة 

النقد  على  نعول  ثم  ومن  وظيفة،  له  ولي�صت 

النقد  عن  بديل  خري  ــه  اأن معتقدين  الثقايف 

�صماعة  جمرد  ذلك  اأن  مدركني  غري   
)1(

الأدبي

ومعاجلة  النقد  فهم  يف  اإخفاقنا  نعّلق  عليها 

م�صكالته.

جــيــنــالــوجــيــة/ انــحــســاريــة   2ـ 
العربي  الفرد  جينالوجية  تو�صف  اأن  غرو  ل 

باأنها اأدبية لأنه عا�ص عرب قرون خلت يف ظل 

جينالوجيا  يف  قت 
ّ
عم عة 

ّ
متنو ات 

ّ
ا�صتعماري

ة 
ّ
حري عن  بها  و�ص 

ّ
يع لة 

ّ
متخي ة 

ّ
حري وعيه 

يفتقدها على اأر�ص الواقع.

وتبعيتنا  باخليال  ـــي  الأدب اغــرتارنــا  ولعل 

وراء  الكامنة  العلة  هما  لال�صتعمار  املعرفية 

تاأزمنا الفل�صفي وانح�صارنا املعريف عن العامل 

�صعيد  على  ل  احلياتية  ال�صعد  خمتلف  على 

النقد الأدبي وحده. والدليل على ذلك ما جنده 

بالفل�صفة  يبداأون  كثريين  عرب  مفكرين  لدى 

العقلي  واجلــدل  واملنطق  التنظري  وممار�صة 

للروايات  كّتابا  يكونوا  بــاأن  ينتهون  لكنهم 

ولعل جنيب حمفوظ  املقالت  اأو  املذكرات  اأو 

وعبد اهلل العروي وعلي الوردي ومدين �صالح 

و�صامل بن حمي�ص خري مثال على ما تقدم.

وبهذا تظل اأزمتنا املعرفية عبارة عن حت�صيل 

يف  نحفر  مل  ما  تفاديه  ميكن  ل  جينالوجي 

املنخور  عن  بحثًا  اجلينالوجيا  هذه  اأ�صا�صات 

ا�صتئ�صاله  على  عاملني  فيها،  ــوج  ــع وامل

والتعوي�ص عنه مبا يرمم وعينا العقلي وي�صلح 

بالالتبعية  ن�صعر  ويجعلنا  الفكري  اأ�صلوبنا 

الدنيا  نفعت  غابرة  ح�صارة  اأبناء  بو�صفنا 

زمنًا فانتفعت منها الدنيا اأزمانًا. 

لول  هكذا  تكون  اأن  احل�صارة  لتلك  كان  وما 

مفا�صل  كل  يف  دبت  وفكرية  واقعية  حرية 

وفال�صفة  ومتكلمون  علماء  فتمثلها  حياتها 

واأدبــــاء ونــقــاد ذوو نــظــريــات واجــرتاحــات 

ــي مبــثــابــة �صور  ــائــل ه ـــات ور�ــص ـــروح واأط

احلرية. تلك  على  وحقيقية  �صاخ�صة   حية 

احلديث  الع�رش  العربية يف  للنه�صة  وما كان 

مثقفينا  �صعور  لول  وفكرية  ة 
ّ
علمي تكون  اأن 

عنهم  ينف�صون  فهبوا  احلرية  ببع�ص  ــذاك  اآن

جينالوجيا  يف  تر�صخ  فيما  باحلفر  التبعية 

واأكرث  قرون  اأربعة  مدى  على  اجلمعي  وعينا 

من ال�صتعمار والتجهيل والتعتيم وال�صتغفال. 

 التنوير وتبدل الوعي يف خمتلف 
ّ

وبالفعل دب

لالأجنبي  ة 
ّ
التابعي وانح�رشت  حياتنا  نواحي 

ري وثوري كانت حم�صلته 
ّ
ون�صط فكر واع حتر

البلدان  وال�صيادة يف كثري من  ال�صتقالل  نيل 

العربية.

العربية  اجلينالوجيا  يف  احلفر  اأمــر  اأن  بيد 

جديدة  ا�صتعمارية  مرحلة  حلول  مع  انح�رش 

اأ�رش�ص من املرحلة  اأو ما بعد ا�صتعمارية هي 

بعد  ومــا  بالعوملة  توّغلت  كونها  الأوىل؛ 

واإىل  فمزقتها،  العربية  هويتنا  اإىل  العوملة 

كينونتنا ف�رشذمتها. فعادت التبعية من جديد 

واقت�صادية  تكنولوجية  بل  فقط  ة 
ّ
معرفي ل 

واأخالقية واإدارية.

فكيف بعد ذلك يكون متاحًا لنا اأن نفكر بوعي 

تابعية  يف  نغرق  ونحن  واأحـــراراً  متحررين 

احلجر.  ر�صوخ  داخلنا  ر�صخت  حتى  تغلغلت 

واإذا ح�صل و�صار لنا فكرنا واأنتجنا نظريات 

نحن  الذي  الآخر  ونظرياتنا  بفكرنا  يعباأ  فلن 

اأن ن�صتهلك  يف نظره تابعني وما علينا �صوى 

ما ي�صدره لنا. 

وجلمت  عقولنا  دت 
ّ
قي التي  الت�صورات  وهذه 

اآفاق التفكري لدينا جتعلنا نت�صاءل عن جدوى 

يتحرر  مل  مّنا  والغالبية  نقدية  نظرية  وجود 

على  بالتقوقع  مغرّتا  زال  ما  اأو  بعد  فكريا 

املفكرون  اجرتحه  ما  فائدة  ما  ثم  اإبــداعــه؟ 

ملف -  النظرية النقدية العربية 
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أزمتنا المعرفية 
عبارة عن تحصيل 
جينالوجي ال يمكن 
تفاديه ما لم نحفر 

في أساسات 
هذه الجينالوجيا 

بحثاً عن المنخور 
والمعوج فيها

واملعرفة  العقل  حــول  نظريات  مــن  الــعــرب 

ولي�ص  والأخــالق  والعمل  والإن�صان  واملعنى 

اأن  وعينا  يف  ول  عليها  نبني  اأن  بالنا  يف 

مع  تعاملنا  يف  وغرييني  مت�صاركني  نكون 

واعني  غري  نظل  متى  واإىل  ؟  بع�صا  بع�صنا 

ينمو  لكي  فل�صفي  م�رشوع   
ّ

اأي اأن  بحقيقة 

فرق  ول  اجلميع  اهتمام  اإىل  يحتاج  ويتجذر 

والقبول  بالت�صامن  الهتمام  هــذا  كــان  اإن 

عدد  هو  وكم  ؟  واملعار�صة  بالرف�ص  كان  اأو 

ما  احلرية  من  امتلكوا  الذين  العرب  املفكرين 

يف  ة 
ّ
والتابعي النقياد  جينالوجيا  بها  وا 

ّ
غري

ن�صانده  اأن  جديراً  كان  فكراً  فاأنتجوا  داخلهم 

ل اأن ن�صتهجنه ونرف�صه ناظرين اإليه على اأنه 

م�رشوع خا�ص ب�صاحبه الذي اأنتجه، ول �صاأن 

لنا اإن عا�ص معه اأو مات مبوته ؟

3ـ السبات العلمي
ة من ق�صايانا 

ّ
لي�ص ممكنًا التفكري يف اأي ق�صي

من  ظاهرة  اأية  درا�صة  اأو  واحلياتية  الأدبية 

ظواهرنا العلمية والعملية ما مل منتلك مفاتيح 

واملقاي�صة  التجريب  وهي  احلقيقية  التفكري 

مبنطقية  والإح�صاء  والتبويب  والت�صنيف 

جتعلنا  الــتــي  املحاججة  وعقلية  الربهنة 

قادرين على الولوج اإىل حقيقة الظواهر املفكر 

عن  تفا�صيلها  داخــل  يف  واملــبــحــوث  فيها 

املح�صالت  تلم�ص  بغية  والتجليات  اخلفايا 

الواقعية املوؤكدة.

كثرية  وق�صايا  ظواهر  الأدبـــي  نقدنا  ويف   

يخالطها اجلّد والجتهاد والإخفاق واللتبا�ص 

وقد تعرتيها هنات وتو�صحها �صمات وتتداخل 

اأو هي  اإما لطائف وابتداعات  فيها مناٍح هي 

�صوائب واأ�صنات. ولي�ص ي�صرياً و�صع اليد عليها 

 والواعي، كما اأّن 
ّ
كلها اإل باعتماد التفكري احلر

جتاهلها وتركها من دون تفكر فيها متمادين 

والأدب  بالنقد  �صيوؤدي  لها  الكرتاث  عدم  يف 

اإىل نتائج قد ل حتمد عقباها.

من هنا تغدو اأهمية اأن يرافق نقدنا التطبيقي 

اأ�صا�صات   يبحث يف 
ٌّ
 ونظر ذهني

ٌّ
 جتريدي

ٌ
فكر

متحي�صًا  ــه  ــاق اآف وميح�ص  الــنــقــدي  الفعل 

على  وي�صعنا  الأ�صباب  على  يوقفنا  فل�صفيًا 

وظائفنا،  ن 
ّ
نح�ص بها  التي  الكيفيات  جــادة 

دقيقة. وحــلــول  مالئمة  معاجلات   مقدمني 

وهذا ما يوؤكد اأهمية اأن تكون لنا روؤانا النقدية 

بتحررنا  ن�صعر  وجتعلنا  جتاربنا  تالئم  التي 

التفاعل  اأهمية  مدركني  التبعية  من  العقلي 

ومبا  والتاأثري  التاأثر  من  اأ�صا�ص  على  العاملي 

الّت�صاركية  ويجعل  الإن�صانية  املعرفة  يغني 

ة بال مراكز ول اأطراف. 
ّ
عمومي

ة ما مل نت�صامن 
ّ
ولن تكون لفكرنا النقدي اأهمي

ا 
ّ
جماعي ا 

ّ
علمي ت�صامًنا  بع�صا  بع�صنا  مع 

اأخرى، حاملني  بالتبني تارة وبالتقومي تارة 

 على التفاعل معنا فيما ت�صامنا 
ّ
الفكر العاملي

معه اأو عار�صناه.

ة اجلماعية �صناعة لثقافة 
ّ
ويف هذه الت�صامني

املعريف  احلــراك  يكون  فيها  متجددة  ة 
ّ
عربي

نظري  جهد  اأي  فيه  �صفه 
ُ
ي ل  �صامال  حراًكا 

بل  جزئي؛  اأو  فــردي  اأنــه  على  اإليه  نظر 
ُ
ي ول 

ترتاكم  عقلية  طاقات  جمموع  من  طاقة  هو 

ما  لكل  واإيقاظًا  وبعثًا  وت�صنيفًا  فرزاً  لتتوالد 

اأو راكد وبهذا  تليد من�صي ومعا�رش متداٍر  هو 

النقدية نه�صة فكرية ل  وحده تكون نه�صتنا 

م�صنوعة ول متكلفة.

من  اإليه  يفد  مبا   
ّ
العربي الناقد  اكتفاء  اأمــا 

من  ته 
ّ
جينالوجي يف  تــراكــم  ــا  وم نظريات 

�صباته  النهو�ص من  له  موا�صعات فلن يحقق 

ناقدنا  و�صيظل  عنه  التبعية  ينف�ص  ــن  ول

حمتاجًا للنقد الغربي. 

يف  بعقود  �صبقنا  الغربي  النقد  اأن  و�صحيح 

هذا  اأن  غري  عليها  والبناء  النظريات  و�صع 

النقدي  بالفكر  جماراته  ميكن  النظري  ال�صبق 

الذي به نزيل �صباتنا، تدعمنا يف ذلك مرحلتنا 

زالت  فيها  التي  ة 
ّ
العوملي بعد  ما  التاريخية 

الندماج  املركزيات و�صار  احلواجز وتال�صت 

نفيد  كيف  عارفني  غايتها،  والتنوع  �صمتها 
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ثمة ضرورة 
أن يرافق نقدنا 
التطبيقي فكٌر 

تجريديٌّ يبحث في 
أساسات الفعل 
النقدي ويمحص 

آفاقه تمحيصاً 
فلسفياً

ة اأو 
ّ
من غرينا باأن ن�صيف اإليه وندعمه بنظري

تبني  وقد  �صه 
ّ
اأ�ص قد  كان  ما  متا�صي  ات 

ّ
نظري

ة 
ّ
�صة اأو خمالفة. لي�ص بحًثا عن نظري

ّ
عليه مقو

توكيدا  واإمنــا  عربية  باأنها  ُتو�صف  ة 
ّ
نقدي

فيها  التي  املعرفية  ويقظتنا   
ّ
الذاتي حلراكنا 

وفكرنته.   النقد  علمنة  يف  خ�صو�صينا   تتجلى 

�صوى   
ّ
العلمي تراجعنا  لــوقــف  �صبيل  ول 

بالتفكري النقدي الذي به نتمكن من اأن ننتفع 

م�صتغلني  �صلبياتنا  ونعالج  اإيجابياتنا  من 

خ�صو�صية  مــن  تنبع  الــتــي  الأ�ــصــئــلــة  على 

اأن  دون  من  وتفكريا  تطبيقا  النقدية  جتاربنا 

د حالنا ناظرين اإىل تلك الأ�صئلة بو�صفها 
ِّ
جنم

اإ�صكاليات معقدة غري قابلة للحل؛ بل بو�صفها 

�صكل  يف  بها  ناأتي  حلوًل  حتتاج  م�صكالت 

طروحات اأو روؤى اأو نظريات ننتجها متاأثرين 

ال�صاحة  �صادت  نظريات  من  لدينا  تراكم  مبا 

مبا  تدعيمها  نحن  ونحاول  العاملية،  النقدية 

 .
ً
هو جديد اأو الإ�صافة اإليها تاأ�صياًل واإجراء

من  نفر  عند  جرت  التي  املحاولت  تلك  اأمــا 

مار�ص  التي  التجارب  بع�ص  قبيل  من  النقاد 

فيها املفكرون النقد الأدبي وبغيتهم مالحقة 

تظل  فاإنها  النظرية؛  م�صتجداته  يف  الآخــر 

يحالف  مل  النجاح  لأن  ل  مبتورة  حمــاولت 

م�صاريع  مبثابة  ظلت  لأنــهــا  بــل  اأ�صحابها 

لأن  اأو  غريية  جماعية  عناية  تلق  مل  فردية 

اأما الفكر  النتاج الأدبي ظل فيها هو الغاية؛ 

له  فل�صفية  قاعدة  تد�صني  و�ــرشورة   
ّ

النظري

فغري مو�صوع يف العتبار اإطالقا.

4ـ التعطيل اإلنتاجي
اأن نكون م�صاهمني يف تطوير النظرية النقدية 

ا فذلك يعني اأننا غري معطلني عن الإنتاج 
ًّ
عاملي

فكريا وعمليا. ومعنى اأن نكون اإنتاجيني يعني 

بو�صفه  الفل�صفي  النظر  جلدوى  مدركون  اأننا 

ميدانا لتحقيق احلراك الفكري احلر الذي عربه 

واملفاهيمية  التجريدية  منظوراتنا  نر�صي 

نظرية  ند�صن  عليها  اأر�صيات  بدورها  لتكون 

يف  وانــخــراًطــا  ا 
ً
وتعميم اإفـــادة  نظريات  اأو 

مق�صدية  وفق  على  والفكر  والنقد  الأدب  عامل 

عقالنية.

ولي�ص العمل على النظرية كالعمل على النقد، 

لأن النظرية حتتاج ا�صتغال العقل اخلال�ص اأو 

العقل  الذي فيه« يجنح  التوا�صلي فعال وقول 

اإىل  املـــوؤدي  والــتــذاوت  الــتــزاوج  اإىل  الكامن 

العقل  كان  واإذا   .
)2(

احلقائق« وتداخل  التفاهم 

اخلال�ص و�صيلة فـ«اإن الغاية الرئي�صة التي تدور 

وقوع  عدم  يف  تكمن  النقدية  النظرية  حولها 

و�صلوكيات  جاهزة  اأفكار  براثن  يف  الإن�صان 

تفر�صها اأو تقرتحها موؤ�ص�صات، وعلى الإن�صان 

اأن يتعلم اأن ما يقوم به يوميا هو ثمرة اأفعاله 

. وهو ما يجعل النقد النظري معرتكا 
)3(

ذاتها«

به  ت�صتبد  فال  وم�صتقال  ا 
ًّ
حر الفكر  يتجلى  فيه 

الأيديولوجيا ول تقيده الدوغماطية ول تعطله 

ال�صلطة.

للنقد  فاإن  اأعالمه؛  الإجرائي  للنقد  كان  واإذا 

هي  النظرية  بو�صف  اأي�صا  اأعالمه  النظري 

»جمموعة من الق�صايا املتعلقة مبيدان معريف 

الرتاكم  ان�صجامها..وهي  يوؤمن  التي  حمــدد، 

ممكن  و�صف  اأعمق  يتيح  ب�صكل  للعلم  املنظم 

نقاد  على  نوؤ�رش  اأن  ميكننا  ول   
)4(

للوقائع«

غربيون  مفكرون  اأو  فال�صفة  هم  اإل  نظريني 

فال�صفة  وجــود  اإىل  عربيا  نحن  نفتقر  بينما 

بالنقد  خا�صة  ومــدار�ــص  م�صتقلني  نقديني 

الأدبي. 

ولي�ص ان�صباط فعل النقد النظري هو ان�صباط 

الأول  جمال  لأّن  نف�صه،  التطبيقي  النقد  فعل 

�صامل  فكر  اإر�ــصــاء  يف  يتمثل  معريف  جمــال 

بينما  واملفاهيم  للمبادئ  وتنويري  و�صارم 

و�صع  يف  يتجّلى  جمايل  جمال  الثاين  جمال 

تعني  قواعد  اأو  معايري  فيه  خم�صو�ص  منهج 

الناقد على حتليل الن�صو�ص الأدبية وتف�صريها 

اإل  نقدية  نظرية  وما من   .
)5(

وتاأويل خفاياها

هي تنطوي على جدوى اب�صتمولوجية بها يغدو 

وكلما  وخمتلفا.  متفاوتا  التطبيقي  الإنتاج 
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النقد النظري 
معترك يتجلى 
ا  فيه الفكر حرًّ

ومستقال؛ 
فال تستبد به 

األيديولوجيا وال 
تقيده الدوغمائية 

وال تعطله 
السلطة

ة جديدة واأ�صيلة اكت�صحت 
ّ
كانت النظرية النقدي

غريها ب�رشطها التاريخي والجتماعي وحّققت 

م�صوؤولياتهم  اأمام  النقاد  ت�صع  م�صادة  ة 
ّ

رج

 النقدية يف �رشورة اخلروج من الأزمة الفكرية.

والإنتاجية النقدية تعني األ يقتنع الناقد مبا 

كان يقتنع به �صابقوه من النقاد، واأن ين�صوي 

ومنتديات  منظمات  داخــل  البحثي  ن�صاطه 

اأبحاثها  لها  دولية  اأو  جامعية  وموؤ�ص�صات 

النقد  درا�صة  يف  اخلا�صة  ومنابرها  الفكرية 

كمناهج ومنطلقات وقيم واختبارات وهو ما 

.
)6(

جنده حا�صاًل يف الغرب

الغرب  يف  النقدية  النظريات  كرثة  كانت  واإذا 

لذا  النقد؛  جدوى  بال  النقاد  بع�ص  اأ�صعرت  قد 

يظل  ذلك  فاإن  وموته؛  اأفوله  ي�صتبقون  راحوا 

النقد  يحاكم  فيه من جتٍن  ما  ب�صبب  حمدوداً. 

ويجعل  القيمة،  نظرية  هي  ــدة  واح بنظرية 

الناقد حكما على الن�ص الأدبي ولي�ص �رشيكا 

يتعامل بانفتاح مع قارئه.

وبعيدا عن جدلية ولدة النظريات وموتها؛ فاإن 

مكرتث  غري  تطبيقاته  يف  يظل  العربي  نقدنا 

اإل  لأية ولدة نظرية ول معرتٍف باأي منظور 

اإذا كان غربيًا. واملح�صلة اأن اأي اإنتاج نظري 

يقدمه الناقد العربي هو معطل اأو موؤود اأ�صال 

والتعايل،  بالنفرة  واإمنا  تبنيه  يف  بالك�صل  ل 

وكاأن ل منا�ص لنا من اأن جند �صالتنا دوما 

عند الآخر الغربي وا�صعني ثقتنا النقدية كلها 

وك�صوفاته،  اجــرتاحــاتــه  اإىل  مطمئنني  فيه 

وح�صبنا بعد هذا كله تبعيتنا التي تغلغلت فينا 

حتى ما عدنا قادرين على التخل�ص منها.

من  الغرب  به  يرفدنا  ما  اأن  من  الرغم  وعلى 

فاإنه  التطبيقي؛  نقدنا  يقوي  فكرية  ات 
ّ
نظري

يف الوقت نف�صه ي�رشفنا عن التفكر يف مراحل 

نقدنا التاريخية، وما فيها من طفرات منهجية 

النقد  و�صول  نتيجتها  كانت  علمية  ومطبات 

الت�صخم والتخمة  اإىل مرحلة  التطبيقي عندنا 

التي منها تتولد اأزمتنا الفكرية يف الأ�صا�ص.

مناق�صاٍت  الأزمــــة  يف  نفكر  اأن  مــن  وبـــدل 

تطبيق  ا�صتبدال  على  نعمل  رحنا  وجــدالٍت؛ 

مبنهج،  ومنهج  بفعل  فعل  ومعاجلة  بتطبيق 

التخ�ص�صية  اإىل  الرحمة  ر�صا�صة  موجهني 

ة 
ّ
بالتاأثري ومرحبني  النطباع  على  ومدارين 

�صار  ب�صببها  التي  الثقافية  النقدنة  بحجة 

ول  اأدوات  يحتاج  ل  متاحًا   
ّ

النقدي التطبيق 

ول  للمفاهيم  �صلطان  فيه  ولي�ص  مرجعيات 

للكتبة  ممكنًا  غدا  بل  لال�صطالحات؛  معايري 

بتطبيقات  مدلني  النقدية  ادعاء  واملتناقدين 

النقد  ــاب  ب يف   
ّ
ت�صب ممــار�ــصــات  يعدونها 

اأدب  �صوى  لي�ص  احلقيقة  يف  وهــي  الثقايف 

العام بال جدوى  ال�صعور  نقدي. ومن ثم تعزز 

النقد اأغرا�صًا ووظائف فرتاجع النقد التطبيقي 

مقتول  هو  الذي  النقدي  الفكر  بله  ته 
ّ
جدي عن 

ومعدوم اأ�صاًل.

 

5ـ الالاكتراث لالنقطاع
خلطورة  يكرتثون  ل  العرب  النقاد  من  كثري 

التوا�صل جتديداً وتنويعًا،  النقطاع و�رشورة 

يف  راك�صة  العربي  النقد  عجلة  يجعل  ما  وهو 

مكانها ل تتطور ول تتوا�صل اإل بطفرات غري 

اإذا تقدمت كان تقدمها مبتوراً  مدرو�صة حتى 

وطارئًا. وما كان للنظريات الغربية اأن تتطور 

تالقحًا  واملفكرين  النقاد  تالقح  لول  وتتقدم 

فنوثروب  ويطوره،  ال�صابق  الالحق  يجدد  فيه 

فراي و�صع نظريته النقدية بناء على �صخريته 

موري�ص  وطــور  اليوت   . �ص  ت.  معيارية  من 

بالن�صو املنظور الفكري لالأجنا�ص على خلفية 

وفكك  الأر�صطية،  املدر�صة  مقايي�ص  تفنيده 

باحلفر  املوؤلف  موت  جماليات  فوكو  مي�صيل 

يف جماليات اإحيائه. 

من   
ّ

النظري التوا�صل  هذا  وراء  ما  يخفى  ول 

يفتقده  ما  الغربي، وهو  امل�رشوع  بكلية  وعي 

ناقدنا  يظل  ثم  ومن  املعا�رش.  العربي  نقدنا 

واإذا  وا�صحة.  نقدية  م�صاريع  بال  تطبيقيًا 

فاإنه  نظري  م�رشوع  له  وكــان  احلــظ  حالفه 

للتوا�صل   
ّ
جماعي اكـــرتاث  بــال  فــرديــًا  يظل 
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ــدراج  الن هو  الغالب  فيكون  معه.  املدر�صي 

بالغرب  تلحقنا  ة 
ّ
هرمي تراتبية  �صمن  النقدي 

فال ن�صتطيع منها فكاكًا ول نقدر على املروق 

عليها، ثم ملاذا منرق ول اعرتاف لنقدنا اإل مبا 

 ا�صتوعبه من نظريات غربية �صكال وحمتوى ؟!!

نقدنا  ي�صهد  األ  كله  ذلــك  بعد  غريبًا  ولي�ص 

ة 
ّ
وجتديدي نوعية  م�صاريع  الــراهــن  العربي 

احلــيــاة  جمــــالت  ــن  م جمـــال  عــلــى  ت�صتغل 

نحن  اإن  اندها�ص  ل  كما  والثقافية  الأدبية 

اجــرتاراً،  نف�صه  يجرت  الأكادميي  النقد  وجدنا 

مراجعات  �صكل  يف  ينت�رش  نقد  عـــداه  ــا  وم

فيها  ي�صري  نقدي  طريق  خارطة  بال  وعرو�ص 

مع�صالت. ول  مطبات  ول  عوائق  بال   الناقد 

ولــكــي يــكــون لــنــا اكــرتاثــنــا ملــا هــو نظري 

وباآفاق  مفاهيمي جتريدي  ومبالتنا مبا هو 

نرى  النقدية،  جتاربنا  خ�صو�صية  من  تنبع 

�رشورة العمل مبا ياأتي:

ق�صايا  حول  بيننا  املعريّف  اجلدل  تن�صيط   )1
مقو�صني  الوجود،  وظواهر  والأدب  الإن�صان 

على  امل�صافات  ومقربني  النــعــزال  حواجز 

امل�صتويني اجلامعي وغري اجلامعي.

من  النقدي  والبحث  البتكار  روح  ت�صجيع   )2
بالأبحاث  متخ�ص�ص  )معهد  تاأ�صي�ص  خالل 

حقيقة  على  نقف  لعلنا  العربية(  النقدية 

تاريخنا  يف  النظر  معيدين  الفكرية  اأزمتنا 

خلفياتنا  تر�صد  درا�ــصــات  وا�صعني  النقدي 

من  لدينا  وما  املنهجية  وحتولتنا  املعرفية 

تطورات اأو طفرات نقدية.

3( اأن ننف�ص من عقولنا فكرة التباع ونتحرر 
كل  �صبب  هما  اللذين  ــرتار  والج التكرار  من 

م�صاكلنا النقدية ويف مقدمتها الفقر الفكري.

من  تبعة  بو�صفها  باملناهج  الهتمام   )4
النظر  اأي  العك�ص  ل  النظريات  اجرتاح  تبعات 

خارجية  نقدية  نظريات  اأنها  على  للمناهج 

وداخلية وبنيوية وقرائية. 

التعريب  غلواء  املرتجمون  النقاد  يقلل  اأن   )5
نقدنا  من  املميز  ترجمة  خالل  من  الآخر  عن 

اإىل لغات اأخرى. 

النقد  يف  نظرية  امتالكنا  اإن  القول  ــوؤدى  م

م�صتقاًل  نقديًا  فكراً  امتلكنا  اأننا  يعني  الأدبي 

لهويتنا  توكيداً  ويتاأثر  يــوؤثــر  اأن  لــه  ميكن 

وتاأ�صي�صًا مل�صاريعنا النظرية العربية القادمة. 

قدمناه من معوقات ومعرقالت هو  ما  ويظل 

دون  واحلائل  النقدية  اأن�صطتنا  يف  املتحكم 

الأقل  يف  بلورتنا  اأو  نقدية  نظرية  �صياغتنا 

مدر�صة يف كل نظرية نقدية عاملية.
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بين ماضوية مغلقة 
وراهنية تنبهر بالحداثة

البحُث في 
النظرّية النقدّية 

يتجاوز حدوَد 
المعرفة العلمّية 

إلى إحساس 
الّذات العربّية 

باإلخفاق 
واالستالب 

الناجمْين عن 
انقطاع مسيرة 
الّذات الحضارية

االتجاهات والتصّورات

ة 
ّ
العربي ة 

ّ
النقدي ة 

ّ
النظري يف  البحُث  يتجاوز 

باملفاهيم  امُلّت�صلة  ة 
ّ
العلمي املعرفة  حــدوَد 

والّنقد  والأدب  باملناهج  ة 
ّ

اخلا�ص واملعارف 

بــالإخــفــاق،  ــة 
ّ
الــعــربــي ــــّذات  ال اإحــ�ــصــا�ــص  اإىل 

انقطاع  عن  الناجمني  بال�صتالب  و�صعورها 

�صاهمة 
ُ
الـم وغياب  احل�صارية،  الــّذات  م�صرية 

الفاعلية  ونق�ص  الكويّن،  املعريّف  الإنتاج  يف 

ة 
ّ
ة يف اإجناز امل�صاريع الفكرية والتنموي

ّ
العلمي

ال�ّصاملة. وهذا يعني اأّن هناك رغبًة عارمًة لدى 

جميع الأمم وال�صعوب والثقافات يف اأْن حتظى 

املعرفة ون�رشها  لإنتاج  يوؤهلها   
ّ

بدور مركزي

وتداولها.

الواقع  مــاألــوف  ــفــارق 
ُ
ي ر 

ّ
الت�صو هــذا  ولــعــّل 

ة املاثلة التي 
ّ
جايف احلقائق العلمي

ُ
املعريّف، وي

اإنتاج علوم  اإىل  امية 
ّ
الر تها نظرية املعرفة 

ّ
اأقر

ات 
ّ
والهوي الثقافات  تتجاوز  طلقة 

ُ
م ومعارف 

ة 
ّ
والريا�صي الطبيعة  العلوم  فاأنتجت  والأُمم؛ 

وتــداول  اأهــدافــهــا  تعميم  بهدف  والل�صانية 

 
ُ
تاح

ُ
ًة �صاملًة ي

ّ
خُمرجاتها لتغدو ح�صيلًة اإن�صاني

جلميع الثقافات والأمُم النتفاُع بها بعيًدا عن 

ات.
ّ
ات وال�ّصعوبي

ّ
ات والع�صبي

ّ
املركزي

 
َ

غياب يعني  عربية  ة 
ّ
نقدي ة 

ّ
نظري عن  احلديُث 

الآخـــر  منتجات  ــع  م والــتــوا�ــصــل  الــتــفــاعــل 

ة، واإي�صاَد منافِذ قبول الآخر والنفتاِح 
ّ
املعرفي

معارفه  ومنظومة  نجزاته 
ُ
وم ّدخراته 

ُ
م على 

الآخر  بنظرية  الإقــرار  اأّن  عن  ف�صال  واأفكاره. 

ة 
ّ
نقدي نظرية  بو�صفها  اإليها  والنظر  النقدية 

ا عن خ�صو�صيات الّذات 
ًّ
ة يت�صمنان تخلي

ّ
كوني

ة، 
ّ
ا من ا�صتحقاقات بناء الهوي

ً
العربية، ومتّل�ص

ا 
ً

ات التنمية ال�ّصاملة، وتخّل�ص
ّ
اًل من حتدي

ّ
وتن�ص

ة التي اأُنتجت عرب 
ّ
ة العربي

ّ
من الأر�صدة املعرفي

قرون طويلة �صاهم فيها العرب وامل�صلمون يف 

ة. وباملقابل فاإّن �َصغَف 
ّ
اإنتاج املعرفة الإن�صاني

ة 
ّ
عربي ة 

ّ
نقدي نظرية  باإنتاج  ة 

ّ
العربي ــّذات  ال

ة ت�صعى اإىل الإفالت من 
ّ
يك�صف عن اإرادة معرفي

ة من جهة، وعن توٍق اإىل 
ّ
ات الآخر النقدي

ّ
مركزي

ا�صتئناف ال�رشوط احل�صارية الذاتية للم�صاهمة 

ة من جهة اأُخرى.
ّ
ة العاملي

ّ
ة النقدي

ّ
يف النظري

منظومُة  ة 
ّ
العربي النقدية  ة 

ّ
بالنظري ُد 

َ
ْق�ص

ُ
ي

التي  الّذاتية  واملعارف  والت�صورات  الأفكار 

ون�صو�صها  ظواهرها  قاربة 
ُ
م من  الذاَت  مُتّكُن 

غري  املختلفة  وظواهرها  عة 
ّ
املتنو وحقولها 

انغالًقا  بال�رشورة،  ن، 
ّ
يت�صم الطموح  هذا  اأّن 

 ما اأُجْنز عرب قرون ما�صية 
َ
على الّذات واجرتار

هيثم سرحان
ناقد وأكاديمي  أردني
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الشغف بإنتاج 
نظرية نقدّية 
يكشف إرادًة 

معرفّية تسعى 
لإلفالت من 

مركزّيات اآلخر،  
توقاً  الستئناف 

الشروط 
الحضارية 

الّذات  اأّن  عن  ف�صاًل  وتاأوياًل.  ا 
ً
وتف�صري ا 

ً
�رشح

تراثها  اإنتاج  ــادة  اإع من  تتمّكن  لن  العربية 

املمتّد لأ�صباب تت�صل بتعدد مرجعيات الرّتاث 

واختالف  منه،  املــواقــف  ع 
ّ
وتــنــو املعرفية 

الإبدالت  وتباين  الراهنة  الثقافية  ياقات 
ّ
ال�ص

احل�صيلة  فاإّن   ،
َّ
َثم ومن  امُلعا�رشة.  ة 

ّ
املعرفي

عن  الناجتة  ة 
ّ
العلمي وامُلخرجات  ة 

ّ
املعرفي

اث �صتكون �صديدة الّتوا�صع وحمدودة الأثر. الرترُّ

ة 
ّ
العربي ة 

ّ
النقدي ة 

ّ
النظري اأ�صئلة  يف  الناظر  اإّن 

ا من القطيعة مع الرتاث 
ً
وب درك اأّن هناك �رشُ

ُ
ي

بداأت بغزو  واأحوال متنوعة  �صياقات  اأحدثتها 

ال�صت�رشاقية  بال�صتطالعات  ت 
ّ
ومــر املغول 

نابليون  بحملة  وانتهت  ة 
ّ
ليبي

ّ
ال�ص واحلمالت 

 
ّ
العربي للعامل   

ّ
الأوروبــي والحتالل  بونابرت 

العرب  روابــط  اإ�صعاف  من  ذلك  عن  نتج  وما 

ا�صتلهام  اإىل  وتطّلعهم  برتاثهم،  وامل�صلمني 

فاإّن  املقابل  ويف  الغرب.  من  الّنه�صة  اأ�صباب 

ا 
ًّ
حتدي ّثُل 

ُ
مي ة 

ّ
النقدي الآخــر  بنظرية  القبول 

باهظة  معرفية  تكلفة  هناك  اإّن  اإذ  م�صاعًفا؛ 

�صتنجم عن هذا القبول تتمّثُل يف اإقبال الذات 

النظرية  هذه  �صياقات  درا�صة  على  ة 
ّ
العربي

الفل�صفية،  مبرجعياتها  والإحاطة  املعرفية، 

ومطالعة  الثقافية،  خلفياتها  على  والنكباب 

نجزاتها 
ُ
م ومتابعة  ة، 

ّ
املنهجي خُمرجاتها 

الهائلة. 

ة 
ّ
العربي الـــّذات  تعرتي  التي  اللتبا�ص  حالة 

ة تك�صُف 
ّ
ة الّنقدي

ّ
بل بناء الّنظري

ُ
�ص �ص

ّ
وهي تتلم

الأوىل:  ؛ 
ّ
العربي بالوعي  ت�صتبّدان  روؤيتني  عن 

يف  التطور  اأ�صباب  جتد  غلقة 
ُ
م ة 

ّ
ذاتي ة 

ّ
ما�صوي

الآخر  نجزات 
ُ
م على  النفتاح  وترف�ص  الرتاث، 

بروؤى  تت�صل  لأ�صباب  ملرجعياته  والن�صياق 

تزدري  راهنية  والأُخرى:  غالبة احل�صارية، 
ُ
الـم

يف  وتــرى  الغربية  باحلداثة   
ُ
وتنبهر الــرتاث، 

اقتبا�ص اأنظمة الغرب املعرفية �صبياًل يف التقّدم 

احل�صارية  ة 
ّ
الع�صبي اأّن  منها  اإدراًكــا  والتطور 

يف   
ٌ
موقع لهما  يعد  مل  ة 

ّ
املعرفي ة 

ّ
وال�صعبوي

اخلطاب الإن�صايّن الكويّن يف الع�رش احلديث. 

ا الّنظرية النقدّية حقاًل معرفيًّ
ا 

ًّ
معرفي حقاًل  غدت  النقدية  ة 

ّ
النظري اأّن  الّثابت 

ع�رش،  التا�صع  القرن  يف  الزدهار  يف  بداأ  خ�صًبا 

ره الغرب 
ّ
ون�صج يف القرن الع�رشين، وهو حقل طو

ة الأوىل 
ّ
 ع�صيَة احلرب العاملي

ّ
 والأمريكي

ّ
الأوروبي

اإىل  اأّدت  ة 
ّ
جذري ت�صّدعات  من  عنها  جنم  ومــا 

ة 
ّ
ة والفا�صي

ّ
الّنازي ة و�صعود 

ّ
البل�صفي ولدة الثورة 

وما متّخ�ص عنها من حروب ودمار. 

 André ة، ح�صب اأندريه للند
ّ
ُد بالّنظري

َ
ق�ص

ُ
ي

للعقل من خالل   
ّ

الّنظري الإن�صاء   ،Lalande
ة 

ّ
ربط النتائج باملبادئ، انطالًقا من اأّن الّنظري

اإىل  انتقالها  قبل  دة 
ّ
امُلجر املعرفة  مو�صوُع 

وبهذا  واملمار�صة.  والختبار  التطبيق  مرحلة 

املثايّل  اخلري  عن   
ُ
ت�صدر ة 

ّ
النظري فاإّن  املعنى 

ات 
ّ
ت�صور اإن�صاء  اإىل  وت�صعى  املح�ص،  واحلّق 

ا مرتبًطا 
ً
كم

ْ ُ
ا حم

ًّ
ا ن�صقي

ً
نّظمة تنظيم

ُ
ة م

ّ
منهجي

التي  املعرفية  واملفاهيم  العلمية  بالت�صورات 

.
)1(

ور اخلري املثايّل واحلق املح�ص
ّ

ت�ص

ا 
ًّ
عقلي اًل 

ّ
تاأم بو�صفها  ة، 

ّ
النقدي ة 

ّ
النظري ت�صعى 

الوقائع  مــن  كبرٍي  عــدد  تف�صري  اإىل  ا،  حم�صً

ا 
ًّ
علمي ا 

ً
تف�صري والق�صايا  والظواهر  والن�صو�ص 

اعتماًدا على فر�صياٍت علمية ت�صتنُد اإىل النزعة 

هي  ة 
ّ
النقدي ة 

ّ
النظري فــاإّن  لذلك  ة. 

ّ
الّتجريبي

املذاهب  زحزحة  اإىل  هادفة  ة 
ّ
عقلي ممار�صة 

الفل�صفات  وزعزعة  ات 
ّ
الأيدولوجي وخلخلة 

ة 
ّ
علمي نظرياٍت  بها  تبدَل 

ْ
َت�ص بــاأْن  ة 

ّ
ال�ّصخ�صي

ة.     
ّ
مات جتريبي

ّ
ًمبقو

ة 
ّ
�صلبي دللًة  يت�صمن  ة« 

ّ
»الّنظري مفهوم  كان 

 من 
ّ
 والتطبيقي

ّ
قابل العملي

ُ
 ي

ّ
زرية؛ فالنظري

ُ
م

تحقق وغري ظاهر 
ُ
جهة، ويرتبُط مبا هو غري م

 كلود 
ّ
من جهة اأُخرى. غري اأّن الفيل�صوف الفرن�صي

يف  ا�صتطاع،   Claude Bernard برنار 

ة« 
ّ
»الّنظري  مفهوم 

َ
اإك�صاب الّتا�صع ع�رش،  القرن 

ة 
ّ
ة هي فر�صي

ّ
ة مفادها اأّن النظري

ّ
دللة تقريظي

العقل  ل�صلطتي  اإخ�صاعها  جرى  ّققة 
ُ

حم ة 
ّ
علمي

قد  برنار  اإّن  بل  فح�صب  هذا  لي�ص  والّتجريب. 

ة يقرتن بقدرتها 
ّ
ة النظري

ّ
اأّن �صالحي ذهب اإىل 
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الحديُث عن 
نظرّية نقدّية 

عربية يعني غياَب 
التفاعل مع 

منتجات اآلخر 
المعرفّية، وإيصاَد 

منافِذ االنفتاِح 
على منظومة 

معارفه وأفكاره

ر الّدائم، وا�صتيعاب الوقائع اجلديدة. 
ّ
على التطو

ر، وتخّليها 
ّ
ويف حال توّقف النظرية عن التطو

اتها، 
ّ
عن اختبار مفاهيمها ومقولتها وفر�صي

تغدو  فاإنها  راتها 
ّ
ت�صو م�صاءلة  عن  وتراجعها 

ا يّت�صم بثبات مبادئه وا�صتقرار مفاهيمه. 
ً
مذهب

لوازم  من  �صفة  الكمال  فــاإّن  اأُخــرى  وبعبارة 

ــعــار�ــصُ 
ُ
وي ة 

ّ
النظري �ــصُ 

ّ
ــقــو

ُ
ي الــذي  املــذهــب 

جايف 
ُ
وي ة 

ّ
املعرفي بنيتها  خالف 

ُ
وي منطقها 

.
)2(

ّ
طموحها املنهجي

واملو�صوع  الّذات  بني  العالقة  ُة 
ّ
النظري تدر�ص 

ُتنتجها   Representations متّثيالت  عرب 

املعارف  اإنــتــاج  اآلــيــات  عــن  لتك�صف  ـــّذات  ال

وقوانينها وقيمتها وحدودها واآفاقها.

تتاأ�ص�ص  ة 
ّ
النقدي النظرية  فاإّن  اأُخرى  وبعبارة 

وذخــريتــهــا  مبمتلكاتها  ــــّذات  ال وعـــي  عــلــى 

ية 
ّ

ة وذاكرتها الّن�ص
ّ
ناتها اللغوي

ّ
ة ومكو

ّ
املعرفي

لها الثّقايّف.
ّ
تخي

ُ
وم

ل يختلف هاج�ص النظرية النقدية العربية عن 

اإّن هاج�صها،  اإذ  النقدية؛  النظريات  غريها من 

اأنتجتها  ٍة 
ّ
معرفي اأَر�صدٍة  من  عنه   

ُ
ت�صدر مبا 

يف  الّتداخل  عميقة  حقول  يف  ة 
ّ
العربي الــّذات 

 ومعارَف هائلة ارتبطت بالقراآن 
ّ
الرّتاث العربي

ة 
ّ
العربي الّثقافة  يف  ية 

ّ
الن�ص ومركزيته  الكرمي 

املناهج   
ُ
اإنتاج هو  ة، 

ّ
العربي ة 

ّ
النقدي ة 

ّ
النظري

ة 
ّ
نات الن�صو�ص الأدبي

ّ
ة الكا�صفة عن مكو

ّ
النقدي

ة والك�صف 
ّ
وحتليلها وا�صتنباط معاملها اجلمالي

عة 
ّ
املتنو واأبنيتها  ومقا�صدها  عالماتها  عن 

ة 
ّ
وتاأويلي ة 

ّ
علمي تف�صريات  اإجنــاز  ــل  اأج من 

لطبيعة الأدب والإن�صان والروؤى امُل�صّكلة للعامل 

تّدة 
ُ

مم �ــصــريوراٍت  عرب  والّن�صو�ص  والــوجــود 

بالواقع  ترتبط  ــالت  واإح ّت�صلة 
ُ
م وتفاعالت 

امُلت�صل باخلطاب.

 النظرية النقدّية وأسئلة النهضة
موقفان  العربيَة  النقديَة  النظريَة  تــنــازَع 

اإىل  ا 
ًّ
تاريخي يرجعان  متباينان  اأ�صا�صيان 

�صّكلت مالمح ع�رش  التي  الع�صرية  املخا�صات 

النه�صة )1798 - 1939( الذي �صهد جدالت 

الفكرية  الجتـــاهـــات  خمتلف  بــني  وا�ــصــعــة 

ة 
ّ
والدينية وال�صيا�صية والأدبية يف البالد العربي

التي كانت قد قبعت خم�صة قرون حتت �صيطرة 

  .
)3(

ة
ّ
ثماني

ُ
الدولة الع

 
ّ
الإحيائي الجتــاه  يف  الأول  املوقف  يتمّثُل 

فواعل  عــن  اث 
ّ

الــــرت يف  البحث  اإىل  ــي  ــّداع ال

النه�صة  باأّن  اإمياًنا  الّتقّدم  وبواعث  النبعاث 

ة ذاتية، لذلك بحث ُدعاة هذا الجتاه، يف 
ّ
عملي

ة قابلة لال�صتئناف، 
ّ
رات معرفي

ّ
الرتاث، عن ت�صو

اآداب العرب وعلومهم يف الأع�رش  ووجدوا يف 

اللغوي  عمرانهم  بناء  يف  ــرادهــم 
ُ
م الّزاهية 

الّت�صّدعات  اعرتته  الــذي   
ّ

والنقدي  
ّ
والأدبـــي

الدولة  مقاليد  على  العرب  غري  �صيطرة  بفعل 

واآدابــهــا  العربية  اللغة  واإ�ــصــابــة  ة، 
ّ
العربي

بالنحطاط والّتخلف واجلمود، وتداعي بنيان 

زيدان  جرجي  و�صفه  ما  على  الثقايف  العرب 

قّدروا  الذين  �صتاين 
ُ
الب وبطر�ص  �صيخو  ولوي�ص 

تاريخ »ع�صور النحطاط« باملدة الواقعة بني 

اإىل   1258 �صنة  بغداد  على  هولكو  ا�صتيالء 

.
دخول نابليون الأول م�رش �صنة 1798)4( 

اأّن  منا�رشوه  فــريى   
ّ

التجديدي املوقف  ــا 
ّ
اأم

هو  ة 
ّ
الغربي احل�صارة  باأ�صباب  العرب  ات�صال 

واليقظة  امُلرجتى  النهو�ص  للعرب  ي�صمن  ما 

املاأمولة؛ ذلك اأّن النه�صة ل ت�صتدعي العودة اإىل 

املا�صي بل ت�صتوجب ا�صتطالع الواقع وتتطلب 

ا�صت�رشاف امل�صتقبل. على اأّن مكمن امُلفارقة يف 

بدخول  يرتبط  التجديديني  النه�صويني  خطاب 

نابليون  حملة  يف  م�رش  اإىل  ــا 
ً
غــازي الــغــرب 

العرب  لقاء  عــربه  حتقق  اإذ  ل؛ 
ّ
الأو بونابرت 

التي  ة 
ّ
الأوروبي بالغرب وولدة �صدمة احلداثة 

تقاذفها  التي  ة 
ّ
العربي الذات  اأزمة  عن  ك�صفت 

من  املفقودة  والــّذاكــرة  املا�صي  اإىل  احلننُي 

وامُل�صتقبل  القائم  احلا�رش  اإىل   
ُ
والّتطّلع جهة، 

هذه  عن  جنم  وقد   .
)5(

اأخرى جهة  من  املن�صود 

ال�صدمة ارتداُد طائفة وا�صعة من اأبناء العربية 

معارف  نحو  اأنظارهم  وت�صعيد  تراثهم  عن 
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لن تتمّكن الّذات 
العربية من 

إعادة إنتاج تراثها 
لتعدد مرجعياته 

المعرفية 
وتنّوع المواقف 

منه، واختالف 
الّسياقات 

الثقافية الراهنة 

ة ومنجزاته 
ّ
ف اإىل اأنظمته الفكري

ّ
الغرب، والّت�صو

 .
ّ

 وا�صتالب غرائزي
ّ
ة يف نزوع اغرتابي

ّ
العقلي

�صائر  عن  ة 
ّ
العربي ة 

ّ
النقدي النظرية  تنف�صل  ل 

ة 
ّ
النظري تتحقق  ميكن  ل  اإذ  النه�صة؛  مات 

ّ
مقو

ة يف ظل وقائع موتورة، واأو�صاع 
ّ
ة العربي

ّ
النقدي

�صطربة 
ُ
م ودول  ماأ�صورة،  وجمتمعات  ماأزومة، 

فيها  وت�صود  ة، 
ّ
واحلري ة 

ّ
الدميقراطي فيها  تنعدم 

يف  التخّلف  واأمنــاط  ف 
ّ
التع�ص واأ�صكال  املظامل 

من  ل 
ّ
ولع احليوية.  املــجــالت  خمتلف  ت�صيري 

الغربية  ة 
ّ
النقدي ة 

ّ
النظري توّطن  اأْن  امُلفارقات 

يف  الغربية  احلداثة  منتجات  اأبــرز  متّثُل  التي 

ا. 
ًّ
قة معرفي

َّ
ا واملعو

ًّ
ة امُلختّلة بنيوي

ّ
الثقافة العربي

ور 
ّ

�ص مبثل هذا الت�ص
َ
وقد كان مالك بن نبي قد َهج

ي�صع  اأْن  لأحــٍد  يجوز  ل  فاإّنه  »وعليه،  فقال: 

ته ومركزها، بل 
ّ
غفاًل مكان اأُم

ُ
احللوَل واملناهج م

يجب عليه اأْن تن�صجم اأفكاره، وعواطفه، واأقواله، 

فيها  التي  املرحلة  تقت�صيه  ما  مع  وخطواته 

ا اأْن ي�صتورد حلوًل من ال�رّشق اأو الغرب، 
ّ
ته، اأم

ّ
اأُم

�صاعفًة للّداء. اإذ 
ُ
هد، وم

ُ
فاإّن يف ذلك ت�صييًعا للج

.
)6(

كّل تقليٍد يف هذا امليدان جهٌل وانتحار«

يف  تكمُن   
ّ
التوفيقي النه�صة  خطاب  حمنة 

الرّتاث،  اإحياء  مني: 
ّ
مقو بني  اجلمع  اإىل  �صعيه 

ة 
ّ
 املعزول عن �صياقاته املعرفي

ّ
والّتمّدن الغربي

ة. ومن مظاهر هذا اخلطاب 
ّ
و�رشوطه احل�صاري

من  اأكرث  التمّدن  م 
ّ
مبقو الن�صغال  اإىل  النزوع 

النزوع اإىل تطوير نظريات اإحياء الرتاث، فكان 

�صوؤال  على  والإ�صالح  الّتمّدن  �صوؤال  غلب  اأّن 

  .
)7(

ة
ّ
الرتاث والهوي

والرتاث  ة 
ّ
والهوي والّذاكرة  الّذات  اإىل  الرتــداد 

ك�صف، يف كثري من 
َ
ي النقدية  النظرية  بناء  يف 

ة املا�صي وثبات الرّتاث 
ّ
وجوهه، عن مع�صومي

الرتاث  ة 
ّ
�صندي ة مثاليته من جهة وعن 

ّ
وقد�صي

املا�صي من جهة  ة 
ّ
لف ومعياري

ّ
ال�ص ة 

ّ
ومرجعي

 قا�رشة عن بلوغ مقا�صد 
ٌ
. وهي وجوه

)8(
اأُخرى

ة 
ّ
الإبداع يف ال�صتغال على فواعل الرتاث احلي

راته 
ّ
ت�صو ومراجعة  توّهجه،  مكامن  والتما�ص 

ة الرّتاث 
ّ
والبحث يف تفعيل اأن�صاقه، ولعّل �صلفي

يف  الفاعلة  التاريخية  الــروؤيــة  غياب  تــوؤّكــد 

ا 
ًّ
ا مو�صوعي

ً
تناول الرتاث والنتفاع به انتفاع

بعيًدا عن الجرتار والّتكرار ومبادئ املقاي�صة 

ة املتمثلة بقيا�ص اجلديد على القدمي 
ّ
التطويعي

.
)9(

وال�ّصاهد على الغائب

الّثقايّف والّتابع  ة 
ّ
العربي ة 

ّ
النقدي  النظرية 

احلــديــث،  الع�رش  يف   ،
ّ
الــعــربــي الأدب  �صهد 

ة 
ّ
الإبداعي والأجنا�ص  الأ�صكال  ا يف 

ً
ا كبري

ً
ر

ّ
تطو

فيها  �صاهم  كثرية  عــوامــل  بفعل  عة 
ّ
املتنو

النه�صة  ع�رش  يف  الغرب  على  العرب  انفتاح 

النظام  هيمنة  عن  ف�صاًل  باآدابهم،  والتاأّثر 

ال�صياقات  عن  متّخ�ص  الذي   
ّ
العاملي  

ّ
الأدبــي

 ،
ّ
ة وتاأثريها يف الأدب العربي

ّ
احل�صارية الغربي

التي  ة 
ّ
ال�صتعماري الهيمنة  وقد ترافق ذلك مع 

 واآدابه ولغته. 
ّ
�صيطرت على العامل العربي

 
ّ
الأدبــي النظام  كونية  فــاإّن  اأُخــرى،  وبعبارة 

ة التي 
ّ
ة الأوربي

ّ
ُد املركزية الغربي

ّ
 جُت�ص

ّ
العاملي

اإىل تنميط الآداب العاملية واملنظورات  تهدف 

  .
)10(

ة يف مقاربة اآداب الأُمم وال�ّصعوب
ّ
النقدي

ل من 
ّ
كان الكاتب الأملاين غوته Goethe اأو

 Weltlieratur 
ّ
�صاغ مفهوم الأدب العاملي

اأو World Literature �صنة 1827. وهو 

 جمموعًة 
ّ
 اإىل »دائرة وا�صعة ت�صم

ُ
�صري

ُ
 ي

ٌ
مفهوم

ة والو�صيطة واحلديثة، 
ّ
كبريًة من الآداب القومي

الّدائرة،  هذه  من  املركز  يف  ها  بع�صُ ع  يتو�صَّ

يف حني يقبع بع�صها الآخر يف املحيط منها، 

فيما  قة 
ّ
تفر

ُ
م موا�صع  الّثالث  البع�ُص  وي�صغل 

.
)11(

حيط«
ُ
بني املركز والـم

ــة 
ّ
اأوروبــي نزعة  عن   

ّ
العاملي الأدب   

ُ
وي�صدر

الذي   
ّ
الغربي الأدب  يف  ترى  تعالية 

ُ
م ة 

ّ
مركزي

والأودي�صا   Iliad الإلياذة  اإىل  جــذوره  تعود 

Odyssey والإنياذة Aeneid مركَز الأدب 
ة 

ّ
الأوروبي غري  الآداب  اأّن  حني  يف   ،

ّ
العاملي

يطها. 
ُ

تقع على هام�ص الآداب الغربية ويف حم

اأّن  على  الربهنة  اإىل  النزعة  هــذه  وت�صعى 

 Western Literature  
ّ
الغربي »الأدب 

ة، 
ّ
الفني اته 

ّ
وتقني ة، 

ّ
والفرعي الرئي�صة  باأجنا�صه 
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أزمة خطاب 
النهضة التوفيقي 

تكمن في سعيه 
إلى الجمع بين 

مقّومين : إحياء 
التراث، والتمدن 

وقيمه  والجتماعية،  ة 
ّ
النف�صي اته 

ّ
وح�صا�صي

 
ُ
م

ّ
ُتقو  

ٌ
معيار ة، 

ّ
الإن�صاني وم�صاغله  ة، 

ّ
اجلمالي

 
ّ

به الآداب الأخرى، وتقي�ص من خالله تقّدم اأي

.
)12(

اأدب اآخر«

مقولًة  بو�صفه  الأدب،  مفهوم  كــان  واإذا 

نزعة  على  يقوم  حابة، 
ّ
بالر تت�صم  ًة 

ّ
مو�صوعي

ة 
ّ
واللغوي يا�صية 

ّ
ال�ص احلــدوَد  تتجاوز  ة 

ّ
اإن�صاني

َة 
ّ
العرقي اِت 

ّ
واخل�صو�صي جهة  من  ة 

ّ
والإقليمي

اأّن  يعني  ذلك  فــاإّن  اأُخــرى  جهة  من  َة 
ّ
والّديني

 ينطوي على تنميط اآداب العامل 
ّ
الأدب العاملي

على  يتعنّي  وعندما  اتها؛ 
ّ
وم�صادرة خ�صو�صي

ة 
ّ
الغربي احلداثة  حماكاة  ة 

ّ
الغربي غري  الآداب 

ومتّثل   Western Modernization
ا لها واإفقادها 

ً
قيمها، فاإّن هذا يت�صمن تغريب

ة، الأمر الذي 
ّ
خ�صو�صياتها و�صياقاتها املعرفي

ع 
ّ
التنو على  الق�صاء  اإىل  التَّطّلع  عن  يك�صُف 

ومن  الآداب،  يف  والتعّدد  الختالف  واإلــغــاء 

ة 
ّ
الغربي ة 

ّ
املرجعي ذا   

ّ
العاملي الأدب  فــاإّن  ّثم 

ا  ا ملفهوم الأدب نف�صه، وتناق�صً ن تقوي�صً
ّ
يت�صم

.
)13(

 نف�صه
ّ
مع الأدب العاملي

ة 
ّ
النقدي ة 

ّ
النظري خطورة  فاإّن  ذلك  على  وبناء   

املناهج  اإنتاج  اإىل  تطلعها  يف  تكمن  ة 
ّ
الغربي

والروؤى والت�صورات التي متّخ�صت عن حما�صن 

ــعــادًل 
ُ
م لتكون  والفل�صفية  الفكرية  الــغــرب 

ا ثابًتا قاباًل للتعميم والتداول والهيمنة 
ًّ
مو�صوعي

ة 
ّ
والنقدي ة 

ّ
الأدبي املمار�صات  على  يطرة 

ّ
وال�ص

ة، 
ّ
لالأمم وال�صعوب الواقعة خارج املركزية الغربي

ة 
ّ
مركزي عن  ة 

ّ
الغربي ة 

ّ
النظري �صدور  عن  ف�صاًل 

 الذي جتاوز 
ّ

خها الغرب ال�صتعماري
ّ
ة ر�ص

ّ
معرفي

ة ونفي 
ّ
ال�صماوي اللغات  الطعن يف  اإىل  مركزيته 

ولعل  داءة، 
ّ
بــالــر ورميها  عنها  القدا�صة  �صفة 

اإحالل املقاربة الفيلولوجية يف بحث لغة ال�صماء 

املقد�صة  الن�صو�ص  مركزية  نق�ص  اإىل  يهدف 

امية 
ّ
تها من جهة واإىل تقوي�ص اللغات ال�ص

ّ
وعلوي

ة من 
ّ
الأوربي الهندية  الثقافة  وم�صاواتها بلغات 

اإرن�صت   
ّ
جهة اأخرى. وح�صب امل�صت�رشق الفرن�صي

لغات  ح�صور  فــاإّن   Ernest Renan رينان 

ال�صماء عرب الكتب املقّد�صة ل يجعل تلك اللغات 

الن�صو�ص  �صبقت  لو  »حتى  ال�صدارة  موقع  يف 

اإدوارد  ــق  ووف  .
)14(

الغرب« يف  كلها  الأخـــرى 

الن�صو�ص  حياة  فاإّن   Edward Said �صعيد 

اعات 
ّ

بال�رش حمكومة  واملناهج  ات 
ّ
والنظري

فهي  الّدامية؛  احلــدود  يف  ة 
ّ
امل�صتمر والإقــامــة 

لها  ة 
ّ
ــو ق ل  مــثــايّل  عــامل  يف  وادعـــًة  ت�صري  »ل 

الن�صو�ص  اإنتاج  عالقات  اأّن  اإىل  اإ�صافة  فيه«، 

فيها  يت�صاوى  ل  عالقات  واملناهج  والنظريات 

.
)15(

اأطراف اخلطاب

ة ومنتجاتها املنهجية 
ّ
ة الغربي

ّ
اإّن النظرية النقدي

يطرة، 
ّ
ل تنف�صل عن اإرادة الغرب ونزوعه اإىل ال�ص

املركزية  لنزعة   
ّ
اخلتامي التتويج  اإنها  بل 

ة وم�رشوعها الكولونيايل وتطلعاتها يف 
ّ
الغربي

ات واجلماعات. 
ّ
الهيمنة والّتحكم يف بناء الهوي

 Subaltern التَّابع  درا�صات  اإىل  وا�صتناًدا 

يف  ا 
ًّ
اأ�صا�صي مكوًنا  متّثل  التي   Studies

 Postcolonialال�صتعمار بعد  ما  خطاب 

وال�صتعمار  الإمربيالية  فاإّن   Discourse
ُتعيد  �صاملة  هيمنة  مفاهيم  بناء  اإىل  يعمدان 

مرتهنًة  لت�صبح  كّلها  العالقات  اإنتاج  اإعــادة 

الذي  الوقت  َداراته يف 
َ
وم الكولونيايل  باملركز 

احل�صارية  ثــات 
ّ
املــور زعزعة  على  فيه  تعمل 

ر 
َ
م

ْ
َتع

ْ
�ص

ُ
ة التي ميلكها الــم

ّ
وخلخلة الأعراف الأدبي

ا اأميًنا من 
ً
وتاأمني الظروف املالئمة جلعله تابع

ة وتقوي�ص 
ّ
ة والأدبي

ّ
خالل تفكيك اأبنيته الثقافي

.
)16(

ته ون�صف تخييله الثقايف
ّ
مفهوم اأم

ة 
ّ
ة عربي

ّ
بهذا املعنى فاإّن الدعوة اإىل نظرية نقدي

د على 
ّ
يندرج يف مقاومة خطاب ال�صتعمار والر

خالل  من  ني؛ 
ّ
العاملي والأدب  النظرية  اأطروحة 

البحث يف اخل�صو�صيات والعالقات والنتماءات 

جتريد  خالل  ومن  جهة،  من  ة 
ّ

اخلا�ص ة 
ّ
النقدي

وخمرجاتها  ة 
ّ
الغربي النقدية  النظرية  خطاب 

ــة 
ّ
واملــركــزي ال�صلطة  مــن  والنقدية  املعرفية 

التفاعلية  بالكتابة  بالرّد  وذلــك  الغا�صمتني، 

ة 
ّ
التوا�صلية بني الرتاث العربي والّنظرية النقدي

ة.   
ّ
ة بعد جتريدها من حمولتها املركزي

ّ
الغربي
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النظرّية النقدّية 
ممارسة عقلّية 

تهدف إلى خلخلة 
األيدولوجّيات 

وزعزعة 
الفلسفات 
الّشخصّية 

واستبدالها 
بنظرياٍت علمّية 

بمقّومات تجريبّية

مقاومة النظرّية النقدية الغربية
ة يف حدوث 

ّ
اأ�صهم اإخفاق م�رشوع النه�صة العربي

 
ّ
العربي  

ّ
النقدي اخلطاب  يف  ة 

ّ
قهري ا�صتجابة 

وما  الغربية  النقدية  النظرية  تبني  يف  متّثل 

ة. 
ّ
اأدبية ونقدي اأ�صفر عنها من مذاهب ومناهج 

 الذين 
ّ
ومار�ص هذا اخلطاب اأعالم النقد العربي

املناهج  تلك  وتبنوا  املــذاهــب  تلك  اعتنقوا 

ا�صتدارة  يف  الع�رشين  القرن  ات 
ّ
ع�رشيني منذ 

واإ�صاحة  ة 
ّ
الغربي النقدية  النظرية  نحو  كاملة 

منا�صلة  يف  ولعل   .
ّ
العربي الرتاث  عن  مطلقة 

عن  والبحث  م�رش  ة 
ّ
�رشقي نفي  يف  ح�صني  طه 

�صالت بني الثقافة والعقل امل�رشيني والثقافة 

والتاأثري  والتاأثر  والغربيني  اليونانيني  والعقل 

الفتتان  حالت  ظهر 
ُ
ي ما  بينهما  املتبادلني 

اعرتت  التي  معه  التماهي  واأحـــوال  بالغرب 

   .
)17(

خطاب هذه الّطائفة من اأعالم الأدب والنقد

 -  1909( �صاكر  حممد  حممود  ال�صيخ  ّثل 
ُ

مي

انت�رشوا  الذين  العرب  النّقاد  اأبــرز   )1997
ة، 

ّ
الإ�صالمي باأبعادها  ة 

ّ
العربي النقدية  للنظرية 

ة 
ّ
وال�صيا�صي ـــة 

ّ
الأدبـــي »املــنــاهــج  ــوا  وقــابــل

ــة« الــتــي �ــصــادت يف 
ّ
ــة والــّديــنــي

ّ
والجــتــمــاعــي

بالرتياب  الأول  الع�رشين  القرن  منت�صف 

عن  ت�صدر  مناهج  لأنها  ف�ص؛ 
ّ
والر ف 

ّ
والتخو

ة 
ّ
ة الغربي

ّ
ة مع النظرية النقدي

ّ
ا�صتجابات معرفي

التي ي�صفها �صاكر باأنها »كانت تطغى، يومئذ 

كّل  �ُص 
ّ
ويقو دود، 

ّ
ال�ص يهدم  اجلارف،  يل 

ّ
كال�ص

 .
)18(

قائم يف نف�صي ويف فطرتي«

العربية  النقدية  للنظرية  اأّن  �صاكر  ويــرى 

القراآن  تف�صري  كتب  يف  تتمّثُل  را�صخة  اأ�صوًل 

و�رشوحها،   
ّ

النبوي احلديث  ودواويــن  الكرمي، 

واجلرح  الرجال  وكتب  احلديث،  وم�صطلحات 

)علم  الدين  واأ�صول  الفقه،  وكتب  والتعديل، 

الأدب  وكتب  والّنحل،  امللل  وكتب  الــكــالم(، 

التاريخ،  النحو واللغة، وكتب  والبالغة، وكتب 

العربية  املعارف  يف  واأُّلــف  اأُجنــز  ما  و�صائر 

 .
)19(

والإ�صالمية

عربية  نقدية  خ�صو�صية  يوؤ�ص�ص  ا 
ً
�صاكر اإّن 

ى »املنهج 
ّ
�صم

ُ
بقوله: »اعلم اأّن حديثي عن الذي ي

« على وجه التحديد= اأي: 
ّ
الأدبي

والأدب  ال�ّصعر  يــتــنــاول  الـــذي  املنهج  عــن 

بفروعه  الدين  وعلم  والتاريخ،  اأنواعه،  بجميع 

ت�صاربة، 
ُ
املـ مبذاهبها  والفل�صفة  املختلفة، 

 عن الإن�صان اإبانًة عن نف�صه 
ٌ
وكل ما هو �صادر

املتكاملة  ثقافته  يتناول  اأي  وعن جماعته = 

تطاولة 
ُ
الـم القرون  ار 

ّ
تي يف  اإليه  تحّدرة 

ُ
الـم

ه 
ًّ
تعاقبة. ووعاء ذلك كله وم�صتقر

ُ
والأجيال الـم

هو اللغة والل�صان ل غري، ...و«املنهج«، اإمنا هو 

ل�صاٍن، ويف  كّل  ــة، ويف 
ّ
اأُم كّل  اأ�صيٌل يف  اأ�صٌل 

كّل ثقافٍة حازها الب�رش على اختالف األ�صنتهم 

 .
)20(

واألوانهم وِمللهم ومواطنهم«

ي�صف �صاكر احلياة الأدبية بالف�صاد لجنرارها 

ا اأّن 
ً
ر

ِّ
قر

ُ
 ونظريته م

ّ
وراء مناهج الغرب الأوروبي

الأمة العربية امُل�صلمة متلك �صطري املنهج مادًة 

ة الأمة، واأّن 
ّ
وتطبيًقا مكتملني وتامنّي منذ اأولي

على  ا 
ً
ع

ّ
وتنو ا 

ً
واّت�صاع اكتماًل  يزداد  منهجها 

اإّن  بل  والُكّتاب.  العلماء  وتعاقب  نني 
ّ
ال�ص  

ّ
مر

املنهج،  يف  امل�صلمة،  العربية  ــة 
ّ
الأم مّدخرات 

اليونان،  يفوق ما حازته الأمم كلها مبا فيها 

على  ي�صمو  امل�صلمة  ة 
ّ
العربي الأمة  منهج  واأّن 

وهي  احلــا�ــرشة  ــة 
ّ
الأوربــي الثقافة  بلغته  ما 

و�صطوتها  ازدهارها  ة 
ّ
وقم جمدها  ذروة  يف 

 .
)21(

العلمية وهيمنتها املعرفية

وراء  والــلــهــاث  الغـــرتار  بــاعــث  �صاكر  يــعــزو 

اأ�صباب  اإىل  ومناهجه   
ّ
الأوربي الغرب  نظريات 

اأخالقية تت�صل بق�صور الإدراك وغوائل الأهواء 

، وهي 
ّ
م الإميايّن بالدين الإ�صالمي

ّ
و�صعف املقو

الثقافة  اإىل  حوادث ناجمة عن فقدان النتماء 

اأبنائها  من  ت�صتوجب  التي  الإ�صالمية  العربية 

.
)22(

ً
ا وعماًل وانتماء

ً
تها عقاًل وقلب

ّ
الإمياَن ب�صح

ة 
ّ
الغربي بالنظرية  الــعــربــي  النقد  افــتــتــان 

حقيقته،  يف  ر، 
ّ
ي�صو ة 

ّ
املنهجي ومنتجاتها 

للعقل  ا 
ً
احتقار ُد 

ّ
ج�ص

ُ
وي الّذات،  متّثل  عن  عجًزا 

ولعّل   ،
ّ
الغربي بالعقل   

ٌ
انبهار قابُله 

ُ
ي  

ّ
العربي

بتحديث  واقرتانها  ة 
ّ
العربي احلــداثــة  دعــوى 
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الغرب  مل�صرية  ا�صتن�صاًخا  ّثُل 
ُ

مي  
ّ
العربي العقل 

وهو   ،
ّ
احلداثي م�رشوعه  تاأ�صي�ص  يف   

ّ
الأوربــي

الــرتاث،  ة 
ّ
مرجعي اإ�صقاَط  يت�صمن  ا�صتن�صاٌخ 

ة 
ّ
العربي الهوية  فقدان  اإىل  بال�رشورة  ويقود 

اث 
ّ

الــرت مع  والقطيعة  ة 
ّ
العربي الثقافة  وحمو 

 .
)23(

ّدخراته الّزاخرة
ُ
وم

وح�صب عبد العزيز حمودة فاإّن �صعود النظرية 

اّت�صل  ة، 
ّ
العربي الثقافة  يف  الغربية،  النقدية 

 ،1967 هزمية  العرب  املثقفني  با�صتغالل 

العربيني  والعقل  الإرادة  حترير  اإىل  ودعوتهم 

 بالتخلف 
ّ
، وربطهم النظام العربي

ّ
من املا�صي

لوازم  واأّن  ة، 
ّ
والأ�صولي ة 

ّ
واملا�صوي ة 

ّ
والرجعي

مع  قطيعة  تقت�صي  والن�رش  والتّقدم  احلرية 

  .
)24(

الرتاث بكّل اأ�صكاله
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 لالأبحاث ودرا�صة ال�صيا�صات، العدد الثالث، 2016، 7 – 23.  
ّ
التاريخية، ت�صدر عن املركز العربي

اإدراج . 17 – 21. وميكن   19 طه ح�صني، م�صتقبل الثقافة يف م�رش، ط2، دار املعارف، القاهرة، �ص 

حممد مندور، ولوي�ص عو�ص وغريهما يف هذه الطائفة.  

ة العامة للكتاب، القاهرة، �ص 6. . 18
ّ
حممود حممد �صاكر، ر�صالة يف الّطريق اإىل ثقافتنا، الهيئة امل�رشي

 نف�صه، �ص 7 - 8. . 19

نف�صه، �ص 22.  . 20

نف�صه، �ص 22.  . 21

نف�صه، �ص 30 – 31.   . 22

ة، ط1، )�صل�صلة عامل املعرفة - 272(، . 23
ّ
ة عربي

ّ
ة نقدي

ّ
رة: نحو نظري

ّ
قع

ُ
ودة، املرايا الـم

ّ
عبد العزيز حم

املجل�ص الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 2001، �ص 165 - 168.   

نف�صه، �ص 171.    . 24
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اإلرادة العلمية الثقافية 
مرتبطة باإلرادة السياسية

سلوى الّسعداوي
ناقدة وأكاديمية تونسية

النظرية النقدية 
تؤّسس لفكٍر حرٍّ 

منفتح ال يخضع 
لألحكام الذاتية 

ويركـّز على أهمية 
الوعي بالجزئيات 

وصوال إلى 
الكّليات

نرى اأّنه من ال�رّشوري تعريف  النظرية النقدية، 

وحتّققها   وجــودهــا  اإمــكــان  يف  اخلــو�ــص  قبل  

 للمفهوم 
ّ
ا الجتاه العام

ّ
ا اأو ا�صتحالتها. فاأم

ًّ
عربي

اإىل  التي تهدف  الجتماعية  الفل�صفة  فيتنّزل يف 

اإّنها  ة. 
ّ
الثقافة وما يحدث يف املجتمع عام نقد 

الخت�صا�صات،  متعّددة  نقدية  فكرية  مدر�صة 

اأّكــدتــه  مــا  ــذا  )ه الأيــديــولــوجــي  التف�صري  تنفي 

اإىل  اأعالمها  انتبه  التي  فرانكفورت  مدر�صة 

 )
ّ

الب�رشي ر 
ّ
التحر نحو  عائق  الأيديولوجيا  اأّن 

وجتّنب  والثقافية،  الجتماعية   لت 
ّ
التحو لفهم 

النظرية  اإّن  ال�صيا�صية.  والدوغمائية  ب 
ّ

التع�ص

يخ�صع  ل  منفتح   
ٍّ
حــر لفكٍر  �ص 

ّ
توؤ�ص النقدية 

الوعي  اأهمية  على  ز 
ّ
وتركـ الذاتية  لالأحكام 

وللنظرية  الكّليات.  اإىل  و�ــصــول  باجلزئيات 

ل ي�صتمّد اأ�ص�صه 
ّ
النقدية اجتاهان اأو م�صلكان،  الأو

ة، وهي بني تخ�ص�صية  ول 
ّ
من العلوم الجتماعي

قامت  واإن  فردية،  تنظريية  جهود  على  تنه�ص 

اأ�صا�صا على اأفكار منّظرين ونقاد ميلكون معارف 

والأنرثوبولوجية  ال�صيا�صية  العلوم  يف  وا�صعة 

والفل�صفة  والتاريخية  واجلغرافية  والقت�صادية 

واملو�صيقى .. ول تكمن الغاية يف النقد والتف�صري 

الّتغيري  اإىل  واإمنا يهدف هوؤلء   والتاأويل  فقط، 

 )مدر�صة فرنكفورت النقدي  ال�صهرية 
ّ
الجتماعي

ت كوكبة من  املنظرين املتبّنني الفكر 
ّ
التي �صم

وهربرت  ـــو   اأدورن تــيــودور  اأمــثــال   ،
ّ
املارك�صي

ماركيز  وهابرما�ص  و ولرت بنجامني..(.

بالّنقد  فيتعّلق  الثاين،  امل�صلك  اأو  الجتاه  ا 
ّ
اأم و   

  والنقد الثقايّف العربيني، مدار اهتمامنا 
ّ
الأدبي

باأ�صئلتهما يف هذا امللّف. ونعتقد اأّن اأ�صئلة  النقد 

التحولت  عن  مبعزل  تطرح   ل  اليوم  الأدبـــي 

الثقافية والجتماعية، بل ميكن اأن يرحل الأدب 

اإىل اخت�صا�صات اأخرى : 

ــة...واإىل  ــدري وجــن ونف�صية  ثقافية  اجتماعية 

ة.
ّ
خمتلف اأ�صناف املعرفة الب�رشيـ

ة 
ّ
عربي ة 

ّ
نقدي نظرية  عن  نتحّدث  اأن  ميكن  هل 

وتقطع  ة، 
ّ
الغربي النظريات  عن  م�صتقّلة  حديثة 

النقدية  املناهج  وتكرار  والتقليد  املحاكاة  مع 

وتراعي  النموذج  �صلطة  من  وتتحرر  الغربية، 

اخل�صو�صية العربية يف كّل املنتوجات الثقافية 

والإبداعية ؟

نعتقد اأّن هذه الدعوة قدمية متجددة، وتعود بقوة 

التبعية  من  اخلوف  النقاد  بع�ص  ا�صت�صعر  كّلما 

 
ّ
، ونقد عام

ّ
املطلقة. اإّنه خوف متاأتٍّ من نقد ذاتي

ة. فال  يقدر بع�صهم على 
ّ
لل�صللية الفكرية العربي

ملف -  النظرية النقدية العربية 

نبذ ُسلطة األنا النرجسية والتهميش 
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الغربية. لكن �رشعان ما  النظرية  اإّل داخل  الّنقد 

تخمد هذه الأ�صوات ويتوا�صل الأخذ باملرتكزات 

النقدي  الدر�ص  يف  الإجرائية  والأدوات  النظرية 

 .
ّ
الأدبي اجلامعي اأو يف النقد الثقايّف الجتماعي

من  يحدث  ما  بع�صهم  يتابع  اأّل  العجيب  ومــن 

لت يف الكتابات الإبداعية اأو النقدية.
ّ
حتو

القرن  بدايات  في  العربي  النقد 
العشرين:

الغربية  الثقافة  على  التدريجي  النفتاح  بــداأ 

ك 
ّ
واآدابها يف اأواخر القرن التا�صع ع�رش، رغم مت�صـ

، اإثر الحتكاك 
ّ
بع�ص النقاد العرب بالنقد البالغي

بالآخر عن طريق البعثات.فكان من نتائج التاأّثر 

..
ّ
ي بالنقد الأكادميي

ّ
ظهور ما �صم

هذا اجليل النا�صئ راأى اأّن  الأخذ باأ�صباب جتديد 

  اإىل تطوير النقد 
ّ

الّدر�ص النقدي  �صبيل �رشوري

الالن�صونيني  نظر  يف  اجلامد  التقليدي   
ّ
العربي

  ،
ّ
الغربي  

ّ
التاريخي باملنهج  املتاأثرين  اأو  العرب 

على  الــغــربــيــة  املنهجية  الأدوات  بتطبيق 

اإىل   
ّ
اأن منر الن�صو�ص الأدبية العربية. ول ميكن 

طه  دور  نذكر   اأن  دون  املعا�رش  العربي  النقد 

  
ّ
ح�صني يف تطبيق املنهج التاريخي والنطباعي

ريي املتعّلق بحياة الكاتب وتاأثري البيئة يف 
ّ
وال�ص

اأدبه، رغم ريادة تفكريه يف البحث عن م�صتقبل 

الثقافة يف م�رش.ول �صّك اأّن اأوائل املبعوثني اإىل 

اأروبا كان لهم دور كبري يف ن�رش مفهوم املثاقفة 

.غري اأّن بداية الوعي الثقايف 
ّ

والنفتاح احل�صاري

النطباعي  النقد  مل تنف املحافظة على معايري 

)اأحمد  النقدية  الكتابات  تتالت   
ّ
ثم  .

ّ
والبالغي

اأمني والعقاد  واملازين اللذين  عرفا بانتمائهما 

اجتاهاتها  مبختلف  الـــديـــوان..(  مدر�صة  اإىل 

الرومانطيقية، وا�صتغل النقاد العرب يف بدايات 

من  التاريخية  املرحلة  تلك  يف  الع�رشين  القرن 

مبفهوم  والفرن�صي  الأنقلو�صك�صوين  بالنقد  التاأثر 

الوحدة الع�صوية. 

الــتــجــارب  هـــذه  عــلــى  �ــصــوقــي �صيف  يــعــّلــق  و 

هدف  لها  يكن  بقوله»مل  النقدية  واحلــركــات 

جماعة  هي  بل  معنّي،   
ّ
اأدبــي مذهب  ول   

ّ
�صعري

، ويّت�صح هذا يف اختيار رئي�صها 
ّ

كّل �صعر م�رشي

النه�صة مثل  واأع�صائها، ففيهم كثري من �صعراء 

 » وغريهم  حمرم  واأحمد  مطران  وخليل  �صوقي 

)انظر، الأدب العربي املعا�رش يف م�رش، القاهرة، 

1970، �ص70(.
تتخل�ص  مل  الأوىل  النقدية  البدايات  اأّن  �صّك  ول 

فو�صمت   ، الــقــدمي  النقدي  ـــرتاث   ال �صلطة  مــن 

وبال�صوفية  والغــرتاب،  والهجنة  بالزدواجية 

ال�صعورية  وهيمنة النقد الذاتي الرومان�صي. لكن، 

عّد حممد مندور يف نقده املنهجي منعرجا مهما 

اأربعينات القرن  يف التجربة النقدية العربية يف 

الع�رشين) انظر، ميجان الرويلي - �صعد البازعي، 

�صبعني  من  لأكــرث  ،اإ�ــصــاءة 
ّ
الأدبــي الناقد  دليل 

ا معا�رشا، املركز الثقايف 
ّ
ارا وم�صطلحا نقدي

ّ
تي

العربي، 2002( ..

ما  ية 
ّ
باأهم ذلــك،  عن  ف�صال  نذّكر،  اأن  وعلينا 

ت 
ّ
اأ�ص�صته »احل�صا�صية اجلديدة يف م�رش«التي �صم

الغيطاين  وجمال  خــراط  )اأدوار  نقادا  روائيني 

و�صنع اهلل اإبراهيم ويو�صف القعيد..(، وهي حركة 

لكون  ونّظرت  الكال�صيكي   
ّ

الق�ص على  دة 
ّ
متمر

ق�ص�صي جديد، �صبيه مبا نادت به حركة الرواية 

اجلديدة يف فرن�صا، يف خم�صينات القرن الع�رشين 

) ناتايل �صاروت  الروائيني  اأيدي املنظرين  على 

ومي�صال  ريــكــاردو  وجــان  روب-غرييه  واآلن 

احلركة  هذه  تفككت  ما  �رشعان  لكن  بيطور...(. 

موجات  اأو  احلــركــات  وكــل  العربية،  النقدية 

التجديد اأو ما �صمي ب»التجريب الروائي«.

املتاأثرة  ة 
ّ
الفردي النقدية   الأعمال  تتالت   

ّ
ثم

بالنظريات الغربية )ال�صكالنية والنقد ااملارك�صي 

حدود  من  املنبثقة  البنيوية  بعد  وما  والبنيوية 

البنيوية وعلمويتها ال�صارمة، والنف�صية مبختلف 

 
ّ
مدار�صها واأدواتها، والتفكيكية  ونظريات التلقي

يف  الن�صوي......(،  والنقد  والتاأويل   القراءة  اأو 

العامل العربي  م�رشقه ومغربه.

املرتاكمة  النقدية  الدرا�صات  هــذه   
ّ
خ�صم ويف 

على   طويال   واملهيمنة   ، جهة  من  املت�صارعة 

ملف -  النظرية النقدية العربية 

أسست 
)الحساسية 

الجديدة في مصر(
حركة متمردة على 
القّص الكالسييك



نزوى العدد 107 يوليو 2021
76

ال�صّفة  ويف  اأخـــرى،  جهة  من   
ّ
اجلامعي النقد 

اأن نتحدث يف جتربة  املقابلة، اخرتنا  املغربية 

ل �صوتا 
ّ
ه ميثـ

ّ
 �صعيد يقطني، ل لأنـ

ّ
الناقد املغربي

ا مداوما على املتابعة واحل�صور يف امل�صهد 
ّ
نقدي

 فح�صب، بل لأّنه كان من الداعيني 
ّ
النقدي العربي

اإىل »نظرية نقدية عربية » منذ �صنوات، مو�صوع 

. وينبع اختيارنا من 
ّ
هذا امللّف الثقايف اجلماعي

الورقية  يقطني  �صعيد  لأعمال  مو�صوعية  قراءة 

والألكرتونية وال�صحفية، ول ننفي وجود اأعمال 

نقدية عربية رائدة.

  
ّ
اليقطيني امل�رشوع  عن  نتحّدث  اأن  ميكننا  فهل 

)ن�صبة اإىل الناقد املغربي �صعيد يقطني( النقدي؟

من  الوافد  على   املّطلع    
ّ
العربي  

ّ
اجلامعي كان 

من  ال�صبعينات  يف  الغربية  النظرية  املناهج 

�صفة  ومينح  الأكفاء  من  يعّد  الع�رشين،  القرن 

»العامل« مبا متّثله من هذه النظريات يف  لغاتها 

الأ�صلية،  وخا�صة مبا عرف مبرحلة ال�رشديات 

الفرن�صية الكال�صيكية. 

بدرو�صهم  العرب  اجلامعيني  من  كرث  وا�صتهر 

من  جزئيا،   اأو  كليا  حرفيا،  املاأخوذة  النظرية 

والجتماعية  والبنيوية   ال�صكالنية  النظريات 

واأ�صاف  ة من اجتهد 
ّ
والتفكيكية.. وثم والنف�صية 

و�صعره  نرثه  العربي  لالأدب  ال�رشدي  حتليله  يف 

النقدية،   لإبــداعــاتــه  �صخ�صية  ب�صمات  ــرك  وت

الناقد  احلــ�ــرش  ل  املــثــال  �صبيل  على  فنذكر 

التون�صي توفيق بكار )انظر ق�ص�صيات و�صعريات 

عن  ــروج  اخل يف  الجتهاد  رغــم  لكن،  عربية(.  

الأطاريح  اأغلب   فاإّن    ،
ّ
الغربي النظري  النموذج 

التطبيقات.  متماثلة  املناهج  مكرورة  اجلامعية 

فبتنا نتحدث عن ال�صيوخ واملريدين من تالمذة 

كان  مثال.  التون�صية  املدر�صة  يف  بكار  توفيق 

العربية،  الدرا�صات  يف  مهيمنا  البنيوي  املنهج 

 1968 ثــورة  منذ  بوؤ�صه  اأو  حــدوده  ثبوت  رغم 

ال�صهرية   �رشخته  بارط  رولن  اأعلن  و  بفرن�صا، 

مل  النقدي  العربي  الوعي  ولكن  املــوؤّلــف،  موت 

بع�صهم  فوا�صل  البوؤ�ص  هذا  اأ�صباب  يف  يبحث 

اإنتاج ال�صل�صلة املتكررة يف الآداب والإن�صانيات.

الأكادميي،   
ّ
العلمي م�رشوعه  يقطني  �صعيد  بداأ 

بداية  املتاأثرين  العرب  اجلامعيني  �صاأن   �صاأنه 

من �صبعينات القرن الع�رشين باملناهج  الغربية، 

وائي )الزمن وال�رشد والتبئري، 
ّ
بتحليل اخلطاب الر

1989(. وكان منذ البداية يعي�ص قلق ال�صوؤال عن 
ة 

ّ
العربي الرواية  حتليل  ميكننا  كيف   « النظرية 

واية ؟ ما هو مو�صوع هذه 
ّ
 للر

ّ
ر نظري

ّ
بدون ت�صو

واأ�صئلتها؟ كيف ميكننا  اأدواتها  ة؟ ماهي 
ّ
الّنظري

اخلطاب  حتليل  مقدمة   (« وتطويرها؟  اإقامتها 

نقديا وهو مازال  ا 
ّ
.فامتلك ح�ص الروائي،�ص5(  

جهة،   من  ال�رشدي  التحليل  اإىل  طريقه  يتح�ص�ص 

والنقد ال�رشدي من جهة ثانية. وكان متمثال جيدا 

ال�رشدية،  للن�صو�ص  الإن�صائي  البنيوي  للتحليل 

متمّكنا من الأدوات املنهجية والإجرائية. 

جريار  اإىل  )ن�صبة  جوناتيا  يقطني  كان  �صحيح، 

جونات العالمة الفارقة يف ال�رشديات الفرن�صية 

ر 
ّ
وطو الالحقة  كتبه  يف  نف�صه  ر 

ّ
يكر مل  لكنه   ،)

بانفتاح  ال�صتغال  بعد   ، ال�رشدية  املعرفة  اآفاق 

يف  يبحث  احلواري  وعيه  وكان  الروائي،  الن�ص 

الق�ص�صي  بــاملــوروث  العربية  الــروايــة  عالقة 

وكتابة  والرحلة  والر�صالة  )املقامة   
ّ
العربي

والإبـــداع«  التفاعل  وب«جــدل  املــ�ــصــاهــدات...(، 

النقدي  التفكري  وتوا�صل  والقدمي.  احلديث  بني 

الرتباط  من  ا�صتقالليته  يعلن  وبــداأ  اليقطيني 

فا�صتغل  والــنــقــدي.  النظري  ومنجزه  بــالآخــر 

الرواية  ال�رشدية الرتاثية داخل  الأنواع  بحوارية 

الثقافية  باخل�صو�صية  ا�صتغل  اأي  العربية، 

العربية.

النقدي  اجلهد  هــذا  رغــم   ، قــول  ل  فعال  وعمل، 

ق�صايا  الأدب يف   تدري�ص  تنزيل  على    ،
ّ

الفردي

وال�صلطة.. باملوؤ�ص�صة  عالقته  ويف  املجتمع، 

واإمنا هو  لي�ص م�صغال جامعيا فح�صب،   فالأدب 

علينا  يطرح   « فـ  وثقافية.  اجتماعية  ظاهرة 

ة 
ّ
والّنقدي ة 

ّ
الأدبي امل�صكالت  من  العديد  واقعنا 

التي  واحلديثة  برتكها،  ق�صيناها  التي  القدمية 

نتداول  اأن  وعلينا  باإحلاح.  نف�صها  تفر�ص  بداأت 

ا، مب�صوؤولية 
ّ
ب�صاأنها الّنقا�ص، ونفّكر فيها جماعي

ملف -  النظرية النقدية العربية 

أغلب األطاريح 
الجامعية مكرورة 

المناهج متماثلة 
التطبيقات
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ووعي وو�صوح، ذلك لأّن معاجلتها وتو�صيحها 

فكرنا  بتطوير  قمني  والوا�صع  الكايف  بالقدر 

وال�صلطة،  واملوؤ�ص�صة  الأدب   (  »
ّ

والّنقدي  
ّ
الأدبــي

الثقايف  جديدة،ط1،املركز  ة 
ّ
اأدبي ممار�صة  نحو 

، املغرب-بريوت، 2002،�ص63(.
ّ
العربي

يف  مــعــارف  مــن  له 
ّ
متثـ مبــا  يقطني  يكتف  مل 

الثقافة  نظريات  ويف  الكال�صيكية  الــ�ــرشديــات 

احلداثة،  بعد  ما  م�صتجدات  يتابع   ه 
ّ
واملعرفة..اإنـ

ال�رشدّي  وميز  الكال�صيكية.  ال�رشديات  بعد  وما 

 ،  
ّ
الإجــرائــي من  النظري  و  الــ�ــرشدّي،  اقد 

ّ
النـ من 

اإّل  ذلك  له   يت�صّن  ومل    .
ّ
التاأويلي من  والتحليلي 

بني  الفروقات  ب�رشوب  والوعي  املعرفة  بتطوير 

امل�صيف  وب�صجاعة  والنقدي.  النظري  م�صتويات 

 « يقول  )هكذا  الناقد  يقطني  ر 
ّ
يت�صو امل�صتهلك،  ل 

جديدة.. بحث  اآفــاق  اأت�صورها«(  كما  ال�رشديات 

ويرّكز على مفهوم الوعي يف ال�صتغال بالأعمال 

امل�صغل  لينفتح  احلاجز  يك�رش  اأنــه  بل  الأدبــيــة، 

 ،
ّ
وال�صيا�صي والثقايّف   

ّ
الجتماعي على  ال�رشدّي 

وعلى التفكري النقدي الوا�صع وطرح اأ�صئلة معرفية 

اأن نتح�ص�ص بوادر نظرية نقدية  كربى، هنا ميكن 

الناقد  وعــي  يف  تت�صكل  مالحمها  ــداأت  ب عربية، 

والتحليل  »ال�رشديات    
ّ
املهم كتابه  يف  يقطني 

املغرب-  ،
ّ
العربي الثقايف  ال�رشدي،ط1،املركز 

بريوت، 2012(. يقول » ل ميكن لأّي م�صتغل باأّي 

يفّكر  اأن  اأو نوعه،  �صكله  حقل معريّف، كيفما كان 

اأو ينتج خارج ال�صياق الثقايّف الذي يوجد فيه، اأو 

التي يعي�ص  الثقافية  ال�صاحة  ا متور به 
ّ
مبناأى عم

يف زخمها...«)�ص 124(.

بقلم يقطني  النقدية  املعرفة  �صاعدتنا �رشدية  لقد 

الفكرية  ال�صرية  كتابة  مــن  �صكل  وهــذا  نف�صه، 

والنقدية، على فهم اأ�ص�ص التفكري النقدي اليقطيني 

 
ّ
واآلياته، واأ�صئلته القلقة املنبثقة من الواقع املغربي

اإ�صقاط  نقده  ي�صقط  ومل  عامة،   
ّ
والعربي خا�صة  

والجتماعي  ال�صيا�صي  خب 
ّ

ال�ص هذا  عن  املغرتب 

والثقايف يف العامل العربي. فكانت كتاباته النقدية 

تعك�ص   كّلها  الإعالمية  ال�صحفية  اأو  املن�صورة 

 
ّ
الأدبي فالناقد  النقدي يف ق�صايا كثرية.  التفكري 

ال�صيا�صية،  امليولت  ذي  ال�صيا�صي  هوية  يتجاوز 

التوجهات  اأّن  راأى  ماكدونالد،  رونــان  اأّن  )رغم 

ة( 
ّ
ة قد اأ�صبحت جزءا من الدرا�صات الأدبي

ّ
ال�صيا�صي

ال�صيا�صي،  النتماء  ذي  املثقف  هوية  ويتجاوز 

النف�صي  واملحلل  املتخ�ص�ص  الجتماع  وعــامل 

الذي يبحث يف العقد النف�صية ولوعي املوؤّلف ول 

ولي�ص  معريّف،   
ّ
كيميائي اإّنه  فح�صب..   

ّ
الن�ص وعي 

دون  اآخر  اإىل  حقل  من  ينتقل  متعاملا،  فو�صويا 

بط بني احلقول 
ّ
وعي وتفكري عميق يف �رشورة  الر

املعرفية والتفاعل بينها.

جعله  يقطني  عند  النقدي  التفكري  اأفق  تطوير  اإّن 

 بعد متّثل النظرية الأدبية  
ّ
يو�صع مدى الّنقد الأدبي

املعا�رشة..ويتجّلى تو�صيع املدى النقدّي يف كتبه 

ومقالته يف مو�صوع ال�رشديات الرقمية، مواكبا 

التطورات التكنولوجية العاملية الهائلة واأثرها يف 

املعرفية.  اأدواته  را 
ّ
ومطو والثقايف  الأدبي  الناقد 

الورقي  الأدبــي  النقد  من  يقطني  انتقال  يكن  ومل 

الأدوات  تنويع  بهدف   والرقمي  الألكرتوين  اإىل 

 املرتابط« 
ّ

وامل�صطلحات اجلديدة من قبيل »الن�ص

)انظر  اجلديدة«  و«التفاعلية  املت�صّعب«  »الن�ص  اأو 

 2005 املرتابط«  الن�ص  اإىل  الن�ص  »من  كتابيه 

ة« 
ّ
العربي الثقافة  وم�صتقبل  املرتابط   

ّ
»الن�ص و 

2008(. مل يدع يقطني اإىل قطيعة معرفية والبحث 
التحولت  عن  م�صتقلة  عربية  نقدية  نظرية  عن 

واإمنا كان   ، الكربى يف جميع املجالت  العاملية 

ومراكمة  اجلديل،  التفاعل  باأهمية  ومازال  واعيا 

اخلربات الإن�صانية التي لي�صت ملكا لبلد متقدم اأو 

نعتقد  ول  الب�رشية،  الثقافات  من  م�صتقلة  لثقافة 

بانتهاء  اأو  اأ�صحابها  مبــوت  متــوت  النظرية  اأّن 

التاريخ  عرب  كّلها،  املعارف  مدار�صها..اإّن  عمل 

امل�صتفيد  يكون  اأّل  �رشط  قاطبة،  لالإن�صانية  ملك 

حمدود  ــق،  الأف ق 
ّ
�صي معريّف  بحقل  امل�صتغل  اأو 

وؤى فتكون نتائجه حمدودة اأي�صا، واآنية تتعّلق 
ّ
الر

من  منهج  فيها  �صاع  بعينها  تاريخية  مبرحلة 

املناهج العلمية النظرية.

ملف -  النظرية النقدية العربية 

لم يدع يقطين إلى 
قطيعة معرفية 

وهو يبحث عن 
نظرية عربية بل 

كان واعياً ألهمية 
التفاعل الجدلي
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 شمولية النقد :
يف  منح�رشا  اليقطيني  النقدي  التفكري  يبق  مل 

واإن  الكال�صيكية،  ــات  ــرشدي ــ� وال الأدب  جمــال 

الفعل  يف  جــدا  ا 
ّ
مهم ــريّف  ــع امل املنطلق  كــان 

الثقافية  اهتماماته  من  نتبنّي  ــا  واإمن النقدّي، 

جمال  ل  اأّنــه  الوا�صعة  والجتماعية  وال�صيا�صية 

النخبة. ف�صاء  يف  وانح�صارها  النظرية   لتعقيد 

الدر�ص  بتجديد  العــرتاف  �صّك  يقطني  اقتلع  لقد 

مبقالته  عرف   
ّ
ثم ل،  

ّ
اأو اجلامعة  داخل  ال�رشدّي  

ق�صايا  كّل  تناول  التي  ثانيا   ال�صحفية  النقدية 

الوجود والإن�صان العربي : 

ال�صمويل  الناقد  ت�صغل  التي  الق�صايا  بكل  اهتم 

يف  الثقافية  والربامج  اجلامعي،  الدر�ص  اليوم: 

لل�رشديات  جديدة  قراءات  ونحو  الإعالم،  و�صائل 

على  تقت�رش  ل  متنوعة  معرفية  جمـــالت  يف 

الرتجمة  بق�صايا    
ّ
ــم ــت واه الأدبـــيـــة   الأعــمــال 

والنبتات  الثقافية   والهوية  ال�رشدي  وامل�صطلح 

الكتابية  والربجمة  املعا�رش   الإن�صان  وو�صع 

للرتاث.. وكان من النقاد العرب املتابعني للو�صع 

والتعليمية  النف�صية  وانعكا�صاته  الوبائي  ال�صحي 

والقت�صادية والثقافية، وما نتج عن اخلوف من 

مظاهر العنف اأنواعه.

يف  اليقطيني  النقدي  بالتفكري  اهتمامنا  اإّن 

يعني  ل  الأدبية«،  »املعرفة  تتجاوز  �صتى  ق�صايا 

نظرية  بوادر  اأعماله  يف  تتجّلى  الذي  الوحيد  اأّنه 

نقدية عربية، واإن كانت جهوده فردية يف م�صتوى 

التمثل  م�صتوى  يف  جماعية  والن�رش،  التاأليف  

املعريّف الوا�صع. لكن اقت�رشنا، يف حدود ما ت�صمح 

لنا به هذه الورقة للم�صاركة يف ملّف مداره على 

»اإمكان وجود نظرية نقدية عربية اأو ا�صتحالتها«، 

ولقد  امل�صرتك.  ال�رشدّي  ال�صتغال  من  منطلقني 

»الربجمة  ، عنوانه  ام مقال طريفا 
ّ
الأي قراأنا هذه 

اأّن»املــدونــة  كيف  فيه   
ّ

لــلــرتاث«،بــني الكتابية 

ذخرية«معلوماتية،  باعتبارها  الكربى،  العربية 

بهدف معاينة كيف  الكتابة،  بوا�صطة  اإلينا  قدمت 

العرب »برجمية« كتابية، تتالءم مع لغة  قدم لنا 

طبيعية من خالل »جهاز« ورقي هو الكتاب.

ميكننا  متعددة،  الرقمية  الربجمة  لغات  اأّن  ومبا 

القدامى لتقدمي  اإليها  احلديث عن طرق متعددة جلاأ 

مواد املعلومات، التي اهتموا بها من خالل برجميات 

كتابية متعددة، ح�صب تطور احلقب من التدوين اإىل 

يقطني  �صعيد  �صفحة  )انظر  التب�صيط.«  اإىل  التخزين 

الفاي�صبوكية، بتاريخ 16-3-2021(.

اإّن يقطني يقنع  الكال�صيكيني الراف�صني  للرقميات 

ة  النزعاج 
ّ
والربجمات احلا�صوبية اجلديدة، بحج

هوؤلء  يقنع  الطبيعية،  واللغة  الورقي  موت  من 

باملحافظة على تراثنا الأدبي وجتديد حممولته. 

وّظف  ــه  اأّن ذلــك،   عن  ف�صال  املعريّف،  والطريف  

الرواية  يف  ا 
ّ
ورقي به  ا�صتغل  الذي  ي 

ّ
الن�ص التعّلق 

يف  جونات  جــريار  م�صطلحات  متمثال  العربية، 

الربجمة  يف   ،Palimsestesاأطرا�ص كتابه 

الكتابية للرتاث  فيعطي »اإمكانية جديدة للتفاعل 

اأّن كل برجمة  لنا  يبني  ما  وقراءتها،  املدونة  مع 

حتقق غايات وتنبني على تقنيات« )املقال نف�صه(.

ل  الثوابت،  �صلطة  من  ر 
ّ
املتحر اأو   

ّ
احلر الوعي  اإّن 

يعني ن�صف اجلهود ال�صابقة، منذ بدايات النفتاح 

يعني  ول  بها،  وال�صتغال  الغربية  النظريات  على 

نقدية  نظرية  بناء  يف  اأ�صحابها  حمــاولت  نفي 

نظرنا  يف  الأديولوجيا  اأّن  غري  حديثة.  عربية 

عائق نحو تاأ�صي�ص هذا احللم. فلم جند يقطني مثال 

مت�صدقا باخللفيات املارك�صية، اأو بتفكيكية دريدا، 

ب�صفته  ال�صيا�صي  احلزبي  بالنتماء  مفتخرا  اأو 

عن�رشا قياديا اأو متبنيا للق�صايا اجلندرية ليو�صف 

باحلداثي املتحرر من الثقافة الذكورية اجلائرة ، 

ويكتب  واقعه  عن  مغرتبا  اأو  يوطوبيا  جنده  ومل 

خارج اخل�صو�صية واملحلية العربية. وفهم يقطني، 

�رشدية  هي  الكربى،  ال�رشدية  اأّن  يقال،  واحلــق 

كبري. معريّف  رهان  وهو  عامة،  الب�رشية   التجربة 

من  اأو  �صيقة  بوتقة  يف  تفكريه  يح�رش  من  اإّن 

يظّل  النقدية،  العملية  يف  واحــدا  اجتاها  يتبنى 

�صيظل  لأّنه  الداخل،  من  يتاآكل  الأ�صطوانة  داخل 

ول  معارفه  يطور  ول  ذاتها،  الإ�صكاليات  ر 
ّ
يكر

اأدواته الإجرائية.

النقدي  الفكر  مزايا  نعّدد  اأن  يكفي  هل  وبعد، 

ملف -  النظرية النقدية العربية 

ليست غاية الناقد 
تقويضية وال 

تهكمية وإنما 
النفاذ إلى أسباب 

التقهقر والجمود 
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ــحــّدث عـــن »نــظــريــة عــربــيــة  ــت ــن الــيــقــطــيــنــي ل

الوا�صعة  ومعرفته  ت�صوراته  من  نقدية«منبثقة 

وتف�صريه للق�صايا الراهنة ؟ 

يع�رش يف نظرنا احلديث عن نظرية نقدية متاأّتية 

 
ّ
. فما حدث بعد احلراك الجتماعي

ّ
من جهد فردي

اجتاه  وكّل  جمّزاأة،  وروؤى  مواقف  اأنتج   ،
ّ
العربي

من  متاأتية  بدوغمائية  ــه  لأدوات ينت�رش  نقدي 

ثوابت اأديولوجية اأو حزبية..تبقى هذه التجارب 

النقدية يف نظرنا مت�صظية اأو حمكومة بالتكرار، 

اأو هي حركات لها خ�صو�صيتها املحلية العربية. 

قرامي  ــال  اآم التون�صية  الناقدة  اأكدته  ما  هــذا 

املخت�صة يف الدرا�صات اجلندرية، عندما �صاألتها 

اإمكانية وجود نظرية جندرية عربية فقالت  عن 

ن�صوية  نظرية  عن  احلديث  ميكن  ل  اأّنه  اأعتقد   «

رامان  واأّكد   .» تيارات وحركات  بل هي  ة، 
ّ
عربي

Raman Selden هذه ال�صتحالة لأّن   �صلدن 

تها، 
ّ
وقطعي النظرية  ثبوتية  يرف�صن  كثريات 

فكريا  تقييده  ميكن  ل  اأنثويا»   خطابا  وين�صدن 

 
ّ
ثم )ومــن  به  معرتف   

ّ
نظري تــراث  اإىل  بن�صبته 

ناقدات  ولكّن  ا(، 
ّ
رجالي نتاجا  يكون  اأن  ميكن 

اإىل اأمناط نظرية ما  احلركات الن�صائية ينجذبن 

بعد البنيوية عند  لكان ودريدا « )انظر، النظرية 

دار  ع�صفور،  جابر  ترجمة  املعا�رشة،  ة 
ّ
الأدبي

قباء، القاهرة، 1998، �ص 194(.

اإذن احلديث عن نظرية نقدية �صاملة �صمن  يع�رش 

ونّقادا  اخت�صا�صات عديدة   مدر�صة عربية جتمع 

اهن، 
ّ
الر الوقت  يف  الأقّل  على   ،

ّ
العربي العامل  من 

الكتابات يف  ال�رشعة وتعّقد احلياة وفو�صى  زمن 

كّل املوا�صيع القدمية واجلديدة.. 

يف  مثال  جماعية  اأو  فردية،  موؤلفات  ظهرت  لقد 

املباحث اجلندرية،  اأو يف التحولت الجتماعية 

احلـــراك  بــعــد  مــا  والقــتــ�ــصــاديــة  وال�صيا�صية 

 العربي، مل تنبثق يف نظرنا عن وعي 
ّ
الجتماعي

 اأهل الخت�صا�ص يف العلوم 
ّ
 ي�صم

ّ
معريف جماعي

والثقافية  وال�صيا�صية  والقانونية  الإن�صانية 

.
ّ
واجلندرية  بوجه عام

بل  عربية،  نقدية  نظرية  نبني  اأن   
ّ
املهم ولي�ص 

ي�صتغل  العربي«  النقدي  »العقل  يبقى  ان   
ّ
املهم

ة ن�صيطة،  ول ي�صع الّناقد نف�صه 
ّ
يف حركية ذهني

 ينّظر دون اأن ي�صعى اإىل التغيري، 
ّ
يف برج عاجي

ول يوا�صل  النخراط  يف �صيحات موت الأدب 

و موت النقد والناقد الأدبي  و»الإن�صان الأخري«.

فلم نربح  من تف�صري العامل وتاأويله �صوى �رشاع 

اأن  ينبغي  اأّنـــه  واحلـــال  اخلاطئة،  الــتــاأويــالت 

والثقافة  الثقايف،  النقد  طريق  عن  ر 
ّ
ونغيـ نفعل 

امل�صادة لكّل اأ�صكال التبعية والت�صّلط والرقابة..

عربيا  نقديا  فكرا  تك�صبنا  التي  هي  احلرية  اإّن 

د 
ّ
قويا..فال معنى لنظرية نقدية عربية والآخر يقي

ة الفكرية. 
ّ
التحرر وال�صتقاللي

وتراكمها،  النقدية،  املحاولت  هذه   
ّ
خ�صم يف 

لهذه  اليوم   
ّ
العربي ي 

ّ
املتلقـ و�صع  عن  نت�صاءل 

اأو  الغربية  بالنظريات  املتاأثرة  النقدية  الأعمال 

امل�صتقلة عنها..من يقراأ اليوم النقد الثقايف داخل 

حدود  يف  �صنبقى  اأم  الألــكــرتوين؟،  خب 
ّ

ال�ص هذا 

تكون  فقد  يــدري  من  ؟  دائما  النخبوي  التلقي 

ة؟.
ّ
النخبوية هي احلائلة و بناء نظرية نقدية عربي

 
ّ
املو�صوعي الثقايف  الناقد  على  اإّن  نظرنا  يف   

والإعالمية،  الثقافية  الف�صاءات  كل  يكت�صح  اأن 

الدر�ص  يف  يفعل  اأن  قبل   ،
ّ
ال�صيا�صي  

ّ
يغري واأن 

 من 
ّ

ة النا�ص العاديني، فيغري
ّ
اجلامعي، ويف  عام

الأدب ظاهرة  والثقافية، مادام  الأدبية  ذائقتهم 

 �صامل املعارف،  
ّ

اجتماعية، ومادام الفعل النقدي

متعدد الأدوات.

اأن  دون  مطلقا،  تقوي�صية  الناقد  غاية  فلي�صت 

اأ�صباب  اإىل  ينفذ  اأن  دون  تهّكمية  ولي�صت  يبني، 

التقهقر واجلمود واخلوف والتكرار.

المقترحات:
والعمل  تخ�ص�صية،  بني  عربية  مراكز  بعث   -

الرج�صية،  الأنــا  �صلطة  ونبذ  الــدوؤوب  اجلماعي 

ة الإق�صاء والتهمي�ص والتقزمي.
ّ
وعقلي

بالإرادة  والثقافية يف عالقة  العلمية  الإرادة   -

والنقد   
ّ
العلمي البحث  ر 

ّ
يتطو حتى  ال�صيا�صية 

ة.
ّ
عام

ملف -  النظرية النقدية العربية 

هل يمكن أن 
تكون النخبوية 

هي الحائلة وبناء 
نظرية نقدية 

عربية ؟
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الواقع المعرفي والثقافي 
يؤكد عالمية النظريات

فهد حسين
كاتب وناقد  بحريني

ال تخلو الثقافة 
العربية من منجز 

أدبي وثقافي 
والسطوة 

االستعمارية 
عملت على حجبه 

وتقويضه !

م�صهدنا  يف  الآخــر  احلني  بني  تطلق  التي  الدعوة  اإن 

نقدية  نظرية  اإىل  احلاجة  وهــي:  والنقدي،  الثقايف 

عربية، جتعلنا نقف ملًيّا عند جمموعة من املعطيات 

وبــالأدب  جهة،  من  والــرتاث  بالثقافة  العالقة  ذات 

والجتماعية  الإن�صانية  وبالعلوم  ثانية،  جهة  من 

الأدب  عاملّية  عند  �صنقف  لذلك  ثالثة؛  جهة  مــن 

بوجود  بع�صهم  به  يحلم  ما  اإىل  نتطرق  ثم  ومكانه 

قومّية  تخلو  واآدابها. حيث ل  بالعرب  نظرّية خا�صة 

عن  بعيًدا  واأدبــي،  ثقايف  منجز  من  دولة  اأو  اإقليم  اأو 

وي�صاأل،  ويناق�ص  يطرح  ما  املنجز، وعمق  هذا  جودة 

وهذا ما يفر�ص علينا معرفة بع�ص التاريخ والرتاث 

ال�صيا�صية  اخلارجّية  واملوؤثرات  بــالأدب،  املتعلقني 

ال�صطوة  اإىل  بالعودة  ولكن  واللغوية،  والثقافية 

اأنها �صعت بكل ما متلك من  اآنذاك، جند  ال�صتعمارية 

كلما  لتقوي�صه  اأو  املنجز  هذا  حلجب  وخطط  اأ�صاليب 

�صنح لها الزمن، وفتح لها اأفًقا لالنخراط من خالله، 

ال�صتعمارية،  للدول  التاريخية  بذاكرتنا  اأعدنا  لو  اأي 

حقيقة  لوجدنا  امل�صتعَمرة  الــدول  يف  به  قامت  وما 

�صيطرت  حني  اآنذاك  اإ�صبانيا  اأ�رّشت  حيث  نقول،  ما 

اأن  )الالتينية(  اجلنوبية  اأمريكا  دول  من  العديد  على 

الر�صمية، وتدريجًيا،  اللغة  الإ�صبانية هي  اللغة  تكون 

اللغة  وكاأنها  اللغة  هذه  باتت  والفر�ص،  الوقت  ومع 

اليومية،  واحلياة  والكتابة  التفكري  لغة  ولتكون  الأم، 

اأروقة  الدول واملناطق فقد دفنت بني  اأما لغات هذه 

احلديث اخلا�ص، اأو بني بطون الكتب القدمية، اأو بني 

من�صّية،  �صبه  ح�صارة  �صمن  لتكون  الأجـــداد،  قبور 

الدول  العديد من  ا�صتعمرت  وكذلك فعلت فرن�صا حني 

العربية وغري العربية، واإن كان الهدف لي�ص اللغة يف 

حد ذاتها، بل الثقافة وطرائق التفكري، وهو ما يتوجب 

باللغة  الهتمام  و�صعوبها  امل�صتعَمرة  الــدول  جتاه 

الفرن�صية اأميا اهتمام، وفعلت بريطانيا ال�صيء نف�صه، 

ولكن بدرجات متباينة وخمتلفة، يف �صياق اهتمامها 

الأدب  عن  ف�صاًل  والتعليمية،  الوظيفية  اللغة  بن�رش 

والثقافة املجتمعّية.

الــدول  منجز  ح�صور  �صت 
ّ
كر املمار�صات  هــذه  اإن 

الــدول  منجز  من  والتقليل  و�صطوتها،  امل�صتعِمرة 

الكثري  -  هناك  اليوم  بات - وحتى  بل  امل�صتعَمرة، 

من الكتاب ل يكتبون اإل بلغة امل�صتعِمر، مع اأن هوؤلء 

اأو  لقومّيتهم  اأو  لدولهم  املنتمي  العقل  اإىل  يكتبون 

 احلال حتى بعد خروج ال�صتعمار 
ّ
ملناطقهم، وا�صتمر

الزخم  هذا  خ�صم  يف  وبرزت  امل�صتعَمرة؟  الدول  من 

ال�صك�صونية  الكولونيالية،  املتباين م�صطلحات، مثل: 

عامة،  ال�صعوب  عانت  ما  ونتيجة  والفرانكفونية، 

واملبدعون  والكتاب  بخا�صة،  املثقفة  وال�رشائح 

ملف -  النظرية النقدية العربية 

ِلَم ننادي بنظرّية نقدية عربية؟!
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امل�صتعِمر  ثقافة  ويــالت  من  اخل�صو�ص  وجــه  على 

فرتة  بــني  مــوجــات  ظهور  اإىل  اأدى  ممــا  املهيمنة، 

الدول  هذه  تراث  اإىل  التوجه  اإعــادة  حتاول  واأخــرى، 

وثقافتها  الأدبــي،  ومنجزها  احل�صاري،  امل�صتعَمرة 

بلغتها  والهــتــمــام  مكانها،  ــذور  ج يف  املتاأ�صلة 

يف  الكتابة  دائرة  من  للخروج  املناداة  بل  اخلا�صة، 

ثقافة  حميط  يف  تقع  وق�صايا،  وحمـــاور،  مناطق، 

اخلا�صة،  ق�صاياها  ف�صاء  يف  حتلق  واأن  امل�صتعِمر، 

يف  التفكري  وكيفية  جتاهلها،  مت  التي  وح�صارتها 

التي  اللغة  تلك  يف  التفكري  معاجلتها، وبالأخ�ص 

كاللغة  امل�صتعَمرة،  الــدول  �صعوب  بها  تكتب  كانت 

اللغات  وهي  الفرن�صية،  اأو  الإجنليزية  اأو  الإ�صبانية 

الأكرث توظيًفا يف عامل الكتابة والأدب والثقافة حتى 

يومنا هذا مقارنة بعدد الدول، مبعنى كانت الدعوات 

الوطنية  اخل�صو�صية  له  وثقايف  اأدبي  بنتاج  تنادي 

عند  الوقوف  دون  ق�صاياها  ومناق�صة  واملحلية، 

ق�صايا الدول الكربى امل�صتعِمرة، وتعترب هذه الدعوات 

والنطالق  اخلروج،  هذا  ت�صكل  التي  الأ�ص�ص  اأهم  من 

وخ�صو�صيته. الهام�ص  يف  والــتــاأمــل  املــركــز،   مــن 

ر الذي ح�صل 
ّ
اأما يف دولنا العربية مثاًل، وبحكم التطو

لدول قبل اأخرى، كانت ثقافة مراكز الإ�صعاع الثقايف 

لهذه الدول مركًزا لدول اأخرى، وقد برز ذلك يف التعليم 

ا ومنهاًجا، وطريق تفكري، حيث كانت مناهج 
ً
تدري�ص

ويف  الهام�ص،  دول  مدار�ص  يف  تدر�ص  املركز  دول 

رات القت�صادية والجتماعية 
ّ
الوقت الذي ت�صري التطو

يوؤكد  من  فهناك  العربية،  الدول  من  لعدد  والثقافية  

وما  كانت  اإذ  والهام�ص؛  املركز  مفهوم  تكري�ص  على 

على  البقاء  حتــاول  التي  الأقــالم  بع�ص  هناك  تــزال 

�صوء  يف  نافًعا  يعد  مل  واإن  التقليدي،  النمط  هــذا 

ر يف جمال العلم والتكنولوجيا، ويف 
ّ
لت والتطو

ّ
التحو

الثورة املعلوماتية، من هنا ياأتي ال�صوؤال ذو الأهمية 

نظرية  اإىل  العرب  نحن  حاجتنا  مدى  وهو  الق�صوى، 

العلوم  �صاملة  كانت  اأم  بــالأدب،  ُعنيت  �صواء  نقدية 

الإن�صانية الأخرى. 

�صخ�صيته  التخلي عن  املرء  اأن نطلب من  �صهال  لي�ص 

اأو عن قوميته اأو عن موروثه الثقايف يف خ�صم رغبة 

التحول اإىل العاملية، كما حدث يف حماولت العوملة 

التي تف�صي اإىل حمو اأو ا�صمحالل القوميات ال�صغرية، 

ما  وهو  الأخــرى،  الثقافات  يف  لتنخرط  وثقافاتها، 

املتناثرة  القومّيات  هــذه  ــداأت  ب بل  فيه،  تنجح  مل 

كلما  والظهور  الربوز  يف  الأر�صية  الكرة  �صطح  على 

طم�ص  حماولة  اأو  واخلــراب،  الدمار  مناطقها  اجتاح 

لذلك  الثقافة،  هــذه  اأو  الدين،  ذاك  اأو  الأقلية،  هــذه 

جعل  من  لبد  ولكن  ل، 
ّ
التحو هذا  يف  ال�صعوبة  من 

مثل  مكانة  ذات  ال�صغرية  والقوميات  الأقليات  هذه 

النت�صار  ذات  واللغات  والثقافات  للقوميات  ما 

ما  وهذا  حا�رشة،  تكون  اأن  اأي  العامل،  يف  وال�صطوة 

واحل�صارية،  الثقافية  مبنجزاتها  الهتمام  اإىل  يدعو 

الدور  وتاأخذ  النت�صار  عاملية  لتكون  للعامل  ونقلها 

تطرح  اأن  اأي  الأ�صلية،  هويتها  فقدان  دون  العاملي 

من  تتمكن  بكيف  �صوؤاًل  نف�صها  على  القوميات  هذه 

ح�صورها عاملًيا، وما املحّكات التي �صتخو�صها يف 

هذا امل�صمار. 

والأمر الذي ل نختلف فيه، هو اأن كل مرحلة تاريخية 

من  جمموعة  لنا  تفرز  بالتحقيب(  معنًيا  هنا  )ل�صُت 

الكتاب، و�رشائح من املثقفني الثقافة العامة، والثقافة 

اخلا�صة، ومتى ما ا�صتطاعت هذه املجموعة تكري�ص 

بقي  الفني،  اأو  النقدي  اأو  الإبداعي  وجهدها  دورها 

التاريخي  بعديه  اأفقًيا يف  ا 
ً
ملمو�ص واقًعا  النتاج  هذا 

املرحلة  هذه  كتاب  �ص 
ّ
تكر حينما  ولكن  واجلغرايف، 

اأو تلك يف تفكيك احلراك الثقايف والأدبي والفني، اأي 

اأنواع التعبري املختلف، والأ�صكال املتعددة، والقوالب 

التي متالأ فيها هذا النتاج وذاك، وهو طاملا كنا ول 

نزال نحلم بانفتاح الن�صو�ص والثقافات على الآخر، 

وهو ما يفر�ص علينا طرًحا و�صوؤال و�صجال وتقييًما 

لأن  ــوار؛  احل ديناميكية  يف  الدائم  والبقاء  حقيقًيا 

مراجعتنا النقدية ت�صهم يف بلورة الأفكار و�صياغتها، 

من  بل  امل�صتقبل،  يف  هو  ما  بناء  يف  وامل�صاهمة 

الأجدى اأن تقوم كل مرحلة بتقييم ما �صبقها واخلروج 

من حميط انغالقها الرا�صخ. 

عالميـة األدب
هل فكر اأحد منا كيف تكونت ثقافتنا الإن�صانية؟ كيف 

بنى اأجدادنا ح�صارتنا؟ كيف اأ�صبحنا �صمن هويات 

ملف -  النظرية النقدية العربية 

كثير من الكتاب 
يكتبون  بلغة 

المستعِمر، مع 
أنهم ينتمون 

لدول وقوميات 
أخرى
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متعددة؟ هل هناك قا�صم م�صرتك بني احل�صارات؟ بني 

الثقافات؟ بني الهويات؟ بني اأحالم الب�رش وتطلعاتها؟ 

هل نحن ال�صعوب املتعددة بلغاتها واألوانها واأعراقها 

الإن�صانية،  واحد يف  �صعب  نحن  واإلخ.   ..... ودياناتها 

واإن تعدد كل ما �صبق؟ وهو ما اأ�صار اإليه القراآن الكرمي 

اإنا  النا�ص  اأيها  )يا   13 رقم  اآية  احلجرات،  �صورة  يف 

وقبائل  �صعوًبا  وجعلناكم  واأنثى  ذكر  من  خلقناكم 

ننكر  ل  اأننا  كما  العظيم،  اهلل  �صدق   ).... لتعارفوا 

قبل  من  العربي  للعامل  ح�صلت  التي  التاأثري  عمليات 

من  التاأثري  وكذلك  روافد،  عدة  عرب  العاملية  الثقافة 

هذه املراكز الإ�صعاعية العاملية والعربية يف املنطقة 

بع�ص  فيها  حدثت  التي  املنطقة  هــذه  الأطــــراف، 

اأهمها  التاأثري،  هــذا  تلقي  على  �صاعدت  املــوؤ�ــرشات 

واملو�صوعي  الجتماعي  املعي�ص  الواقع  ا�صتجابة 

�صعى  بل  هذا،  لقبول  واقت�صادًيا  و�صيا�صًيا  ثقافًيا 

ذات  دوًل  لتكون  العلمي  التقدم  ومراكز  فيها  التعليم 

نراه  ما  وهذا  واقت�صادية،  وثقافية  تعليمية  اأهمية 

اليوم، ونقراأ عنه يف الأدبيات، ون�صاهده عرب و�صائط 

التوا�صل الجتماعي، اأو من خالل الف�صائيات.

نحن يف عاملنا العربي اأخذنا من الغرب بال �صك الكثري 

التي  والقوانني  والت�رشيعات  والعلوم  املعارف  من 

تنظم املجتمع، وت�صهم يف رقي الإن�صان العربي، وقد 

والعالقات  والتكنولوجيا  التعليم  خالل  من  ذلك  برز 

يف  ولكن  وغريها،  واحلقوقية  والتنظيمية  الإن�صانية 

الوقت ذاته مل نقف وقفة �رشيحة مع اأنف�صنا، ودرا�صة 

احلداثة  اأخــذت  مبا  مقارنة  اإليه  وو�صلنا  اأخذنا  ما 

اأوروبا حني  اأن  اأنف�صهم، مبعنى  العرب  الأوروبية من 

التي  بحداثتها  جــاءت  العربية  ــص  الأر� اإىل  جــاءت 

و�صلت اإليها عرب عدة قرون، من النه�صة الأوىل حتى 

وتلك  ــوار،  الأن بع�رش  ا 
ً
مــرور احلداثة،  وبعد  احلداثة، 

الأدوار التي قام بها علماء وفال�صفة ومفكرون كتاب 

غربيون، اأمثال: دارون – هيكل – كانت – جان جاك 

وفوكر،  �صك�صبري،  ووليم  واإجنليز،  ومارك�ص،  رو�صو، 

وهيجو، وغريهم من تلك الع�صور، و�صوًل اإىل الع�رش 

احلديث، مثل: 

تودوروف، رولن بارت، وجاك دريدا، وبعيًدا عن ر�صم 

الروؤى والتوجهات والأهداف التي رمبا يراها البع�ص 

رغبة  اأو  ا�صتحواذية،  اأو  ا�صتعمارية  م�صحة  ذات  اأنها 

جاء  ما  فــاإن  الغربية،  واملبادئ  املفاهيم  ن�رش  يف 

اأًيا كان مكانه  الإن�صان  عن طريق هوؤلء يطرح على 

اأو هويته، كيف يفكر، وكيف ينطلق  اأو دينه  اأو فكره 

وعيه  ينمي  وكيف  واملــعــريف،  العلمي  التقدم  نحو 

الواقع املعي�ص مبا  الجتماعي واحلقوق، وكيف يقراأ 

جاءوا به هوؤلء وغريهم من نظريات ت�صهم يف تنمية 

الثقافة واملعرفة. 

اآنذاك كان يف بع�صه حماولة  الغرب  اإن ما قدمه  بل 

ال�صتعمار  ــو  وه املــريــ�ــص،  الــرجــل  مــن  للتخل�ص 

العثماين، الذي حجب ال�صم�ص عن العامل العربي طيلة 

 اأربعة قرون، هكذا ينبغي النظر اإىل احلداثة الأوروبية.

وكثرًيا ما نطرح نحن العرب اأ�صئلتنا حول النتاج الأدبي 

والثقايف، ومدى اإمكانية هذه الن�صو�ص املختلفة اإن 

على  ا 
ً
باكر الوقت  يزال  ل  اأم  طموحاتنا،  تلبي  كانت 

الطموح،  دوامة  يف  وبقينا  الطموحات،  هذه  حتقيق 

وعجلة النتاج، وميزان التقييم، منذ اأن ن�صب زهري بن 

اأبي �صلمى خيمته يف �صوق عكاظ، وحتى يومنا هذا، 

حيث تتمظهر لنا الت�صاوؤلت وتتبعها التعليقات فيما 

يخ�ص اآليات تقييم عملنا ومنجزنا الثقايف والأدبي. 

التي  واملناهج  النظريات  بع�ص  تظهر  بداأت  هنا  من 

تربينا عليها منذ الأزمنة املا�صية، فقد كان العرو�ص 

اخلليل  و�صعه  اأن  بعد  اتبع  منهًجا  اخلليلية  والبحور 

هذا  بعد  جــاءوا  الذين  لل�صعراء  الفراهيدي  اأحمد  بن 

اللحظة،  هذه  حتى  وا�صتمراره  اجلديد،  القدمي  املنهج 

 مع احل�صور الطاغي لق�صيدة التفعيلة والن�ص النرثي. 

لها منظرين  نظروا  ومناهج  نظريات  لنا  كما جاءت 

ملعرفة  املحك  يف  العربية  تكن  مل  حيث  م�صلمني، 

بو�صفها  اإليها  ينظر  مــا  بقدر  اآنـــذاك،  ال�صخ�صية 

العربي يف  العربي وغري  برز  اإذ  اإ�صالمية،  �صخ�صيات 

�صتى العلوم واملعارف، مثل: اخلوارزمي الذي ما يزال 

ا�صمه �صاطًعا يف املال والبنوك والأ�صهم حيث ل ميكن 

العمل يف هذا املجال من دون اخلوارزميات، وكذلك 

برز لنا ابن خلدون والفارابي والغزايل والطو�صي وابن 

�صينا والكندي وابن �صالم اجلمحي، وقدامة بن جعفر 

ولكن  الكثري،  الكثري  وغريهم  واجلاحظ  واجلرجاين 

اأننا نريد نظرية عربية نقدية،  الفرتة مل نقل  يف تلك 

ملف -  النظرية النقدية العربية 

مراجعتنا النقدية 
تسهم في بلورة 

األفكار وصياغتها، 
والمساهمة في 

بناء  المستقبل
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فمعظمهم هوؤلء لي�صوا عرًبا، بل اأعاجم. من هنا ظهرت 

لنا عالمات النقد الأدبي والبالغي، وت�صنيف ال�صعراء، 

وعلم املعاين، وعلم البيان وعلم البديع، وكذلك نظرية 

اأن  اأت�صور  ولكن  حولهما،  وال�صجال  واملعنى،  اللفظ 

هذه املناهج اأو النظريات التي بزت يف حقبة زمنية 

بل  وا�صتعداًدا،  مواءمة،  اأكرث  الظروف  كانت  معينة، 

ظهورها،  يف  اأ�صهمت  التي  الأ�صباب  بع�ص  هناك 

العبا�صي  ع�رش  يف  اإل  الآخر  مع  التوا�صل  قلة  مثل: 

والأدبــي  الثقايف  والت�صال  الرتجمة  انت�رشت  حني 

الأخــرى،  الإن�صانية  احل�صارات  بع�ص  مع  والعلمي 

مثل: اليونان والهند وال�صني والفر�ص. وحينما اأخذها 

الغرب مل يقف عن منبعها ومنبتها، بل وا�صل العمل 

بها وتطوير اأ�صاليبها وطرائقها.

متام  يعرف  املــرء  فــاإن  معقد،  وغري  ب�صيط  وبتفكري 

وقوميات  وثقافات  ح�صارات  هناك  اأن  املعرفة 

واقع،  اأمر  وهذا  ــراق،  واأع ولغات  واأعــراف  وديانات 

وحمال اأن كل هذا ياأت مبح�ص ال�صدف ليكون واقًعا، 

ولكن  واأهـــداف،  وبناء  وحلم  وتطلع  فكر  هناك  بل 

بني  امل�صرتكة  القوا�صم  ما  اأنف�صنا:  ب�صوؤال  فكرنا  هل 

املو�صيقي  الفن  نقول:  دائًما  اأننا  وبخا�صة  هذا؟  كل 

الت�صكيلي هما لغة عاملية، مبعنى لي�ص �رشًطا  والفن 

اأن تتقن اللغة اأو تعرف مدار�ص الفن اأو الدراية بعامل 

اأو ذاك، فكثرًيا  املو�صيقى، لكي تكون مّيال لهذا الفن 

بها،  نعجب  ت�صكيلية،  لوحة  اأمام  واقفني  نت�صمر  ما 

دون  من  ك�صفه  ا�صتطعنا  ما  جمالياتها  ببع�ص  اأو 

على  متفقون  اأننا  اأي  الإعجاب،  هذا  اأ�صباب  و�صوح 

نت�صاءل  وهنا  عاملية.  لغة  لهما  الفنني  هذين  اأن 

اأم  قــارّي؟  اأم  عاملي؟  الأدب  هل  املكان؛  �صياق  يف 

اأم  اأممــي؟  هو  فهل  التكوين:  �صياق  يف  اأو  مناطقي؟ 

دولــة(؟  اأو  منطقة  �صعب  )الق�صد  �صعبي  اأم  قومي؟ 

اأم  م�صيحي  اأم  يهودي  هو  فهل  الدين:  �صياق  يف  اأو 

اإيديولوجي؟  اأو يف الفكر والثقافة، فهل هو  اإ�صالمي؟ 

اأم  جماعية  اأم  فردية  ممار�صة  عن  تعبري  الأدب  وهل 

كوين؟  ملك  اأم  اأحد  ملك  الأدب  وهل  مًعا؟   الثنتني 

اإن الثقافة اأو الأدب مل يكونا يف يوم من الأيام حاجًزا 

لبناء  با�صتمرار  ي�صعيان  بل  ــر،  والآخ الإن�صان  بني 

ج�صور متينة بني الب�رش، ولكن لالأ�صف؛ الب�رش اأنف�صهم 

يف  ويرغبون  والتالقي،  التوا�صل  هذا  يف  يرغبون  ل 

القادرة  الفردية  وتطلعاتهم  وانزوائهم  اأحاديّتهم 

حيًنا والعاجزة اأحايني يف حتقيق طموحات املجتمع 

بعد  لالأ�صف  لكن  الفردية،  طموحاتهم  قبل  والوطن 

الألفية الثالثة جاءنا طوفان الكتابة من كل اجلهات 

�رشنقة  يف  دخلوا  الذين  وهــوؤلء  والفرعية،  الأ�صلية 

و�صاحبة  والأنــقــى  الأجمل  اأنها  يعتقدون  الكتابة 

القدرة على التميز، يف وقت اأن الكتابة ل تتحول اإىل 

الواعي  والفكر  القا�صية  بالتجربة  اإل  وا�صتمرار  عادة 

والقراءة املتوا�صلة والبحث الدائم يف كيفية احل�صول 

على املعرفة والتم�صك بها، ل اأن تكون الكتابة جمرد 

�صطحية  بكلمات  مهلهاًل  ج�رًشا  لتنبي  كلمات  �صف 

اأ�صار  هنا  التفكري،  على  والتحفيز  ال�صوؤال  من  خالية 

 « اأن   اإىل  الكتابة،  لعبة  كتابه  يف  نا�صف  م�صطفى 

التي  الكتابة  جاذبية  من  كبرًيا  جــزًءا  ي�صكل  ال�رشد 

حتول كل �صيء اإىل جمرد ن�ص – �ص81«.

علينا اأن نقف متاأملني العالقة والأ�صبقية فيما يتعلق 

لتكون  بالثقافة  نوؤمن  هل  اأي  وبالأدبي،  بالثقايف 

عاملية اأو بالأدب ليكون عاملًيا؟ واأين يكمن اخلا�ص، 

لالآخر،  كليهما  حتــول  ومــدى  الــعــام؟  يكمن  واأيـــن 

الجتماعية  الأمنــاط  على  هذا  اأ�صقطنا  لو  وبخا�صة 

ب�صكل عام فيما يخ�ص طرائق تناول الطعام وال�رشاب، 

ونوعية الأواين والأطباق واملالعق وهكذا، حيث قبل 

اأو ثالثني �صنة كان التباين وا�صًحا يف هذا،  ع�رشين 

ولكن مع مرور الوقت، وتالقي الثقافات بني ال�صعوب 

باتت كثري من هذه  املناطقي  الجتماعي  والتوا�صل 

كل  يف  متواجدة  الجتماعية  وال�صلوكيات  الأعــراف 

املناطق والدول تقريًبا، بدليل حاليا حينما نذهب اإىل 

دولة  اأية  اأو  البحرين  يف  املنت�رشة  العاملية  املطاعم 

عربية، �صنجد على الطاولت املالحق وعيدان الطعام 

دول  على  حم�صورة  الإيــام  من  يوم  يف  كانت  التي 

�رشق اآ�صيا، بل ل اأحد البتة ي�صتغرب حينما يرى عربًيا 

بالتحديد ياأكل بوا�صطة هذه العيدان، وكما كنا قدميا 

ل ن�صتعمل املالحق ول ال�صوك ول ال�صكاكني يف الأكل 

بات حاليا كل �صيء ممكنا وعادًيا، وهنا هل ميكننا 

الأطعمة  تناول  يف  الجتماعي  ال�صلوك  بــاأن  القول 

ومغلًقا؟  مناطقًيا  يعد  ومل  ومفتوًحا،  عاملًيا   اأ�صبح 

ملف -  النظرية النقدية العربية 

الثقافة و األدب 
لم يكونا في يوم 
من األيام حاجًزا 

بين اإلنسان 
واآلخر، بل 

يسعيان باستمرار 
لبناء جسور متينة 

بين البشر
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الوطن  اأبناء  من  الكثري  فهناك  الأدب،  اإىل  وبالعودة 

العربية  اللغة  تنتجه  ما  اإىل  بالإ�صافة  يقراأ  العربي 

�رشًقا  متعددة  اأجنبية  بلغات  ت�صدر  التي  الكتب  تلك 

لنا جماليات  تتك�صف  القراءة هذه  اأثناء  وغرًبا، ويف 

الن�صو�ص املناطقية اأو اخل�صو�صية، اأو تلك احلكايات 

حتويل  البع�ص  يحاول  ورمبــا  وال�صعبية،  الرتاثية 

اإىل  معني،  زمان  اأو  مبكان  املعنية  اخل�صو�صية  هذه 

وكاأنه  وزمانه،  مكانه  اأو  قومه  اأو  لغته  خ�صو�صية 

مفتوًحا  ا  ن�صً لي�صلح  مطواًعا  قراأه  ما  جعل  يحاول 

اإن�صائه  يف  بل  فح�صب،  وم�صامينه  دللته  يف  لي�ص 

الن�ص  طبيعة  على  متوقف  بالطبع  وهــذا  وتكوينه، 

وقيمته التي ت�صلك م�صلك العاملية حتى واإن مل تظهر 

عالنية، ولكن لو وقفنا عند ن�صو�صنا نحن يف العامل 

العربي اأو يف منطقة اخلليج اأو يف اأية دولة من دولنا، 

كم من هذه الن�صو�ص ت�صلح ليكون حميطها عاملًيا؟ 

بو�صفها  معها  التعامل  للقارئ  ميكن  منها  وكــم 

ا خارج املكان، اأي ما ال�صفات واخل�صائ�ص  ن�صو�صً

اأو  مناطقيته  اأو  قوميته  من  عامة  الأدب  ل 
ّ
حتو التي 

جنيب  ل  �صوؤال  عاملًيا؟  ليكون  لغته  اأو  اأيديولوجيته 

عنه، بقدر ما نطرحه على املبدع العربي الذي ياأخذه 

�صغف الطالع، وحب املعرفة، وطرح الق�صايا ال�صائكة 

بوعي واإدراك، الذي يكتب ليكون حا�رًشا يف امل�صهد 

الكتابي،  مل�رشوعه  ف�صاء  خريطة  ر�صم  دون  من 

لت طبيعة الكتابة والتناول والطرح.
ّ
وحتو

نقدية؟ نظرية  إلى  بحاجة  نحن   هل 
ل تن�صئ اأية نظرية اأو يربز اأي منهج يف علم من العلوم، 

اأو يف حقل من احلقول املعرفية اإل بعد درا�صات وافية 

ومتعددة عرب الزمن، وحتديًدا يف قراءة الواقع املعي�ص، 

يف  حتى  ذاك،  ورف�ص  هذا  لقبول  ا�صتعداده  ومــدى 

الأمور احلياتية الب�صيطة، وكلنا يعلم تلك املواجهات 

دعاة  اأو  والتقليديني،  احلداثة  دعاة  بني  حدثت  التي 

يعتربون  كانوا  الذين  ومعار�صيها  العربية  النه�صة 

الغرب،  من  وتطلعاتها  �صعاراتها  ت�صتقي  النه�صة 

حولها  دار  وما  التفعيلة  ق�صيدة  كتابة  حني  وكذلك 

ال�صعراء  من  عدد  انتقال  بعد  تكرر  الــذي  هجوم  من 

قائًما  التباين  يزال  ل  اإذ  النرث،  بق�صيدة  اآمنوا  الذين 

اليوم، فاأية نظرية ت�صع يف  يف عاملنا العربي حتى 

واملتعلقة  لتكوينها،  الفل�صفي  البعد  مناق�صة  تكوينها 

)البناء  والت�صورات  )اللغة(،  واملــفــردات  بالأفكار 

)املعطيات  والأ�صياء  للنظرية(،  اجل�صدي  والتكوين 

هذه  ظهور  يف  ت�صهم  التي  واملــاديــة  املو�صوعية 

بالأفكار  النظرية  عالقة  عن  ف�صاًل  تلك.  اأو  النظرية 

النظرية  هذه  تقدم  م�صرية  تعرقل  قد  التي  املوؤدجلة  

اأو عبور هذا املنهج. وبخا�صة اإذا بداأت تلك املفاهيم 

والقيم النقدية تخو�ص يف ن�صو�ص مقد�صة.

نحن حينما ننادي بنظرية عربية يف النقد، فنت�صاءل 

اأي نقد نعني، هل للن�ص الأدبي، اأم الن�ص اللغوي، اأم 

الن�ص  اأم  الديني،  الن�ص  اأم  التاريخي،  الن�ص الرتاثي 

يف  توظيفها  ميكن  عامة  نظرية  هي  اأم  الجتماعي؟ 

�صتى املجالت واملعارف واحلقول والأجنا�ص، ولكن 

هل قراأنا واقعنا العربي، ومدى ا�صتعداده لقبول مثل 

الظهور  هذا  ــا،  اأوروب يف  ظهرت  التي  النظريات  تلك 

وطبيعة  وثقايف  اجتماعي  واقــع  بدرا�صة  امل�صبوق 

قبول نقد املقد�ص بحيث ل يوجد ن�ص هناك مقد�ص، 

اأما نحن فجل حياتنا تقا�ص من خالل املقد�ص، فكيف 

اأو  الجتماعي  املقد�ص  يقف  نظرية  عن  نبحث  اإذن 

اأن  لبد  لها  نطمح  التي  النظرية  اأي  حائاًل؟!  الديني 

الجتماعية  املختلفة  �صياقاته  يف  بالن�ص  تعنى 

وواقع  املختلفة،  والآيديولوجية  والدينية  والثقافية 

وفكر  يتعار�ص  رمبا  الذي  الأمــر  والعي�ص،  الإن�صان 

هــذا،  يف  الإ�ــصــكــال  يكمن  وهــنــا  نف�صها،  النظرية 

وبخا�صة اأننا نبحث عن نظرية ولي�ص نظريات، وعن 

والتمثيل  التطويع  �صيتم  فكيف  مناهج،  ولي�ص  منهج 

والتطبيق؟!

وما  تريده،  عما  كا�صف  املرحلة  تقييم  فــاإن  وبهذا 

يريده كتابها يف املجال الذي عملت فيه، وبالأخ�ص 

التاريخي  املا�صي  يلغي  ل  الذي  والإبداعي  الثقايف 

ال�صيا�صية  احلــيــاة  اإن  الــثــقــايف.  اأو  احلــ�ــصــاري  اأو 

التي  النزاعات  العربي، وتلك  العامل  والقت�صادية يف 

عن  ف�صاًل  الذاتية،  امل�صالح  اأجــل  من  كانت  عــادة 

ح�صور الكتاب و النقاد واملنظرين يف الغرب لي�ص كما 

وتلبية  احلياة  متطلبات  حيث  العربي،  العامل  يف  هم 

حاجات الإن�صان اليومية، التي ميكن اإيجادها بطرق 

ملف -  النظرية النقدية العربية 

كم من  النصوص 
العربية تصلح 

ليكون محيطها 
عالمًيا؟ وكم منها 

يمكن للقارئ 
التعامل معها 

بوصفها نصوًصا 
خارج المكان
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امل�صتغل  يبقى  الــذي  عاملنا  يف  عما  متاًما  تختلف 

بالنقد تطبيًقا وتنظرًيا، ميار�ص دوره يف الكتابة من 

العي�ص من جهة ثانية، وعدم  جهة والبحث عن لقمة 

بتقدير  والأهلية  الر�صمية  الثقافية  املوؤ�ص�صات  تقدير 

دوره مادًيا ومعنوًيا. من هنا ي�صاب بنوع من العطب 

والرتاجع وعدم حتمل امل�صئولية التي ميكن اأن ي�صعها 

هذا  من  املعريف.  عاتقه  على  الثقايف  واملجتمع  هو 

املنطلق بداأ العرب يتكئون على ما ياأتي من الآخر من 

ما  تطوير  حماولة  على  والعمل  واملناهج،  النظريات 

ميكن وتطبيقها على الن�صو�ص، وهذا الأخذ والنت�صار 

منذ القرن الثامن ع�رش واإىل يومنا هذا. 

مكان  اأي  يف  الإن�صان  يبنيها  نظرية  كل  اأن  اأعتقد 

ملًكا  ول  املن�صاأ،  ملكان  ملًكا  لي�صت  فهي  العامل  من 

�صاحبها  حتى  اأو  ع�رش  اأو  جيل  على  ا 
ً
حمــ�ــصــور

اأو  نظريته  ذكـــرت  كلما  يتكرر  الـــذي  ال�ــصــم  غــري 

اإن�صاين،  ــاز  اإجن هي  الإجنـــازات  هــذه  حيث  منهجه. 

الفرقة  هذه  حاولت  ومهما  قاطبة،  للب�رشية  وملك 

لنظرية  التحيز  اللغة  هــذه  اأو  القومية  هــذه  اأو 

وحتى  والثقايف  املعريف  الواقع  فاإن  منها،  خرجت 

بني  و�صيوعها  النظرية  عاملية  يــوؤكــد  احلــ�ــصــاري 

للجميع،  ملك  هي  التي  النظريات  كل  لذلك  اجلميع، 

املختلفة. حقوله  يف  توظيفها  اجلميع  هذا   وميكن 

حتدده  ل  عاملي  فن  هو  العامة  �صورته  يف  والأدب 

اأو  البحثية  الدرا�صات  �صياق  يف  اإل  اأزمنة  اأو  اأمكنة 

الأدب  هــذا  خ�صو�صية  يعني  ل  وهــذا  الأكــادميــيــة، 

اخلليجي  الأدب  اإىل  نعود  وحني  غــريه.  من  ومكانه 

فاإننا نعني هنا ال�رشد وال�صعر بعد اأن حولنا امل�رشح 

خ�صو�صية  هناك  اأن  الطبيعي  الأمــر  الفن،  عامل  اإىل 

الأدبية  الثقافية  بالذاكرة  عدنا  فلو  كان،  اأدب  لأي 

والتاريخية ووقفنا على املعلقات �صنجد خ�صائ�صها 

يف  كتبت  التي  الن�صو�ص  من  غريها  عن  متفردة 

حيث  اأخــرى  واأمكنة  ثقافات  يف  ولكن  ذاته  الع�رش 

واملغامرة  واحلــرب  والرحلة  الأطــالل  على  الوقوف 

واملناهج  النظريات  اأن  �صك  ول  وغريها،  واحلكم 

النقدية التي اأنبتت يف الغرب، ومنت وترعرعت بف�صل 

جتاوزت  فاإنها  غربيني،  واأكادمييني  ونقاد  منظرين 

وبقاع  ثقافية  اأمكنة  اإىل  م�صافرة  ورحلت  املكان 

بالنقد  امل�صتغلون  العرب  تلقفها  اإذ  اأخــرى،  معرفية 

والأدب والثقافة، كما تلقتها املناطق الأخرى، وعلمت 

وتاأوياًل  حتلياًل  التطبيقية  الدرا�صات  خاللها  من 

وتفكيًكا، بعد تطويعها قدر الإمكان، وهنا نقول: ملاذا 

فهم  اأجل  من  النقدية؟  الأدبية  النظرية  اإىل  احلاجة 

احلياة والإن�صان والظواهر وامل�صكالت التي يتناولها 

احلياة  كانت  ال�صالفة  الع�صور  ففي  ا.  ن�صو�صً الأدب 

كتابة  الأدبــي  بالن�ص  تهتم  والجتماعية  الثقافية 

الن�ص  على  الأ�صل  يف  كان  واإن  نقًدا،  وثم  وا�صتغال 

ال�صعري، لكن مع تطور احلياة الثقافية وت�صعبها، ويف 

الزمكانية،  املتعددة  والثقافية  التاريخية  �صياقاتها 

قبل  من  تقدير  حمل  اآنــذاك  العربية  النظريات  بــداأت 

امل�صتغلني على الن�صو�ص غري ال�صعرية.

ومنبتها  م�صدرها  كــان  اأًيـــا  الأدبــيــة  النظرية  اإن 

على  تبنى  اأن  لبد  والــزمــان،  املكان  يف  و�صيوعها 

واملفردة  اللغة  اأهمية  به يف  تقوم  الذي  الدور  اأهمية 

النظرية  يف  الت�صورات  ح�صور  لذلك  والنزياحات، 

ولكن  ذلك،  �صابه  وما  واللغة  والأفكار  الأ�صياء  جتاه 

اأت�صور احلرية املتاحة لوجود نظرية نقدية حمدودة 

جًدا، وبل طريقها عامة مملوء بالأ�صواك والعراقيل التي 

تقيد بناء النظرية اأو ظهورها يف ع�رشنا هذا، الع�رش 

الذي مل تعد الأمكنة اأو الأزمنة حاجزين مانعني من 

توظيف اأي منهج اأو نظرية قادمة من مكان اآخر، كما 

اأن الفارق بني ما ياأتي من الغرب اأو من الآخر تنظرًيا، 

فقد اأنبت هذا الإجناز يف عامل احلرية املطلقة، والتي 

تلغي اأي مقد�ص يف العمل الإبداعي مما ينعك�ص على 

ميكن  ل  النظرية  اأن  اعتبار  على  ون�صوئها،  النظرية 

الإبداعي  الن�ص  اأنظمة  درا�صة  بعد  اإل  بها  اخلــروج 

وتراكم هذه الن�صو�ص التي ت�صل باملنظر اإىل ابتداع 

نظرية  ر�صم مالمح  اأو  نقدي  تاأ�صي�ص طريق  اأو  منهج 

تــودوروف  اأو  بــارت  اأو  �صو�صري  به  جاء  فما  نقدية، 

العلوم  جمال  يف  املنظرين  اأو  كر�صتيقا  اأو  دريدا  اأو 

الإن�صانية، �صواء يف عامل النف�ص اأم علم الجتماعي اأم 

الأنرثوبولوجيا وغريهم من املنظرين الغربيني، فاإن 

جتاه  والتمحي�ص  الدر�ص  تراكم  بعد  جاء  قدموه  ما 

الن�صو�ص الإبداعية والجتماعية.

العرب  الكتاب واملبدعني  �صك هناك من فريق من  ل 

ملف -  النظرية النقدية العربية 

المشتغل بالنقد 
تطبيًقا وتنظيًرا، 

يمارس دوره في 
الكتابة من جهة 

والبحث عن لقمة 
العيش من جهة 

ثانية
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ف�صاء  م  منطلقة  نقدية  نظرية  بــوجــود  يــنــادون 

التوجه جملة  اآخر يرف�ص هذا  العربي، وهناك  العامل 

يح�صم  لأنه مل  وذاك  ثالث بني هذا  وفريق  وتف�صياًل، 

اأمره. ومن هذا املنطلق األ ينبغي علينا نحن املنتمني 

�رشيحة  وقفة  نقف  اأن  والإبـــداع  الكتابة  عامل  اإىل 

تراكم ن�صو�صي يف جمال  نقدية ملا هو موجود من 

الأدب والفن؟ فحني نوؤمن بوجود نظرية نقدية فاإننا 

نبنيها ون�صيدها وفق ما يعطينا الن�ص العربي احلديث 

اأ�صباب تفر�ص علينا التفكري والبحث والعمل من  من 

النقدي، لكن  اأو هذا املنهج  النقدية  النظرية  اأجل هذا 

التي  النظريات  جل  كانت  اإذا  �رشاحة،  اأكرث  ولنكون 

على  بنيت  قد  التطبيقية  درا�صاتنا  يف  الن  نعتمدها 

كان  ما  على  قادرة  ن�صنا  قواعد  فهل  الن�ص،  قواعد 

يف ن�ص الآخر؟ وهل لدينا الإمكانات والقدرات التي 

تقوينا لنقد كل امل�صلمات التي مل تعد فار�صة نف�صها 

الأدبية  الن�صو�ص  تعد  فلم  الغربية؟  النظريات  يف 

حم�صورة يف اأدبيتها فقط، بل يف �صياق النقد الأدبي 

الإن�صانية  بالعلوم  الأدبي  الن�ص  وارتباط  والثقايف 

الأخرى، فنحن علينا اأن ننظر �صمولية الن�ص من حيث 

التكوين والبناء والتناول والطرح، ولي�ص غلق الن�ص 

حتت الأدب ونكتفي كما كان يف املا�ص. 

ــقــايف. ـــــي ث ــ�ــص الأدبــــــي هـــو نــ�ــص اأدب ــن  بــــات ال

نقدية؟  نظرية  بناء  اإىل  حاجة  يف  العرب  نحن  هل 

الن�صو�ص  على  بناء  هل  نريد،  نظرية  اأية  كان،  واإذا 

املن�صورة يف ع�رشنا هذا التي كثري منها بحاجة اإىل 

الدر�ص  عتبة  جنعلها  اأن  قبل  بنائها  يف  نظر  اإعــادة 

خا�صة  اأدبية  نظرية  اإىل  بحاجة  نحن  هل  النقدي؟ 

تهتم بالن�ص الأدبي عامة؟ اأم نحن بحاجة اإىل نظرية 

الأدب، مبعنى:  هذا  اجلزئيات من  لنا ومتف�صل  ت�صل 

هل نريد نظرية ذات مقولت عامة ميكن تطبيقها على 

الن�صو�ص  بفروع  متفرعة  نظرية  اأم  اأدبي؟  ن�ص  زي 

الإبداعية من �صعر واأنواعه الثالثة )الق�صيدة العمودية 

– ق�صيدة التفعيلة – الن�ص النرثي(، ومن �رشد وتعدد 
– احلكم  – ق�صة ق�صرية جًدا  – رواية  اأنواعه )ق�صة 

والأمثال – ال�صرية باأنواعها )ال�صرية العادية – ال�صرية 

الرحالت، غري ذلك.  واأدب  ال�صرية(،  – رواية  الروائية 

اإذا �صنفناه �صمن الن�صو�ص الأدبية،  وكذلك امل�رشح 

اأم  وامليلودراما.  العادي  والهزيل،  اجلاد  وباأنواعه 

نحن بحاجة اإىل نظرية �صاملة للعلوم الإن�صانية كلها 

مبا فيها النقد الأدبي والنقد الثقايف.

معارف  بعد  الإن�صان  ي�صكلها  التي  النظريات  األي�صت 

هذه  تكون  اأن  اإىل  بنا  ت�صل  وتطبيقات  وجتــارب 

النظرية اأو تلك علًما ولي�ص فًنا، والعلم ل يقت�رش على 

مكان ما اأو زمان ما، بل هو منجز اإن�صاين يعرب القارات 

ُيطلب،  اأو  يريد  مكان  اأي  يف  وي�صتوطن  واملحيطات 

مبعنى حينما ظهرت لنا املناهج النقدية والنظريات 

الغربية، من الواقعية ال�صرتاكية والواقعية ال�صحرية، 

وال�صيمائية والتاأويلية والبنيوية والتفكيكية ونظرية 

تلقفها  اأم  اآخــر،  دون  مكان  يف  ا�صتقرت  هل  التلقي، 

تنظرًيا  بالن�صو�ص  وامل�صتغلون  والنقاد  املبدعون 

وتطبيًقا؟ وهذا ينطبق لي�ص على الأدب فح�صب، بل كل 

والكون، حيث  والإن�صان  العالقة باحلياة  العلوم ذات 

العامل كالهواء واملاء، وحينما نتفق على اأن النظريات 

النقدية حتى ت�صل اإىل م�صتويات عليا، فهي علم، لذلك 

ت�صبح هذه النظريات عاملية لكل الب�رش دون ا�صتثناء.

وهناك اإ�صكالية تتمظهر يف ف�صاء الدعوة اإىل نظرية 

نف�صها،  بالذات  الأنا  عالقة  يف  تتمثل  نقدية،  عربية 

ذات  الأخـــرى  وبالن�صو�ص  وباملقد�ص،  وبــالآخــر، 

النقد  اأن  اآمنا  اإذا  وبخا�صة  والأدبــي،  اللغوي  الطابع 

يف حد ذاته هو اإعادة كتابة ن�ص على ن�ص، وهنا قد 

تربز بع�ص العوائق يف التعامل مع بع�ص الن�صو�ص، 

هل  البع�ص،  بها  ينادي  التي  النظرية  هذه  اأن  كما 

�صتكون حم�صورة على العامل العربي؟ واإن كان ذلك، 

يتوافق  ل  الذي  الأمر  الذات،  على  انغالًقا  ي�صكل  فهو 

النقدي عامة والن�صو�صي والتنظريي  العمل  وطبيعة 

ب�صكل خا�ص، حيث كل ن�ص ينتجه الكاتب فهو ملك 

للجميع ولي�ص لفرد اأو جمموعة اأو لغة اأو منطقة.

بالإن�صان  تع�صف  التي  الأزمات  يف  العادة  هي  كما 

واملجتمع، وجتعل جل تفكريه يف املاآ�صي التي وقعت 

املادية  اخل�صائر  من  تزيد  مما  تقع،  رمبــا  التي  اأو 

العواطف  وخلخلة  النف�صي  الأمل  وطغيان  والب�رشية 

وا�صطراب الوجدان، لذلك حتاول الدول التي تقع فيها 

اأو احلروب  اأو براكني،  الكوارث من في�صانات واأوبئة 

احلروب  اأو  ال�صتعمار  نتيجة  اأو  الدول  تقع بني  التي 

ملف -  النظرية النقدية العربية 

اتكأ  العرب  على 
ما يأتي من اآلخر 

من النظريات 
والمناهج، وعملوا 

على  تطويرها  
وتطبيقها على 

النصوص
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هذه  حتاول  فادحة،  خ�صائر  من  ينتج  وما  الأهلية، 

الدول، اأن تقدم برامج اأخرى حتاول من خاللها اإبعاد 

العربية  الدول  فعلته  ما  وهو  املجتمع،  عن  املاآ�صي 

اإ�رشائيل،  مع  مواجهة  يف  كانت  التي  وتلك  عامة 

الأعمال  من  العديد  قدمت  اإذ  فل�صطني،  عن  والدفاع 

اأ�صباب  بيان  اأو  الرومان�صية،  اإىل  املائلة  ال�صينمائية 

الهزمية وما ترتب عليها من حزن وانطواء وفقد الأمل 

امل�رشوع  اأو  العربي،  الن�صال  اأو  العربية  الوحدة  يف 

�صطرت  التي  الكتابات  العديد من  برزت  العربي، كما 

يف الكتب واملجالت وال�صحافة اليومية، كذلك ظهرت 

وم�رشح،  و�صعر  ورواية  ق�صة  من  الإبداعية  الكتابات 

ف�صاًل عن الفنون الب�رشية الأخرى، وكل هذا من اأجل 

عرب  ما  وهذا  ماأ�صاته،  من  العربي  الإن�صان  انت�صال 

الوقت  ال�صقوط(. ولكن يف  )اأدبيات  بــ  عنها اجلابري 

ا  اأي�صً حاولوا  العرب  واملنظرين  املفكرين  فاإن  نف�صه 

اأن يقراأوا الو�صع ويدر�صوا تداعيات ما حدث تف�صيال 

واللقاءات  واملوؤمترات  الندوات  عقدت  وقد  واإجمال، 

ملدار�صة هذه الهزمية وانك�صار الإن�صان العربي، وفقد 

اأمله يف امل�رشوع القومي العربي.

  من ينادي بوجود نظرية نقدية عربية، كاأنه: يتعلق 

احل�صاري  والإجناز  باللغة  ويرتبط  القومية  بالهوية 

من  لي�ص  نعاين  اأننا  احلقيقة  ويف  العربية،  ل�صعوبنا 

عدم وجود نظرية اأدبية نقدية عربية، بقدر ما نعاين 

من حاجتنا اإىل قراءة واقعنا العربي قراءة واعية يف 

والقت�صادية  وال�صيا�صية  الجتماعية  حقولنا،  كل 

اإذا  يعني  وهذا  احلياة،  �صئون  من  وغريها  والثقافية 

اآمنا جدًل مبناداة لوجود نظرية عربية نقدية، فالواقع 

املعي�ص يفر�ص اأن تكون لنا روؤية فل�صفية اأوًل لواقعنا 

الذي يحتاج اإىل التحليل والتاأويل والتفكيك.

الأدبــي  العربي  للمنجز  ح�صيف  متابع  اأي  ومــع 

ينادي  من  ي�صمع  اأو  يقراأ  حينما  يت�صاءل  والثقايف، 

ل  الأ�صل  يف  هي  التي  عربية،  نقدية  نظرية  بوجود 

وعوامل  و�ــرشوط  معطيات  وفق  اإل  لوجودها  ميكن 

متعددة ت�صهم كلها يف بلورة هذا الت�صور الذي �صيكون 

بعد املخا�ص يف طريقه اإىل املنهج اأو النظرية، حيث 

قبل املناداة بوجود نظرية نقدية اأدبية عربية، فاإننا 

بالتاأمالت  تعنى  التي  الأفكار  فال�صفة  اإىل  بحاجة 

والتاأويالت للن�صو�ص واللغة وغريها، واأن ن�صتح�رش 

جل مقولتنا القدمية التي ا�صتطاعت ت�صييد احل�صارة 

تفكريه  و�صحذ  وعيه،  وتطور  املجتمع،  ثقافة  وبناء 

ال�صلة  ذات  الإن�صانية  الق�صايا  من  العديد  جتــاه 

الأدب  اأن  جيًدا  نعي  اأن  عليما  كما  الأدبــي،  بالن�ص 

والنقد لهما قواعد متينة و�صلبة تتمثل يف جمموعة 

معرفًيا  طريًقا  ت�صكل  التي  ــروؤى،  وال الت�صورات  من 

لالإبداع والنقد التنظريي والن�صو�صي.

وهل يعلم العامل العربي ومن ينادي بوجد نظرية نقدية 

عربية، اأن اأي منهج نقدي اأو نظرية نقدية، �صواء تعلق 

عن  يخرج  ل  فهذا  الأخرى،  بالعلوم  اأو  بالأدب  الأمر 

�رشورة النتباه اإىل اأن اأية نظرية ل تكون حم�صورة 

يف  النظرية  لأن  اآخــر،  دون  لقوم  اأو  معني  مكان  يف 

�صميم تكوينها مرتبطة بالب�رش دون ا�صتثناء، هي اإذن 

اإن�صانية، كما اأنها ينبغي اأن تبتعد عن الأدجلة الدينية 

األ  اأو ما �صابه ذلك، مبعنى  الطائفية  اأو  ال�صيا�صية  اأو 

اأو  العروبة  مثل:  املغلقة،  املفاهيم  النظرية عن  تقف 

ا 
ً
خطر ي�صكل  هذا  لأن  الطائفة،  اأو  الدين  اأو  القومية 

اأو هذا املنهج، وهنا  النظرية  على طبيعة ت�صكل هذه 

يتطلب الأمر اأن تكون مبادئها وعنا�رشها قادرة على 

ال�صبل  متلك  بل  ا�صتثناء،  دون  الق�صايا  كل  معاجلة 

ال�صتف�صارات  عن  لالإجابة  توؤهلها  التي  والإمكانات 

العالقة يف لغة الن�صو�ص، وطبيعتها وت�صكلها، وغري 

ذلك، بالإ�صافة اإىل ا�صتعداد هذه النظرية للتعديل بني 

احلني والآخر وفًقا ملتطلبات املرحلة زمنًيا وثقافًيا، 

وتوا�صاًل مع الآخر، اأي األ حتدث قطيعة مع الثقافات 

الأخرى، ولكن لالأ�صف كونها نظرية ذات ا�صم حم�صور 

اأو  ن�صمع  مل  اإذ  بالنغالق،  تت�صف  يعني  العرب،  يف 

دولة  على  �صنفت  اأنها  عامة  النقد  نظريات  عن  نقراأ 

لها.  واإمنا يح�رش �صاحبها مال�صًقا  اأو مكان معني، 

فحني نتحدث عن البنيوية يح�رش لنا دي �صو�صري، اأو 

التفكيكية لدريدا، ولكن ل نقول هذه نظرية فرن�صية اأو 

اأمريكية اأو اإجنليزية. فكيف لنا اأن نو�صم ما ننادي به 

بنظرية عربية؟!

ملف -  النظرية النقدية العربية 

عندما ظهرت 
النظريات تلقفها 

المشتغلون 
وأضافوا إليها 
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دراسات 

مّطردا  ا 
ً
روائي تراًكما  حمي�ص  بن�صامل  حقق 

ثالثة  خــالل  الآن(  حلد  روايــة  ع�رشة  )ثــالث 

يكر�ص  اأنــه  يبني  ما  وهــو  الزمن.  من  عقود 

ا على  جتريب 
ً

ا من وقته؛ حر�ص
ً
للرواية جزء

اأ�صكال جديدة لتفادي تكرار النماذج ال�صابقة 

فئتني.  اإىل  رواياته  وتتوزع  لها.  المتثال  اأو 

 ،1990 احلكم  )جمنون  الأوىل  الفئة  تقوم 

2003، هذا  1997، زهرة اجلاهلية  العالمة 

ال�رشدية  املعار�صة  على  الأندل�صي2007( 

التاريخ   من  م�صتوحاة  وقائع  اإىل  بال�صتناد 

م�صفيا عليها التخييل، ومعيدا حتيينها وفق 

ي�صتوحي  حني  يف  جديدين،  وفل�صفة  منظور 

الفئة الثانية )حمن الفتى زين �صامة 2003، 

الــروؤو�ــص  فتنة   ،1995 الــ�ــرشاب  �صما�رشة 

يانا�ص  بــروطــابــورا�ــص   ،2000 والن�صوة 

1998...( امل�صاكل التي يعاين منها الإن�صان 
العربي عموما، ويرزح حتت وطاأتها )البطالة، 

والهجرة ال�رشية، وبطالة خريجي اجلامعات، 

والظلم وال�صتبداد، والفوارق الجتماعية(. 

يف كل هذه الأعمال الروائية -على اختالف 

نات 
ّ
العي تــتــواتــر  ومــرامــيــهــا-  اأ�ــصــكــالــهــا 

بحكم  لــلــقــارئ-  ميكن  الــتــي  الــ�ــصــريذاتــيــة 

َفها، 
َّ
يتعر اأن  والثقافية-  املعرفية  خلفياته 

وعمد  جانب.  كل  من  يكتنفها  ا 
ّ
عم ومييزها 

ل�صرتجاع  وؤلٍَّف 
ُ
م اإفراد  اإىل  ي�ص  

ّ
حم بن�صامل 

�صجل  اإىل  ين�صاف  حتى  احلياة،  يف  م�صاره 

اأعماله التخييلية التي تواكب الّتاريخ والواقع 

والذات بالو�صيطنْي ال�رشدي والتخييلي. ومن 

على  اإقــدامــه  ب�صدد  تثار  التي  الأ�صئلة  بني 

الوجود  بني  )الـــذات  الذاتية  �صريته  كتابة 

تبنى  ملاذا  ياأتي:  فيما  جنملها   ،)
)1(

والإيجاد

اأي  العبارة؟   ب�رشيح  ال�صريذاتي  امل�رشوع 

ما  اأكرث؟  باهتمامه  ا�صتاأثر  اأنواعها  من  نوع 

ة التي اآثرها دون غريها 
ّ
ال�صرتاتيجية ال�رشدي

يف ا�صرتجاع م�صاره يف احلياة؟

1- أنصار السيرذاتية ومناهضوها

ما مييز هذا امل�رشوع ال�صريذاتي- عالوة على 

تخييل  امليتا  بنيات   
ُ
تواتر اأخــرى-  عنا�رش 

الذي  ل  الوا�صف(  الن�ص  اأو  )ن�ص على ن�ص 

بل  فح�صب،  الن�ص  يف  املــوؤلــف  على  يوؤ�رش 

ذاته  مع  للتحاور  عنه  ة 
ّ
نقدي مواقف  اإ�صدار 

على  املعنى  اإ�صفاء  اإىل  ا 
ً
�صعي وجمادلتها؛ 

م�صار حياته ال�صخ�صية، وتعليل البواعث التي 

تتواتُر في 
مشروعه 

السيرذاتي بنيات 
»الميتا تخييل« 

التي ال تؤشر على 
المؤلف في النص 
فحسب، بل تصدر 

مواقفه النقدّية 

محمد الداهي
كاتب وناقد مغربي

بالجدال تتصادم المعارف وتتوالد 
التصورات الجديدة

الذات بين االستكراه والتبجيل في سيرة بنسالم حميش
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حفزته على ا�صرتجاعه واتخاذ موقف �رشيح 

منه. 

ال�صارد   اأن   - املقدمة  خــالل  من  يت�صح- 

يعي املفارقة ال�صريذاتية التي جعلت الكتاب 

ينق�صمون اإىل فئتني متعار�صتني؛ فئة تنا�رش 

تناه�صها  وفئة  ال�صريذاتية،  الأيديولوجيا 

هذا  وموا�صعاتها. ويف  مواثيقها  م�صككة يف 

هذه  طبيعة  يعي  ال�صارد  كــان  واإن  ال�صدد 

الذات،  ب�رشيرة  البوح  عن  بالتعفف  املفارقة 

باملقابل-  فهو-  اأنا،  قول  من  والمتعا�ص 

لعتبارات  ال�صريذاتية  الإيديولوجيا  يتبنى 

اأ�صا�صية جُتمل فيما ياأتي:

على  ي�صعفها  ة  
ّ
الطوي اإىل  الذات  نفاذ   اإن   •

ف نف�صها والآخرين ولو مبقادير حمدودة 
رُّ
تعر

ومتفاوتة.

• اإن العودة اإىل مرحلة الطفولة- التي تالزم 
نف�ص  اإىل   تف�صي  حياته-  طــوال  ال�صخ�ص 

تكوين  يف  واملــكــبــوت  املن�صي  عــن  الغبار 

ال�صخ�صية، وفهم ميولها و�صلوكها يف احلياة.

ال�صريذاتية،  األوان  من  لونا  ارد 
ّ
ال�ص يتبنى   •

الفكري  امل�صار  با�صرتجاع   فيه  عنى 
ُ
ي الذي 

التي  الــعــوامــل  فهم  اإىل  تطّلعا  والــثــقــايف 

مواهبه  و�صقل  ال�صخ�ص،  تكوين  يف  اأ�صهمت 

مطاحمه  من  ا 
ً
جــزء حقق  اأن  اإىل  وموؤهالته 

وم�صاعيه يف احلياة.

ال�صريذاتي  بامليثاق  لوجون  فليب  يعني  ل 

 .
)2(

التعاقد مع ال�صيطان، وتوقيع بنوده بالدم

القارئ  ارد ل يربم مع 
ّ
ال�ص اأن  يوؤكد  ما  وهذا 

بقول احلقيقة  يتعهد  بل  عقًدا موّثقا وملزما؛ 

معتمدا جملة من القواعد التي توؤطرها الأن�صاق 

قد  ال�صائدة.  الأدبية  واملوا�صعات  الثقافية 

وقد  وم�صاعيه،  مقا�صده  يف  القارئ  يجاريه 

خانة  يف  عمله  و�صع  ا 
ً

مقرتح معه  يختلف 

 " للقارئ  ال�صدد-  هذا  يف  وميكن-  مغايرة. 

اأمناًطا قرائية تختلف عما اقرتحه  اأن يتبنى 

يوجد  ل  الن�صو�ص  اأغلب  اأن  خا�صة  الكاتب، 

.
فيها عقد �رشيح")3(

بدعوى  ب�رشوطها  الذاتية  ال�صرية  تفي  ل 

نف�صه،  على  ال�صارد  ميار�صها  التي  الرقابة 

وال�رشر  الأذى  يلحق  قد  ما  كل  لذكر  ا 
ً
تفادي

�صطط  اأو  مبكروه  الآخرين  ي�صيب  اأو  بذاته، 

فريق  يعترب  ـــذا  ول احلــ�ــصــا�ــصــيــة(.  )مــنــاطــق 

وهم  جمرد  الذاتية  ال�صرية  اأن   املناه�صني 

كاتبها  لأن  الرواية؛  عليها  ويوؤثرون  �صاذج، 

عن  ت�صده  التي  الذاتية  الرقابة  من  يتحرر 

اأخالقية  لبواعث  والبوح  ة 
َّ
وامُل�صار املكا�صفة 

واجتماعية.

قال اأندريه جيد: " ل ميكن اأن تكون املذكرات 

احلقيقة  هم  كــان  ولــو  ن�صف-�صادقة،  اإل 

كبريا: فكل �صيء معقد مما ي�صتحيل قوله، بل 

. 
نقرتب من احلقيقة اأكرث يف الرواية")4(

احلقيقي  ال�صبب  تيبودي:" األي�ص  فرن�صوا  قال 

يف  اجلوهري  عن  تعرب  رواياتنا  اأن  لك�صلي 

اإنه ي�صق  اأنف�صنا؟ اإن التخييل وحده ل يكذب، 

بابا �رشيا يف حياة اإن�صان ما، تلج منه روحه 

 .
املجهولة، يف مناأى عن اأية مراقبة")5(

�صريته  اأجنــز  اأن   بعد  �صارتر  بول  جون  قال 

حان  لقد    " يــاأتــي:  ما  الكلمات"   " الذاتية 

الوقت اأخريا لكي اأقول احلقيقة، لكن ل ميكن 

.
اأن اأقولها اإل يف عمل تخييلي")6(

 يتفق الكتاب الثالثة يف ال�صتخفاف ظاهريا 

احلقيقة،  قول  على  الذاتية  ال�صرية  قدرة  من 

ويــرد  لــلــروايــة.  نف�صها  املهمة  وي�صندون 

عليهم فليب لوجون باأنهم يقرون ب�صكل غري 

وينطلقون  الذاتية،  ال�صرية  مبيثاق  مبا�رش 

الأدبيني  اجلن�صني  بني  امل�صابهة  معيار  من 

األي�صت   " احلقيقة.  قول  يف  بينها  للمفا�صلة 

الرواية  منها  تقرتب  -التي  احلقيقة  هــذه 

احلقيقة  �صوى  الذاتية-  ال�صرية  من  اأف�صل 

اأي  باملوؤلف،  واخلا�صة  والفردية  ال�صخ�صية 

ينظر السارد إلى 
طفولته بنوع من 

الحنين، فيختلط 
فيها الواقع 
باالستيهام، 

وتستيقظ  
الحواس 

باكتشاف الكائنات 
واألشياء

دراسات 
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ما ي�صعى اإليه كل م�رشوع �صريذاتي؟ اإذا �صح 

�صرية  باعتبارها  الــروايــة-  تعلن  التعبري، 

.
احلقيقة")7( عن  تعبريا  اأكــرث  اأنها  ذاتية- 

الرواية  قــراءة  اإىل  مدعو  فالقارئ  وهكذا 

اإىل  حتيل  فح�صب،  تخييال  باعتبارها  لي�ص 

ب�صفتها  بل  الإن�صانية"،  "الطبيعة  حقائق 

ا�صتيهامات تك�صف عن طوايا الفرد وت�صتجلي 

خباياه. وي�صمي فليب لوجون هذا النوع من 

 le pacte(
ال�صتيهامي   بامليثاق  امليثاق 

.)fantasmatique( 
)8

2- محيك الطفولة

عن  ف�صال   - احلياة  من  قطعة  اأيــة  تخلو  ل 

بقدر  التي  بالرج�صية  النقدية-  املكا�صفة 

مبمار�صته  الــكــاتــب  وعــي  مــدى  جتلي  مــا 

اإىل  الــقــارئ  توجه  الإبــداعــيــتــني  وجتربته 

بعينها،  قراءة  تبني  اأو  اتخاذ مواقف معينة 

وحتفزه اأي�صا على امل�صاركة والتاآزر لإعادة 

اأن  ال�صارد  بني  فرجاته.  وملء  الن�ص  بناء 

جن 
ْ
ُتع التي  الأ�صا�صية  البوتقة  هي  الطفولة  

ُد فيها معامله  فيها �صخ�صية الإن�صان، وحُتدَّ

لل�صاعر  ال�صعري  ال�صطر  وفق  مبكرا  الكربى 

 William( زورث  وورد  وليام  الإجنليزي 

اأبـــو  هـــو  "الطفل   )Wordsworth
طفولته  يف  النظر  ال�صارد  يعاود  الإن�صان". 

نظره-  يف  متثل-  لأنها  احلنني  من  بنوع 

فيها  ويختلط  احلــيــاة،  يف  امل�صوار  بــدايــة 

احلوا�ص  فيها  وت�صتيقظ  بال�صتيهام،  الواقع 

باكت�صاف الكائنات والأ�صياء.

مرحلُة  الطفولة  عــامل  من  ا�صتح�رشه  مما 

مبدر�صة  البتدائي  التعليم   
ُ
وطــور الُكتَّاب، 

 ال�صم من 
ُ
درب ال�صالوي يف مكنا�ص، وتغيري

حممد اإىل بن�صامل،  واحلفالُت والأعرا�ص التي 

كان ين�صطها املخنثون برق�صاتهم املتغنجة، 

وبدايُة اكت�صاف حما�صن الن�صاء والتوله بهن، 

ثم �رشعان ما ا�صتعجل القلم للعبور اإىل مرحلة 

املراهقة لغناها باملغامرات الطريفة، وقدرة 

احلافظة على تذكر كثري من الوقائع املرتبطة 

بها على عك�ص الطفولة التي ي�صتحيل اإيفاوؤها 

بني  ومن  �صحيق.  زمن  اإىل  لنتمائها  حقها 

الأحداث التي ما فتئت را�صخة يف ذهنه اإبان 

فرتة املراهقة، نذكر معركة بوفكران �صيف 

1937، وانتفا�صة املكنا�صيني العارمة غداة 
ال�صتقالل من 23 اأكتوبر اإىل غاية 28 منه 

امل�صمومة  الــزيــوت  وفاجعة   ،1956 عــام 

)فاجعة "بالركاب" التي كانت ت�صيب  ركبة 

املري�ص باآلم حادة، فتثنيه عن الوقوف(.

ومن بني املالحظات -التي تثار حول حمكي 

الطفولة- نذكر ما ياأتي:

وُفرجات،  بيا�صات  البدايات  �رشد  تتخلل   •
وتعرت�صه عوائق �صتى لغمو�ص عامل الطفولة 

و�صعوبة ا�صتح�صار ما جرى فيها على وجه 

"  كما  ال�صارد بقوله  التحديد، وهو ما يعيه 

اأين اأرى يف طفولتي خطوطا غائمة، بع�صها 

. وهذا ما يجعل حمكي 
ينفلت دوما ويراوغ")9(

الطفولة اأقرب اإىل الرواية من حيث مرونتها 

وحريتها و�صعتها واإن كان- بحكم موؤ�رشاته 

التلفظية- مندغما يف امل�رشوع ال�صريذاتي.

ب�صفته  -اإذا-  الطفولة  حمكي  "ميثل   •
�صاريا ُتعر�ص فيه امل�صاعب. الذاكرة 

ُ
بحثا م

يف  قليلة  تكون  الطافية  الذكريات  جمــزاأة، 

دور  ياأتي  مهدها  يف  ــت  دام ومــا  البداية. 

يظل  ذلــك  ومــع  بينها.  فيما  للربط  احلبكة 

الظروف  يخ�ص  فيما  باإحلاح  قائما  ال�صك 

اإن  القول  هذا  من  يت�صح    .
واجلزئيات")10(

الطفولة على  ذكريات  يقبل  ل  لوجون  فليب 

عن  بحثا  ي�صائلها  واإمنا  وعاّلتها،  عواهنها 

ما  ت�صحيح   على  ت�صعف  منا�صبة  اأجــوبــة 

والتاأكد من  واأعطاب،  اعرتاها من اختاللت 

اأو من عدم �صحتها. ويف  �صحة حمتوياتها 

هذا ال�صياق، اأثار فليب لوجون بع�ص الق�صايا 

لم يتوّسع 
في مغامرات 

المراهقة 
وطيشها، مؤثرا 

عليها التطرق 
إلى ميوله 

األدبية المّكبرة 
وترّقيه العلمي 

واالجتماعي

دراسات 
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التي حتفز على اإعادة النظر يف حمكي الطفولة، 

وملء ثقوبه، وت�صحيح هفواته واأخطائه. ومن 

بني الق�صايا التي ركز عليها، نذكر ما ياأتي: 

الأحداث  الت�صكيك يف �صدقية   ( ال�صك  خطاب 

)عجز  الذاكرة  وا�صطراب  و�صحتها(،  املروية 

يف  الطفولة  ذكريات  ا�صتح�صار  عن  الذاكرة 

والتجريح  وعفويتها(،  ون�صارتها  طراوتها 

الأخطاء  من  كثري  يف  النظر  )معاودة  والنقد 

التي وردت يف حمكي الطفولة(.  

ما  النا�ص-  كاأيها   - املوؤلف  ا�صتح�رش    •
اأ�صلهم  كــان  اأيــا  بعدالة   بينهم  يتناقلونه 

�صعائر  نذكر  ال�صدد،  هــذا  ويف   . ومف�صلهم 

واملتطلبات  الرتبوية،  والإرغــامــات  املــرور، 

وهــي-يف  الغريزية.  ــع  ــدواف وال ة، 
ّ
ال�صحي

عامة  قوالب  اأو  كونية  �صبغة  ذات  جمملها- 

لأنهم  بينهم  النا�ص  ويتداولها  يتقا�صمها 

عا�صوا التجارب نف�صها تقريبا، واإن ا�صطبغت 

الثقافية  )اخل�صو�صيات  املحلية  بــالألــوان 

والتقاليد والأعراف(. 

يكتب  مبن  اأ�صوة  حمي�ص-  بن�صامل  �صعى   •
ا�صرتجاع  اإىل  الــذاتــيــة-  ال�صرية  جمــال  يف 

ــروف الــراهــنــة  ــظ ـــذي كــانــه يف ال الــطــفــل ال

املا�صي  حقائق  وا�صتعادة  الكتابة(،  )زمن 

املتال�صي الذي مل يعد له وجود اإل من خالل 

اّلة عليه، واإعادة الروح اإىل الذاكرتني 
ّ
الآثار الد

الفا�صلة  الفجوة  بردم  واجلماعية  ال�صخ�صية 

بني املا�صي واحلا�رش. ولهذا الغر�ص تقم�ص 

الرا�صد �صوت الطفل موهما اأنه هو من يتكفل 

ب�رشد ق�صة حياته با�صمه ويف تزامن مع وقوع 

احلدث ) حا�رش احلكي(. وهكذا نعاين "تراكب 

�صوت  داخل  يتحدث  �صوتا  ن�صمع  ملفوظني: 

اَكى 
ُ

اآخر. هذا ال�صوت غري مذكور، بل هو حم

التلفظ املزدوج،  "يف هذا   .
اأخرى")11( ب�صيغة 

لي�ص الطفل هو من يتكلم، واإمنا يتحدث الرا�صد 

، ويجربه على قول اأ�صياء وتعليلها 
ب�صوته")12(

ويحفزه- بباله،  تخطر-وقتئذ-  مل  بطريقة 

قد  جديدة  عنا�رش  ا�صتح�صار  على  اأي�صا- 

�ص على نقل النموذج املن�صود باملراهنة 
ّ
ت�صو

على ا�صتعادة حالة الطفل كما كانت بالفعل. 

لينف�ص  الطفل من قب�صته  وباملقابل، ينفلت 

ويطلق  الن�صيان،  طالها  حقائق  عن  الغبار 

وهذا  ة. 
ّ
املغفي واأحالمه  ل�صتيهاماته  العنان 

الذاتية مقارنة  ال�صرية  نعاينه يف هذه  ما مل 

ب�صري ذاتية اأخرى )"يف الطفولة" لعبد املجيد 

جربا،  اإبراهيم  جلربا  الأوىل"  "البئر  بنجلون، 

الرا�صد  ال�صارد  لأن  اأمــني(  لأحمد  "حياتي" 
حر�ص على اإخرا�ص �صوت الطفل الذي كانه، 

والتحدث با�صمه و�صوته وفل�صفته يف احلياة.  

ا 
ً
ومن ثم، تكت�صي لعبة الوجود والإيجاد �رشاع

ا بني املتلّفظ الطفل الذي عا�ص الوجود، 
ً
تلفظي

و�صاير وتريته بتلقائية وبراءة واندفاع وبني 

الفجوة  ردم  اإىل  ي�صطر  الذي  الرا�صد  املتلفظ 

باملفارقة  والوعي  واحلا�رش،  املا�صي  بني 

الذاكرة،  تاأثيث  واإعادة  والكتابة،  احلياة  بني 

وملء ثقوبها مبنظور جديد.

3- ميعة المراهقة والشباب

اجل�صماين  الن�صج  خالل  من  ال�صارد-  عاين 

والن�صاط العاطفي- انغماره يف جلة املراهقة 

ته اإن�صاًنا اآخر، ومترده على جربوت 
ّ

التي �صري

اإىل  باأنداده-  اأ�صوة  وميله-  وت�صلطه،  اأخيه 

تفجري املفرقعات، والرتا�ص، والرتا�صق بق�صور 

يف  ع 
ّ
يتو�ص مل  عــا�ــصــوراء.  ــوم  ي يف  البطيخ 

موؤثرا  وطي�صها،  ونزقها  املراهقة  مغامرات 

عليها التطرق على وجه اخل�صو�ص اإىل ميوله 

التعليم  اأ�صالك  عرب  وتدرجه  املّكربة،  الأدبية 

التح�صيل  من  اإليه  ي�صبو  ما  حّقق  اأن  اإىل 

يهمه  كان  ما  الجتماعي.  والرتقي  املعريف 

التي  العوامل  يبني  اأن  هو  الأوىل  بالدرجة 

اأ�صهمت يف �صقل مواهبه و�صحذ اإرادته وهمته 

ا مرموًقا وبارًزا. 
ً
اإىل اأن اأ�صحى علم

بـ  عليه  ا�صطلح  ما  �ــرشك  يف  مبكرا  وقــع    

عمد إلى تعليل 
وقائع بعينها 

سعيا إلى ملء 
كثير من الثقوب 

والفرجات التي 
تخللت مسيرته 

في الحياة

دراسات 
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نظم  على  حفزه  مما  الإبداعي"،  "الإيجاد 
با�صتثناء  م�صوداته  اأغلب  �صاعت  ال�صعر، 

 " ديوانه  اأول  نواة  بعد  فيما  اأ�صحت  واحدة 

الذي جرب فيه  اإي�ص تقول")1979(،  كنا�ص 

اآخر"  ديوان  تاله  ثم  يده،  بخط  الكالغرافيا 

ثورة ال�صتاء وال�صيف")1983( على املنوال 

باللغتني  ال�صعر  نظم  يف  وا�صتمر  نف�صه، 

الآن  حلد  اأ�صدر  اأن  اإىل  والفرن�صية  العربية 

�صتة دواوين.

يف  ا 
ً
كبري ا 

ً
دور الأ�صخا�ص  من   

ٌ
كثري لعب 

توجيهه ودعمه معنويا، ومن �صمنهم احلاج 

اإدري�ص الن�صريي )واحد من اأترابه الذي حج 

يزوده  كان  الذي  �صنة(  ع�رشين  بلوغه  قبل 

املنيعي  ح�صن  ثم  والده،  خزانة  من  بالكتب 

يف  ممثال  الــغــربــي،  الأدب  لــه  ــب 
ّ
حــب الـــذي 

�صتاينبيك،  )جون  العامليني  املبدعني  كبار 

�صارتر،  بــول  وجــون  فوينتي�ص،  وكارلو�ص 

واألبري كامو(، ثم حممد عزيز احلبابي )عميد 

ورئي�ص  الإن�صانية  والعلوم  الآداب  كلية 

عه 
ّ
�صج الــذي  �صابقا(  املغرب  كتاب  احتــاد 

نظمها  ة 
ّ
م�رشحي م�صابقة  يف  امل�صاركة  على 

احتاد كتاب املغرب، فنال جائزة رمزية عن 

م�رشحيته " العاكيز"، ثم اإبراهيم بوعلو وعبد 

اجلبار ال�صحيمي اللذان اآزراه على التوايل يف 

كتابة الق�صة الق�صرية ونظم ال�صعر، واعتادا 

جتويد  اإىل  تطّلعا  له؛  الن�صائح  تقدمي  على 

موهبته الإبداعية. ومتكن -حينئذ- من ن�رش 

نة من مقالته النقدية  يف جريدة "العلم" 
ّ
عي

حممد  مــقــالت  مواكبة  على  منه  حر�صا 

من  والنقد  بالتحليل  وحما�رشاته  بنعبود 

املنظور املارك�صي. واكت�صف ميوله الفل�صفية 

اأثناء الطور الثانوي بف�صل اأ�صتاذين فرن�صيني 

قراءة  اإذ كانا يحّفزانه على  كوك�ص ولومري، 

اإن�صاءاته يف الف�صل حتى يقتدي به اأنداده.

يف  الطوىل  اليد  احلبابي  عزيز  ملحمد  وكان 

ا 
ً
نا�صح والأدب،  الفل�صفة  بني  تــردده  ح�صم 

للثانية  لأنها متهد  الأوىل؛  اختيار  اه على 
ّ
اإي

درا�صاته  متابعة  وعلى  اأي�صا،  وت�صتوعبها 

ما  ذلك  "فكان  الفرن�صية.  باللغة  ة 
ّ
الف�صلفي

جمع  الــذي  النا�صح  بحالة  مقتديا  اخرتته 

واألف  والفل�صفة  الأدب  بني  ما  تكوينه  يف 

فيهما معا؛ كما يرجع للراحل ف�صل اآخر يف 

بالعربية  الفل�صفة  �صعبتي  تبديد حريتي بني 

والفرن�صية، فاخرتت الثانية لإعداد اإجازتي، 

ال�صياق  هذا  ويف   .
قراري")13( على  اأندم  ومل 

اخلطيبي   الكبري  عبد  ف�صل  ــراز   اإب من  بد  ل 

علم  يف  املتخ�ص�ص  ــاذ  ــت ــص والأ� ــي  ــروائ ال

الجتماع على م�صريته، وبيان ال�صداقة التي 

توطدت بينهما، وا�صتح�صار  مواقفه اجلريئة 

التهمي�ص  منها  جنا  التي  الفرانكفونية  من 

وت�صييق اخلناق عليه.

الطلبة  عداد  يف  نف�صه  حمي�ص  بن�صامل  يعترب 

العروي  عبداهلل  يد  حتت  من  تخرجوا  الذين 

النقد  ــايْل  جم يف  النظرية  جلهوده  تقديرا 

العرب  حلفز  التاريخ  وفل�صفة  الإيديولوجي 

واللحاق  التاريخي  تاأخرهم  تــدارك  على 

التي  الطريفة  الأمور  ومن  املتقدمة.  بالدول 

ى دعوته 
ّ
اأنه لب وقعت له مع عبداهلل العروي 

جمعية  لتاأ�صي�ص  الباحثني  من  لفيف  برفقة 

يف  وحــرر-  التاأملي"،  والبحث  "الرتجمة 
النهو�ص  ة مبينا مالءمة 

ّ
اأر�صي ال�صاأن-  هذا 

معايري  وفــق  العربي  العامل  يف  بالرتجمة 

وعلمية؛  ح�صارية  لبواعث  م�صبوطة  علمية 

لكن احلما�ص ما لبث اأن خبا يف مهده، فعاد 

واحد  كل  وذهب  مقبعه،  اإىل  العروي  عبداهلل 

اإىل حال �صبيله.

ال�صباب  مرحلة  يف  املراهقة  مرحلة  تندغم   

كل  يف  وقع  ما  بني  التمييز  ي�صعب  حدٍّ  اإىل 

كان  وما  التحديد.  وجه  على  منهما  واحدة 

بياُن  اخل�صو�ص-  وجه  -على  ال�صارد  يهم 

�صخ�صيته  تكوين  يف  اأ�صهمت  التي  العوامل 

لت حا�صمة 
ّ
ون�صجها، واأدت اإىل ح�صول حتو

اقتفى أثر أتباع 
اإليديولوجيا 

السيرذاتيه بتعزيز 
وظيفة الشهادة 

أو التمييز 
بين الكتمان 
والمكاشفة

دراسات 
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نفّكر  اأن  ميكن  ــار  الإط هذا  ويف  حياته.  يف 

" لو")امتناع  المتناع  امتناع  مبنطق حرف 

ب املراأة 
ّ
اجلواب لمتناع ال�رشط(.  لو مل تتغي

�صفارة  يف  بالهاتف  املكلفة  فــول  امل�صنة 

ا اإىل اقتناء علبة 
ً
اليونان لب�صعة دقائق �صعي

التي  نبايوطا  اإىل  ال�صارد  تعرف  ما  ال�صجائر 

بادرت بالرد على مكاملته، فوقعت يف �رشك 

ما مل يكن يف احل�صبان؛ اإذ اأ�صبحت فيما بعد 

اأن  ا لبنه وابنته.  وميكن 
ًّ
واأم �رشيكة حياته 

مما  اأخــرى؛  �صدف  على  ال�صدفة  هذه  نعمم 

ببني اأننا ملزمون باختيار م�صلك من امل�صالك 

الرجعة  حق  لنا  ولي�ص  املفرت�صة،  ال�رشدية 

بعد فوات الأوان. وحتى لو اأتيحت لنا فر�صة 

لفردريك  الأبدي"  "العود  وفق  للعي�ص  اأخرى 

نيت�صه، فاإننا �صنختار الختيارات نف�صها مما 

�صي�صفي املاللة والرتابة على حياتنا، ويبعث 

.
اأعلى مظاهرها")14( " املاأ�صاة الكونية يف 

ريعان  يف  املوؤلف  ا�صتح�رشه  ما  بني  ومن 

"الزمان  وهــمــا  ــني،  ــت دوري  
ُ
ــدار ــص اإ� �صبابه 

الأ�صباب  وتو�صيح  "البديل"،  و  املغربي" 

مل�صلحة  الأوىل  عــن  يتخّلى  جعلته  التي 

الداعم  من  باإيعاز  الثانية  وين�صئ  �رشيكه، 

وهو عبد الغني بو�صته بعد التوافق معه على 

خط التحرير والتوجيه العام. مل يكن املوؤلف 

احلقيقي  ل 
ّ
املمو بهوية  علم  على  وقتئذ-   -

للمجلة وهو الفقيه حممد الب�رشي الذي كان 

يف  الثاين  احل�صن  امللك  حكم  معار�صي  من 

املنفيني   مع  بعد  فيما  يعود  اأن  قبل  اخلارج 

وزارة  ومــنــعــت  الــوطــن.  اإىل  ال�صيا�صيني 

ملف  اإعداد  اإثر  ال�صدور  من  املجلة  الداخلية 

املدين  ال�صجن  يف  ال�صيا�صيني  املعتقلني  عن 

ور�صوماتهم،  مقالتهم،  ون�رش  بالقنيطرة، 

واإجناز حوارات معهم.

ا�صتكمال  اأجــل  من  باري�ص  يف  اإقامته  اإن   

اأتاحت  الــدولــة  ــوراه  واإعــــداد دكــت ــدرو�ــص  ال

العمومية  الف�صاءات  اكت�صاف  فر�صة  لــه 

اخلدمات  من  وال�صتفادة  البديعة،  وحدائقها 

ـــــرا  ــرة )املـــ�ـــرشح والأوب ــوف ــت الــثــقــافــيــة امل

على  الرتدد  وخا�صة  وال�صينما(،  واملتاحف 

اخلزانة الوطنية التي ق�صى يف اأرجائها اأروع 

الأوقات يف البحث والتح�صيل العلميني.

وبعد عقد القران عام 1984 اأ�صبحت اليونان 

البيلوبونيز  منطقة  وخا�صة  الثانية،  وجهته 

م�صكنه  على  وبــرتدده  اليونان.  غرب  جنوب 

يف قرية جبلية تطل على بحر خليج كورانث 

احلديثة  الــيــونــانــيــة  الــلــغــة  يتقن  اأ�ــصــحــى 

الن�صو�ص  ويــحــفــظ   ــراأ  ــق وي )دميــوتــيــكــي(، 

)ق�صطنطني  املف�صلني  ل�صعرائه  ال�صعرية 

كــافــافــيــ�ــص، اأديــ�ــصــيــو�ــص اإيــلــيــتــ�ــص، جــورج 

ا 
ً
بلًدا �صغري �صيئا ف�صيئا  �صفريي�ص(، ويكت�صف 

عظيم  لكنه  وال�صّكاين  اجلغرايف  حجمه  يف 

ال�صاأن  ح�صاريا وثقافيا.

وكان اإبان مبا�رشة التعليم العايل يف ريعان 

وجون  مارك�ص  كارل  باأعمال  متاأّثرا  �صبابه 

برجمة  اإىل  بــه  حــدا  مــا  وهــذا  �صارتر،  بــول 

موا�صيع عن املارك�صية والوجودية يف درو�صه 

املوجهة  اإىل طلبة �صعبة الفل�صفة بكلية الآداب 

من  وكــان  الــربــاط.  يف  الإن�صانية  والعلوم 

ثمرات هذه الفرتة اأنه اأ�صدر كتابه البكر " يف 

عيد 
ُ
نقد احلاجة اإىل مارك�ص عام 1983" . وب

العربي  الرتاث  اإىل  اهتمامه  الفرتة وجه  هذه 

ا. 
ً

خ�صو�ص ف 
ّ
الت�صو عامل  واإىل  والإ�صالمي، 

وكـــان مــن ثــمــرات هــذا الهــتــمــام حت�صري 

"الت�صكالت  مو�صوع  يف  الدكتوراه  اأطروحة 

الإيــديــولــوجــيــة يف الإ�ـــصـــالم، الجــتــهــاد-

رودن�صون،  ماك�صيم  اأ�ــرشاف  حتت  التاريخ" 

الفرن�صية عام  اأ�صدرها يف كتاب باللغة  وقد 

عزيز  وحممد  امل�رشف  تقدمي  من   ،1990
احلبابي، ثم  ن�رشها  باللغة العربية يف حلة 

�صدرت  طبعات،  ثــالث  يف  ومنقحة  مزيدة 

اآخرها عام 1993.

دراسات 

برع حميش في 
تحبيك الوقائع 

التاريخية، وإضفاء 
الطابع التخييلي 
عليها، وتحويل 
المادة التاريخية 

إلى رواية محتملة 
الوقوع
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املراهقة  حمكي  يف  يركز  اأن  ال�صارد  ــر  اآث

الطفولة-  حمكي  �صاأن  هو  كما   - وال�صباب 

عن  اأمكن  ما  مبتعدا  العمومية  احلياة  على 

احلياة اخلا�صة اأو احلميمية. اإن معظم اأطوار 

بحكم  النا�ص  لدى  معروفة  الفكرية  حياته 

بع�ص  تعليل  اإىل  عمد  لكنه  و�صيته،  �صهرته 

جمعية  اإن�صاء  يف  الإخــفــاق  )مثل  الوقائع 

اأخرى  بعث  اأو  التكاملي(  والبحث  الرتجمة 

باأمرا�ص  اإ�صابته  قبيل  )من  مراقدها  من 

متتالية، لعل اأخطرها مر�ص التهاب �صحايا 

الدماغ(  �صعيا اإىل نف�ص الغبار عن كثري من 

املعطيات املجهولة، وملء كثري من الثقوب 

احلياة.  يف  م�صريته  تخللت  التي  والفرجات 

وبهذا ال�صنيع اقتفى اأثر اأتباع الإيديولوجيا 

اأو   
)15(

ال�صهادة وظيفة  بتعزيز  ال�صريذاتيه 

والفكرية،  اخلا�صة  احلياتني  بني  التمييز 

الكتمان  بني  اأو  والبوح،  احلميمية  بني  اأو 

بقول  اأ�صت�صهد  ال�صدد،  هذا  ويف  واملكا�صفة. 

لرولن  الذاتية  ال�صرية  حملال  لوجون  فليب 

بارث "رولن بارث بقلم رولن بارث". " ل 

الدرجة  من  اأ�صخا�ص  مع  اإل  حميمني  نكون 

نف�صها يف الكتمان. ما تبقى- املزاج، الثقافة 

ت�صتند  ذلــك.  عليه  ينطبق  ــذوق-ل  ال ذاتها، 

احلميمية احلقيقية اإىل املعنى املتبادل بني 

 tacenda وال�صرت    pudenda العورة 

تبقى  ما  ت�صدق.  ل  حرية  تتيح  فهي  ولذا   .

 .
ميكن اأن نقوله")16(

ة تبقى 
ّ
ما يهمنا من هذا القول هو اأن احلميمي

كتمان  فيهم  ي�صرتط  اأنا�ص  بني  حم�صورة 

اأ�رشارهم، و�صرت عوراتهم باملعنى املجازي، 

وما عدا ذلك فلهم كامل احلق واحلرية لقول 

ما يخالج �صعورهم اأو ما يعن لهم.  فهذا القول 

يفند م�صعى ال�صرية الذاتية، ويعتربها، وهما 

اأو  ة" 
ّ
احلميمي "دائرة  اقتحامها  لأن  و�رشابا 

"مناطق احل�صا�صية" يورطها يف الك�صف عن 
عورة الذات اأو اإيذاء الآخرين باحلجة والدليل 

الن�صخ(. وهذا  )القرائن املثبتة يف مئات من 

امل�صادة  ال�صريذاتية  الإيديولوجيا  يدعم  ما 

احلقائق  لتمويه  ذريعة  التخييل  تتخذ  التي 

اإعادة نقلها مبواربة ومداهنة، وما يحتم  اأو 

الإيديولوجيا  اأن�صار  على  اأخــرى  جهة  من 

اأن  لبيان  اأعـــذار  عــن  البحث  ال�صريذاتية 

هو  لي�ص  الن�ص  يف  يتحدث  الــذي  ال�صخ�ص 

التي  هي  الكتابة  واأن  احلقيقي،  ال�صخ�ص 

تنتج ال�صرية الذاتية، ومع ذلك ظلوا مت�صبثني 

ا لقول احلقيقة. " لي�صت 
ً
بكونها متثل م�رشوع

ا يحكيه �صخ�ص عن ذاته، 
ًّ

ة ن�ص
ّ
ال�صرية الذاتي

�صخ�ص  خالله-  –من  يقول  ن�ص  هي  بل 

.
 ما قاله عنها" )17(

ّ
واقعي

4- التوفيق بين الفلسفة واألدب 

التي   الفرتة  اإىل  لتف�صي  ــداث  الأح تت�صارع 

بعد  عمومية  �صخ�صية  ال�صارد  فيها  اأ�صحى 

وروائيا  فيل�صوفا  به  العـــرتاف  انتزع  اأن 

املجالني  يف  اإ�صدارات  من  راكمه  ما  بحكم 

داخل  ة 
ّ
العلمي الندوات  يف  وم�صاركته  معا، 

املغرب وخارجه، ومن ثم يت�صح اأن مواهبه 

واأثمرت ثمارها  اأزهارها،  اأينعت  املبكرة قد 

ربوع  واأ�صاء يف  ا�صمه  فتاألق  الزمن؛  مبرور 

تلو  جائزة  بالتايل  وح�صد  العربي،  العامل 

الروائية  اأعماله  من  بعينة  تنويها  الأخــرى 

النتباه  ي�صرتعي  على وجه اخل�صو�ص. وما 

اإىل  اأنه ي�صطر - يف كل فرتة-  يف م�صريته 

م�صاءلة معارفه ومكت�صباته، ومعاودة النظر 

وحر�صا  واملغايرة،  ــدَّة  اجِل عن  بحثا  فيها 

الكونية.  املعرفية  امل�صتحدثات  على مواكبة 

ويتباطاأ ال�رشد اأحيانا ليتيح املجال لتنا�صل 

امليتاتخييل يف �صكل معارف عاملة ونقدية 

موؤهالته  لإبــــراز  مطية  الــ�ــصــارد  يتخذها 

الثقافية والفكرية والروائية، ومعاودة النظر 

تاأثر  التي  والأفكار  الت�صورات  من  كثري  يف 

بها  يف فرتة من حياته.

عمد السارد 
- بتقدمه في 

السن- إلى إبطاء 
السرد لمصلحة 

المعارف العالمة؛  
التي استعرض 

فيها مواقفه 
وآراءه وتأمالته

دراسات 
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م�صاركته  اأن  اإىل  ي�صري  ال�صياق،  هــذا  ويف 

على  حفزته   1994 عــام  الكاط  موؤمتر  يف 

الواقع  ملقاربة  جــديــدة  بلغة  ال�صتئنا�ص 

�صهدها  التي  الهّزات  �صوء  يف  القت�صادي 

والتخلي  الأخــرية،  العقود  غ�صون  يف  العامل 

القت�صاد  لعلماء  املتقادمة  املفاهيم  عن 

وعلم الجتماع "العاملثالثيني" ذوي التوجه 

املارك�صي ) اأمثال كونرت فرانك، و�صيمر اأمني، 

عبد  واأنــور  فورتادو،  و�صيل�صو  جــايل،  وبيري 

املالك، و�صارل بيثالهم( بدعوى عدم قدرتها 

�صقوط  بعد  ــراأت  ط التي  الطفرات  فهم  على 

ال�صيوعي،  املع�صكر  وانهيار  برلني،  جــدار 

وتوّطد اقت�صاد ال�صوق احلر، واكت�صاح العوملة 

ت�صاوٍق  ويف  القاتلة(.  الراأ�صمالية   ( ال�صارية 

النقا�ص  يف  بدلوه  اأدىل  الفل�صفي  تكوينه  مع 

العوملة  اأْن�صنة  �ــرشورة  اإىل  ا 
ً
داعي العمومي 

للحد من خماطرها على الإن�صان ب�صنِّ قوانني 

وتــرية  مــن  والــرفــع  الت�صامني،  القت�صاد 

احلكامة اجليدة والتنمية الب�رشية.

الروائي  بالرتاث  وعيه  مدى   - اأي�صا   - بنيَّ

العاملي كتابة ونقدا و�صنعة، وا�صتفادته منه 

جتويدها.  على  ا 
ً

حر�ص الروائية  جتربته  يف 

يف  وطريقته  الكتابة،  يف  �صعائره  ــرشح  و�

ة 
ّ
احلقيقي الن�صوة  طلب  اأو  املتعة  ا�صتدامة 

وت�صوره   الأح�صن،  الوجه  على  عمل  لإجنــاز 

لل�صناعة الروائية. وما جعله مييل اإىل الرواية 

الأجنا�ص متُتعها بخا�صيتني؛  اأكرث من باقي 

وهما النفتاح ) تنفتح الرواية- بف�صل �صعة 

وحتتويها(  الأخرى  الأجنا�ص  على  بنياتها- 

بقيود  الروائية  الكتابة  تتقيد  )ل  واحلرية 

ٌث ملن 
ْ
اأر�ص حر �صارمة، فهي - يف نظره- 

ياأتيها متى واأّنى �صاء(. ويخ�ص�ص يف الأخري 

الروايات  نة من 
ِّ
اأ�صباب كتابة عي ًزا لبيان 

ِّ
حي

واخللفيات  املنا�صبة،  باملعطيات  وتعزيزها 

التي  التي حتكمت فيها، وذكر بع�ص اجلوائز 

يراوده  فتئ  ما  مب�رشوع  والإرها�ص  نالها، 

اإ�صماعيل  مولي  ال�صلطان  عن  رواية  )اإجناز 

العلوي(. 

وات�صحت  والفل�صفة،  لالأدب  لع�صقه  ا 
ًّ
وفي ظل 

له- مع الزمن- مدى مالءمة ن�صيحة حممد 

لأنها  الفل�صفة  �صعبة  باختيار  احلبابي  عزيز 

الأدبية. وهذا  اآفاقا لتطوير ملكاته  له  فتحت 

ما حفزه على الرتواء من ينابيعها  يف هند�صة 

التعبريية  الإمكانات  وتبني  الروائي،  ال�رشد 

واأدرك  الب�رشي.  الوجود  متثيل  على  امل�صعفة 

اأن للرواية عالقة وطيدة بالفل�صفة الالن�صقية 

بق�صايا  تعنى  التي  واحليوية  الــوجــوديــة 

املفتقدة.  الطماأنينة  عــن  بحثا  الإنــ�ــصــان 

وي�صرتط يف الروائي اأن يكون -ف�صال عن �صعة 

متمكنا  العامة-   بالق�صايا  واإملامه  اطالعه 

من ال�صناعة الروائية حتى ل يقع يف فخاخ 

 " الإيديولوجي.  وال�صخب  واخلطابة  الوعظ 

�صئلت  اإذا  �صجلت، �رشت  ما  بناء على جممل 

اأعمايل  مظان  يف  اإنــهــا  قلت  فل�صفتي  عــن 

الفكرية وبالت�صخي�ص يف رواياتي التي كنت 

عن  اأجيب  دو�صتويف�صكي-  حماكيا  بها- 

.
ق�صايا وم�صائل ذات طابع فل�صفي")18(

ــن الــرافــد  ــن ا�ــصــتــفــادتــه م وهـــو -فــ�ــصــال ع

بالرافد  الفل�صفي- مدين ومرتهن يف تكوينه 

التخييل  اإ�صفاء  على  حفزه  الذي  التاريخي 

ة 
ّ
فني بطريقة  كتابته  واإعــادة  التاريخ،  على 

وبــني  والتخييلي،  الــوقــائــعــي  بــني  جتــمــع 

وقد  واللعب.  اجلد  وبني  والختالق،  التوثيق 

برع بن�صامل حمي�ص يف هذا اللون من الكتابة 

الروائية مبا يتمتع  به من قدرة على حتبيك 

الوقائع التاريخية، واإ�صفاء الطابع التخييلي 

رواية  اإىل  التاريخية  املادة  وحتويل  عليها، 

حمتملة الوقوع.

5- المواضيع األثيرة 

ومن بني املوا�صيع التي ا�صتاأثرت باهتمامه 

نذكر ما ياأتي:

دراسات 

مواقفه الجريئة 
من الفرانكفونية  

جنى منها 
التهميش 

وتضييق الخناق 
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رواياته  من  كثري  يف  ا�صتثمرها  ال�صلطة:   •
اأو  �صخ�ص  د�صائ�ص  بيان  على  منه  حر�صا 

وعلى  النا�ص،  عامة  رقاب  يف  للتحكم  اأقلية 

التقليل من قد�صيتها وهيبتها حتى يتداولها 

النا�ص بينهم ب�صفافية ودميقراطية بحثا عن 

والتفاهم،  الكرمي،  للعي�ص  الأ�صاليب  اأجنــع 

والتوادد.

مفتوحا،  برناجما  الهوية  تعترب  الهوية:    •
فيها  تن�صهر  وبــوتــقــة  م�صتمرا،  وفــتــحــا 

بذلك  وهي  واملكت�صبة؛  الأ�صلية  املقومات 

)الهويات  النطوائية  عن  تند  دينامية  بنية 

ال�صيء  تفاعل  باملقابل-  وتعزز-  القاتلة(، 

ونقي�صه )القراءة الطباقية( يف اإطار التناظر 

اإطار  ويف  جهة،  من  املفاهيم  بني  املراآتي 

من  احلــدود  على  والثقايف  اللغوي  التفاهم 

بالف�صاء  عليه  ي�صطلح  )مــا  ثانية  جهة 

على  اأتى  التي  املقومات  بني  ومن  الثالث(. 

اللغة  نــذكــر  وقيمتها،  ملالءمتها  ذكــرهــا 

بل  فح�صب،  اأداة  باعتبارها  لي�ص  العربية 

هي-اأي�صا- مكمن الهوية اللغوية والثقافية 

وتقوي  العربية،  الأمم  ن�صيج  ُت�صدِّي  التي 

يحز  ومــا  بينها.  ـــوة  والأخ املحبة  اأوا�ـــرش 

العربية  اللغة  اأن  حمي�ص  بن�صامل  نف�ص  يف 

تتعر�ص لهجمات منتظمة للتقليل من �صاأنها 

لالإجهاز  دعاماتها  وتقوي�ص  وجــدواهــا، 

الإطــار، خا�ص معارك �صد  عليها. ويف هذا 

والثقافة  اللغة  )تعميم  الفرانكفونية  دعاة 

)التع�صب  والتمزيغ  املغرب(  يف  الفرن�صيتني 

)الــدعــوة  والــتــدريــج  لالأمازيغية(  الأعــمــى 

التعليمية  الأطـــوار  يف  الأطــفــال  تعليم  اإىل 

التمهيدية بالدارجة عو�ص الف�صحى( دفاعا 

قومية  لعتبارات  العربية  اللغة  مكانة  عن 

وموحدة  جامعة  )لغة  وثقافية  وح�صارية 

التي  الدينامية  بالهوية  واعتزازا  ومي�رشة(، 

�صمنها  ومن  عديدة؛  مكونات  فيها  تتفاعل 

املكون الأمازيغي. " لذا اأ�صنف نف�صي، ككثري 

  .
غريي، فاأقول: اأنا عربري" )19(

ابن  باأعمال  اهتمامه  �صياق  يف  الهيمنة:   •
خلدون تبلورت لديه فكرة الهيمنة التي حتتم 

على املغلوب تقليد الغالب يف نحلته و�صائر 

مع  الهيمنة  هذه  وتوطدت  وعوائده.  اأحواله 

غادر  واإن   - ظل  الــذي  اجلديد  ال�صتعمار 

م�صتعمراته اإداريا و�صيا�صيا- يكر�ص تبعيتها 

ولغويا.  ثقافيا  الغربي  )امليرتبول(  للمركز 

ويدين حمي�ص يف هذا ال�صدد اإىل اإدوار �صعيد 

كيف  تبني  التي  النرية  واأفكاره  بت�صوراته 

الع�صكري  ال�صتعمار  من  الهيمنة  حتولت 

املبا�رش اإىل ال�صتعمار الذهني واملعريف ، ما 

�صماه جوزيف ناي" القوة اللينة" يف مقابل 

املهيمن  عليه  راهن  ومما  ال�صلبة".  القوة   "
ياأتي:  ما  نذكر  التابع  اإخ�صاع  من  الغربي 

التابع،  ــرة  ذاك الأقـــوى حمل  ــرة  ذاك ــالل  اإح

تهجني �صخ�صية هذا الأخري باإ�صعاره بدونية 

التعامل  على  وتعويده  وفجاجتها،  ثقافته 

وتفاهة،  بخ�صة  عملة  ب�صفتها  هويته  مع 

وجتريده من اإن�صانيته.

وهذا ما يقت�صي من التابع اأن يت�صّلح بالوعي 

من  كثري  ملقاومة  املعاك�صني  والثقافة 

ا 
ً

حر�ص عنه؛  الغرب  يروجها  التي  الأ�صاطري 

ولكت�صاب  ــــه،  واإذلل اإخ�صاعه  على  منه 

ت�صعفانه  اللتني  الالزمتني  والإرادة  املناعة 

للمركز  العمياء  ة 
ّ
التبعي من  التحرر  على 

التنويرية  الثقافة  يف  والنــخــراط  الغربي، 

يف  الق�صور  منطقة  من  اخلــروج  اإىل  �صعيا 

ا اإىل بذل اجلهد للحاق 
ً
ا�صتخدام العقل، و�صعي

بالدول املتقدمة. 

6- المسؤوليات

ا�صتغل اأ�صتاذا حما�رشا بكلية الآداب والعلوم 

العامة  الفل�صفة  مادتي  لتدري�ص  الإن�صانية 

اأن  اإىل   1975 عام  من  الفل�صفية  واملذاهب 

جامعة  من  الدكتوراه  �صهادة  على  ح�صل 

دراسات 

آثر السارد 
التركيز في محيك 

المراهقة على 
الحياة العمومية 

مبتعدا عن الحياة 
الخاصة
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ال�صوربون 4 عام 1983. وا�صطر �صنة 2005 

اأ�صيب  اأن  بعد  طوعا  اجلامعة  مغادرة  اإىل 

التعليمية  املنظومة  اإ�صالح  من  اأمل  بخيبة 

فيها  يتخبط  الــتــي  امل�صاكل  ــرثة  ك ب�صبب 

القطاع، وقلة امليزانية املر�صودة له، ونزوع 

الطلبة  اإىل �صحن عقول  البيداغوجية  الطرائق 

باملعلومات وحفزهم على ا�صتظهارها عو�ص 

تطوير مهاراتهم وموؤهالتهم.

"الحتاد  حزب  يف  م�صوؤوليات  اأي�صا  وحتمل 

انتمى  ــذي  ال ال�صعبية"  للقوات  ال�صرتاكي 

الع�صوي  املثقف  دور  بــاأداء  منه  وعيا  اإليه 

)اأنطونيو كرام�صي( اأو املثقف النقدي )اإدوارد 

�صعيد( ملقاومة الف�صاد، وممار�صة الدميقراطية 

املجل�ص  �صالحيات  وتو�صيع  الــداخــلــيــة، 

الوطني، واإحياء موؤ�ص�صة الدرا�صات والأبحاث. 

اأنه  عاين  عندما  احلــزب  من  م�صافة  واّتخذ 

يق�رش يف تاأطري املواطنني �صيا�صيا، ويهم�ص 

الثقافة يف براجمه، ويبعد املثقفني من دائرة 

بع�ص  يف  الأقــل  على  ي�صت�صريهم  ول  القرار 

الأمور احلا�صمة، ول يدبر ال�رشاعات الداخلية 

من  فئة  حفز  ما  وهــذا  دميقراطية.  بطريقة 

املثقفني اإىل مغادرة �صفينة احلزب من جراء 

ما كابدوه من �صدود ونفور، وجعل فئة اأخرى 

جتمد ع�صويتها يف انتظار اأن يتعافى وياأخذ 

العرب املنا�صبة من عرثاته، وينتمي حمي�ص اإىل 

هذه الفئة "وهناك اآخرون، وهم قلة، اأمال يف 

النتكا�صات  انبعاث جديد ممكن وتغلب على 

وجتميد  بالبتعاد  الكتفاء  اآثــروا  املتواترة، 

.
ع�صويتهم لأجل ما، وكان هذا خياري")20(

ل  حقيبة وزارة الثقافة ملدة ثالثني �صهرا 
ّ
حتم

قبل اأن حتل حكومة عبا�ص الفا�صي من جراء 

املغرب  �صهدها  التي  ال�صعبية  الحتجاجات 

اأ�صوة مبعظم الدول العربية )ما ي�صطلح عليه 

كثرية  م�صاكل  واجهته  وقد  العربي(.  الربيع 

الـــوزارة،  الألــغــاز والألــغــام يف  ب�صبب كــرثة 

و�صعف ميزانيتها، وت�صارب م�صالح مدرائها 

بحثا عن التموقع يف املنا�صب العليا.

7- السجاالت

�صجيته  عن  تطلعنا  كثرية  �صجالت  يف  دخل 

ممار�صتي  "اإن  ذاتــه.  على  وانطوائه  وطبعه 

�صقته،  الذي  باملنظور  دوما  كانت  لل�صجال 

ــا عن  ــم جــوهــري ــن  وت
ّ
ــي ــل ـــدل ع ــة ت ــص ممــار�

وانطوائي  ال�صخ�صية  ب�صماتي  وعن  نف�صيتي 

.
الذاتي")21(

�صجالت  اأربعة  ال�صدد-  هذا  -يف  ويــدرج   

جهات  مع  فكري  و�صدام  �رشاع  يف  اأقحمته 

الأول  ال�صجال  يتوجه  طرحها.  لتفنيد  معينة 

اإىل اجلهة  التعميم(  الإ�صالم من عبث  )لإنقاذ 

)وخا�صة اليمني الغربي( التي حتارب الإ�صالم 

على خلفية موؤامرة مدبرة، يوظف فيها اخللط 

�صعيا  التطرف  يف  الإ�ــصــالم  لتعومي  ــدليل  ال

احلياة.  يف  وفل�صفته  مبادئي  من  النيل  اإىل 

نعت باليهوداين 
ُ
وهكذا لحظ اأن اليهودي ل ي

من  اليهودي  املتطرف  اأي   )Judaiste(

اإرهابيي اإرغون وهاغانا اأو اأيكغل اأمري قاتل 

نعت امل�صيحي بامل�صيحاين 
ُ
اإ�صحاق رابني، ول ي

الديانة  اإرهابيي  من   )Christianiste(

و�صف امل�صلم املتطرف 
ُ
امل�صيحية، يف حني ي

الو�صف  عمم 
ُ
وي  ،)Islamiste( بالإ�صالمي 

على كل امل�صلمني لتاأليب الراأي العام عليهم. 

واكت�صاح  )ف�صاءاتنا  الثاين  ال�صجال  ويــدور 

ا�صتعمال  يف  املبالغة  الالتيني(عن  احلرف 

احلرف الالتيني )التفرن�ص الكا�صح( يف املغرب 

والفنادق  املقاهي  )اأ�صماء  وا�صع  نطاق  على 

الرغم  على  الإداريــة(  واملرا�صالت  واملخازن 

يف  ة 
ّ
الر�صمي اللغة  العربية  اللغة  اعتبار  من 

الد�صاتري املغربية املتعاقبة، واللغة املعتمدة 

 
ّ
اجلماعي "فالواجب  الإدارية.  املرا�صالت  يف 

و�صيانتها  بحمايتها  يق�صي  اليوم  والعيني 

بدءا  وذلك  والتبخي�ص،  التهجني  حمالت  من 

احلكومة  تعر�صه  قانون  م�رشوع  ب�صياغة 

دراسات 

أدرك أن للرواية 
عالقة وطيدة 

بالفلسفة التي 
تعنى بقضايا 
اإلنسان بحثا 

عن الطمأنينة 
المفتقدة
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على ال�صلطة الت�رشيعية حتى ي�صبح يف اأجل 

.
مقبول و�صاري املفعول ")22(

خ�ص�ص ال�صجال الثالث )اأدوني�ص متدهورا( 
ُ
ي

لي�صتهجن منجز اأدوني�ص ومواقفه املتحاملة 

اإبداعية لهم ول  ة ل 
ّ
اأم العرب بو�صفهم  على 

دور لهم يف جمال املعرفة والخرتاع العلمي، 

الإ�صالم،  يف  ل 
ّ

متاأ�ص العنف  اأن  وادعـــاوؤه 

املقاومة  وت�صفيه  اخلمينية،  للثورة  زه 
ّ
وحتي

ال�صورية �صد نظام ب�صار الأ�صد. وعالوة على 

ة والفكرية، يعيب 
ّ
ال�صيا�صي ا�صتهجان مواقفه 

على �صعره ال�صتغالق والعتيا�ص. 

والرمي  زيدان  )يو�صف  الرابع  ال�صجال  اأفرد 

الذي  زيدان  يو�صف  ملفرقعات  باملفرقعات( 

جائزة  نال  عندما  مرة  مرتني.  اإليه  ف 
َّ
َتعر

 ،"2008 عام  "عزازيل  روايته  عن  البوكر 

ومرة ثانية يف مكتبة الإ�صكندرية التي كان 

املخطوطات  ق�صم  مدير  من�صب  فيها  ي�صغل 

هذا  يف  حمي�ص  بن�صامل  اأثـــار  ومــا  وقتئذ. 

غري  الآيباد  اآلــة  على  انكفاوؤه  هو  ال�صخ�ص 

ملاما.  اإل  اإليهم  يلتفت  ول  بجل�صائه،  عابئ 

للتخفيف  رمبا  الغيطاين،  اأنباأين  الغد  "ويف 
حتى  داأبــه  هكذا  �صاحبنا  اأن  ا�صتيائي  من 

من  بكثري  يعاملهم  امل�رشيني  نخب  مــع 

على  حمي�ص  اأتــى   .
وال�صتكبار")23( اخليالء 

اأو مغرباته )جمانبة احلقيقة  ذكر مفرقعاته 

جتلي  التي  واآرائـــه(  تدخالته  من  كثري  يف 

انتقدها باحلجة  عدم حتريه فيما يقوله، ثم 

الدامغة. ومن �صمن هذه املفرقعات اعتباره 

رجال  الداخل  الرحمن  عبد  الأندل�صي  الأمري 

التي جنت  ال�صيطانية  الآية  واعتماد  �صفيها، 

من  كثريا  عليه  وجلبت  ر�صدي،  �صلمان  على 

الإلهية"  الإ�صارات   " ن�صبة  ونفي  املتاعب، 

املغرب  واختزال  التوحيدي،  حيان  اأبي  اإىل 

الفرانكفونية.  وهي  واحدة  كلمة  يف  تع�صفا 

تدل-  التي  املفرقعات  هــذه  على  ــالوة  وع

املعني  وقوع  على  حمي�ص-  بن�صامل  بح�صب 

يلقي  املعرفية،   الأخطاء  بع�ص  يف  بالأمر 

مداخالته وحما�رشاته بالعامية امل�رشية.

اإبطاء  اإىل  ال�صن-  ال�صارد - بتقدمه يف  عمد 

تبني  التي  العاملة  املعارف  مل�صلحة  ال�رشد 

على اختالفها )�صواء فل�صفية اأكانت اأم اأدبية 

يف  وتاألقها  �صخ�صيته،  ن�صج  �صجالية(  اأم 

ج�صام.  م�صوؤوليات  وحتملها  العربي،  العامل 

اإىل  حياته  من  الفرتة  هــذه  حتولت  وهكذا 

فيها  ي�صتعر�ص  وتاأملية  فكرية  لــوحــات 

التي  الق�صايا  خمتلف  من  واآراءه  مواقفه 

اإىل  اأحيانا  ي�صطر  كما  باهتمامه.  ت�صتاأثر 

الدخول يف �صجال مع اأ�صخا�ص معينني لي�ص 

بهدف ك�صف عوراتهم اأو التنقي�ص من اآرائهم 

وتبادل  معهم،  النقا�ص  اإثــارة  اإىل  �صعيا  بل 

كان  كما  واإغــنــائــهــا  واخلــــربات  املــعــارف 

املعرفية  املجالت  احلال بني خمتلف  عليه 

اللغة،  وفقه  الطبيعية،  )العلوم  القدمي  يف 

فبالتناظر  والفل�صفة(.  والفقه،  الكالم،  وعلم 

والــراأي  ــراأي  )ال املعارف  تت�صادم  واجلــدال 

الت�صورات  وتتوالد  بينها،  فيما  املعاك�ص( 

اآخر  اإىل  اإبدال  من  الب�رشية  وتنتقل  اجلديدة، 

مالءمة  لالأكرث  الأبــقــى  قوامها  جدلية  يف 

للع�رش، ومواكبًة مل�صتجداته ومتطلباته.

الخالصات العامة

اأن  يت�صح  ــف  املــوؤلَّ قـــراءة  يف  بتوغلنا   •
�صاحبه �صلك م�صلًكا خا�صا بتغليب املعرفة 

هذا  يف  كتب  من  اأغلب  ال�رشد.  على  العاملة 

ال�رشد  اتخذوا  الــذات  عن  الكتابة  من  اللون 

مطية ل�صرتجاع م�صارهم الفكري يف احلياة 

مو�صحني كيف تورطوا يف احلياة، وانخرطوا 

جتربتهم  ومربزين  حمدد،  معريف  جمال  يف 

يف احلياة حتى ت�صتلهم منها الأجيال القادمة 

العرب املنا�صبة. على العك�ص من ذلك ا�صتهدف 

بن�صامل حمي�ص املعرفة لذاتها لبيان العوامل 

وحتــدي  اجلــبــال  �صعود  على  حفزته  التي 

دراسات 

السجاالت تدل 
على جوهر 

نفسيته وبصمته 
وانطوائه الذاتي 
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وعلى  ومطاحمه،  م�صاعيه  لتحقيق  ال�صعاب 

خو�ص معارك �صتى دفاعا عن اللغة العربية، 

اأهمية  وعــن  الع�صوي،  املثقف  دور  وعــن 

احلزب الطليعي، وتطلعا اإىل النهو�ص الفكري 

والعدالة  الدميقراطية  حتقيق  واإىل  والثقايف، 

الجتماعية. وهذا ما جعله عموما  ينزع اإىل 

النظرية والفكرية  وال�صيا�صية  الق�صايا  اإثارة 

من خالل البنية التخييلية وال�رشدية عينها.

يف  تخييل  امليتا  الكتاب  اأغــلــب  يدمج   •
بنيوية  مرايا  كانت  لو  كما  ال�رشدية  البنية 

اإثــبــات  تــراهــن على  الــذاتــيــة( ل  )الإحـــالـــة 

وعيه  اإبراز  واإمنا  يكتب  فيما  الكاتب  ح�صور 

فه العامل من خالل اللغة التي 
رُّ
مبمار�صته، وتعر

ت�صعف على اخلروج من املتاهة التي حتجب 

احلقيقة، وهذا ما يوؤ�رش على التحرر من ماأزق 

والإيدولوجيا  ال�صفافية  اأنهكتها  التي  اللغة 

)دور الو�صاطة الثقافية يف جتديد ن�صغ اللغة(. 

اأن  لبن�صامل حمي�ص  الذاتية  ال�صرية  نعاين يف 

الأدوار  موؤديا  لذاته  م�صتهدف  امليتاتخييل 

ذكره،   �صبق  ما  على  فعالوة  منه.  املتوخاة 

ويلغي  التنا�صية،  ال�صبكة  توطيد  يف  يبالغ 

املتخللة،  والأجنا�ص  املعارف  بني  احلــدود 

ويعزز اآليات املحاكاة ال�صاخرة،ويدعم الوعي 

 Autoconscience( ال�صكلي  الــذاتــي 

الـــذاتـــيـــة  ــــة  ــــي والإحــــال  )formelle
م�صاحة  مو�صعا   )Autoréférentialité(

تقابل  يف  املبجل  )الأنا  الرج�صية،  ال�رشدية 

ا�صتفزاز  على  ويراهن  امل�صتكره(،  الأنــا  مع 

عو�ص  الن�ص  بناء  يف  ــه  ــرشاك واإ� املتلقي 

بتمثيل  اإيهامه  اأو  الواقع،  وهم  يف  اإيقاعه 

ق�صة حمتملة الواقع.

على  والنقد  ال�رشد  جتاور  يراهن  اأن  عو�ص  

نات 
ِّ
العي لنا كثريا من  يك�صف  الواقع،   متثيل 

املوؤلف  )ا�صتلهم  فيه  امل�صمرة  ال�صريذاتية 

"معذبتي2010"  روايته  يف  ال�صجناء  ملعب 

من الف�صاء الذي مار�ص فيه- وهو يف ريعان 

ويبني  مبكنا�ص(،  القدم  كرة  هواية  �صبابه- 

عن  تتميز  اأنها  يــرى  التي  للرواية  ت�صوره 

العتبارات  من  بجملة  الأجنا�ص  من  غريها 

تكون  وير�صد  والالوعي(،  والنفتاح  )احلرية 

"جمنون  كانت  )مثال  الروائية  اأعماله  بع�ص 

ق�صيدة  عن  عبارة  البداية-  يف  احلكم"- 

م�رشوع  اإىل  حولها  ما  �رشعان  ثم  �صعرية، 

اأغــرب  حكم  من  قــرن  ربــع  ي�صتوعب  ــي  روائ

خليفة يف تاريخ العرب الو�صيط، وهو اأبو علي 

من�صور امللقب باحلاكم باأمر اهلل(.

الوظيفة  على  املوؤلف-  خالل  -من  نطلع   •
اعتمدها  التي 

 )24(
والبيبليوغرافية التوثيقية 

ومطالعاته  الوا�صعة،   ثقافته  لإبراز  املوؤلف 

ميكن  و  والأدبية.  الفل�صفية  وميولته  الرثة، 

املــراجــع  قــائــمــة  مــنــه  ن�صتخرج  اأن  بــذلــك 

قراأها  اأن  للموؤلف  �صبق  التي  واملــ�ــصــادر 

و�صقل  �صخ�صيته،  لتنمية  منها  وا�صتفاد 

قدراته  وتعزيز  معارفه،  ومتتني  مواهبه، 

والفال�صفَة   
َ
الأدبـــاء ُف 

َّ
نتعر كما  الإبداعية. 

الذين ي�صغلون مكانة كبرية يف حياته ملالءمة 

عليه،  مار�صوه  الذي  التاأثري  وقوة  اأفكارهم، 

ويف مقدمتهم  نذكر مفكرين من قبيل كارل 

�صعيد،  اإدوارد  و  �صارتر  بول  وجون  مارك�ص 

واأمرتيا  كيت�ص  جون  حجم  من  واقت�صاديني 

�صني وجوزيف �صتيكليتز، وروائيني من طراز 

مار�صيل برو�صت، وفيدور د�صتويف�صكي، واإميل 

منيف،  الرحمن  وعبد  حمفوظ،  وجنيب  زول 

وجون �صتانييك. 

دراسات 

راهن على 
استفزاز المتلقي 
وإشراكه في بناء 

النص عوض 
إيهامه بتمثيل 

قصة محتملة
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الفل�صطيني  ال�صعر  لدعوة من بيت  ا�صتجابة 

حممود  الــراحــل  الكبري  فل�صطني  و�صاعر 

دروي�ص ذهب ال�صاعر العماين �صيف الرحبي 

اإىل رام اهلل مع جمٍع كبرٍي من �صعراء العرب 

مع  زيارتهم  وت�صادفت  العامل،  و�صعراء 

بداية انتفا�صة الأق�صى. 

يقول  �صيف الرحبي �صمن ما قاله: 

ب�صدور  يواجهون  الذين  الأولد  "م�صهد 
الع�صكرية  الآلت  اأعتى  من  واحــدة  عارية 

 �صالح غري 
ّ

اأي د من 
ّ
العامل، و�صعب جمر يف 

امل�صهد  هذا  قهرها.  ميكن  ل  التي  اإرادتــه 

يحمل  الفل�صطينية  املدن  �صتى  يف  اليومي 

اإليه  الذي و�صل  امل�صتوى  اأعمق على  دللة 

انحدار اإن�صانية الب�رش"

دا 
ً
بعي لي�ص  فيه  نزلنا  الذي  الفندق  "وكان 

وم�صتعمرة  اهلل  رام  بني  التما�ص  خط  عن 

بنيتها  تبدو  التي  ال�صخمة  اإيل"  "بيت 
كاأمنا  والعدوانية  امل�صتفزة  املعمارية 

و�صكانها  ب�صوارعها  جاهزة  هكذا  نزلت 

جــذور  غــري  مــن  ومراحي�صها  واأ�صوائها 

كانت  كاأنها  هكذا  زمن،  ول  امتدادات  ول 

عمالقة،  ة 
ّ
نووي قاذفٍة  من  على  حممولة 

وكذا  املكان،  هذا  يف  واحدة  دفعة  وقذفت 

ا 
ً
اأ�صوار ت�صّكل  التي  امل�صتوطنات  كل  تتبدى 

العريقة  الفل�صطينية  املــدن  حــول  حمكمة 

املدن  هذه  اأ�صجار  عن  الهواء  حتى  كامتة 

وحياتها وعنا�رشها" 

اإل  الفل�صطينية  املدن  نتحرك بني  نكاد  "ل 
وياأتينا التحذير وهواج�ص اخلوف لي�ص من 

اجلي�ص الذي ميار�ص الإذلل اليومي؛ واإمنا 

وعدوانيتهم  وحواجزهم  امل�صتوطنني  من 

الطليقة وتعط�صهم لدماء الآخر و�صحقه، لقد 

طلعوا مثلما ولدت اإ�رشائيل برمتها من رحم 

املثولوجيات اليهودية وخرافاتها".

يعي�صون  ال�صاحق  تفوقهم  ــم  رغ "وهم 
"هواج�ص  الرعب"  مــن  مغلقة  دائـــرة  يف 

وحياته  الغري  اأر�ــص  �ــرشق  ــذي  ال املنبت 

حياته  اأنقا�صها  على  وبــنــى  وتــاريــخــه 

هذه  و�صط  با�صتمرار  املرجتفة  الأخـــرى 

الرمال العربية الإ�صالمية التي �صتجرف يف 

هياجها القادم كل �صيء اأمامها"

هذه فقرات �صغرية من مقالة مطولة كتبها 

لم تغب مأساة 
فلسطين الكبرى 

عن الشاعر 
العماني منذ بدايات 

المؤامرات األولى 
والدسائس التي 

استهدفت األرض 
والشعب 

دراسات 

فلسطين في الشعر الُعماني

أحمد الفالحي
 كاتب عماني 

جياًل بعد جيل 
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عن  جملة   يف  ون�رشها  الرحبي  �صيف 

زيارته الفل�صطينية تلك. 

الكربى  وماأ�صاتها  فل�صطني  ق�صية  تغب  مل 

الأوىل  البدايات  منذ  العماين  ال�صاعر  عن 

للموؤامرات والد�صائ�ص التي ا�صتهدفت �صعب 

فل�صطني واأر�صه، وما كان ل�صاعر عمان اأن 

مكان  اأي  يف  الظلم  على  ي�صكت  واأن  يغيب 

اأر�ص  يف  كان  اإذا  فكيف  يقع؛  العامل  من 

وموطن  ال�صماوية  الر�صالت  مهد  فل�صطني؛ 

امل�صجد  راأ�صها  وعلى  العزيزة،  املقد�صات 

ذلك  وبعد  قبل  وهــي  ــارك.  املــب الأقــ�ــصــى 

موطن اأ�صقائه عرب فل�صطني الذين ينتمون 

له وينتمي لهم يف الدم والن�صب. 

وال�صاعر العماين ل�صان قومه واأهله امل�صهود 

مع  والوقوف  والعدل  احلق  مبنا�رشة  لهم 

ومعاناته،  حمنته  يف  وال�صديق  ال�صقيق 

اأي  ت�صبه  فل�صطني  اأهــل  معاناة  تكن  ومل 

يف  الب�رش  من  اأنا�ص  لها  تعر�ص  معاناة 

هذه الدنيا كلها؛ فقد فاقت ب�صاعتها كل ما 

عرفته الب�رشية يف تاريخها من اأنواع الظلم 

والعدوان. 

من  الــعــدد  قليلة  جمموعة  �صاركت  ــد  وق

اأو  الثمانية  مــع  العمانيني  املتطوعني 

ثمانية  عــام  فل�صطني  حــرب  يف  الت�صعة 

مواجهة  يف  ا�صت�صهد  من  ومنهم  واأربعني، 

الرحاب  تلك  يف  ودفن  املغت�صبني،  الغزاة 

مهمته،  اأداء  بعد  عاد  من  ومنهم  الطاهرة، 

العمانيني  عني 
ّ
املتطو هوؤلء  دخول  وكان 

اإخوانهم  مع  م�رش  جانب  من  فل�صطني  اإىل 

من املتطوعني امل�رشيني، وقد اأخربين بذلك 

احلجري  نا�رش  بن  علي  وهو  منهم  واحــد 

الذي �صار لفرتة غري طويلة رئي�صا لتحرير 

وموؤ�ص�صها  ل�صاحبها  خلفا  الوطن  جريدة 

ن�رش بن حممد الطائي بعد وفاته املفاجئة 

اأ�صماء  بع�ص  يل  وذكر  1971م.  مايو  يف 

متعددة،  قبائل  من  وهم  الآخرين،  زمالئه 

ولالأ�صف  خمتلفة،  عمانية  مناطق  ومــن 

ال�صباب  ــئــك  اأول اأ�ــصــمــاء  وقتها  ن 
ّ
اأدو مل 

كانوا  وقد  ذاكرتي،  عن  فغابت  ومناطقهم، 

�صبابهم،  ــات 
ّ
اأولــي يف  زجنبار  يف  حينها 

نا�رش  بن  وعلي  م�رش.  اإىل  انطلقوا  ومنها 

بقراءة  اهتمام  وله  الإجنليزية،  جيد 
ُ
ي كان 

ب�صيٍء  اإملــام  مع  ال�صحف  ومتابعة  الكتب 

ة مبقايي�ص ذلك الوقت، 
ّ
من الثقافة الع�رشي

بقي  ومن  هو  وا�صل  احلــرب  انتهاء  وبعد 

اأن داهمت  اإىل  من رفاقه حياتهم بزجنبار 

احتفالها  الكارثية �صبيحة  نكبتها  زجنبار 

بعيد ا�صتقاللها يف الأول من يناير 1964 

من  وطردهم  �صكانها  ت�صّتت  اإىل  ى 
ّ
اأد مما 

جتارتهم  وحمـــالت  ومــزارعــهــم  بيوتهم 

الألوف  وقتل  ممتلكاتهم  على  وال�صتيالء 

وخرج  �صنيعة،  جماعية  مذابح  يف  منهم 

نف�صه يف  ليجد  فيمن خرج  نا�رش  بن  علي 

مبجلة  اللتحاق  له   
ّ

تي�رش وهناك  الكويت، 

"الكويت" التي كان يراأ�ص حتريرها حينذاك 
عبداهلل الطائي، ون�صاأت بني الرجلني �صداقة 

انتقاله  عند  ظبي  اأبو  اإىل  ملرافقته  دفعته 

يد  اختطفت  ويوم   .1968 عام  بها  للعمل 

الطائي  ن�رش  روح  توقع  غري  على  املــوت 

رئا�صة  اإليه  ي�صند  الطائي من  عبداهلل   
َ
ير مل 

حترير الوطن اأف�صل من علي احلجري لثقته 

ليوكل  ظبي  اأبو  من  فا�صتدعاه  به،  الكبرية 

عبداهلل  خـــروج  ولــكــن  املهمة؛  ــذه  ه اإلــيــه 

اأبوظبي مل  اإىل  الطائي من الوزارة وعودته 

وعاد  م�صقط،  البقاء يف  من  احلجري  ميكن 

هو الآخر ملتابعة عمله يف اأبو ظبي.

 واإذا؛ فاإن اأهل عمان مل تكفهم منا�رشتهم 

هناك  كــانــوا  واإمنـــا  فــقــط،  ال�صعر  بــقــول 

حا�رشين يف املكان باأبدانهم واأرواحهم. 

اأما ال�صعر فلم يتاأّخر �صوته، وكان م�صارًكا 

انطلقت  التي  العربي  ال�صعر  م�صرية  يف 

ندّد صالح الخالسي 
بالمؤامرة 

الصهيونية قبل 
عقدين من نشوء 

"الكيان الصهيوني" 
غداة الهجرات 

اليهودية المكثفة 
إلى فلسطين

دراسات 
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ربوع  من  مكان  كل  يف  جملجلة  غ�صبتها 

ومن  �رشقه،  اإىل  غربه  من  العربي  الوطن 

جنوبه اإىل �صماله.

وقد التهبت م�صاعر ال�صعراء العرب يومذاك، 

املاأ�صاة  لتلك  بينهم  من  عمان  و�صعراء 

الأليمة التي نزلت بفل�صطني واأهلها، التي ما 

حلظتنا  حتى  تنزف  دامية  جراحاتها  تزال 

هذه. 

وكان ل�صان حال ال�صاعر العماين حيال هذه 

العرب  ق�صايا  من  غريها  وحيال  الق�صية 

– اأبو م�صلم  الذي قاله  ال�صعر  الأخرى بيت 

– �صاعر عمان الكبري يف موقف اآخر مغاير:

لو يكون ال�صعر ن�رشاً مل اأزل  اأنظم الأجنم ل 

اأر�صى الدرر 

مبكرا  الطائي  عبداهلل  ال�صاعر  تنباأ  وقــد 

بانطالقة العمل الفدائي، وذلك يف ق�صيدته 

بعد  1954م  عام  كتبها  التي  فوز"  "مهر 
 �صنوات من نكبة فل�صطني والتي تخيل 

ِّ
�صت

من  املخيم  �صباب  يجمع  وليد  البطل  فيها 

اأجل الثورة على العدو توؤيده يف ذلك حبيبته 

فوز التي ا�صرتطت اأن يكون مهرها هو اأخذ 

الثار، وراأت �رشورة تاأجيل زواجهما حتى 

الالجئني  و�صع   
ّ

�صتغري التي  الثورة  تقوم 

ديارهم  اإىل  للعودة  خميمهم  من  وتقودهم 

التي اغت�صبها العدو وطردهم منها:

هذا وليد يبيع العمر حمت�صبًا   

لـ"القد�ص" مذ حلها �صذاذ اآفاق 

درامـــي  م�صهد  يف  الــقــ�ــصــيــدة  ومتــ�ــصــي 

والق�صيدة  املاأمول،  امل�صتقبل  ي�صت�رشف  

تنوع  حيث  مــن  حتى  بامل�رشحية  اأ�صبه 

العمل  قوافيها واأوزانها، ومل يكن مو�صوع 

الفدائي املنظم الذي انطلق فيما بعد قد ظهر 

اعترب  ولهذا  الوقت،  ذلك  حتى  ال�صاحة  يف 

املب�رشين  اأوائــل  من  نف�صه  الطائي  عبداهلل 

به. 

بالعمل  ب�رّشت  الق�صيدة  هذه  كانت  واإذا 

ات 
ّ
�صتيني يف  ظهوره  قبل  املنظم  الفدائي 

ل  العماين  ال�صعر  ــاإن  ف الع�رشين؛  الــقــرن 

الوقت  هذا  قبل  الفل�صطينية  الق�صية  م�ص 

القرن  ذلــك  ات 
ّ
ع�رشيني منذ  بعيد  بزمن 

ما  بروز  غداة  الثانية  العاملية  احلرب  قبل 

وانطالق  اليهودية  بامل�صاألة  وقتها  �صمي 

اإىل  اأوربا  الهجرات ال�صهيونية املكثفة من 

"اإ�رشائيل"  ن�صوء  قبل  ذلك  وكان  فل�صطني، 

بنحو عقدين من ال�صنني حني اأطلق ال�صاعر 

�صوته  الأزكــوي  اخلال�صي  علي  بن  �صالح 

ا من 
ً
اخلطرية، وحمّذر املوؤامرة  بهذه  مندداً 

عواقبها:

فل�صطني اأحاط بها الأعادي

بجهر اأو بكيد اخلافيات

ميزق �صملها ظلما وقهراً

بعدوان اجليو�ص الظاملات

ليطرد قومها منها جهاراً

وتهدى لليهود من ال�صتات

فهل من حمنة حلت بنا�ص

كهذي يف الع�صور املظلمات

لقد �صلبوا مزارعهم وباتت

بيوتهم متلك للبغاة

ل�صو�ص جمعوا من كل قطر

 وجيء بهم لإجرام الغزاة

ليغت�صبوا الديار ومن عليها

ب�صفك للدماء الطاهرات

غدت اإجنلرتا حتمي حماهم

 وتهديهم لفعل املخزيات

تنبأ عبدهللا الطائي 
مبكرا بانطالقة 
العمل الفدائي، 

في قصيدته "مهر 
فوز" التي كتبها 
عام 1954م بعد 

ستِّ سنوات من 
النكبة 

دراسات 
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ولعّل طرد النا�ص من مزارعهم وال�صتيالء 

على بيوتهم مل يكن قد حّل بعد حينها؛ ولكن 

اإح�صا�ص ال�صاعر باأن تلك البواخر الأوروبية 

املكونة  بحمولتها  تلقي  التي  ال�صخمة 

فل�صطني  اأر�ــص  يف  ال�صهاينة  ــوف  األ من 

الذي  �صوف يوؤدي لذلك من غري �صك، وهو 

ح�صل بالفعل يف وقت لحق. وهكذا نرى 

الذين  الأوائــل  بني  من  العماين  ال�صاعر  اأن 

عند  التحذير  نذر  واأطلقوا  ونبهوا  اأ�صاروا 

الذين  امل�صكلة وكان من بني  بوادر  ظهور 

ا�صتعالها  وتوقعوا  املقاومة  على  حر�صوا 

قبل اأن تبداأ، كما كان �صوته وا�صحا اأثناء 

التي  1948م  عام  الأوىل  فل�صطني  حرب 

اأ�صفرت عن هزمية اجليو�ص العربية ال�صبعة، 

املزيد  على  وا�صتيالئها  اإ�رشائيل  وانت�صار 

من اأر�ص فل�صطني. 

اأ�صفه  البو�صعيدي عن  بدر  بن  ويعرب هالل 

ن�صمع  ونكاد  وقوعها  فــور  النكبة  لتلك 

نداءاته الغا�صبة متاأملًا:

بني العروبة هل طاب املقام لكم

ويف فل�صطني اأ�صالء على لهب

�صمعت جعجعة منكم فهل طحنت

 تلك الرحى اأم غدت يف كف م�صطرب

 اأثرمتوها وقلتم �صوف جنعلها

مزدانة بجهود الفعل يف داأب

و�رشمت وبنود الن�رش تقدمكم

فكان فعلكم اأدعى اإىل العجب

قد انثنيتم وقد خارت عزائمكم

وعم جمعكم �رشب من ال�صغب

وكلما رمتم اأمرا تثبطكم

عن امل�صي به اآراء ذي اأرب

اأبعد ما انترثت اأ�صالوؤكم وجرت

دماء اأبطالكم يف املاأزق اللجب

تهادنون ومل تفلل م�صاربكم

 يا للرجال لأمر غري مرتقب

وقادتهم  العرب  ملوك  يوا�صل خماطبا  ثم 

يومئذ ملك الأردن وملك م�رش وملك العراق 

وملك ال�صعودية.

�صامل  ال�صيخ  العالمة  ا�صتنكار  وينطلق 

للكارثة  وا�صتفظاعه   ال�صيابي  حمود  بن 

املريعة  والنكبة  بفل�صطني  حاقت  التي 

لقادة  نــداءه  مر�صال  باأهلها  اأحاطت  التي 

بنجدتها  للم�صارعة  اإياهم  حمر�صا  العرب 

واإعانتها:

يا قادة العرب هل تر�صون واقعكم

و�صوت "�صهيون" �صناج يعزينا

يا قادة العرب اأين الغرية انتقلت

اأين العزائم اأ�صحى الدين م�صكينا

لقد بكى القد�ص اأقواما به �صلفوا

و�صاح من يل بهم ن�رشا لبارينا

يا غارة اهلل اأين الأ�صد قد رب�صت

والقد�ص يبكي ول ير�صى ال�صهايينا

ما بال اأعالج �صهيون عليه م�صت

كربا ودا�صته اإرغاما وتوهينا

مرة  الطائي  عبداهلل  يكتب  1965م  ويف 

"ر�صالة  ق�صيدته  �صنوات  ت�صع  بعد  اأخرى 

من يافا" 

من ها هنا من اأر�ص "يافا" اأكتب

واإليكم األقي احلديث واأ�صهب

 مت�صي ال�صنون ونحن بني مرابط

يكاد ال يوجد 
شاعر عماني 

خلت أشعاره من 
ذكر فلسطين 

ومتاعبها 
وبعضهم أفرد لها 

قسما خاصا في 
ديوانه

دراسات 
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 جنب العدى وم�رشد يتاأهب

هذا ينوح على مرابعه التي

 غ�صبت وذلك �صامد متعذب

 "عكا" تئن و"حولة" يف خطبها

ت�صكو ونحن دموعنا تت�صبب

ر�صالة يكتبها املواطن الفل�صطيني يف "يافا" 

والقرى  ــدن  امل مــن  وغريهما  و"احلولة" 

لبن  موجهة  وقهره  العدو  بظلم  املنكوبة 

وطنه املبعد يف خميمات املهجر ول�صقيقه 

بقي  من  اإ�رشار  موؤكداً  كان؛  اأينما  العربي 

قدوم  منتظرين  ال�صمود  على  الداخل  يف 

اإخوتهم واأ�صقائهم لطرد الغا�صب وا�صتعادة 

الفل�صطيني  الأر�ص، ق�صيدة تتحدث بل�صان 

العون  القاب�ص على اجلمر املنتظر  املعذب 

عديدة  ق�صائد  الطائي  ولعبداهلل  ــدد.  وامل

تواكب م�صار الق�صية وتطوراتها. 

�صاعر  ق�صائد  تتواىل  نف�صه  ال�صياق  ويف 

عمان الأكرب ال�صيخ عبداهلل اخلليلي حمر�صة 

فل�صطني  مو�صوع  مع  ومتفاعلة  ونا�صحة 

الحتاد  على �رشورة  موؤكدة  اأ�صابها،  وما 

فل�صطني  اإنــقــاذ  لي�صتطيعوا  الــعــرب،  بــني 

وجندتها:

يا �صا�صة العرب اإلم وهنكم

واأنتم يف عدة وعد

تختلفون الراأي فيما بينكم

 واحلال اإخفاق ونق�ص عهد

وخلفكم من ي�صتغل خلفكم

 يف وثبة الذئب و�صمع اخللد

هلم يف �صدق العزوم اإنها

 �صالح كل اأمة وفرد

الذي يرى فيه  الفدائي  يوا�صل خماطبا  ثم 

ب�صائر الأمل بعد اأن تراجع ما متثله اجليو�ص 

الر�صمية وقادتها:

اأخي الفدائي اإىل الأر�ص التي

كانت مهاد جدك املجد

 اأخي الفدائي اإىل البيت الذي

 خلفه اأبوك قبل الطرد

اأخي الفدائي اإىل الرتب الذي

م�صى امل�صيح فوقه يف زهد

 اأخي الفدائي اإىل مدينة "ال

قد�ص" مناخ الر�صل اأهل الأيدي

اأخي الفدائي اإىل القد�ص اإىل

ماأذنة الأق�صى بذاك املهد

وي�صتثري  وي�صت�رشخهم  بالفدائيني  يهيب 

وحقوقهم  مبقد�صاتهم  لهم  مذكراً  نخوتهم 

يف  الرجاء  ينعقد  فعليهم  قومهم،  واأحــوال 

الذي  وامل�صعل  ال�صوء  وهم  الأمــة  خال�ص 

يفتح الباب لهزمية العدو وطرده وا�صتعادة 

احلق امل�صلوب، وهو يرى يف هذا العدو نقطة 

ارتكاز للم�صتعمر الغربي الذي اأن�صاأه وحماه 

ووطد له اأركانه، ولوله مل يكن با�صتطاعته 

مبثابة  فهو  يفعل؛  ما  يفعل  واأن  يقوم  اأن 

الوثوب  ابتغى  متى  منها  يثب  له  قاعدة 

اأغرا�صه  خلدمة  يريد  عندما  ويحركها 

ال�صتعمارية:

 تع�صده الأو�صاط من م�صتعمر

باملكر بالعدة بالتعدي

 لأنها قد جعلته مركزا

 ونقطة للطامعني اللد

ترو�ص من اأر�ص فل�صطني به

قاعدة على مطار "اللد"

من بواكير 
التنديد العماني 

بالدسائس 
البريطانية في 

فلسطين برقية 
استنكار بعثها 
خمسون عالما 

ووجيها في 
ثالثينيات القرن 

العشرين

دراسات 
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كهمزة الو�صل اإىل ال�رشق له

وال�رشق نبع للغنا والرفد

ويف مقام اآخر يقول ال�صيخ عبداهلل اخلليلي:

لتحيي فل�صطني اآمالنا

ونحيي لها ن�صلها املح�صنا

 ن�صحي لها بالدما دهرنا

لن�صحى بها ذروة العامل

ونبني العرو�ص على اأ�صلها

بحكم امل�صاواة يف عدلها

لدى الفرد واجلمع من اأهلها

ملحكومها عزة احلاكم

�صنبقى على ق�صدنا �صامدين

ونلقى احلميم ونلقى املعني

فال ذا يدين ول ذا يلني

اإىل اأن جنذ يد الغا�صم

و�صدة  فل�صطني  اأبناء  بعزمية  ال�صاعر  ي�صيد 

باأر�صهم  ا�صتم�صاكهم  وقـــوة  اإرادتــهــم 

على  واإ�ــرشارهــم  وطنهم  يف  و�صمودهم 

اخلطوب  تعاظمت  ومهما  وال�صرب،  الثبات 

 بط�ص العدو وغلظته؛ فهم 
ّ
وزاد البالء واحتد

ولن  يرتاجعوا  لن  والتحدي  الإرادة  بقوة 

يرتكوا حقهم و�صيظلون يف احتاد وتالحم 

ويحبطون  الغا�صب  عــدوهــم  يــواجــهــون 

تدابريه وخمططاته. 

ق�صية  يف  الــعــمــاين  ال�صعر  انــدمــج  وقــد 

فل�صطني وحمل اأ�صجانها وتنف�صت م�صاعره 

منا�رشته  وا�صتمرت  ومنغ�صاتها  باآلمها 

على  اأطوارها  ومتابعة  عنها  والدفاع  لها 

اجتاهاتها  وتعدد  املتعاقبة  اأجياله  توايل 

بت�صوير  دومــا  يفي�ص  وكــان  ومذاهبها 

مواجهة  على  والتحري�ص  املــوؤمل  الواقع 

ال�صعب  �صمود  دعــم  اإىل  والــدعــوة  العدو 

الفل�صطيني وم�صاندته بكل ال�صور املمكنة 

اأوائــل  منذ  عماين  �صاعر  يوجد  يكاد  ول 

حني  املا�صي  امليالدي  الع�رشين  القرن 

اأ�صعاره  بداية املوؤامرة على فل�صطني خلت 

اأفرد  من ذكر فل�صطني ومتاعبها وبع�صهم 

لها ق�صما خا�صا يف ديوانه كما راأينا لدى 

الذي  الهنائي  طالب  بن  اليقظان  الدكتور 

على  "حماولة"  امل�صمى  ديــوانــه  ا�صتمل 

عدة  �صم  "قد�صيات"  عنوانه  كامل  ف�صل 

والقد�ص،  لفل�صطني  كلها  خ�ص�صها  ق�صائد 

ويف ق�صيدته "القد�ص اجلريحة" يقول:

يا قد�ص اأ�صبلت الدموع دواميا

والعرب اأرهبها قنا الفتاك

�صهيون اأعطاك الوعود كواذبا

مايل ووعد جاء عن اأفاك

يا قد�ص ذرفت الدموع �صواكبا

فا�صتبقي بع�صا للغد املهالك

 فغد �صياأتي ثم ياأتي بعده

جيل �صريوي دمعه مثواك

الــدكــتــور  عــني  يف  فل�صطني  بـــدت  هــكــذا 

ين�صاب  الهنائي مقهورة ماأ�صورة  اليقظان 

اأعماقها  من  منهطال  والعناء  احلرية  دمع 

ول من ن�صري اأو جميب يهب لتفريج كربتها 

وم�صاعدتها يف ك�صف ملمتها ودفع الأذى 

عنها لت�صتعيد حيويتها وجمدها ومنارات 

يخاطب  اأخــرى  ق�صيدة  ويف  ح�صارتها، 

بروحه  امل�صحي  ال�صهيد  الهنائي  الدكتور 

ودمه فداء لوطنه وقومه:

ودعتنا فتب�صم الأعداء

ون�صوا  باأنك يف ال�صدور �صياء

اأنت ال�صمري احلي والأ�صداء

اندمج الشعر 
العماني في قضية 
فلسطين مناصرة 

لها ودفاعا عنها 
ومتابعة ألطوارها 

على توالي أجياله 
المتعاقبة 

دراسات 
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يف عامل تلهو به اجلبناء

قد كان حظك يف ال�صدور مودة

ون�صيب غريك يف احلياة عناء

بر�صا�صة املطاط واراك الرثى

فعزاوؤنا لالأر�ص اأنت فداء

تاأ�صى البالد �صمالها وجنوبها

ال�صم منها وال�صهول �صواء

قد ودعت فيك الديار جماهدا

�صلدا تك�رش حوله الأرزاء

ما بني "قانا" و"اخلليل" وم�صجد

يف "القد�ص" �صوت ال�صارعني نداء

للجهاد  ودعــا  �ص 
ّ
حر من  �صعرائنا  ومــن 

واأهــاب  العرب  الزعماء  عاتب  من  ومنهم 

بهم، ومنهم من �صاغ ق�صائد الرثاء لالأر�ص 

ولتمجيدهم،  يت�صاقطون  الذين  ولل�صهداء 

واأكرث �صعراء عمان اأبهرتهم حركة املقاومة 

فراأوا فيها ال�صبيل الأن�صب ل�صدع جدار العدو 

ا�صتعالئه  وك�رش  القوي  بنيانه  وخلخلة 

وبغيه، فهذا هالل ال�صيابي يقول:

حطم القيد وا�صت�صاط الفدائي

وم�صى ي�رشب العدى مب�صاء

مثل �رشف الق�صاء يزحف للهول

ومن ذا يرد �رشف الق�صاء

 حمل الروح يف الأكف ولقى

جحفل املعتدين خري لقاء

ق�صده "اللد" و"اخلليل" و"يافا"

وم�رشى حممد الو�صاء

ظن "دايان" اأنه دفن ال�صعب

وواراه يف �صميم الرثاء

فاإذا باملدفون يقتحم الهول

عليه يف �صاعة باأ�صاء

ال�صيابي  ال�صيخ هالل  ارتباط  ونظرا لتجّذر 

بالقومية العربية واإميانه القوي بها يتواتر 

توقد م�صاعره الثائرة لتن�صكب منه الق�صائد 

يف  اأقطارها  كل  يف  العروبة  جتاه  دفاقة 

وال�صام  واملغرب  واجلزائر  واليمن  م�رش 

اأفراحها  يف  م�صاركة  وفل�صطني  والعراق 

على  فل�صطني  ا�صتحوذت  وقــد  واأحــزانــهــا 

ــاره ولـــو جمعت  ــع ــص احلــيــز الأكــــرب مــن اأ�

يف  بفل�صطني  اخلا�صة  املطولة  ق�صائده 

�صتى ماآلتها، لرمبا احتاجت اإىل جملد:-

اأخي يا ابن اجلهاد فدتك نف�صي

تقدم وانترث فيهم �صهابا

فاإن الن�رش اآت عن قريب

نكاد نراه يا ابن ال�صيف قابا

وطهر بقعة كرمت وجّلت

وباتت منهم ت�صكو امل�صابا

اأخي �صطرت باجللى فخًارا

مالأت به املعامل والرحابا

 اأيحكمها بنو �صهيون ق�رشا

وهم من اأبعد الدنيا ماآبا

الكيان  زلــزلــت  التي  "غزة"  معركة  ويف 

الدخالء  م�صتوطنيه  واأرعــبــت  ال�صهيوين 

بعد  فل�صطني  نحو  الــعــامل  اأنــظــار  ولفتت 

اأبناء  فــرح  واأثـــارت  طويلة،  ن�صيان  فــرتة 

اإمكانية  اآمال  فيهم  واأحيت  العربية،  الأمة 

النت�صار على العدو املدجج باأحدث اأنواع 

كل  من  اأقوى  والإرادة  فالعزمية  الأ�صلحة؛ 

دوما  واحلــق  و�صمخ،  تعاظم  مهما  �صالح 

دراسات 

أكثر شعراء عمان 
أبهرتهم حركة 

المقاومة فرأوا 
فيها السبيل 

األنسب لصدع 
جدار العدو
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هو املنت�رش واملبدد لالأكاذيب والتزييف، 

اأفزعت  التي  الفا�صلة  املعركة  هذه  ويف 

ق�صيدة  تنفجر  واأرعــبــتــهــم  ال�صهاينة 

اأ�صوات  زجمرة  مع  ية 
ّ
مدو ال�صيابي  هالل 

ال�صواريخ:

اأكربت يف عار�صيك العز وال�صمما

يا "غزة" العز يا �صيفا يفي�ص دما

فقمت اأ�صتنطق الف�صحى لتمنحني

زهو البيان لأويف القول والكلما

اأنا�صد ال�صهب اأن تدنو لأنظمها

عقدا جليدك اأو ا�صتنزل القمما

فاأنت علمتنا والعرب قاطبة

اأن احلياة ملن نحو الردى اقتحما

�صبعون عاما ونحن الالهثون اأ�صى

 لعل منك ومي�صا يك�صف الظلما

يا اأهلنا اأي تطبيع وم�صخرة

والقد�ص حتت لهيب منهم احتدما

 وم�صيعة
ّ
وما ال�صالم �صوى �صم

للحق اأو هو وهم عند من وهما

حتية اهلل يا اأبطال "غزة" ما

كمثلكم اأبدا للمجد من زعما

على �صّتى ال�صور ومبختلف مدار�ص الكتابة 

ة 
ّ
وتياراتها من الق�صيدة التقليدية العمودي

�صاعر  قدم  التفعيلة  و�صعر  احلداثة  اإىل نرث 

والتهاب  روحه  وفي�صان  اأحا�صي�صه  عمان 

وجدانه جتاه ما اأ�صاب فل�صطني واإن�صانها 

وال�صقاء  الفاجع  الظلم  من  ومقد�صاتها 

الذي  امل�صتفز  القاتل  والإرهـــاب  الفادح 

جتاوز احلد وفاق الت�صور اأمام هذا العامل 

بنوكه  خزائن  من  تتدفق  الــذي  الع�رشي 

ما  اأحدث  م�صانعه  ومن  الوافرة،  الأمــوال 

غزاة  على  ــرة 
ّ
املــدم الأ�صلحة  من  اأنتجته 

فهل  وعدوانهم؛  بغيهم  ملوا�صلة  فل�صطني 

يالم بعد ذلك هذا ال�صعب املظلوم اإن تفلت 

ملقاومة  بو�صعه  ما  كل  واأطلق  هدوئه  من 

يقذفها  �صغرية  حجر  بقطعة  ولو  اأعدائه 

اأطفاله لرتتد عليهم ر�صا�صا قاتال ينرثهم 

بدمائهم  م�رشجني  ــص  الأر� �صعيد  على 

الطاهرة:

ماذا الذي يبغون 

من بائ�ص غزاه حمتلون 

فاغت�صبوا موطنه 

وقتلوا اأ�رشته 

وهدموا م�صكنه 

واأحرقوا 

قريته 

وحكموا عليه اأن يعي�ص يف ال�صجون 

اإن وجد الفر�صة يوما 

ما الذي يكون 

يكون وح�صا �صاريا 

يكون عزرائيل اإن 

اأراد اأن يكون 

و�صوف تعلمون 

طويلة  ق�صيدة  الكلباين  �صامل  اختتم  هكذا 

امل�صهد  فيها  ي�صف  مــقــاطــع  عـــدة  مــن 

كان  اإن  مت�صائال  فواجعه  بكل  الفل�صطيني 

املقاومة  �صوى  حيلة  الفل�صطيني  هذا  لدى 

والهوان  املذلة  نال  اأن  بعد  وال�صت�صهاد 

وبعد اأن نكب وعذب واأحيط بالدمار من كل 

اأمام هذا  اإن ال�صبيل الوحيد املتاح  جانب. 

املنكوب هو الثورة والنفجار وبذل الروح 

دراسات 

قدم شاعر 
ُعمان أحاسيسه 

وفيضان روحه 
تجاه ما أصاب 

فلسطين إنسانها 
ومقدساتها
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والدم من اأجل اخلال�ص من الظلم والإفالت 

وحتطيم  اخل�صم  لــردع  ا 
ً
�صعي القهر  مــن 

اإرادته امل�صتكربة، ويف ق�صيدة ثانية يقول 

الكلباين اأي�صًا:

يا فل�صطيني قد �رشفتنا

بجهاد تعبت منه املتاعب

 وحدك ال�صامد يف وجه امل�صاعب

تتلقاها بعزم غري هائب

وحدك احلق الذي اآياته

اأدح�صت باطلهم فارتد خائب

 جحيما �صاعقا
َّ

وتوّقدت

مالأ الدنيا على الباغي م�صائب

 كي حتيا بك الأمة يف
َّ
مت

�رشف واملوت لالأحرار واجب

 اأمل الأحرار يف حتريرهم

ورجاء النور يف دحر الغياهب

و�صربهم  فل�صطني  اأهل  �صمود  يحيي  اإنه 

ــام  اأم اإ�ــرشارهــم  وتــوقــد  عزميتهم  وقـــوة 

عدوهم، يواجهون عدوانه الغا�صم باإدارة ل 

الهتزاز؛  تقبل  تعرف اخلوف، وب�صالبة ل 

�صعيًا اإىل امل�صتقبل الظافر، واأماًل يف اإنهاء 

ت�صيئه  الذي  التحرير  لنور  ورجاء  اجلور، 

الآبــاء  تــراب  املن�صكبة على  الأحــرار  دمــاء 

والأجداد. 

العامري مع لقطة يف  ال�صاعر هالل  ويقف 

احلجارة  انتفا�صة  طفل  ت�صور  التلفزيون 

بعد  الزكية  دمائه  �صالل  يف  يغرق  طريحا 

اأن اأزهقت روحه �صواريخ الظلم الباط�صة:-

�صجي الطفل 

بني الندى والدماء 

فوق لهيب ال�صفوح 

على قارعات املدى 

واحلزن اأرجوحة 

يف مهب احلجارة 

والوقت مق�صلة الليل 

خيل ال�صحاب 

ر�صول العبارة 

واملد �صمت الوثوب 

بحد ال�رشاع املغلف بالريح 

بو�صلة للدماء التي �صكلت بحره 

كونت �رشعة للجنون 

بحثا عن ال�صوء والفجر وال�صتنارة 

ى 
ّ
�صورة مفزعة لذلك الطفل املمزق امل�صج

وهو  املوت،  نحو  راحال  الطفولة  براءة  يف 

مل يكد يدخل احلياة بعد يف �صبيل – �صوء 

الفجر وال�صتنارة – هذه ال�صورة عند هالل 

رت يف دواوينه وق�صائده على 
ّ
العامري تكر

اأ�صكال خمتلفة ممزوجة كلها باحلزن والأمل 

والغ�صب وبالتفاوؤل والأمل كذلك؛ فاأ�صواء 

الفجر ل بد اأن ت�رشق من عمق كتلة الظلمات 

هذه. 

اأما �صعيد ال�صقالوي فريى يف دمع القد�ص 

 برد غمامة تن�رش ال�صالم وتنبت اأ�صواء 
ّ
احلار

الفجر وتب�رش بالغد اجلميل املقبل: 

تلفتت "القد�ص" دمعا من النار

ي�صوي الزمان ويزهو غماما

 تفت�ص عن موكب الفجر كيما

ينف�ص عن منكبيها الركاما

 وما القد�ص اإل �صناء كالم الإله

دراسات 

الثورة واالنفجار 
وبذل الروح 

والدم من أجل 
الخالص من الظلم 

واإلفالت من 
القهر 
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فهال امت�صقنا املراما

�صالم على القد�ص كحل العيون

 توزع يف العاملني ال�صالما

وينظر ح�صن املطرو�صي للغد بعني التفاوؤل 

مهما ا�صتدت املكابدة و�صاق الأفق وامتدت 

فالغد  ال�صدور،  على  جاثمة  الظلم  جبال 

واأغانيه  ووروده  واأنواره  باأفراحه  �صياأتي 

التي  ديارهم  اإىل  الراحلني  بعودة  مبتهجا 

�رشدوا منها:

قادمون طيور اأذان

كاأن م�صيحا يعود

قادمون كاأغنية الرب

اآهلة بالنبوؤات هذي احل�صود

نحو الينابيع

فال�صهداء يفيقون يف حلظات ال�صجود 

لي�ص يف رحم الأر�ص 

ما يت�صدى لزيتونهم يف التهيوؤ

طار الذي طار 

اإن امل�صاحات بي�صاء بي�صاء

كل ال�صنابل منذورة لل�صعود 

قادمون مع الغيب 

هل اأتاك حديث اجلنود 

ها هم الآن جيء بهم كالبغاث لفيفا

حا�رشتهم ظالل التواريخ كي يرحلوا 

املحرو�ص  عمر  قلب  نب�صات  وتتوهج 

"القد�ص" ودواخله  نحو  يوجه وجهه  وهو 

يع�رشها الأمل مما اأ�صاب املدينة املقد�صة 

الدامية،  البالغة  واجلراحات  املتاعب  من 

كيفية  عن  الباحثة  احلائرة  اأ�صئلته  مكررا 

اإزاحة حمنة املدينة املقد�صة والو�صول اإىل 

خال�صها من امل�صائب التي حلت بها: 

لك اهلل جرحا ما �صفته املراهم

ول طهرتنا فيك هذي ال�صواجم

توزعت فينا كل قلب بقدره

نزيفا عروبيا له نتقا�صم

لهذا  جراحاتها  تنزف  كلها  العرب  قلوب 

وفا�صت  �صدته  ق�صت  الذي  املروع  امل�صكل 

ويتقهقر  ال�صرب  ينهزم  اأن  كاد  اآلمه حتى 

ال�صاعق  الهول  لهذا  الأمل  ويتزعزع  اجللد 

املطبق: 

فيا "قد�ص" يا درب ال�صموات دربنا

قته املغارم
ّ
اإليك �صوؤاآل اأر

�صللنا اإليك الدرب؟ بو�صلة ال�رشى

لن�رشي اإىل حيث احلمى واملحارم

اأيا قد�ص يا بيت النبيني ما الذي

 ن�صميك يا جرحا بنا يتعاظم؟

ودفق  مرتاكمة  وظلمات  موؤملة  جراحات 

مكت�صحا  وعنف  بقوة  ينهمر  الأحــزان  من 

كل ما اأمامه من ب�صي�ص الرجاء يف منفذ 

ال�صور  يقود نحو فتح ثغرة يف  ولو �صغري 

املحن؛  ا�صتدت  ومهما  ذلك  ومع  املحكم، 

عتمات  ليبدد  اإ�رشاقه  من  بد  ل  الّنور  فاإن 

الظالم احلالكة:

فال تبتئ�ص يا قد�ص ما زال دربنا

طويال وما زلنا هنا نتخا�صم

ولكن وجها منك ي�رشق نحونا

�صيمحو خطايانا التي ترتاكم

اأحتزنك الباحات يف غيظ �صمتها؟

غدا يفرح الباحات نور م�صامل

دراسات 

جراحات مؤلمة 
وظلمات متراكمة 
ودفق من األحزان 

ينهمر بقوة
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دراسات 

وتخرج من هذي امل�صاحات �صم�صها

وتن�صب من هذي ال�صماء ال�صالمل

هنالك يا قد�ص الطهارات نهتدي

اإليك وجتلونا اإليك املعامل

اأجل اإن لل�صبح املوؤجل موعدا

حقيقته وعد هنالك لزم

اأن  ــدة  ــوؤك م ال�صاعر  ومــ�ــصــات  وتــرتا�ــصــل 

كتل  مزيلة  يوم  ذات  ت�رشق  �صوف  ال�صم�ص 

الظالم وماحية لها لتظهر القد�ص بجمالها 

وبهائها وجالل ماآثرها، واإن تخيل للناظر 

اليوم اأن ذلك ي�صبه امل�صتحيل؛ فاإن ال�صبح 

املنري ل بد من قدومه واإن بعد املدى. ويف 

ن�ص �صعري اآخر يرفع عمر املحرو�ص �صوته 

بالنداء: 

اخلع نعليك لتم�صي نحو "القد�ص"

والقد�ص يقني

ما بينك والقد�ص م�صافة �صدق واحدة

تقطعها يف غم�صة عني

اخلع نعليك لرتقى

يف وادي الأقدا�ص اإىل حطني

عمر  ظفار  �صاعر  �صيحة  هذه  كانت  ولئن 

املحرو�ص املعربة عن �صمري عمان واإن�صانها 

العربي الأبي نحو فل�صطني وق�صيتها؛ فاإن 

الكحايل  اأخاه �صاعر �صحار علي بن �صنني 

اإىل  خطابه  موجها  ذاتها  ال�رشخة  يطلق 

فل�صطني العريقة املكتملة احل�صن بلد الأباة 

املقاتلني املفتدين لأر�صها بكل ما ميلكون 

وي�صتطيعون معرباً عن غرامه ال�صديد وهواه 

العارم جتاه مدينة القد�ص ال�رشيفة الواقعة 

اأخواتها من  الأ�رش واملعاناة مع  يف حمنة 

مبديا  املنكوبات  الأخريات  فل�صطني  مدن 

تفاوؤله هو الآخر بعودة ذلك الرتاب الطاهر 

فهو  واأ�صحابه  اأهله  اإىل  اهلل  باركه  الــذي 

باإ�صاعته  اهلل  ي�صمح  ولن  الأنبياء،  تــراب 

على  م�صاعًفا  الفرح  �صينهال  اآٍت  يوم  ويف 

اأبناء تلك الأر�ص ال�صليبة لي�صت�صعروا الهناء 

ف�صوف  والقهر  الإذلل  �صنوات  بعد  والراحة 

واإزاحته واخلال�ص من  املغت�صب  يتم طرد 

اإل  ي�صح  ل  النهاية  ويف  وبط�صه،  جــوره 

ال�صحيح، وتبقى �صنن الكون واأنظمته ثابتة 

كما هي  حالها مع تعاقب الأزمنة ل ميكن 

لها اأن تتغري مهما ا�صتدت وطاأة قوة الظلم 

وعتوه:

يا فل�صطني املعايل والعال

يا  بالدا  ح�صنها قد كمال

يا ترابا بارك اهلل له

بالنبوات التي ل تعتلى

يا  ديارا  اأجنبت من قاتلوا

خبث �صهيون وما قد ن�صال

اإن يف "القد�ص" غراما وهوى

حبه فينا ثوى م�صتعال

وكذا "يافا" و"عكا" برزت

يف الورى كانت بحق مثال

و"اخلليل" و"اجلليل" اأ�رشقت

�صم�صهما يف "غزة" املجد عال

الكحايل  �صنني  بــن  علي  اأحا�صي�ص  تلك 

القطر  ذلك  ملحنة  انفعاله  ب�صدة  الناب�صة 

العدو  براثن  يف  و�صقوطه  العزيز،  العربي 

واأثقلتهم،  باأهله  اأمّلـــت  التي  ــوارث  ــك وال

قاب�صا  يظل  ذلك  مع  ولكنه  بهم؛  واأحاطت 

الظلم  واندحار  احلق  بانت�صار  تفاوؤله  على 

واإن طال الوقت.

أحاسيس 
»الكحالي« نابضة 

بشدة انفعاله 
لذلك القطر 

الساقط في براثن 
العدو
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ونكباتها  بفل�صطني  مليء  ماين 
ُ
الع وال�صعر 

وب�صهدائها  ــا  ــه و�ــرشاعــات وفــجــائــعــهــا 

وطموحاتها واآمالها وتطلعاتها وا�صت�رشاف 

م�صتقبلها.

اأو  �صاعر  كــل  مــع  الــوقــوف  ال�صعب  ومــن 

ل  ما  فذلك  قيل؛  ما  وا�صتعرا�ص  �صاعرة 

مناذج  هي  واإمنــا  امل�صاحة  هذه  له  تت�صع 

لهذه  واحت�صانه  ال�صعر  هذا  ملواقف  توؤ�رش 

الق�صية املحورية التي هي ق�صية كل العرب 

الإ�صالم  بر�صالة  املوؤمنني  جميع  ومعهم 

املظلومني  عــن  الظلم  دفــع  على  القائمة 

وال�صعي لرفع راية احلق ب�صماوات الب�رشية 

كلها لي�صود العدل وال�صالم ربوع الأر�ص يف 

�صتى جوانبها ويف مقدمتها اأر�ص "القد�ص" 

ومناطق  الإ�صالم  نبي  م�رشى  و"الأق�صى" 

فل�صطني الأخرى املليئة بالأماكن املقد�صة 

ال�صماوية  الديانات  ولــدى  امل�صلمني  لدى 

كلها. 

تبني  يف  عمان  به  �صاركت  ما  �صمن  ومن 

مالمح  ظــهــور  اأول  عند  فل�صطني  ق�صية 

اأوائل  لل�صهاينة  الربيطاين ملنحها  التحرك 

برقية  امليالدي  الع�رشين  القرن  ثالثينات 

علماء  مــن  اخلم�صني  يقرب  مــا  بها  بعث 

وزير  اإىل  1937م  �صنة  ووجهائها  عمان 

حتمل  بريطانيا  حكومة  يف  امل�صتعمرات 

لقرار  القاطع  ورف�صهم  ال�صديد  ا�صتنكارهم 

اللجنة امللكية الربيطانية القا�صي بتق�صيم 

الذين  ال�صهاينة  وبني  اأهلها  بني  فل�صطني 

اأوطانهم  من  لقتالعهم  بريطانيا  مهدت 

اإياهم  دافعة  املختلفة  الأر�ــص  بقاع  يف 

للمطالبة باإن�صاء وطن قومي لهم يف اأر�ص 

فل�صطني.

اأعيان عمان يف برقيتهم معار�صتهم  واأكد 

يف ذلك الزمن املبكر لهذا القرار الظامل غري 

من  اأ�صقائهم  مثل  ذلــك  يف  مثلهم  ال�صوي 

اخلرب جريدة  ذلك  وثقت  وقد  العروبة  اأبناء 

املــوؤرخ  عددها  يف  امل�رشية  "ال�صباب"  
يوم 15/9/1937م دون ذكر اأي ا�صم من 

اأ�صماء مر�صلي الربقية لالأ�صف، ولكن اجلريدة 

اأفاد عن احتجاج  العدد نباأ  حملت يف ذات 

يف  يقيمون  حينها  كانوا  اآخرين  عمانيني 

منطقة من مناطق �رشق اإفريقيا غري زجنبار 

على قرار تق�صيم فل�صطني؛ مطالبني باإلغائه 

ومّثلهم يف رفع احتجاجهم ال�صيخ خالد بن 

�صعيد املعويل. 

�صيا�صية  ــدة  ــري ج "ال�صباب"  وجـــريـــدة 

القاهرة  يف  اأ�صدرها  م�رشية  اجتماعية 

يف  الأول  عددها  و�صدر  عزمي  حممود  د. 

�صنتني  لنحو  وا�صتمرت  1937م  فرباير 

امل�رشية  ال�صلطات  اأغلقتها  فقد  ون�صف؛ 

م�رش  على  املهيمنني  الإجنليز  من  ب�صغط 

عددها  عند  1939م  ــل  ــري اأب يف  وقتها 

اجلريدة  هذه  اأعداد  اأن  احلظ  وحل�صن  املئة، 

املئة حمفوظة بكاملها يف مكتبة اجلامعة 

الأردنية يف عمان. وقد التم�صنا حلظة اإعداد 

بن  في�صل  ال�صيخ  �صديقنا  من  املقالة  هذه 

ال�صفري  نائب  احلو�صني  �صيف  بن  �صلطان 

العدد  لنا  ي�صور  اأن  الأردن  يف  العماين 

فتف�صل  العماين؛  الحتجاج  خرب  املحتوي 

نا ب�صورة 
ّ
امتناننا فمد م�صكورا، وله عظيم 

اخلرب  جاء  وقد  لذلك،  املت�صمنة  ال�صفحة 

الذي  الغ�صب  حلراك  اجلريدة  تغطية  �صمن 

 الوطن العربي باأ�رشه يومئذ.  
ّ
عم

دراسات 

رصدت جريدة 
الشباب المصرية 

1937 خبر احتجاج 
العمانيين على 

تقسيم فلسطين 
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حوارات 

الفن إعادة إنتاج لحياة عميقة 
ومكّثفة تتخيل نفسها موازنة 

للحقيقة
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يعّد ال�صاعر عبا�ص بي�صون من ال�صعراء الذين 

وتعترب  خا�صة،  بب�صمة  احلديث  ال�صعر  طبعوا 

ال�صعر والنرث  اأن�صج التجارب يف  كتاباته من 

ل يف احلياة والوجود. 
ّ
ملا فيها من فل�صفة وتاأم

يقول بي�صون يف اأحد احلوارات ال�صابقة: "ل�صت 

ا اإىل �صيء، ول�صت من دعاة الطمئنان،  مطمئنًّ

الذي  ال�صاعر  ــه  اإّن اليقني"...  اأهــل  من  ول�صت 

 والّتفكري يف 
ّ
يعي�ص حالٍت من القلق امل�صتمر

الكون والإن�صان برتكيبته الب�صيطة واملعّقدة.

ا�ص بي�صون من انفتاح على 
ّ
 ل يخفى ما لعب

ة بحيث يتجّلى ذلك من خالل 
ّ
الأجنا�ص الأدبي

اإّنه  كذلك  والفّن.  الأدب  ات 
ّ
بجمالي اعتنائه 

القارئ املثّقف الذي يقيم يف امل�صافة الفا�صلة 

تطّل  بق�صيدة  ليخرج  واحلا�رش  املا�صي  بني 

من نافذة م�صتقبل ال�صعر. 

ون�صال  واملوت  للحزن  مقاومة  كتاباته  يف 

 
ّ

خا�ص مزيج  عن   
ّ

تعرب ورواياته  الأمل،  �صّد 

ميكن  ل  ــن  ــاك والأم والأ�ــصــيــاء  لالأ�صخا�ص 

يبّث  الكتابة.  اأدوات  امتلك  من  اإل  يتقنه  اأن 

ة يف 
ّ

ال�صاعر روؤياه واأفكاره واأحا�صي�صه اخلا�ص

تفتح  ليخرج بق�صيدة  التخييل،  م�صاحات من 

ة 
ّ
الإبداعي التجربة  هذه  التاأويل.  على  اأبوابها 

من  ــذات  ال حلظات  ا�صتعادة  يحاول  جعلته 

وترتيب  اأعطابها  لرتميم  اأحــيــاًنــا  الــذاكــرة 

ح�صورها.

اأجنبية  لغات  اإىل  بي�صون  اأعــمــال  ترجمت 

والإيطالية  والأملانية  الفرن�صية  منها  عديدة 

كتبه  و�ــصــدرت  والإ�ــصــبــانــيــة.  والإنكليزية 

العاملية.  الن�رش  دور  كربيات  يف  املرتجمة 

وقد �صدر للكاتب يف ال�صعر: "الوقت بجرعات 

 ،)1987( الأمل"  و"نقد   ،)1983( كثرية" 

و"حجرات"   ،)1990( القدح"  هــذا  و"خالء 

و"لفظ   ،)1993( ندمنا"  و"اأ�صقاء   ،)1990(

حطابا"  ت�صبه  و"�صجرة   ،)2000( الربد"  يف 

و"املوت    ،)2007 و"ب.ب.ب.")   ،)2005(

املتو�صط  بجائزة  توج  مقا�صاتنا" الذي  ياأخذ 

 ،)2014( ال�صقيع"  لبداية  "�صالة   )2008(

الرواية:  ويف  ل�صخ�صني")2010(،  و"بطاقة 

و"األبوم   ،)2010( فرانك�صتاين  "مرايا 
 ،)2013( و"ال�صافيات"   ،)2011( اخل�صارة" 

توجت  الــتــي   )2015( الرباءة"  و"خريف 

الآداب،  فــرع  للكتاب  ــد  زاي ال�صيخ  بجائزة 

)واحلياة  و،   )2017 الثعلب")  و"ميتافيزيق 

عباس بيضون: حين نفكر بالعزلة.. نفكر بالحياة العميقة  

العزلة حياة عميقة 
ترافقنا،  واآلخرون 
يزيدون من عزلتنا 

وأحياًنا أخرى 
يشاركوننا !

حوارات 

كتبت الرواية ألتكلم، وفي الشعر لسنا 
سوى وسطاء !

حاورته:  ليندا نصار

كاتبة وشاعرة لبنانية   
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العديد  يف  �صارك  كما   .)2021 ال�صفر  حتت 

العربية  العوا�صم  يف  الثقافية  املوؤمترات  من 

يف  جتربته  عن  �صهادات  وقدمت  والعاملية، 

الكتابة، واأجنزت درا�صات حولها.

نزوى التقت عبا�ص بي�صون يف بريوت وكان 

لها معه احلوار الآتي:

"احلياة حتت ال�صفر"  -جاء ديوانك الأخري 

ا  وخ�صو�صً ال�صعر،  داخل  الأث��ر  بقوة  مفعًما 

بفعل  تقّل�صت  احلياة  هذه  باحلياة؛  عالقته 

حتويل ال�صعر اإىل منظومات من الرمزية التي 

الإ�صرار  مل��اذا  الدللة.  مع  عالقتها  قطعت 

على احلياة حتى وهي يف درجة ال�صفر؟ وهل 

لبريوت احللم اأثر يف هذه احلياة؟

هذه  اأكتب  جعلني  الــذي  ما  ا 
ً
متام اأعــرف  ل 

التي خرجت على نحٍو ما من داخل  الق�صائد 

نف�صي  ووجدت  اأكتبها  نف�صي  وجدت  الواقع، 

قد  كــان  اأنــه  مع  ال�صعر  اأكتب  ــدة  واح بكلمة 

كتابة  عن  فيهما  توّقفت  عامان   
ّ
علي م�صى 

ل  حــدث  عن  هنا  اأتكلم  اأن  ميكنني  ال�صعر. 

ا، كنت يف منتهى ال�صيق وال�صجر 
ً
اأفهمه متام

ل  حالت  وهذه  يومها،  والنعزال  والنقطاع 

حال  يف  اإننا  اإذ  اإنتاج،  اأي  اأو  ال�صعر  تنا�صب 

على  اأّننا  ون�صعر  اأنف�صنا،  يف  نتخبط  كهذه 

وال�صتنفاد  والمــتــالء  اجلــفــاف  مــن  درجــة 

ل ول اأن نذهب اإىل 
ّ
بحيث ل ن�صتطيع اأن نتخي

ذلك  من  بالرغم  لكن  ا، 
ً
وحي نلمح  اأو  الأمــام 

فيه يف  والذي كنت  ال�صيق،  الظرف  ويف هذا 

حالة من النف�صال عن نف�صي واإهمالها، اأجد 

ا. ل اأعرف اإذا كنا ن�صتطيع اأن 
ً
اأنني اأكتب �صعر

ن�صتخرج من ذلك فكرة  ما عن عالقة ال�صعر اأو 

عن عالقة الفن ب�صكل عام باحلياة. بل اإننا ل 

ز هذه العالقة 
ّ
ن�صتطيع يف حلظة واحدة اأن مني

ا بني الفن واحلياة. ل بّد من اأّن 
ً
ال�صائكة متام

وهو  فيها  موجود  وهو  احلياة  من  جزء  الفّن 

ناتها 
ّ
بع�ص �صيء من نتائجها، و�صيء من مكو

ال�صلة  هذه  واحلياة  الفن  بني  يظّل  ذلك  مع 

تتجلى  التي  بالطريقة  نفكر  نظل  ال�صائكة، 

ا.  اأن تغدو فنًّ ا وت�صتطيع احلياة فيها  فيها فنًّ

تعر�ص  اأن  د 
ّ
مبجر فنًّا  ت�صبح  ل  احلياة  اإّن 

اأّن  من  بّد  ل  اإذ  وموادها،  وعنا�رشها  نف�صها 

الفّن هو نوع اآخر من احلياة وهو حياة اأخرى 

ول بّد اأّن احلياة يف الفّن ت�صبح �صيًئا اآخر لكن 

مع ذلك تبقى حياة.

اأنه م�صتوى  اإل على  ا 
ً
�صعر نقراأ  اأن  ن�صتطيع  ل 

التنظري  يف  الدخول  ــد  اأري ل  احلياة.  من  ما 

لكنني مع ذلك اأظل اأفكر باأن احلياة التي تظهر 

وتتجّلى يف الفن هي نوع مما هو فوق احلياة، 

ا 
ً
اأو ما ن�صميه  نوع من حياة عليا اأو فليكن نوع

اأحياًنا  الذي هو  الفن  ما من حياة دنيا. لكن 

ا م�صتوى  حتت احلياة واأحياًنا فوقها هو اأي�صً

احلياة  لأّن  وقوتها؛  وتفكريها  معاناتها  من 

 . ومعادة  منقولة  حياة  اإل  الفن  من  ن 
ّ
تكو ل 

وهي التي نعيد النظر فيها ونعيد اإنتاجها من 

الفن، اإعادة اإنتاج حلياة مكّثفة تتخيل نف�صها  

موازنة للحقيقة.

اآخر  منطا   19 كوفيد  حيوات  علينا  فر�صت   

من احلياة ولرّبا كانت جتربة الكّتاب اأرحم 

العزلة.  نحو  الأ���ص��ط��وري  نزوعهم  ظ��ل  يف 

بالن�صبة  للعي�ش  كفل�صفة  العزلة  تعني  ماذا 

اإىل عبا�ش بي�صون؟

ل اأعرف كيف يكون املرء يف عزلة لأنني من 

مرة يف  اأحد  لقاء  اإىل  يحتاجون  الذين  هوؤلء 

ا اأم بعيًدا عن ال�صعر 
ً
اليوم اأقّله �صواء اأكان �صاعر

ا هذا ما عدا اأولئك الذين األتقيهم 
ً
والثقافة. طبع

يف بيتي كابنتي ب�صكل خا�ص. اأظن اأننا حني 

اإجــراءات وتدابري  العزلة ل نفكر يف  نفكر يف 

اأو  املو�صوعي  النفراد  من  نوع  يف  اأو  لها، 

غرفة.  يف  النحبا�ص  مــن  بنوع  اأو  العملي 

حني نفكر يف العزلة نفكر يف نوع من احلياة 

عنقها،  يف  اأو  احلياة  وراء  هي  التي  العميقة 

حوارات 

الجيل الحالي 
يباشر جديدا في 

الرواية اليوم؛ 
وثمة محاولة 

ألسلبة مختلفة
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اإّنه نوع من احلياة العميقة التي ترافقنا حتى 

حني نكون مع اآخرين، نحن مع اآخرين يف هذا 

الآخرون  يزيد  اأحياًنا  لكن  العزلة،  من  النوع 

هذه  ي�صاركوننا  اأخــرى  واأحياًنا  عزلتنا  من 

احلياة العميقة. العزلة اًذا هي وجود ما ن�صميه 

طي احلياة اأو احلياة يف اخللف، بل ما ن�صميه 

يعي�صها  التي  الأخرى  احلياة  التعبري  جاز  اإذا 

املرء حتى بني اآخرين. ميكنني اإًذا اأن اأفكر يف 

ا  اأي�صً الفن هو  هذا املكان بالعزلة فعاًل؛ لكّن 

احلياة  هــذه  اإىل  عــودة  وهــو  العزلة  من  نــوع 

العميقة وحماولة ا�صتخراجها اأو ا�صتيحائها اأو 

اإنتاج هذه احلياة  اإعادة  الفّن هو  ا�صتجالئها. 

العميقة؛ بل هو بحّد ذاته حياة عميقة. يف هذا 

املعنى قد يكون الفن عزلة اإذا اعتربنا العزلة 

اأو  وحيًدا  والبقاء  النفراد  عن  خمتلًفا  �صيًئا 

اآخر من  ا نوع  اأي�صً العزلة هي  اأن  اعتربنا  اإذا 

احلياة ونوع اآخر من ممار�صة الذات وممار�صة 

الوجود.

يف ديوان "احلياة حتت ال�صفر" يقاوم ال�صاعر 

وال�صاعات  املخاتلة  واملرايا  الأ�صباح  �صطوة 

املدينة  داخ���ل  ال���ف���راغ  وجت��رب��ة  امل��ع��ّل��ق��ة 

املختبئة. كيف ميكن اأن يدو�ش ال�صاعر على 

ال�صمت و�صط هذا املحو الذي يتهّددنا؟

اأنت  ال�صاعر،  مهمة  هذه  كانت  اإذا  اأعــرف  ل   

بكاملها  عــّدت  وحياة  ظــروف  عن  تتكلمني 

عن  اأو  اأخرى  ومعاناة  اأخرى  "اأخرى" وعزلة 
الفن.  من  اآخــر  نحو  على  نف�صها  عــّدت  حياة 

ا 
ً

نحن يف حياتنا ويف فرتة الكورونا خ�صو�ص

واأمــام  وجودنا  ــام  واأم اأنف�صنا  اأمــام  ا 
ً
جميع

نعي�ص حياة ل  كّنا  وقد  وم�صتقبلنا  م�صائرنا 

ت�صتطيع اإل اأن تعتربها حياة اأخرى، اأظّن اأننا 

ا �صطحيني 
ّ
ا كّنا م�صوقني اإىل اأن نغدو اإم

ً
جميع

حلظة  يف  اإّننا  اإذ  �صعراء،  ــا 
ّ
واإم املــوت  حتى 

يف  ن�صتيقظ  يا 
ًّ
يوم �صوؤاًل  احلياة  فيها  ت�صبح 

مواجهة كينونتنا بكاملها  لنجد اأنف�صنا خارج 

ال�صكل  هذا  يف  ا. 
ً

خارج ومطروحني  اأنف�صنا 

كّنا ن�صتيقظ يف الكورونا واحلجر لنبا�رش بناء 

ومعاناة  جديد  يوم  وبناء  اأنف�صنا،  مع  �صلة 

اآخرون؛  غرباء وجميعنا  كّنا  جديدة، جميعنا 

ا كناه.
ّ
ا �رشنا خمتلفني عم

ً
بل نحن جميع

 نحن فال�صفة اأحياًنا اأحياء واأموات، واأحيانا 

اأمام  التعبري  جاز  ما  اإذا  ا 
ً
جميع نحن  اأخرى 

ا 
ًّ
ا، نحن يومي

ًّ
طرح يومي

ُ
�صوؤال وجودنا الذي ي

ا  اأي�صً نكون  قد  وبذلك  اأنف�صنا  على  نتفل�صف 

 
ّ
اأو ل �صيء. املهم اأو �صخفاء  اأو فنانني  �صعراء 

اأننا ل نعود ما كناه.

يقارب  عبا�ش بي�صون ما  ال�صاعر   اأ���ص��در 

ا�صمه  ��ا  ف��ار���صً �صعرية؛  جمموعة  ع�صرين 

بو�صفه واحًدا من اأهّم �صعراء اللغة العربية. 

و�صط  ال�صعر  ح��ال  اإىل  مطمئنًا  زل��ت  ما  هل 

اإىل  خل�صة  ت�صرّبت  التي  الرتجمة  مطاحن 

لغة ال�صاعر العربي؟ 

ب لل�صعر العاملي 
ّ
ب للرتجمة هو ت�رش

ّ
هذا الت�رش

نات الق�صيدة احلديثة 
ّ
اأحد عنا�رش ومكو وهو 

اأّن  يعني  ما.  نحو  على  الرتجمة  ت�صبه  التي 

في الحجر الصحي؛ 
كّنا مسوقين 

إلى أن نغدو إّما 
سطحيين حتى 

الموت وإّما 
شعراء!

حوارات 
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عام،  ب�صكل  الكتابة  اإليها  و�صلت  التي  اللغة 

ا عن الرتجمة. هذه اللغة التي 
ً
ل تنف�صل كثري

ال�صحيفة  لغة  هي  اليومية  لغتنا  ا  اأي�صً هي 

نعتربها  التي  وهــي  وال�صينما  والتلفزيون 

ما  على  اأعــرث  اأن  اأ�صتطيع  ل  اليوم.  عربية، 

اأ�صتطيع  ا؛ 
ًّ
فعلي م�صكلة  ت�صّكل  ترجمة  ينه 

ّ
ت�صم

ن 
ّ
مكو هو  ترجمة  ت�صمينه  ما  اإن  اأقــول  اأن 

ا نتكّلم عربية 
ً
اأ�صا�صي للغة اليوم، فنحن جميع

اأن  من  بّد  ل  الأخــرى،  العربية  وهــذه  اأخــرى 

اأّن  اأعترب  ل  اأنا  ناتها. 
ّ
مكو من  هي  الرتجمة 

ما يحدث هو اعتداء على الّلغة اأو كارثة حّلت 

ا 
ًّ
نقي ا 

ً
جوهر لي�صت  اللغة  اإيّل  بالن�صبة  عليها. 

ا لي�صت عقيدة ول ديًنا ولي�صت 
ً

ا خال�ص
ً
�صافي

اذا جاز التعبري اأ�صيلة با�صتمرار. اللغة ب�صورة 

نة، هكذا كانت با�صتمرار يف الأدب 
ّ
ا مهج

ً
دائم

العربي، مل تكن الآن فح�صب بل بداأت هكذا منذ 

العبا�صي  القدمي  الأدب  القراآن ومنذ كان  كان 

اإىل  اأنظر  اأن  احلال  هذه  يف  اأ�صتطيع  ل  مثاًل 

نة 
ّ
متلو ولكنها  فقط  ة 

ّ
حي غري  بو�صفها  اللغة 

الرتجمة مل تكن يف  ة. 
ّ

م�صتقبلة متقّلبة متغري

يوم م�صكلة ول ت�صتطيع اإطالًقا النظر اإليها على 

هذا النحو الآن، الرتجمة موجودة يف لغتنا يف 

ى ترجمة مل يعد ترجمة بهذا 
ّ
اأ�صا�صها وما ي�صم

املعنى بل �صار لغة ولهجة يومية.

كيف تعي�ش ال�صعر الآن مع جتربة الرواية؟ 

وهل تخّل�صت فعاًل من اأفق ال�صعر يف منجزك 

ال�صردّي؟ 

ل اأ�صتغرب اأن اأكتب رواية اأو اأن يكتب ال�صاعر 

كاتب.  كّل  طموح  هي  اأظن  فيما  لأنها  رواية 

اأن يكتب  واآخر يف  فكل كاتب يفّكر بني حني 

رواية قد يكتبها وقد ل يكتبها لكّنه با�صتمرار 

ل ينف�صل عن هذه الفكرة، وبا�صتمرار يظّن اأن 

ا،  اأي�صً ال�صعر  اأن ي�صبح رواية  هناك ما ميكن 

جزء  يف  ال�صعر  يكون  قد  اأو  الرواية  يقطن  قد 

ا  اأي�صً اأحياًنا  يكون  وقد  بال�رشد،  ا 
ً
�صبيه منه 

لوًنا من األوان الرواية؛ لأّننا يف الرواية ل جند 

ا فح�صب؛ لكننا جند فيها نف�صها حمطات 
ً
�صعر

الــذي  بال�صكل  لي�صت  ق�صائد  هــي  ة 
ّ
حقيقي

اأنها  مبعنى  ق�صائد  ولكّنها  للق�صائد؛  نعرفه 

ة ال�صعر. ل اأعرف 
ّ
متلك كثافة وتركيًزا ونهائي

ل  لكنني  الرواية  اإىل  و�صلت  كيف  ا 
ًّ
�صخ�صي

ا 
ً
ا كيف و�صلت اإىل ال�صعر بداأت ناثر اأعرف اأي�صً

ا و�صلت اإىل  وو�صلت اإىل ال�صعر، اأظن اأنني اأي�صً

حاجتي  اأّن  مبعنى  نف�صه،  النحو  على  الرواية 

اإىل كتابة الرواية هي نوع من حاجتي اإىل اأن 

ا باملعنى الذي نق�صده 
ً
اأتكلم. ال�صعر لي�ص كالم

بالكالم. ال�صعر هو نوع من ال�صمت واحل�صول 

م�صمر  وهو  لل�صمت  ومقابل  مواٍز  �صكل  على 

 الكالم. وال�صعر يف 
ّ
حتت الكالم، اأو ما هو �رش

هذا املعنى هو نوع املداولة ومالعبة ال�صمت، 

ا الرواية فهي حاجة اإىل الكالم.
ّ
اأم

ال�صعر هو الذي يجدنا ويختارنا وهو يف هذا 

ال�صعر  يف  ل�صنا  نحن  ا. 
ً
دائم يتخّطانا  املعنى 

اإّن  يقول  هايدغر  كان  و�صطاء.  اأو  ر�صل  �صوى 

تتكّلم  اأن  هو  فعاًل  وال�صعر  فينا  تتكلم  اللغة 

ففيها  كذلك  ا 
ً
متام لي�صت  الرواية  فينا.  اللغة 

منلك  الرواية  يف  الأمر.  غالب  يف  نتكلم  نحن 

يغدو  الذي  الكالم  نتكلم  اأن  على  القدرة  هذه 

لكن  ال�صمت  ي�صبه  �صيئا  اللحظات  اأعمق  يف 

الإف�صاح ومن  الرواية فيها كالم ودرجة من 

تبادل الأ�صياء ومكاملتها واللعب بها. 

ح�صور  ي��ن��ظ��ر ع��ب��ا���ش ب��ي�����ص��ون اإىل  ك��ي��ف 

العربي  الأدب  يف  اليوم  العربية  ال��رواي��ة 

والأدب الإن�صاين؟

ل  فاأنا  طاقتي،  فوق  ال�صوؤال  هذا  اأّن   اأ�صعر 

اأّنني عامل بالرواية العربية  اأّدعي  اأن  اأ�صتطيع 

اأو الرواية العاملية. قراأت روايات كثرية، واأظّن 

من  جمموعة  قــراأت  الأخـــرية  الفرتة  يف  اأين 

الرواية  اأّن  اأظّن  عنه.  وكتبت  اجلديد،  النتاج 

عربية  روايــة  جند  ل  فنحن   
ّ

تتغري العربية 

حوارات 

نحن في لحظة 
أصبحت الحياة 

يا؛  سؤااًل يومًّ
نستيقظ لنواجه 
كينونتنا بكاملها
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روايات  عبارة عن  الآن هو  اأقــراأه  ما  وحيدة، 

توؤ�ص�ص لتجارب، كموؤ�ص�ص لروايات جديدة اأظّن 

يبا�رش  اأن  با�صتمرار  يحاول  اجلديد  اجليل  اأّن 

جديًدا يف الرواية العربية الآن اإذا جاز التعبري 

اأخرى  وعنا�رش  خمتلفة  لأ�صلبة  حماولة  ة 
ّ
ثم

ا 
ّ
مم ا 

ً
كثري �صيًئا  اليوم  جند  بتنا  فيها،  تدخل 

الفل�صفة  ي�صبه  ما  اأخرى  واأحياًنا  ال�صعر  ي�صبه 

ومما ي�صبه التعليق واملذكرات واليوميات، اإننا 

جند يف الرواية الواحدة روايات اأخرى دخلتها، 

هذه الرواية ال�صابة طمحت �صيًئا ف�صيئا وباتت 

تقف على قدميها لتقّدم اأعماًل اأخرى. 

بجائزة  الرباءة"  "خريف  روايتك  تّوجت 

 2017 عام  الآداب  فرع  للكتاب  زايد  ال�صيخ 

وفيها �صعي اإىل حكي فاجعة الفقد الرتاجيدي 

التي  "غ�صان"  الطفل  ذاك��رة  حتمله  ال��ذي 

يعرتف  ل  اإره��اب��ي  جم��رم  كائن  اإىل  حولته 

اأ�صكال  كل  �صّد  والفتك  القتل  بقوة  �صوى 

التهمي�ش التي تعر�ش لها. هل غ�صان هو �صكل 

من اأ�صكال فهم هذه الأ�صوليات املتطرفة التي 

تهدد خريف براءتنا خل�صة منا؟ وهل ميكن 

�صخ�صية  تعاطف عبا�ش بي�صون مع  تاأويل 

من  ا  ماأ�صاويًّ م�صرًيا  لها  اختار  حني  "�صارة" 
�صياق  يف  لها  املجتمع  واإدان��ة  "اخلنق"  جهة 

تف�صري قتلها باخليانة" اأنه ينت�صر للمراأة يف 

درجة �صعفها داخل بنية ذكورية ل تنتهي؟ 

منها  ناحية  يف  الـــرباءة(  )خريف  روايــة  اإّن 

الراهن، ل ن�صتطيع مثاًل  لها عالقة بتاريخنا 

بالأ�صوليات  نفّكر  اأن  دون  من  نقراأها  اأن 

الإ�ــصــالمــيــة بــ�ــصــورة خــا�ــصــة. الأ�ــصــولــيــات 

هذه  اإّن  ثم  ما،  وجه  على  كداع�ص  املحاربة 

واإمنا  الواقع  هذا  على  فقط  تبنى  ل  الرواية 

ا و�صلتنا 
ً
ت�صتعيد بع�صه. هناك ما ي�صبه اأخبار

ة الأب ت�صبه على 
ّ
من �صوريا وغريها، و�صخ�صي

اإلينا عن �صخ�صيات  ا ورد 
ّ
اآخر هو مم اأو  نحو 

اأ�صولية اأخرى.

خريف الرباءة يف جانب منها رواية تعمل على 

التاريخ وت�صتغل اإزاءه . بطبيعة احلال، كالمك 

التناول  هذا  هناك  �صحيح،  هو  الذكورية  عن 

ذكــوريــة  تــبــدو  وهــنــا  واملــحــاربــني  للحرب 

بــالــرباءة  املو�صوم  غ�صان  البطل  املــحــارب 

الذكورية  هذه  خارج  ا  اأي�صً هو  ما،  نحو  على 

املخيفة اإنه يدفع ثمن براءته موته.

   حت�صر مدينة ً"�صور" الأثرية والأ�صطورية 

ون��ًرا.  اأدب عبا�ش بي�صون �صعًرا  يف  بقوة 

�صحرها  مت��ار���ش  املدينة  ه��ذه  ت��زال  م��ا  ه��ل 

الطفل عبا�ش بي�صون اأو  ذاك����رة  يف  ك��م��ا 

البريوتية؟  امل��دن  كل  ت�صبه  اأ�صبحت  اأّن��ه��ا 

وم�����ا ع��الق��ة ع��ب��ا���ش ب��ي�����ص��ون ال�����ص��اع��ر 

باملدينة؟وكيف يقراأ حتّولتها اليوم؟

اأحبها،  زلت  وما  �صور  مدينة  اأحببت  لطاملا 

لت 
ّ
التحو ت�صبه  هي  وتغرياتها،  بتحولتها 

ل  كّله،  جمتمعنا  على  تقع  التي  ات 
ّ

والتغري

فريدة،  حالة  �صور  مدينة  نعترب  اأن  ن�صتطيع 

بريوت  ت�صبه  اإليه  �صارت  فيما  اليوم  اإنها 

 الترجمة مكّون 
أساسي للغة ، 
وجميعنا يتكّلم 

اليوم عربية أخرى 

حوارات 
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املدينة  هذه  القاهرة،  ورمبا  ودم�صق  و�صيدا 

فيها  يفتنني  يزال  ل  والتي  فيها  ع�صت  التي 

اأنها مدينة تاأ�ص�صت من اخلارج، من الوافدين 

العاملي  الريف  من  الأمــاكــن:  كل  من  اإليها 

جي�ص  مــن  امل�صيحية  جونية  مــن  اجلنوبي 

ابراهيم با�صا، وهذه العنا�رش الثالثة هي التي 

نت �صور اجلديدة.
ّ
كو

ــا 
ً
ــه خــراب هـــذه املــديــنــة كـــان تــاريــخــهــا كــّل

رت فيها �صور 
ّ
ا. املرة الأخرية التي دم

ً
ودمار

املدينة  هذه  ز 
ّ
تتمي ال�صليبيني.  اأيــام  كانت 

اأتــوا  الذين  باأهاليها  املتعددة  بعنا�رشها 

�صفة  الآن  هوؤلء  ميلك  اخلارج،  من  جميعهم 

ا.  بع�صً بع�صهم  مع  هكذا  ويتعاملون  الغرباء 

اأن  ميكن  الــذي  الت�صامح  من  نــوع  �صور  يف 

ميلكون  ل  هوؤلء  الغرباء،  عالقة  على  يغّطي 

ا، 
ً
ما�صي تاريًخا  ول  ا 

ً
قدمي جمــًدا  �صور  يف 

على  فهم  هكذا،  اأنهم  ب�صفة  يفتنونني  هوؤلء 

ل  املدينة  وهذه  ل. 
ّ
والتقب الليونة  من  درجة 

اعتباره  ميكن  ما  �صكاًنا  راهنها  يف  متلك 

اخلارج،  من  تاأتي  فزعامتها  ة؛ 
ّ

خا�ص زعامة 

ا باخلارج وتوجد 
ً
وهي هكذا مدينة تت�صل دائم

ا يف اخلارج، تتلّقى تاأثريه وفي�صه. �صور 
ً
دائم

يف  اإليها  جئت  اأين  من  بالرغم  مدينتي  هي 

ل بالرغم من كل 
ّ
التا�صعة، وحني جئت مل اأحتو

عائلة  من  اأكن  مل  فيها.  ق�صيته  الذي  الوقت 

�صورية، عائلتي جاءت من مكان خارج �صور 

ا ككل العائالت، واأنا ع�صت فيها من دون 
ً
متام

اأزال  ول  كنت  ذلك  مع  كياًنا  فيها  اأملك  اأن 

يف  اأنا   ،
ّ
الأم األفة  اإيّل  بالن�صبة  األيفة  اأجدها 

�صور اأجد نف�صي ومكاين.

ياأخذ  "املوت  ديوان  ي�صعى عبا�ش بي�صون يف 

منظور  م��ن  ال��ع��امل  ���ص��وغ  اإىل  مقا�صاتنا" 

ال�صغرية  الهوام�ش  تلك  ا  وخ�صو�صً اأ�صطوري 

يقول:  كما  النف�ش" اأو  "�صطح  بهدف تفكيك 

ال�صنني  مئات  منذ  ميوت  الذي  الكالم  "اإنه 
ثقاًل.  �صمته،  وي��زداد  الوقت،  مع  ويتحّجر 

كيف  نف�صه:  ال���دي���وان  م��ن  م��ع��ك  ن��ت�����ص��اءل 

وم�صيت  لل�صفر  ح��ذاء  املقطوع  قلبَك  جعلت 

اأمياًل على نف�صك وحدَك؟ وهل هناك اأ�صفار 

مل يكتبها �صاعرنا عبا�ش بي�صون؟

اإذا  اأعرف  اأكتبها ول  اأ�صياء مل  بالتاأكيد هناك 

ا بالن�صبة 
ً
�صاأكتبها؛ لكنها لي�صت وا�صحة متام

ا 
ً
متوفر اأجده  ما  ياأتيني،  ما  الآن  اأكتب  اإيل، 

ا يف الفرتة الأخرية بعد 
ً
وممكًنا يل. كتبت �صعر

واأنهيت  ال�صعر  مع  انتهيت  اأين  موقًنا  اأن كنت 

عالقتي به ومكاين فيه. اأكتب ول اأعرف ماذا 

ال�صعور  اأملك  ل  اأكتبه،  مل  الذي  وما  �صاأكتب، 

باأنني  ا 
ً
�صعور اأملك  ل  �صيء،  كل  كتبت  باأنني 

كتبت �صيًئا يف الأ�صا�ص، ل اأعرف ماذا فعلت، 

 
ّ
اإل اأين فعلت ما اأعرف اأين اأريد فعله اأو ما يلح

 اأن اأفعله. 
ّ
علي

اللغة ليست 
جوهًرا نقيا؛ 

بل مستقبلة 
ومتغّيرة ومهّجنة 

دائًما

حوارات 
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مبجرد  ينتهي  ل  املكان  باأن  ينتابني  "�صعور 
اأمكنة  اإىل  ي�صاحبني  وبــاأنــه  اأغــــادره،  اأن 

ولعالقتي  لوجوده  اآخــر  �صكال  مّتخذا  اأخــرى 

اجلزائري  واملرتجم  ال�صاعر  قاله  ما  هذا  به"، 

اخل�رش �صودار، يف حوار "ذاكرة املكان"، حيث 

الثقايف، وخ�صو�صية  والنتاج  الرحلة واملدن، 

بالكتب  بــالأ�ــصــيــاء  بعالقته  مــرهــف  �صاعر 

الأ�صياء  اأن  يعرف  الثقافية.  ات 
ّ
وباملرجعي

اآثار  ليتتبع  امل�صتعملة  الكتب  في�صرتي  مُتطر، 

مناطق  مــن  الــقــادم  ال�صاعر  وهــو  الآخــريــن، 

بعيدة، ورمبا مل يطاأها اأحد، ولأنه ل يرى �صيئا 

له  ي�صكل  اأن  ا 
ً
فلي�ص غريب ال�صعر،  دائرة  خارج 

ال�صعر حظ الوجود يف الو�صول اإىل احلياة قبل 

املوت.

ة �صوت املطر، نرى 
ّ
ونحن نقروؤه ن�صمع �صعري

ال�صعري  عمله  الأ�صياء،  من  الأخـــرى  اجلهة 

املقّطر كما العطر، ن�صاأل عما ما وراء التجربة 

قال  كما  الأنـــوات،  وتعدد  واأعــمــار،  مــدن  من 

ن�صو�صه طازجة  نقراأ  لأرى«.!  »تعّددت  بي�صوا 

كما اأغنية، اأو مقطوعة مو�صيقية ، نتوقف عند 

 والرتجمة وال�صذرات، 
ّ

حمّطات نراها يف الن�ص

وخ�صو�صية هذا ال�صاعر يف العالقة مع الكتب 

وتاأكيده  القطار،  وحمطة  ال�صارع  و  والأ�صياء 

ة، يعيدنا اإىل �صورة 
ّ
باأن ل جهة لل�صعر ول هوي

النور "زيتونة ل �رشقية ول غربية يكاد زيتها 

ي�صيء ولو مل مت�ص�صه نار" .

و�صل اإىل جمهوره اخلا�ص من خالل �صفحته 

ومكتبة  حديقة  باتت  التي  الفاي�صبوك،  على 

تزدهي بال�صعر والرتجمة وال�صور، يكفي حني 

واأ�صماء  الر�صائل،  معنى  تكت�صف  اأن  تقروؤه 

جتربته،  اإىل  عميقا  من�صي  واأن  اأ�صحابها، 

�صيء،  كل  �صعرية  مع  العالقة  خالل  من  لرتاه 

اختل�صها  �صور  واجلــدة،  الأم  �صورة  الطفولة، 

مــا فيه   
ّ
اأهـــم عــامًلــا  ــرى  ت واأن  يف رحــالتــه، 

يف  عاٍل  تق�صف  اإليه  بالن�صبة  فال�صعر  ال�صعر، 

ياأخذك  ل، 
ّ
املتخي يف  ق�صوى  و�صياحة  اللغة 

اأماكن ووجوه،  الأقا�صي نحو  برتجماته نحو 

والأهم اأنه يحر�صنا على القب�ص على اللحظة 

له  الأمــكــنــة،  و�صحر  احلــب  وبـــروق  ال�صعرية 

اإىل جانب  الأ�صياء" �صعر،  الأخرى من  "اجلهة 
ناعم  ملم�صك  بو�صكيه:  اآلن  كتابني مرتجمني 

كولتز،  اأنيز  وكتاب  �صذرات(،   ( �صجرة  كموت 

وثمة م�صاريع ترجمة يف طريقها للن�رش. حول 

مع  ن�صافر  والتجربة  وال�صعر  والرحلة  ال�صفر 

حوارات 

اتجاهي إلى الترجمة 
ذهاٌب إلى الشعر 
وبحٌث عن خصب 

آخر في الكتابة 
والفن

الخضر شودار : الكلمات تغادر مكانها األول

الشعر تقشف عاٍل في اللغة 
وسياحة قصوى في الُمتخّيل

حاورته: فاتن حمودي
كاتبة وناقدة سورية
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الكلمة  بعطر  حمملني  لنخرج  �صودار  اخل�رش 

حيث  �صحري،  عامل  يف  وترتكنا  نا، 
ّ
مت�ص التي 

والطفولة  ال�صذرات،  ال�صور،  املكثفة،  ال�صعرية 

الذي  ال�صعر  زّنار  وكاأنها  معنا  نحملها  التي 

�صار ذهبا.

المكان األول

تقول يف اأحد ن�صو�صك" من فرط ما كان جدي 

الأول\ الذي ل اأعرفه\ يحلم باأن يكون 

بحارا ُوِلدُت على �صاحل املتو�صط".  ياأخذين 

هذا اإىل ذاكرة املكان، البيت الذي ولدنا فيه 

عن  حتدثنا  ه��ل  ب��ال��ذاك��رة،  حم��ف��ورًا  يبقى 

بيتك، الطفولة الأوىل؟

كولونيالية  مــزارع  ها  حتفرُّ �صغرية  قريٍة  يف 

رحلوا  الذين  رين 
ّ
املعم الأغنياء  لكبار  كثرية 

الأول، مبدينة  بيتي ومكاين  عن اجلزائر، كان 

�صيدي بلعبا�ص، اأو وهران، وغريهما من املدن 

�صجراء  اأنيقة  ة 
ّ
زراعي قرية  الأخــرى،  القريبة 

تقع بني تلم�صان و�صيدي بلعبا�ص، ل اأذكر من 

طفولتي الأوىل �صوى هاتني املدينتني، ثم جاء 

بعد ذلك بيت جدي الذي يقع يف جبال ال�رشق 

�صِن اأمي، 
ُ

اجلزائري، بعد اأن  اأخذين والدي من ح

من  الرابعة  يف  حينها  كنت  تهريبا،  اأو  �رشقة 

العمر، وبقيت هناك حتى العا�رشة من عمري.

اأق�صى  يف  اله�صاب  اأعايل  من  القادم  والدي، 

جاءت  اأمازيغية  عائلة  من  اجلزائري،  ال�رشق 

اأطرافها،  من  ورمبا  بجاية،  مدينة  من  قدميا 

عميق،  ب�صكل  ت�صّكل  الرعوي،  العامل  هذا  يف 

خيايل، و�صعوري باحلياة والطبيعة والآخرين. 

وكنت قبلها، اأعي�ص يف الغرب اجلزائري ببيت 

برتبيتي  تكّفلت  التي  لأمي"عائ�صة"،  جدتي 

بعد ال�صهر الأول من ولدتي، هي الوحيدة التي 

خم�رشمة  لبٌة 
ُ

�ص �صيدٌة  باأمي،  اأناديها  كنت 

التي  والفرن�صية بطالقة، هي  الإ�صبانية  تتكلم 

مل تعرف املدر�صة، وذاقت حياة احلرب وال�صلم. 

اأرادين جدي الأول  "هكذا 

قاربا

والثاين

عربة "

ابتعادك  وال��ث��اين،  الأول  ج��دك  بني  تنقلك 

الق�صرّي عن اأّمك، كيف تر�صد هذه اللحظة، 

املكان،  مع  بالعالقة  ب��اك��را   اأح�ص�صت  وه��ل  

والفقد؟

ا، ومل اأنتبه 
ًّ
مل اأكن كطفٍل اأعي معنى املكان فل�صفي

لكل ما كانت تعنيه حياتي يف ذلك املكان الأول، 

خمتلفني،  مكانني  بني  النقلة  تلك  تعنيه  ما  اأو 

كنت اأتلّقى الوجود كما هو وح�صب، واأتخيلني فيه 

ك�صائر الأ�صياء،  كما لو اأن الوجود يف اأي مكان 

اآخر هو بيتي حمتوًيا على كّل �صيء.

التي متنحك  "هي  يونغ:  يقول  وكما   ،
ّ
الأم اأما 

اأي�صا  هي  بالطعام،  وتاأتيك  حتميك  الــدفء، 

فاإن  �صك  ل  ُتوؤويك"،  التي  واملــغــارة  البيت، 

كان  وجــدتــي،  جــدي  ح�صور  يف  الأم  غياب 

بالن�صبة اإيل واقعة وح�صب، كنُت، دون اأن اأعلم، 

الذين ل  اأهلِه  اإىل  كمن ذهب يف زيارٍة طويلٍة 

ا عن 
ً
اأكون غريب اأن   

ّ
يعرفهم، حيث يتعذر علي

املكان.

الريف والمدينة:

واأ�صار يف حلظة تاأمل اإىل ما تعنيه له املدينة 

بني  فــرق  هناك  هند�صيا،  بقوله:"  والــريــف 

الأريـــاف واملـــدن، ورغــم هــذا فــاأنــا  ل اأ�صعر 

بدماثة  اأح�ص  ما  بقدر  بينهما،  باملفا�صلة 

تلك  هــو  يل  يعنيه  ومـــا  ذاتــــه،  يف  املــكــان 

قد  الإح�صا�ص  هــذا  العذوبة،  و  اخل�صو�صية 

.
ّ

مر ويتغري
ُ
يزاولنا  يف مراحل من الع

كثريا،  واملدينة  الريف  بني  بالفروق  اأ�صعر  مل 

اأرياف ال�صواحي القريبة من املدن،  رمبا لأّن 

التي ع�صت فيها وقتا، لي�صت كالأرياف العميقة 

الق�صية، الريف دائما خمتلف و متعدد.

حوارات 

 "هكذا أرادني 
جدي األول  قاربا، 

والثاني عربة "
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املدنية،  يف  واأدر�ص  اأعي�ص  كنت  مراهقتي  يف 

اأتذكر  اأزال حتى الآن  واأتردد على الريف، وما 

م�صاهد من الريف يف املدينة، وكلما غمرتني 

مروري  تذكرت  راأ�صي،  فوق  وطالت  البنايات 

اإىل  النهر  اأعــرب  ــا  واأن ال�صف�صاف  �صجر  حتت 

حّلق 
ُ
ي ا 

ً
طائر بال�صدفة  اأرى  وحينما  املدر�صة، 

يف اأفٍق �صيٍق باملدينة، اأ�صعر كما لو اأّنه يطري 

ب�صوق اأكرب من طيور الربية، هكذا هي الأمكنة، 

داخلي،  يف  وتتوا�صج   تلتقي  اأ�صعر،  اأن  ودون 

ويتذكر بع�صها بع�صا.

ضاٌل بال حدود

تتبادلن  كيف  الأمكنة،  وبني  بينك  العالقة 

ال�صرية، وكيف تبدو �صورة املدينة يف احلياة 

والذاكرة ؟

بغ�ص النظر عن الكتب وجتارب الآخرين، فاأنا 

ول  املدينة،  معنى  اأحدد  كيف  اأعرف  ل  ا  حقًّ

كيف ترت�صم �صخ�صيتها يف داخلي، لأين عادة 

معامل  اأو  حدود،  وبال  ك�صالٍّ  فيها  اأعي�ص  ما 

الكالم  هو  بو�صعي،  ما  كلرُّ  راأ�صي،  يف  �صابقة 

 ولأنها يف 
ّ
عن �صريٍة م�صرتكة بيني وبينها، ثم

ل  لهذا  عليها؛  القب�ص  ميكنني  ل  دائم،  دٍل 
ّ
تب

، يف هذا ال�صياق 
ّ
اأفهمها اإل باملعنى ال�صخ�صي

اأخربين  قد  يوما،ف  �صديق  يل  قاله  ما  اأتذكر 

من  يومي  وب�صكٍل  ياأتي  كــان  ا 
ً
ر�صام ــاأن  ب

اأقا�صي املدينة اإىل وهران، ويقعد على نا�صية 

وتلك  احلياة  تبدلِت  ير�صم  نف�صه،  ال�صارع 

الب�صمات املختلفة، ل �صك يف اأنه كان يطارد 

اعتباطية جدا  اللوحة، ولأ�صباٍب  املدينة على 

اأن  دون  نف�صها  على  دليال  املدينة  ت�صبح 

نق�صد،  ميكنك اأن تتعلمي من كل مدينة اأ�صياء 

ل تتعلمينها يف مدن اأخرى.

تلمسان العزلة:

وامل�صي  العزلة  تعلمُت  تِلم�صان  "يف  واأ�صاف: 

واملطر،  القدامى  النا�ص   
ّ
وحب الليل،  عمق  يف 

ويف  العا�صمة م�صاهد تذكرين بالوح�صة، باأينِّ 

اأفتقد اإىل �صيء با�صتمرار كلما نزلُت اإليها. وهذا 

 به األبري كامو مثال، 
ّ

�صعور مغاير ملا كان يح�ص

وبيا�ص  البحر  القائظة، حيث  اآب  �صم�ص  حتت 

يقول، بني  اأو هذا احلوار، كما  الباهر،  البيوت 

حجر املدينة و �صمرة الأج�صاد.

اأك��ر،  عندها  نتوقف  تلم�صان...دعنا  مل��اذا 

كيف نحمل املدن اأو تالحقنا املدن اإىل الن�ش؟

حني  حتى  ذهبت  حيثما  ترافقني  تلم�صان  ظلت 

اأعي�ص باجلزائر، تلك املدينة ارتبطت عندي،  كنت 

من  كم�صاهد  ولكن  فقط،  وتاريخ  كذاكرة  لي�ص 

والــدي،  برفقة  يل  ــاراٍت  زي يف  �صيما  ل  طفولتي، 

الق�صب،  �صالل  ـــدوام،  ال على  غائبا  كــان  ــذي  ال

الأ�صواق، الدروب املرتبة، ثم فيما بعد حني يكتمل 

كّل �صيء معها يف اأيام الدرا�صة  والزواج واحلياة.

حوارات 

ال ينتهي المكان 
بمغادرته؛ بل 

يصحبني إلى 
أمكنة أخرى متخذا 
شكال آخر لوجوده 

وعالقتي به  
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يف  غرفتي  مــن  الليل  عمق  يف  اأخـــرج  كنت 

ال�صور القدمي  اأت�صّكع وحيدا، بدءا من  اجلامعة، 

البيوت  والنا�ص،  ال�صجر   
ّ
اأ�صم الكرز،  حي  اإىل 

ــح  وروائ همهمات  حتــت  املبتلة  والــطــرقــات 

اأن  اإىل  والأبـــواب  النوافذ  وراء  من  ت�صلني 

بزوغ  اأول  مع  اجلياد  بباب  ال�صم�ص  تدركني 

للنهار.

بفلوريدا،  اأغ�صطني  �صانت  مدينة  ويف  لحقا، 

اأمريكا بعمارتها املوري�صكية،  اأقدم مدينة يف 

�صارع  يف  اأم�صي  كنت  ذاتــه،  ال�صعور  انتابني 

�صان جورج على اأنه �صوق القي�رشية بتلم�صان 

واأجدها يف كل منعطف يف" اأولد تاون"، يف 

الق�رش،   �صارع قرطبة، �صارع غرناطة، متحف 

الأطل�صي نف�صه هناك، كاأنه �صفة  بيت زريدة، 

اأخرى للمتو�صط. مل اأكن ا�صتبدل مدينة باأخرى 

مدينة  ــب  اأح كنت  ولكني  بــاآخــر،  �صعورا  اأو 

األن  بعبارة  اأو  مدينتني،  ــب  اأح فاأ�صبحُت 

يقول  كي  مدينة  يف  ال�صاعر  "يقيم   : بو�صكيه 

باأنها تقع يف مكان اآخر".

المكان يتعدد

  بني الإقامة واملغادرة، ياأتي املكان احللم اإىل 

�صعرية اللحظة؟ كيف تتعدد الأمكنة فينا؟

ينتهي  ل  املكان  بــاأن  اأكيد،  �صعور  ينتابني 

مبجرد اأن اأغادره، وباأنه ي�صاحبني اإىل اأمكنة 

اأخرى متخذا �صكال اآخر لوجوده ولعالقتي به، 

باأن  اأعرف  مبقهى  كر�صي  على  من  اأقوم  حني 

كاأن كّل مكان  يزول،  لن  بيني وبينه  اأثرا ما، 

اأتركه هو توق اأحمله معي اإىل مكان اآخر، واأن 

اإىل  الذهاب  اأحب يحر�صني على  الذي  املكان 

اأمكنة مل اأعرفها من قبل.

الآن،  فيها  اأعي�ص  التي  مدينتي  �صيكاغو،  يف 

اأحتاج اأحيانا، كي اأحت�صي فنجانا من القهوة، 

 هايد بارك 
ّ
اإىل جهات املدينة الأربع، اأترك حي

لأ�رشب قهوتي يف احلي اليوناين مثال،  اأو يف 

األغرين،   بارك حيث عا�ص الروائي نل�صون 
ْ
ِوَكر

املكان يتعدد دائما، هذا ال�صعور باملكان يخلق 

عندي عالقة خا�صة باملدينة، فهناك جغرافيا 

مدينة  املدينة،  هند�صيا  تطابق  ل  عاطفية 

بيار  راأي  على  لنف�صي،  اأخلقها  باأن  يل  ت�صمح 

�صكانها"،   خطى  من  تت�صكل   " مدينة  �صان�صو، 

اأنا  الآخـــرون؛  يعرفها  ل  داخلي  يف  مدينة 

وحدي من يعي�ص ويت�صكع فيها، حيث تت�صابك  

يف ح�صي وخميلتي مع مدن اأخرى وتتخذ حيزا 

اأكرب من  حجمها اجلغرايف الثابت، كاأين اأعي�ص 

يف مدينة غري التي يعي�صون فيها، لعلك مل�صِت 

اأن  اأكتبها  ال�صعرية التي  بنف�صك يف الن�صو�ص 

املدن لي�صت دائما على الأر�ص، مدن ل يهاجر 

اإليها اأو يدخلها اأحد و ل تظل هي املدن نف�صها.

اأحد منهم عرفني "ل 

ب�صطوا �صوري على الطاولة

وتركوا اأمي تتح�ص�ص ثيابي

روت حكايات قدمية

عن الب�صاتني ورائحة اللوز

حكاية البومة ال�صمراء

وخيول حمر ترعى يف الربية.

ابتلت ال�صماء كلها تلك الليلة

ثم كاأي امراأة اأخرى �صاألتهم:

من هذا الطفل الذي مي�صي حتت اأ�صابعي

جنبا اإىل جنب مع عباد ال�صم�ص ؟"

العودة  املعريف،  والتاأ�صي�ش  الطفولة  �صياق  يف 

تفتح  يف  املدر�صة  اأث��ر  ث��َمّ  الأم،  ح�صن  اإىل 

القراءات والتعرف اإىل عامل الكتب واللغات، 

متى بداأ �صغفك بالقراءة؟

الأوىل  �صنواتي  كانت  حيث  جــدي  بلدة  يف 

حوارات 

أدركت أن حياتي 
ال تكفي للوصول 

إلى شيء وأن 
أكتفي بطبيعة 
األشياء: أحس 

وأتخيل وأمضي
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يدخلوا  اأن  الأهايل  عادة  من  كان  باملدر�صة، 

قبل  )الُكّتاب(  القراآنية  املدار�ص  اإىل  اأطفالهم 

اأن  اأراد  �ص 
ّ
امُلدر اأن  اأذكر  النظامية،   املدار�ص 

نفتح  اأن  منا  فطلب  الأول  اليوم  يف  يختربنا 

و  الكتابة  نعرف  كنا  ونقراأ،   املدر�صي  كتابنا 

على  كلمات  الأقــل  على  نبني  وكيف  القراءة 

�صكل جملة وا�صحة، يف حدود ما تلقيناه من 

معّلم " اجلامع"، ظل ال�صيخ �صاعد حا�رشا يف 

ذاكرتي على الدوام، وجهه الأريحي، ب�صاطته، 

كان  الــذي  ال�صباحي  فطوره  لالأطفال،  حبه 

من  يعاين  كــان  الــذي  وابــنــه  معنا  يقت�صمه 

معنا  يجل�ص  اأن  ويحب  احلب�صة  اأو  "الأفازيا" 
ور القراآنية، ثم ي�صتعر�صها 

رُّ
ويحفظ باإ�رشار ال�ص

علينا نحن الأطفال.

على  اأذين  اعــتــادت  كيف  بتاأثر،  الآن  اأذكـــر 

يل،  يقراأ  كان  حني  �ِصية 
ُ
الَكاو اأ�صواته  خمارج 

فاأعرف من فوا�صل الآيات ختام حفظه ل�صورة 

 من اجلامع قد 
ً
بكاملها، وكانت عودتي م�صاء

ارتبطت يف ذهني بال�صم�ص و الغابة، يف حني 

بالنهر  �صباحًا  املدر�صة  اإىل  ذهابي  ارتبط 

العامل قد اكتمل  اأن  اأتخيل  ال�صف�صاف.  و�صجر 

�صن  يف  ـــي 
ّ
اأم ا�صتعادتني  حــني  داخــلــي،  يف 

القطار  معي  راكبا  العامل  ذلك  عاد  العا�رشة، 

اإىل اأمكنتي الأوىل يف الغرب اجلزائري، هنا بداأ 

�صغفي بالقراءة.

 قلت يل باأنك بداأت قراءة كتب من هم اأكرب 

خا�صة  معاناة  لك  �صبب  وهل  ملاذا،  �صّنا،  منك 

كطفل؟

ال�صدف، بداأ �صغفي  لأ�صباب كثرية جاءت بها 

بالكتب، وكانت اأكرب من �صّني كطفل، فقد قراأت 

كال�صيكيات يف الدين واللغة والتاريخ وال�صرية 

مع  طفل  معاناة  تتخيلي  اأن  لــِك  الأدب؛  و 

كتاب الإمامة وال�صيا�صة املن�صوب لبن قتيبة 

اللغة  فقه  اأو  ه�صام  لبن  النبوية  ال�صرية  اأو 

املقت�صد  ونهاية  املجتهد  بداية  اأو  للثعالبي 

اأي�صا  رافقتني  ــك  ذل مــع  لكن  ــد،   ــص ر� ــن  لب

وهوغو،  فــارن،  جلول  فرن�صية؛  كال�صيكيات 

وقتا  اأق�صي  كنت  واآخــريــن،  �صاند  ــورج  وج

اأطول يف قراءة الهام�ص على حا�صية الكتاب ل 

الحقا الكلمات من معنى لآخر، كلمات 
ُ
املن، م

اأجمعها لنف�صي، اأتخيلها واأخبئها، ثم بال�صدفة 

جاءتني �صيدة من العائلة، بكتاب جربان خليل 

كلماتي  يعرف  جربان  كــاأّن  اأح�ص�صت  جــربان، 

نف�صها لكنه جعلها تبدو كلماته هو، ل كلماتي 

كلماتي  جربان  اأخذ  كيف  اأت�صاءل،  وكنت  اأنا، 

واإىل اأين ذهب بها؟

التي  الكلمات  واإمنــا  جــربان،  اأبــدا  ي�صغلني  مل 

يف و�صع كلماتي، فال تظل على حالها ول يف 

الآن  �صيئا  يل  تقول  وتفرغ،  متتلئ  مكانها؛ 

ا غًدا. ل تكتفي اأبدا مبعناها الأول. 
ً
و�صيئا مغاير

اأو هي بالأحرى تتالعب وتعبث بي، وتعلمني 

اأن اأعبث مثلها بنف�صي، بالأ�صياء والكون.

حوارات 

أدركت أن لغتي 
في »متخيل 

اللغات« تتكلم 
لغات أخرى؛ 

تتواشج معها 
وتحيا فيها 
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بالرغم  بلعبا�ص،  ب�صيدي  احلوا�ص  ثانوية  يف 

عبد  العربية،  اللغة  مادة  اأ�صتاذ  من  قربي  من 

اأو  ومرحه،  لعلمه  وحبي  من�صوري،   الــرزاق 

العزيز  عبد  مغا�صو  الفرن�صي،  ملادة  اأ�صتاذي 

معروفا  كــان  وكالهما  الرهيف  املو�صوعي 

مبدينتنا، اإل اأين كنت اأقراأ خارج حدودهما.

 اأين اأخذتك حّمى القراءة، وما الأ�صئلة التي 

تولدت داخلك؟

ى القراءات اإىل ال�صعر اأكرث مع ريلكه 
ّ
اأخذتني حم

ويتمان،  وولــت  �صار،  ورنيه  رفــريدي  وبيار 

الثالث  عامي  نهاية  ومــع  دكن�صن.  واإميلي 

امليتافيزيقية  هواج�صي  �صتخف  الثانوية  يف 

اأ�صئلة  اإىل  ال�صعر  مع  واأعود  والعامل،  اهلل  جتاه 

حياتي  باأن  اأدركت  كاأين  جديد،  من  البدايات 

ل تكفي للو�صول اإىل �صيء، و اأنه من الأف�صل 

اأح�ص  اأن  هي؛  كما  الأ�صياء  بطبيعة  اأكتفي  اأن 

واأتخيل واأم�صي.

اجلامعة  وج��دت  كيف  ال��ق��راءات،  هذه  بعد   

رافدا  �صكلت  هل  وثقافية،  اأكادميية  كمن�صة 

حقيقيا اأم �صدمة ربا؟

ا 
ّ

رمب اجلامعة،  اإىل  كبري  ب�صوق  ماأخوًذا  كنت 

عاملها  يف  ــرب  اأك حرية  اإىل  اأتــوق  كنت  لأين 

ميكنني  الف�صيح،  مناخها  يف  اأّن  وظننت 

الذهاب اأبعد واأعمق؛ لكن هذا احللم ومنذ اأيامي 

الأوىل يف اجلامعة اأخذ ي�صمحل، و�رشعان ما 

انك�رش �صوقي اإىل اأ�صياء كثرية، كنت اأغيب عن 

لّقنون"، 
ُ
املحا�رشات التي كان يلقيها علينا "م

لنف�صي يف غرفتي واملكتبات،   اأقراأ  اأن  اخرتُت 

كنت اأحب الرتّدد على الكامبو�ص، لوقوعه بني 

الطويلة يف  اأوقاتي  اأق�صي  والبيوت.  امل�صاكن 

حديقة معهد با�صتور اأو حي الكرز. ويف امل�صاء 

مكتبة  يف  واأجل�ص  املدينة  يف  مت�صّكعا  اأخرج 

بالكتب   
ّ

تغ�ص كانت  التي  ال�صغرية  "احلزب" 
اأفتح  هناك؛  زاخمة  اأوقاتي  كانت  والطالب. 

اليازجي  �رشح  اأو  للدينوري  الطوال  الأخبار 

نوفالي�ص  �صعر  بالفرن�صية   اأقراأ  فيما  للمتنبي 

يف  تلم�صان  رائحة  كانت  لغوته.  فارتر  واآلم 

ال�صوارع متلوؤين بال حدود.

رفاقي  مع  العميقة  �صداقاتي  يل  واأتــاحــت 

القريبة.  ال�صاحل  ومــدن  ال�صواحي  اأزور  اأن 

اإىل  اأقــرب  خا�صة  اإن�صانية  م�صاعر  وربطتني 

تلك  ــدار  م على  الأ�ــصــاتــذة  ببع�ص  ال�صداقة 

الأعوام، �صاأعود لحقا بعد عامني من "اخلدمة 

الوطنية" يف ق�صنطينة اإىل جامعة وهران التي 

بزيارات  اأ�صبه  فيها  الدرا�صة  ا�صتكمال  كان 

ولقاءات دافئة مع الأ�صدقاء، والأ�صاتذة حيث 

يل  اأ�صبحت  اأن  بعد  واأو�صع  اأكرب  الهتمامات 

ق�صم  يف  الآداب  كلية  خارج  عالقات  تلقائيا 

الفل�صفة وعلم الجتماع وعلم النف�ص واللغات.

للحياة  باأن  واأنا طالب  اأ�صعر  مل  دائما،  واأقول 

الإبــداع   مــادة  لتخ�صيب  وجهة  الأكــادميــيــة 

بعامة يف الكتابة وعالقتها بفنون اأخر..

يقيم  الذي  املدر�ش  الأكادميي  عن  • حدثني 
وعالقتك  اجل��زائ��ر،  عن  بعيدا  �صيكاغو  يف 

لك  �صّكلت  درجة  اأي  واإىل  بال�صعر   اجلمالية 

العزلة م�صاحة مثمرة؟

كنت  اأمريكا،  اإىل  متوجها  اجلزائر  تركت  حني 

الكتابة  �صعرية  عن  اأطروحة  اإنهاء  على  اأعمل 

ال�صوفية، مل تكن املدونة ال�صوفية كلها كمٍن 

هي ما يعنيني، واإمنا جمالية بع�ص الن�صو�ص، 

كنت  املعا�رش،  ال�صعري  ح�صي  تثري  كانت 

ا   اأعرف باأن اأ�صحابها، يومئذ، مل يعوا ذلك حقًّ

اأخذتهم  ما  بقدر  للكتابة،  ا�صتاطيقي  مبنطق 

لغتهم اخلا�صة اإىل اأقاليم �صعرية �صالة، كتبت 

يف نف�ص الأثناء،  ق�صائد �صعرية متاأثرا مبناخ 

تلك القراءات.

حوارات 

لم أشعر »بالهوية 
المأزومة«  

فالتعدد الثقافي 
والتاريخي لهويتي 

الجزائرية رافقني 
حيثما كنت 
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يف  األواح"   " با�صم  ن�صا  منها  قراأت  اأين  اأذكر 

جتاوب  �رش  اأدرك  ومل  بوهران،  الثقافة  ق�رش 

"بختي  املرحوم  وعناق �صديقي  القاعة معي 

بن عودة" يل يف ختام تلك القراءة.

ثم يف اأمريكا و حتت ثقل الظروف والتحولت 

بكتابة  ل�صنوات  ان�صغلت  حياتي،  يف  اجلديدة 

مبحٍث عن  "�صحراء" لوكليزيو  ومليكة مقدم 

فيما  وقتا  هذا  مني  واأخذ  ل". 
ّ

رح "رجال  يف 

كا�صبار  ولــوران  ديب  حممد  كتابات  مع  بعد 

واأ�صكال من ال�رشديات الكولونيالية يف اأعمال 

بونوا،   وبيار  رينان  حفيد  ب�صي�صاري  اأرني�صت 

ق�صم  يف  �ــص 
ّ
كــمــدر م�صاغلي  و�ــصــط  ــك  ذل كــل 

اللغات والآداب بجامعة فلوريدا. ثم انتقلت اإىل 

مي�صيغان  كجامعة  للتدري�ص؛  اأخرى  جامعات 

كنت  الأعـــوام  هــذه  طــوال  �صيكاغو.  وجامعة 

مبعزل عن اجلزائر والعامل العربي، اأقراأ واأكتب 

اأقرتب  اأن  العزلة  هذه  يل  اأتاحت  وقد  لنف�صي. 

الأمريكي  وال�صعر  والثقافة  احلياة  من  اأكــرث 

ورمبا ثقافات اأخرى.

ال��ث��ق��ايف  ت��ك��وي��ن��ك  ���ص��اه��م  درج����ة  اأي  اإىل 

والأكادميي، يف روؤيتك لالإبداع؟  كيف ينعك�ش 

تدري�ش الكتابة الإبداعية على الطالب؟

الأكادميية  للحياة  بــاأن  طالب  واأنــا  اأ�صعر  مل 

يف  بعامة  الإبــــداع  مـــادة  لتخ�صيب  وجــهــة 

اأبًدا  اأن�صى  اأخرى. لن  الكتابة وعالقتها بفنون 

اأ�صهر،  طــوال  يحاول،  وهــو  الفرن�صية  اأ�صتاذ 

ا عن ذراعيه اأن ي�رشح رواية لإميل زول 
ً
ر

ّ
م�صم

ويف  طالبه.  من  اأحد  الأغلب،  على  يقراأها،  مل 

ة لآثار األف 
ّ
اأف�صل الأحوال، اأذكر قراءة متق�صي

هناك  تكن  مل  غوته.  كتابات  يف  وليلة  ليلة 

حيث  الإبداعية  للكتابة  ور�صات  اأو  �صمينارات 

الآخرين  ومع  بنف�صه  يخترب  اأن  للطالب  ميكن 

معنى نتاجه يف الكتابة.

 اأعرف اأن هذا مو�صوع قد يختلف حوله اأ�صاتذة 

تقليد  اأنه  من  بالرغم  اأمريكا  يف  هنا  و�صعراء 

بع�صهم  والفنون؛  الآداب  ق�صم  يف  الآن  را�صخ 

 خل�صو�صية من 
ٌ
يرى اأن ور�صات الكتابة حمرج

على  وال�صتدراك  والتنقيح  املحو  عدا  يكتب، 

�صعراء  ي 
ّ
ُت�صم اأن  ميكنك  ذلك  ومع  الن�صو�ص 

مثل روبرت لو اأو جون بارميان من املدر�صني 

تعلم  اأجــيــال.  منذ  الإبداعية  للكتابة  الكبار 

يلجاأ  اليوم،  ومتاح   
ّ
ذكي هو  ما  بكل  اللغات، 

ل اأنه يف و�صعنا فهم 
ّ
اإىل ال�صعر وال�صورة. اأتخي

الإبداعية يف �صوء بع�صها بع�صا. من  الفنون 

رواية  بناء  املو�صيقى يف  اأثر  اأن جند  الوا�صح 

البطء لكونديرا مثال اأو فن العمارة والر�صم يف 

عمل برو�صت. ل �صك يف اأنه ل قواعد هناك، ول 

اأحد ميلك حيال حقيقية اأو �صحرية ليجعل منك 

�صاعرا. ولكن من حقنا الده�صة والت�صاوؤل الدائم 

كي  با�صو،  تالمذة  بع�ص  اأّلــَف  فقد  ال�رش.  عن 

الهايكو  �صعر  من  �صذرة  اإليه،  اأخرى  مرة  اأعود 

ما  اأقبح  من  اأنها  يظن  وهو  عليه  عر�صها  ثم 

يكون: "خذ يع�صوبا .. انزع عنه جناحيه. فاإذا 

ّدل با�صو يف املقطع قائال : 
َ
هو فلفل اأحمر" فع

" خذ فلفال .. �صع له جناحني فاإذا هو يع�صوب 
ل الوجود اإىل 

ّ
اأحمر". كاأمنا اأراد املريد اأن يحو

عدم فاأعاد با�صو العدم اإىل الوجود.

اليوم  تثار  التي  الُهوّية،  اأتوقف عند مو�صوع 

تربز  حيث  خارجه،  وربا  العربي،  الوطن  يف 

اإىل ال�صطح هويات ماأزومة؛ الأكراد، الأمازيغ، 

العرب، وجودك يف الغرب اإىل اأي درجة �صّكل 

لك حالة �صفر اإىل �صور ومتخّيل اآخر؟

اأبًدا واأنا يف اجلزائر مبا ت�صمى هوية  اأ�صعر  مل 

" ماأزومة" ومل اأكن  اأت�صاءل مطلقا حول ذلك، 
فالتعدد الثقايف والتاريخي لهويتي اجلزائرية 

ه 
ّ
اأح�ص ومــا  بداخلي،  وا�صحا  �صمنيا  كــان 

اأو  كنت  حيثما  طبيعية  ك�صفات  �صريافقني 

ذهبت، �صفات اأ�صيلة لكنها غري ثابتة ميكنها 

حوارات 

حينما تسافر إلى 
مكان فأنت تذهب 

إلى صور ومتخيل 
وعاطفة؛ كما 

تقول األنثربولوجيا
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اأن تت�صع وتعي�ص بالمتداد يف ثقافات واأمكنة 

ل  كلغة  الأمازيغية  اأفتقد  كنت  رمبا  مغايرة. 

اجلزائر  يف  اأهملنا  باأننا  و�صعوري  اأتكلمها، 

هذه اللغة التي يتكلمها بع�صنا ون�صيها اأغلبنا.

هــذا  ـــاأين  ب نف�صي  يف  ــر  ــك اأف مل  اأمــريــكــا  يف 

اجلديد  العامل  اإزاء  الغريب"   " اأو  "الأجنبي" 
فاأنت،  مكان  اإىل  ت�صافر  حني  اأعي�صه؛  الــذي 

�صور  اإىل  ت�صافر  الأنرثوبولوجيا،  تقول  كما 

الآخــر،  غريية  اإىل  ت�صافر  وعاطفة،  ومتخيل 

تكون  وقــد  اأنـــت،  ولي�ص  خمتلف  هــو  مــا  اإىل 

منفتحة  اإما  غرييتك،  جتاه  الآخر،  هذا  غريية 

وحا�صنة واإما حذرة ومتطرفة حادة، كنت من 

هذا  وبني  "�صفاتي" بيني  تقف  األ  اأريد  جهة 

الآخر، واأل متحو �صفات الآخر �صفاتي. مل اأكن 

بالأحرى  يختزلني،  اأو  الآخر  اأختزل  اأن  اأريد 

�صفاتنا  تاأخذ  واأن  الآخر  اأحدنا  ي�صت�صيف  اأن 

الهويات  عن  دا 
ً
بعي املكان  يف  اأكــرب  م�صاحة 

املتقا�صية.

اقت�صتني ال�صيافة اأن اأدخل لغة الآخر وثقافته، 

له  مكانا  الطبيعية،  احلــدود  يف  اأف�صح،  واأن 

ل 
ّ
الأو عامي  يف  ــر  اأذك وخميلتي.  نف�صي  يف 

جامعة  "البا�ص" من  يف  عائد  واأنا  باأمريكا، 

فلوريدا اإىل البيت، كنت جال�صا قرب "ال�صوفري" 

" كم لغة تتكلم؟"  اأن ي�صاألني:  فخطر له فجاأة 

اللغات  عليك  تختلط  األ   " قال:  اأخربته،  وملا 

التي تتكلمها؟" ولأين �صعرت ب�صذاجة املوقف 

واأنا  �صوؤاله  على  جوابي  اختزلت  يعانيه  الذي 

اأفكر حقا يف عمق ما خطر له واأف�صح يل عنه 

بلغة،  تكلمُت  كلما  يــراين  كان  عفويته.  بكل 

اأنزلق دون اأن اأدري، اإىل لغة اأخرى. واأظل هكذا 

اأدور بينها بال توقف.

ي�صبه  ما  يف  ثانية  لغة  اإىل  تاأخذين  لغة  كل 

ال�صوؤال  ذلك  �صذاجة  لكن  والفو�صى،  البلبلة 

املتحرك.  اليومي  واقعي  يف  حقيقة  �صت�صبح 

بالتجربة تعرف باأن لغتك يف "متخيل اللغات" 

اأخرى، تلتقي بها وتتوا�صج معها  تتكلم لغات 

ال�صاعر  بعبارة  اأو  وتتجدد،  فيها  حتيا  كاأنها 

لن  لكنك  بل�صانك  اأكلمك  غلي�صون:"  اإدوار 

تفهمني اإل يف لغتي"

اأقع يف اخلوف جمددا "مل 

اأو يعاتبني اأحد عن الهوية والذكريات

�صاأترك اأظافري تطول"

وال�صوت  ال�����ص��ور  ت��راك��م��ات  تنعك�ش   كيف 

ه��ذا يف  اأث��ر  وم��ا  ال�صعر؟.  وال��ذاك��رة  على  

الهوية؟

ما  اأو  حويل  ما  كل  يف  بن�صغ  اأ�صبه  هو  ال�صعر 

ال�صعر  خارج  �صيئا  اأرى  ل  لأنني  يل؛   يحدث 

النظر  يل،  بالن�صبة  و�صعك  يف  ــلــة، 
ّ
واملــخــي

�صار"؛  "رنيه  كان  املعنى   بهذا  كهوية،  اإليه 

اأو  اإليك،  الو�صول  يف  الوجود  حظ  ال�صعر  يرى 

ي�رشق  اإنه ل  املوت،  قبل  اإىل حياتك  الو�صول 

منك احلياة وح�صب بل املوت اأي�صا.

اأو كيف  ال�صعر،  الأوىل مع  العالقة  اأفكر يف  مل 

متّثله ح�صي الطفويل  مبكرا، ولكن ما اأعرفه  اأّنه 

ال�صغري؛  لل�صعر ح�صن خا�ص يف عاملي  كان 

مناجزات �صعرية يف �صهراتنا حتت �صوء القمر، 

مواويل احل�صادين، املدائح وامللحون ال�صعبي، 

واأ�صكال اأخرى طليقة، كنت اأتاأثر بها ول اأعيها. 

ولعلنا بالعودة اإىل �صوؤالك عن الهوية وال�صعر، 

فاإنني اأجد "املتخيل اجلزائري"  يف من ال�صعر 

الثقافة  من  ال�صفلى  الطبقات  ويف  ال�صفوي، 

ال�صعبية، اأكرث مما اأجده يف الثقافة العاملة.

اأن  ودون  بال�صعر،  عالقتي  فـــاإن  هنا  مــن 

ل  بامل�صاهدة  ا 
ّ
ب�رشي عندي  اكتملت  اأدري، 

يومية  تفا�صيل  يف  اأراه  كنت  وحده،  بال�صمع 

يل  تلوح  وهي  الأطفال  ــص  روؤو� يف  �صاذجة؛ 

اأعلى التلة، يف هالة ال�صم�ص عند الغروب،  من 

حوارات 

الشعر نسغ في 
كل ما حولي، وال 

أرى شيئا خارجه 
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يت�صاحكن  النبع  من  عائدات  القرويات  يف 

املزارعني  يف  الثلج،  يف  بعباءاتهن  ويتمايلن 

معامل  قلب  ظهر  عن  يتذكرون  كانوا  الذين 

ون الر�صوم باحلجارة 
ّ
الأر�ص وحدودها، وي�صم

حتت  احل�صان  وقفزة  احلراثة  يف  والأ�صجار، 

كتل  على  جدتي  اأ�صابع  يف  واملــطــر،  الــربق 

اأمام  الق�صوى  ورهافتها  املندى  ال�صل�صال 

اأعرفها  كنت  التي  الأ�صياء  يف  الطني،  خالئق 

والوجوه التي كنت اأحبها ول اأعرفها، يف هذه 

الغفلة من طفولتي، وهذه العناية.

درجة  اأي  واإىل  والكتابة،  ال�صعر  ماهية  ما 

ت�صكل اللغة الن�ش؟

روبرتو  ال�صاعر  يذكر  ال�صعر.  ما  اأعرف  ل  حقا 

عن  للزن  البوذي  التقليد  يف  حكاية  خواروث 

با�صو، قد يكون فيها ما ي�صبه الرد على �صوؤالك: 

حياتي،  مدار  على  الزن  تعاليم  �رشحت  " لقد 
يقول با�صو، ومع ذلك مل اأ�صتطع اأبدا اأن اأفهمه. 

لكن، كيف ميكنك اأن ت�رشح �صيئا اأنت ل تفهمه؟ 

وهل  متعجبا،  با�صو،  يرد  اآه،  جلي�صه.  يت�صاءل 

عنا�رش  اأي�صا؟" هناك  هذا  لك  اأ�رشح  اأن   
ّ
علي

كال�صور  ال�صعر  يف  مقاربتها  ميكن  وح�صب 

فيما  لنا  الأخرى  الكتابة  مكا�صفات  و  واللغة 

على  اجلــواب  علينا  ي�صتحيل  بال�صعر.  ن�صميه 

يف  نفكر  يجعلنا  هذا  لعل  ترين.  كما  �صوؤالك 

التي  الطبيعة  من  دائم  داخلي  كتحّفز  ال�صعر 

فنيا  الت�صوع  اأو  التعبريية،  اإىل  كب�رش  فينا  

العامل   لنا  ينك�صف  وهكذا  �صكل  من  اأكــرث  يف 

يف  ال�صعر، كما يقول دوفرين ويتكلم فينا ما 

ال�صاعر  ثقافة  تاأتي  وهنا  معنى.  من  نح�صه 

كيف  يعرف  اأن  ال�صعري،  واخل�صب  ــالأدوات  ل

يدرك  يكن  مل  لو  حتى  �صاعرا  بو�صفه  يتكلم 

ه اخلا�ص 
ّ
ذلك كليا يف نف�صه. ويف حدود ح�ص

بالوجود، يحاول اأن يظهر العامل  لالآخرين يف 

�صور كما لو اأّنه يف غيابه ما كان لهم اأن يروا 

العامل يف تلك ال�صور.

 اأننا نرى ال�صعر كفن يف الكتابة يتحقق 
ّ
بدهي

بالكلمات واأن له، باملعنى الإ�صتاطيقي، ج�صًدا 

احلديث عنه خارج  الكالم ول ميكن  واقع  يف 

من  يقع  ومــا  العامل  اأ�صياء  هي  اللغة  اللغة، 

ال�صبب  ولهذا  لة، 
ّ
واملخي احل�ص  يف  العامل  هذا 

الق�صيدة،   �صكل  عند  الإن�صاين  فهمنا  يقف  مل 

ا يف 
ًّ
ا و�صوتي

ًّ
ددت اأ�صكال ال�صعر ب�رشي

ّ
واإمنا تع

م�صاحات اأرحب، ل اأهتم، حلظة الكتابة ورمبا 

يف  كلها  احلياة  بانفعالت  اأي�صا،  ذلك  قبل 

داخلي واإمنا بالنفعال ال�صعري اخلا�ص الذي 

ة جتاه لغة 
ّ
يحتاج مّني اإىل رهافة خا�صة ذكي

ال�صعر لأعرف كيف اأقوله واأكتبه.

اأو  معامل  بال  داخلنا  يف  العامل  يبدو  اأحيانا 

اأن حتد�ص  عليك  ويكون  نهايات،  وبال  اأطراف 

ترى  فاأنت  ذلك؛  ومع  وح�صب.  بفطنة  الأ�صياء 

كل �صيء يف لغة مائلة، ول تت�رشف وفق هذا 

الفن كما هو يف عرف الآخرين، ول كما يتوقع 

حوارات 

اإليديولوجيا 
السياسية تستند 

إلى دين، غير أّن 
الدين ينفيها ألنه 

جامع وتوحيدي 
وشامل للجميع
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كحال  حــال  يف  وت�صبح  اجلميع،  منك  ذلــك 

بي�صوا: " اأنا ل�صت �صاعرا اأنا فقط اأرى".

اأنا  من هنا فاإن ذائقتي ل �رشقية ول غربية، 

اأي  ويف  كان  حيثما  ال�صعر  على  مفتوح  فقط 

ثقافة اأو لغة كان، ل جهة لل�صعر ول جغرافيا 

يف  عاٍل  تق�ّصٌف  اإيّل  بالن�صبة  ال�صعر  هوية،  اأو 

ل.
ّ
اللغة و�صياحة ق�صوى يف املتخي

العايل  والتكثيف  باخلطف،  ن�صو�صك  تتميز 

اجل��ّوان��ي��ة،  واملو�صيقى  بال�صور،  اللغة،  يف 

واحلكايات، كيف تختمر اللحظة ال�صعرية؟

اأول باأن ال�صعر معي ل يبداأ يف  اأف�صح  دعيني 

على  بي  الكتابة  فيها  ترتب�ص  التي  اللحظة 

الورق، واإمنا يكون قد عا�ص حياته يف داخلي 

اأماكن  من  ال�صور  تاأتيني  التحقق.  قبل  وقتا 

واأزمنة خمتلفة كي تلتقطها الكتابة بعد حتفز 

الكتابة.  "فعل"  اإىل  ال�صعر  لو�صول  وانتظار 

ال�صاعر  اإليك.  ال�صعر  و�صول  الكتابة هي حالة 

اأن يكتبه كما يقول بالن�صو،  ال�صعر قبل  يكتب 

حيث الكلمات يف م�صاوراتها الداخلية ل تكف 

جماليا  مواتية  اأخرى  كلمات  عن  البحث  عن 

يتكاثف  ال�صعر  الواقع  يف  ال�صعرية.  للحالة 

الورق.  اإىل  بالكتابة  خاليل  من   
ّ
ومير بنف�صه 

 بعيد اأو قدمي ننتظره ونتهياأ 
ّ

كاأّنه �صوت اأثري

له لنتلّقاه ونوؤديه مبا ميكن من اأدواتنا. اأ�صعر 

دائما كما  لو اأيّن خرجت يف نزهة طويلة حتت 

وقت.  اأي  يف  يفاجئني  مطر  اأو  غيم  تهديدات 

مبعناها  اإل  ة 
ّ
ق�رشي لي�صت  الكتابة  وحلظة 

ملا  عميقة  ا�صتقطاب  حلظة  لكّنها  الزمني؛ 

كعامل  ج�صدي  �صور  من  راأ�ــصــي  يف  يتالحق 

يتوقف؛  ل  ال�صعر  اأن  اأعني  الأطــراف.  مرتامي 

لهذا  ورمبــا  يتوقف.  قد  الكتابة  "فعل"  لكن 

بو�صيه  دو  اأو  ريلكه  �صعر  اأقراأ  اأن   
ّ
اأحب ال�صبب 

ك�صاعرين يبدو كل منهما خمتلفا ظاهريا عن 

الآخر. لكن كالهما مي�صي يف �صعره بال توقف: 

نف�صها  الكلمات  فاإن  جملة  كتبُت  اإذا  فاأنا   "

الأول.."  مكانها  وتــغــادر  ومت�صي،  تتحرك، 

)اأندريه دو بو�صيه(.

هناك  الن�ش،  هند�صة  على  ت�صتغل  اأن���ت    

ال�صعر  بخيط  مم�صوكة  ولغة  ع��اٍل  اإح�صا�ش 

والفن، هل يعك�ش هذا �صورة من �صور حياتك؟

عنا�رشه  اأو  وبتفا�صيله  ككل  بالن�ص  العناية 

على  ال�صعرية  الرتبية  بحكم  جــاء  الداخلية، 

ن�صو�ص �صعراء اأي�صا اأو على عواملهم املختلفة 

اأ�صتح�رش   اللغة،  بجمالية  الكبرية  وعنايتهم 

عبارة كنت ترجمتها لفريا بافلوفا، "ال�صعر لن 

يحمل اإل ما هو يف حياتي". 

اجلد  ك�صورة  ك  ن�صّ يف  رائحة  لها  الأ�صياء 

الكبري  التقاطع  جانب  اإىل  والعربة،  واملركب 

كيف  ترتجمه،  ال��ذي  وال�صعر  ن�صو�صك  بني 

اللغة،  وجم��از  ال�صعري،  املجاز  بني  تتحرك 

واأين تكمن حياتك ك�صاعر؟

"جيم  ال�صاعر  عن  ا 
ً
كالم �صمعت  ـــام 

ّ
اأي قبل 

حقا  تعني  ا 
ً
�صور ي�صتخدم  باأنه  هاري�صون"؛ 

 كما هو يف خيال 
ّ
ما يقول، تعني الواقع احلي

ما  لكن  تكذب.  ل  �صوره  فحوى  واأّن  ال�صاعر، 

الذي كان يعنيه �صاحب هذا الكالم؟ هل كان 

اأن  اأم  املــجــازات  لغته  يف  يتحا�صى  ال�صاعر 

جمازه ال�صعري يحمل يف �صوره حياة ال�صاعر؟  

هذه  يف  يــقــول  حــني  نف�صه،  هاري�صون  هــل 

دا حياتنا"؟ 
ًّ
العبارة املتق�صفة: " الأمل يقتاد جي

هنا  عبارته  اأّن  اأم  املجاز؟  ا  حقًّ ي�صتخدم  األ 

هو  اآخر،  جماز  بفاعيلة  رك 
ّ
يتح  

ٌّ
�صعري جماٌز 

 
ّ

جماز اللغة؟ ي�صبه هذا قلق "مالرميه" ال�صعري

لغة  يف    
ٌ
خــام اأويلٌّ  هو   ما  بني  اللغة؛  جتاه 

مهما  الأ�صياء،  واأن  جوهري،  هو  وما  الكالم 

متثله  فما  الكلمات،  بح�صور  غائبة  هي  تكن، 

يف  ا 
ًّ
جوهري الكالم  واأّن  غائب.  دائما  الكلمة 

اأ�صياء  لأن  يتكلم  اأنه  اأو  ال�صمت،  ي�صبه  ال�صعر 

ن�صتذكر  دعينا  تلقائها.  من  تتكلم  ل  احلياة 

حوارات 

أن تعرف لغة 
شاعر  ال يعني 

بأنك تعرف كيف 
تجعله يتكلم 

لغتك 
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�رشيعا عبارة للنفري تبدو يف مناجاته اإقرارا 

مبثابة  املوت  بعد  :" ج�صدك  باملعنى  وا�صحا 

التخييل هنا  اأن  �صك يف  املوت،" ل  قبل  قلبك 

املقابلة  وهــذه  التقرير،  مع  عميق  تواطوؤ  يف 

" قلبك" حيث  بني  "ج�صدك" و  بني  الهند�صية 

ورمبا  ــوت.  امل اإىل  احلياة  من  لة 
ّ
املخي تقفز 

للج�صد  كليا  مغايرة  بنظرة  نفاجاأ  هذا  جعلنا 

يف منظور هذا ال�صاعر ال�صويف.

التي ذكرِت،  اإىل �صورة املركب والعربة،  اأعود 

من  على حقيقة  باجلد هي جماز  يف عالقتها 

الختبارات الذاتية للحياة، فرغم مقا�صد اجلد 

الأول واجلد الثاين وما يف ذلك من رجاء، ظلت 

اأي  يف  القدم  منذ  ت�رشب  "ع�صوائية"  احلياة 

اجتاه؛ كاأنه ل ميكن الو�صول مع احلياة اإىل اأي 

�صيء، فالختيار الأول كالختيار الثاين �صواء 

الوجودي  الفارق  هذا  من  جدوى  ول  ب�صواء، 

بني املركب وبني العربة. يف هذا ال�صياق ميكن 

�صورة  اأو  واحد  كج�صد  كله  الن�ص  ذلك  قــراءة 

واحدة.

الشعر والفوتوغرافيا:

 لفت انتباهي على �صفحتك يف الفاي�ش بوك، 

اأن  اعتربنا  فلو  بالفوتوغرافيا،  اهتمامك 

يف  هذا  يتج�صد  كيف   ، ب�صريٌّ خطاب  ال�صعر 

ما  بها  تلتقط  التي  والكامريا  وحياتك،  ن�صك 

يده�صك؟

ة 
ّ
احلي عالقتي  اإىل  الفوتوغرافيا  اأعــادتــنــي 

كنُت  الأوىل،   مراهقتي  يف  بالر�صم  القدمية 

والقراءة  للر�صم  الطويل  اجللو�ص  بني  موّزعا 

وال�صخور  الكائنات  عن  للبحث  ــروج  اخل اأو 

الطبيعة،  يف  اأكرث  انغم�صت  النهر،  من  بالقرب 

مادة   يف  العجوز  البلجيكية  اأ�صتاذتي  بف�صل 

البيولوجيا، وكانت يل اأحالم خمربية اأكرب من 

طاقتي كطفل على حتقيقها.

نظرة  األقي  الف�صول،  من  بدافع  �صباحا،  كنت 

على �صيارتها من الداخل فاأرى نباتات واأوراًقا 

من  ا 
ًّ
كلي الكتب  اأخذتني  ثم  واأدوات.  وحجارة 

الت�صوير  يف  الده�صة  تلك  معي  وظلت  الر�صم، 

اأو  ال�صعر  يف  اإ�صباع  عن  له  اأبحث  كاهتمام 

 
ٌّ
هند�صي �صكل  الآخــر  هو  ال�صعر  ولأن  الأفــالم. 

من  ب�رشي  هو  ما  بكل  يغريك  فاإنه  بامتياز، 

حولك.

�صغًفا  الفوتوغرافيا-الت�صوير  يف  وجدت  لهذا 

اأو  فوتوغرافية  ا 
ً
�صور اأقــراأ  ما  فكثريا  ا؛ 

ًّ
خا�ص

كق�صائد  ة 
ًّ
معماري اأ�صكاًل  اأو  اأفــالم  م�صاهد 

ب�رشية اأو على الأقل اأنظر اإليها على اأّنها متثيٌل 

 عميق لل�صعر؛ تكفي نظرة مثال يف اأعمال 
ٌّ
ح�صي

"بول �صرتاند"،  كي نرى  اأو  "هاري كالهان"، 
وباملثل  اأبًدا.  ت�صكت  ل  والأمكنة  الأ�صياء  باأن 

تتحرك  اأراهـــا  التي  ال�صعراء  بع�ص  ق�صائد 

اأ�صابع امل�صور ول  فتوغرافيًا يف خميلتي؛ ل 

لرفائيل  بال�رشفة"   "رجل  يف  الكامريا  عني 

األربتي، تهداأ حلظة واحدة. حتى يف تلك ال�صور 

"الأنتيكات"  حمــالت  يف  عليها  اأعــرث  التي 

ال�صورة  داخــل  من  اأنظر  با�صتمرار  اأتخيلني 

ال�صوريالية  اإىل  اأقرب  اإىل خارجها، وهي حال 

جتدينها يف ن�ص "ر�صالة اإىل فريونيكا" حيث 

يف  "حا�رش"  من  تتكلم  للغياب  اأخــرى  حياة 

�صيء  دائما  هناك  "املا�صي"،   كاأنه  ال�صورة 

العامل  اأو  ال�صورة  حدود  خارج  ياأخذنا  ظاهر 

الذي يظهر ويختفي فيها، يف كل مرة  املرئي 

ن�صعر مبا قبل ال�صورة وما بعدها. العامل لي�ص 

املطلق  يف  هو  وح�صب،  اأنظارنا  حتت  يقع  ما 

ماألوفاتنا،  اإىل  بالقيا�ص  حتى  غائب  حا�رش 

ة رمبا اختزلها 
ّ
ويف هذا مفارقة اأ�صيلة حقيقي

اأحبها،  عبارة  على طريقته  يف  رفريدي  بيار 

وكاأنه يخاطبنا جميعا؛" مده�ص، لو اأنك فجاأًة 

اأ�صبحت ما كّنا نتخيله اأنت.. " .

يف ل�صبونة، ال�صيف املا�صي، كان هذا املرئي 

ا يف �صعوري على الدوام، وكانت رغبتي 
ً
�صاحي

يف الت�صوير ملجرد املتعة ال�صخ�صية اأو ال�صعرية 

حوارات 

الشعر يتكاثف 
بنفسه ويمر من 

خاللي بالكتابة إلى 
الورق 
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ل تفارقني؛ اأعني انفعال الأ�صخا�ص بوجودهم 

اأنت  احلياة  من  عابرة  نة 
ّ
معي حلظة  يف  مثال 

معهم  حتتويها  اأن  ت�صتطيع  ول  عليها،  �صاهد 

اإل بهذه اللقطة ال�رشيعة احلا�صمة من وجودك، 

اأنت العابر الآخر.

 هل �صكلت القراءة بلحظة ما دافعا لذهابك 

هذا  ا�صت�صافة  ا�صتطعت  كيف  الرتجمة،  اإىل 

اجلمال اإىل الن�ش العربي؟

ال�صعر  اإىل  ذهابا  كان  الرتجمة  اإىل  الذهاب 

ابتداء، ول يفهم معنى التقاطع بالرتجمة هنا 

اإل ك�صيافة داخل ال�صعر، هناك �صعراء ثقافات 

تفاوتهم  على  واأحبهم   يوم  كل  اأقراأهم  اأخرى 

ِخ�صب  على  ن�صو�صهم  يف  اأبحث  واختالفهم، 

األحق  ولأين  ة، 
ّ
بعام والفن  الكتابة  يف  اآخــر 

ة اأعرث على 
ّ
عري ا يف مكا�صفاتهم ال�صَّ

ًّ
هوؤلء يومي

�صعرهم  اأكتب  اأن  ــاول  واأح بهم.  يجمعني  ما 

حتقق  اإذا  اإل  ذلك  على  اأُقــِدم  ول  اأول،  لنف�صي 

 للن�ص يف لغتي وجاء اأثره كما 
ٌّ
 �صعري

ٌ
جتاوب

ي وخميلتي.
ّ
اأمتناه يف ح�ص

 حني ت�صتع�صي عليك ترجمة ن�ش ماذا تفعل، 

هل تكفي معرفة لغة  ال�صاعر واإتقانه مثال؟

ا اأحببته لأّنه ل ي�صل اإيّل كما 
ً
اأحيانا اأترك �صعر

ل  �صاعر  لغة  تعرف  فاأن  الأوىل،  لغته  يف  هو 

يعني باأنك تعرف كيف جتعله يتكلم يف لغتك، 

واأن ن�صو�صه �صتطيعك على الدوام، على ال�صاعر 

ها لغته.  ا اأن يتكّلم يف لغتي كما لو اأنَّ
ً
ل واأخري

ّ
اأو

تكفي نظرة اإىل حياة �صعراء يف ق�صائد �صعراء 

 
ّ

اآخرين من ثقافات خمتلفة كي نعرف ونح�ص

ونتجاوب.

اإىل  اأخذتك  هل  مغايرة  لثقافات  قراءتك 

بو�صكيه،  اآلن  املثال،  �صبيل  على  الرتجمة، 

الذي ترجمت له �صذرات؟

ا  بداياتي مع ن�صو�ص اآلن بو�صكيه،  ل اأعي حقًّ

التي جاءت يف �صياق قراءات ثقافات مغايرة، 

اأر�صفة  على   ،
ّ

يدي بني  كتبه  بع�ص  وقع  رمبا 

يف  اأو  �صغرية،  ومكتبات  بلعبا�ص،  �صيدي 

يف  الإفال�ص  م�صارف  على   
ٍّ

جتاري خمزٍن  قبو 

ات.
ّ
منت�صف الت�صعيني

 يف تلك الأعوام بفو�صى من 
ّ
كانت اجلزائر متر

اآخرين  �صعراء  ق�صائد  وكانت  الأعمى،  املوت 

تاأخذ ق�صًطا من وقتي، ريلكه، فردي، �صاربيار، 

بو�صكيه لغة ال�صتهتار بالأ�صياء ويقني العامل، 

ر يف الوقت ذاته حول كتابات اأخرى، 
ّ
وكنت اأدو

ر�صالة اإىل والدي، اأم "اأم رو�صية"، و"الغزالت"، 

و�صعراء  بري�ص  جــون  �صان  عــن  كتبه  مــا  اأو 

اأمريكا،  اإىل  اجلزائر  عن  رحيلي  بعد  اآخرين، 

كنت يف عامي الأول اأجل�ص يف مكتبة جامعة 

فلوريدا، واأقراأ ملجرد املتعة �صذراته، يف راعي 

ة، كما 
ّ
ها منها يف العربي

ّ
الأنداء، واأكتب ما اأحب

لو كنت اأريد من بو�صكيه اأن يتكلم ُلغتي، مثلما 

يتكلم يف لغته.

الالمعقول  اإىل  الر�صني  الوعي  من  وال�صذرات 

ما  ــع  ب
ُ
ر ا 

ً
تقريب اأقـــّدم  اأن  حــاولــت  د، 

ّ
والــتــمــر

ا�صتطعت اأن اأكتب، هذيان، تعريفات، حكايات، 

م�صاهد  ر�صائل،  مــاأثــورات،  خمتلفة،  وقائع 

يعيد  وال�صاعر  العامل،  تنظم  هزلية."الفل�صفة 

خلقه".

اأبي عن  اأمي كنت اأحتدث عن احلب، ومع  "مع 
كوكب الأر�ص".

هدوء  يف  رّد  �رشَخْت"  مت�صاويان  واأنت  "اأنا 
:اإذن، ل ُقبل على اليدين ول ورد".

مرافقة  ت��ك��ون  اأن  تتمناها  كتب  ثمة  ه��ل 

املدن  ت��رتك  اأن  بعد  تفتقده  ال��ذي  وم��ا  ل��ك، 

ترتبط  درج��ة  اأي  واإىل  وراءك،  ومكتبتك 

الكتب بالأ�صخا�ش واملدن، وهل للكتاب الواحد 

قراءات تختلف باختالف اأعمارنا؟

حوارات 

رسائل والدي 
القليلة إلّي بخطه 

هي ما أفتقده اآلن 
أكثر
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الطفولة،  قراءات  على  �صابًقا  كنُت، يف كالمي 

قد و�صفتها باأنها قراءات متوح�صة لكتب اأكرب 

طويلة  �صياحة  مبثابة  كانت  واأنها  �صنا  مني 

اأخذت  ثم  املن،  منها على  اأكرث  الهام�ص  على 

لكّني  الكتاب.  مــع  فــاأكــرث  ــرث  اأك تكرب  الألــفــة 

اأعوام  مدار  على  جمعتها  التي  مكتبتي  تركت 

باجلزائر، ثم تركت ثانية مكتبتي بفلوريدا اإىل 

اإيّل بخطه  القليلة  والدي  ر�صائل  لعّل  �صيكاغو؛ 

اأكرث  اأفتقده  ما  هي  ب�صاطتها،  على  املغربي، 

الآن يف مكتبتي الأوىل.

با�صتمرار؛  ترافقني  ظلت  كتب  هناك  ــل  اأج

كتاب  اأو  مثال  للتوحيدي  الإلهية  الإ�ــصــارات 

العّطار  الدين  لفريد  نامه(  )م�صيبة  امل�صيبة 

ريلكه  كتب  ثم  بخا�صة،  الفرن�صية  ن�صخته  يف 

هوؤلء،  مبكرا  قراأت  ونيت�صه.  وبرو�صت  وبي�صوا 

�صار  كتاب  كــان  اآخــريــن،  وكتاب  �صعراء  مع 

 Plupart du اأو  Les Matinaux  مثال

temps لبيار رفردي قد منحاين نظرة مغايرة 
ال�صائدة  ال�صعرية  الغنائية  ال�صعر خارج  ملعنى 

باأين  اأ�صعر  ل  الثانوية.  باملدر�صة  بعد  ــا  واأن

لقراءتها  الدائم  بالتوق   
ّ

اأح�ص ما  بقدر  قراأتها 

من جديد. كاأّن الكتاب يف كل طور من اأطوارنا 

نف�صه  الكتاب  نقراأ  مرة  اآخر. يف كل  كتاب  هو 

اآخر وي�صبح يف حياتنا كاأنه  اإىل عامل  جنتاز 

وقت،  بعد  وحتى  لذلك،  واحد.  كتاب  من  اأكرث 

ا 
ًّ
ا و �صخي

ّ
يبقى ف�صويل جتاه بع�ص الكتب، حار

يجرفني يف كل اجتاه.

اأكرث  وحا�صما  انتقائيا  اأ�صبحت  الزمن  مع 

جراأة  اإىل  حاجة  يف  القارئ  اختياراتي،  يف 

من  بحافز  القراءة  لي�صلك  معنوية  وف�صائل 

يبتلعه  قد  كتاب  خماطر  مواجهة  يف  التحّدي 

يف النهاية. واليوم اأ�صبح الكتاب متوّفرا على 

يف  و�صار  اأخرى،  وف�صاءات  والآيفون  الآيباد 

حروفه  اأو  ومقا�صه  بحجمه  التالعب  و�صعك 

على جهازك؛ لكّنه كتاب بال ج�صد ول رائحة، 

ومع ذلك يحمل جهازي مكتبة �صغرية خا�صة 

اأ�صتاأن�ص بها كلما افتقدت كتبي.

اأّن اأ�صماء املدن والكتب وكذلك  وهنا اأ�صري اإىل 

بع�صها  يرتبط  اأخــرى  وجوه  هي  الأ�صخا�ص، 

فاأنت  كتابا  تتح�ص�ص  اأن  حياتي.  يف  ببع�ص 

ت�صع يدك على مكان اأو اإن�صان ما يف حياتك؛ 

ا رحلوا ومكتبات اأقفلت، واأ�صعر 
ً

اأتذّكر اأ�صخا�ص

اأحبه، كتاب  بال�صعادة كلما عرثُت على كتاب 

عليه كلمات دافئة لغرباء ل اأعرفهم، فقط لأيّن 

اآخر،  اإن�صان  قلب  يف  الكتاب  هذا  حياة  اأتخيل 

من هذه الكتب "ا�صم الوردة"..

" "اإ�صم الوردة 

لي�ص كتابا من الع�صور الو�صطى

جاء بال�صدفة من ميالنو

اإىل ثلج يناير

كما يقول ال�صيد دي موريل.

فقد عربت اأ�صابعنا

الطريق

حوارات 

مع الزمن أصبحت 
انتقائيا وحاسما 

أكثر في اختياراتي، 
القارئ في حاجة 

إلى جرأة وفضائل 
معنوية
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وت�صابكت مع اأ�صابع ال�صتاء

يف منت�صف

نهارين

بني معطفي الذي كان ينتظرك

ورائحتك حتت امل�صباح"

 ما العالقة ال�صعرية بني جتربتك وجتربته؟ 

دائمة،  ة 
َّ
�صعري ــراءات  ق يف  بو�صكيه،  رافقني 

ب�صعره و�صذراته. مل يكن بني �صعرائي املقربني 

مغاير   
ٌّ

وح�ص دافئ  حزن  غنائيته  يف  الأوائل. 

الفرق  بو�صوح  نرى  اأن  ميكن  اآخرين.  ل�صعراء 

ال�صاخرة  واحل�صية  امليتافيزيقية  ته 
ّ
غنائي بني 

ل 
ّ
اأتخي التجريدية.  �صار  رنيه  غنائية  وبــني 

خارج �صخب اأو جنون املجازات يف كتاباته، 

كانا  والاّلجدوى  بالعامل  ال�صتهتار  من  حال 

يالحقانه با�صتمرار. هذا ال�صعور الذي �صيتعاظم 

اأكرث يف �صنوات مر�صه الأخرية. كان هو نف�صه 

اأن  اآخر �صوى  اأي �صيء  اأن يكون  يريد، �صاخرا، 

يكون بو�صكيه:

ن�صف قرن من العمر

اأنا املوّقع، األن بو�صكيه،

ال�صم امل�صتعار للريح ...

مكان؛  مــن  ــرث  اأك يف  اإلــيــه  ال�صدفة  �صاقتني 

عرثت  قــد  الت�صعيّنيات،  يف  مــرة  ــر  اآخ كنت، 

قبٍو مبخازن جتارية يف  كتبه يف  بع�ص  على 

وهران، واأحببت ما يف �صعره من خّفة �صاخرة 

الأعمى  املوت  فيه  كان  وقت  يف  و�صوريالية 

اأيامي  يف  وجدتني  ثم  باجلزائر.  احلياة  ياأكل 

الأوىل باأمريكا اأترجم لنف�صي من كتابه "راعي 

اخلا�صة،  ال�صخ�صية  للمتعة  �صذرات  الأنداء" 

اأو  ة 
ّ
واقعي "�صورة  باأنها:  عنها،  يقول  كان 

هذيان، تعريفات، حكايات، تناق�صات، وقائع 

اأقوال،  ماأثورات،  مقت�صبة،  عبارات  خمتلفة، 

اأو  حكايات،  م�صاريع  باملثل،  و  اأمثال،  حكم، 

ر�صائل و م�صاهد هزلية ...�صنعرث بني هواج�صي، 

الروحية،  العافية  ــرتف،  ال ال�صيخوخة،  على 

احلاجة اإىل خلخلة العادات، وبع�ص الفرقعات 

اهلل  مع  اأو  مونولوغ،  يف  نف�صي  اأكّلم  ة. 
ّ
ال�صعري

... املطلق اأو التفاهة ل يبدوان يل اأكرث توافقا 

من زهرة هندباء واأركيديا، من ذبابة و الطائر 

الغيثار."

الأخـــرى؛  كتبه  يف  ــا 
ًّ
جــدي معي  ذلــك   

ّ
ا�صتمر

يف  "ال�صفري"  يف  ال�صذرات  تلك  بع�ص  فن�رشت 

كموت  ناعم  "ملم�صك  ال�صذرات  عنوان  لبنان. 

�صجرة" �صي�صدر قريبا ، اأعرف باأن له ترجمات 

يف العربية، لكني مل اأطلع عليها.

 اجلهة الأخرى من الأ�صياء، عنوان جمموعتك، 

اأن جتربتك كيانّية  وهو لفٌت وجتريدّي، مع 

عالقتك  ما  الأ�صياء،  جهات  هي  ما  ٌة،  ح�صيَّ

بالأ�صياء، يف اأي جهة اأنت من كل ذلك؟

يذكرين �صوؤالك هنا ب�صوؤال هايدغر "ما ال�صيء؟" 

بفرايبورغ  ال�صتاء  ف�صل  طوال  األقاه  در�ص  يف 

بني 1935 و 1936، حول الأ�صئلة اجلوهرية 

لفل�صفة كانط  ذلك حتليال  للميتافيزيقا، وكان 

نهاية  اأو  باكتمال  فيه  يقال  كــان  وقــت  يف 

لالأ�صياء"  الأخــرى  "اجلهة  لكن  امليتافيزيقا. 

اإىل ما  النا�ص،  اأ�صياء  اإىل  اأقرب  بالأحرى،  هو، 

كان ي�صميه املفكر الياباين زوتزو ياناغي بـ" 

جمال الأ�صياء اليومية"، حني ل تعود الأ�صياء 

د اأدواٍت بقدر ما هي حالة عاطفية لل�صعر 
ّ
جمر

واملخيلة. ل اأريد ) ول قدرة يل على ذلك الآن( 

الوا�صعة  ة 
ّ
احلميمي العالقة  عن  هنا  اأحتّدث  اأن 

عادة  النا�ص  والأ�صياء.  الب�رش  بني  واملت�صابكة 

على  خطوًطا  يقروؤون  اأو  الأ�صجار  يكلمون  ما 

ونها 
ّ
ويتلم�ص مثال،  ال�صاي  اأوراق  اأو  احلجارة 

جبني  على  �صاخنة  ى 
ّ
حم  

ّ
اأم تتح�ص�ص  كما 

حوارات 

وجدت في غنائية 
بوسكيه حزنا 

دافئا وحسا مغايرا 
لشعراء آخرين 
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الأ�صياء  ميلكون  باأّنهم  النا�ص  �صعور  طفلها. 

ا، باأّنه يف و�صعهم اأن ي�صقطوا عليها معاين  حقًّ

القدرة  ميلكون  واأنهم  اخرتاعهم  من  واأ�صماء 

على فهمها اأكرث مما ينبغي. لكن جهة الأ�صياء 

يف هذه الن�صو�ص لي�صت كما هي الواقع، واإمّنا 

كما هي يف جهة املخيلة؛ ولي�صت دائما اأدوات 

يف  الآخــر  حلياة  عبور  واإمنــا  اأملكها.  ح�صية 

الأ�صياء؛ اأن تقيم بحياتك اأنت يف حياة الآخر، 

ه. 
ّ
لوقت من الأوقات وتقول ما تراه عنه وحت�ص

حلول  هي  مثال،  �صيمبور�صكا"،  اإىل  "ر�صالة 
�صاعر  مع  عالقته  يف  يتماهى  ل�صاعٍر   

ٌّ
�صعري

اآخر. كاأّنه يتكلم من داخل عامل الآخر. الأ�صياء 

ا من اأكرث من جهة واحدة. حني 
ًّ
ت�صتفزين �صعري

ل  حوله  جال�صا  اأتخيلني  ال�صيء،  اإىل  اأجل�ص 

كلها  جهاته  من  اأريــد(  هكذا  اأو   ( اأراه  اأمامه؛ 

باأكرث من خميلة.

 األ تتكلم اأنت وح�صب، بل اأن تتكلم الأ�صياء فيك 

عند  كما  الأ�صياء،  جتاه  احلالة  هذه  اأو  بلغتك. 

فران�صي�ص بوجن، يعي�ص فيها ال�صعر بني التنوع 

الالمتناهي  والختالف  للم�صاعر  الالمتناهي 

والإناء،  اجلدة   
ّ

ن�ص نقراأ  يجعلنا  ما  لالأ�صكال. 

اأ�صلب،  الأ�صياء  ه�صا�صة  باأن  املجموعة،  يف 

اأحيانا، واأقوى من حياة الإن�صان. لقد اأخذ مني 

واأنتظر  الأ�صياء"  من  الأخــرى  "اجلهة  النا�رش 

العام  هذا  قريبا  القارئ  اإىل  الكتاب  يخرج  اأن 

اجلديد.

  اأنت �صاعر مغرتب، هل الغرتاب عندك فردّي 

اأم كوين؟  

اأي  يف  غريب  اأو  مغرتب  بــاأين  اأ�صعر  ل  رمبــا 

ر�صت ل�صعور كهذا 
ّ
مكان. ول اأذكر يوما باأين تع

كثريون  ي�صعر  رمبا  اأمريكا.  اإىل  و�صويل  منذ 

الأليف؛  الأول  مكانهم  يرتكوا  اأن  بعد  بذلك 

اإليها،  ذهبوا  والتي  منها  جاءوا  التي  الثقافة 

اإىل  مكان  من  الإن�صان  فيه  ينتقل  الذي  العمر 

خمتلف  وحم�صن  كطبيعة  نف�صه  املكان  اآخر، 

نغادر  حني  لكّننا  لت؛ 
ّ
وحتــو اأثر  من  فيه  مبا 

عالمات  اأج�صادنا  يف  معنا  ناأخذ  اجلغرافيا 

ا ل تزول يف اأي مكان اآخر نحّل فيه. اأ�صعر 
ً
واآثار

ثانية  باأمكنة  الأول  مكاين  َل  اأَ�صِ باأين  دائما 

اأرجائها،  يف  اأكــرث  المــتــداد  فر�صة  واأمنحه 

�صياحة  يف  اأي�صا  هو  املكان  ذلك  باأن   
ّ

اأح�ص

اإليوت  كلمة  لعّل  الآخرين.  عند  و�صيف  معي 

الو�صول  ا�صتك�صافنا،  "نهاية  كله:  هذا  تلخ�ص 

لأول  عليه  ف 
ّ
فنتعر انطلقنا،  املكان حيث  اإىل 

مرة." ل �صك يف اأيّن ل اأعني بهذا املثال، رعب 

كلما  العامل؛  �صمت  من  امليتافيزيقي  با�صكال 

�صعرت  كلما  والعامل،  احلياة  عن  اأ�صياء  عرفت 

باأنك ل تعرف، فالإن�صان، بهذا املعنى، غريب 

حيثما كان.

حوارات 

حين نغادر 
الجغرافيا نأخذ 

معنا  في أجسادنا 
عالمات وآثارا  ال 

تزول في أي مكان 
آخر نحّل فيه 
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ـــرشح، وبـــاحـــثـــة يف  ـــ� �ــصــيــفــتــنــا كــاتــبــة م

ــة، ومــــدرب  ــي ــاف ــق ــث ـــات ال ـــص ـــدرا� قــ�ــصــايــا ال

املــ�ــرشحــي. ــــــــداع  الإب يف  مــعــتــمــد   دويل 

مبحافظة  1969م  عــام  �صيف  خــالل  ـــَدْت  ِل
ُ
و

ان، وتقيم 
َ
ظفار يف منطقة احل�صن ب�صلطنة ُعم

ا بالعا�صمة م�صقط، وح�صلت ناقدتنا على 
ً
حالي

بكالوريو�ص اللغة العربية واآدابها والفل�صفة من 

2002م  1995م، ويف عام  الأردنية  اجلامعة 

ـــي  الأدب الــنــقــد  يف  املاج�صتري  درجـــة  نــالــت 

م�صريتها  وتوجت  اجلامعة،  نف�ص  من  احلديث 

العربية  اللغة  يف  الدكتوراه  ب�صهادة  التعليمية 

2021م اخلام�ص  حممد  جامعة  من   واآدابــهــا 

الثقايف  م�صهدنا  يف  اأمكنة  عدة  اأديبتنا  تبواأت 

الُعماين، فهي ع�صو باجلمعية العمانية لل�صينما 

اإدارة  مبجل�ص  ع�صوا  كذلك  وكانت  وامل�رشح، 

وجمل�ص  والأدبــاء،  للكتاب  العمانية  اجلمعية 

كبري  عدد  يف  و�صاركت  الثقايف،  النادي  اإدارة 

بامل�رشح  جلنة  كرئي�ص  التحكيم؛  جلــان  من 

الدائري، ورئي�ص حتكيم م�صابقة م�رشح الكبار، 

ــزوى،  ن بــوليــة  املــ�ــرشحــي  الن�ص  وم�صابقة 

وع�صوية  الأول،  امل�رشحي  ظفار  ومهرجان 

لدول  الأهلية  الفرق  ملهرجان  الرئي�صة  اللجنة 

جمل�ص التعاون اخلليجي، وجلنة حتكيم وتقومي 

م�صابقة املنتدى الأدبي لعام 2005م يف جمال 

الق�صة واملقال وامل�رشح والرواية، حتت اإ�رشاف 

وغريها. وال�صباب  والريا�صة  الثقافة   وزارة 

امل�رشح  يف  املوؤلفات  من  العديد  لها  �صدر      

البئر،  احُلْلم،  الطعنة،  الزينة،  يوم  املعراج،   (

ولــهــا حتت  علياء وغــريهــا(،  الــبــوح  اأبــجــديــة 

والتي  "اآزاد"  بـ  املو�صومة  امل�رشحية  الطبع 

الفرقد  دار  عن  ـ  قليلة  اأ�صابيع  خالل  ـ  �صت�صدر 

العديد  لها  والــثــقــافــة  النقد  ويف  بــ�ــصــوريــا، 

جماليات  يف:  متثلت  والتي  ــدارات  ــص الإ� من 

والروؤية  امل�رشحي،  والإخراج  الدرامي  التاأليف 

مبعطفك  اإرِم  اخلليجي،  امل�رشح  يف  ال�صيا�صية 

يف  امل�رشحي  الن�ص  ومغامرة  الكر�صي،  فوق 

عمان، ما يوقظ القلب، والبنية ال�رشدية للق�صة 

2000م ـ   1980  ..  الق�صرية يف �صلطنة عمان 

مثل:  امل�رشحية،  العرو�ص  من  عدد  ولأديبتنا 

الذين على ميني امللك، �صالة من الربع اخلايل، 

واجل�رش. الرهينة،  علياء،  البوح  اأبجدية   البئر، 

وي�صهد لها الواقع الأكادميي ثراءها العلمي عرب 

حما�رشات تنت�رش فيها حلياتنا الأدبية ب�صلطنة 

م�صكالت  عــمــان،  يف  املــ�ــرشح  منها:  عــمــان، 

 النص المسرحّي 
الذي ال يشاكس 

هو نٌص ميت

حوارات 

لن أندهش إذا انتهى المسرح 
العماني إلى الذبول 

حاورها:  محمود قنديل

آمنة ربيع:  المسرحيون مسؤولون عن هذا الفشل

روائي وصحفي مصري
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الأنثى  �صورة  عمان،  يف  امل�رشحي  التاأليف 

الأ�ــصــوات  الق�صرية،  الق�صة  يف  وح�صورها 

 ال�رشدية احلكائية يف الن�ص الق�ص�صي العماين.

  بالإ�صافة اإىل بحوثها عن التجديد يف الكتابة 

التجريب  جماليات  منها  اخلليجية  امل�رشحية 

اخلليجي:  املــ�ــرشح  ن�صو�ص  مــن  منـــاذج  يف 

امل�رشح  يف  وبحوثها  ا، 
ً

منوذج الرميحي  حمد 

 العربي كخطاب ج�صد املراأة يف �صعداهلل ونو�ص.

   وقد احتفت بها الأقالم النقدية، فكتبت د. زينب 

"املعراج"، وتناولت  امل�رشحي  لوت عن ن�صها 

اأعمالها  يف  املــراأة  �صورة  الق�صابي  عــزة  د. 

عاملها  عن  عطية  ح�صن  د.  وحتدث  امل�رشحية، 

ح�صني  حممد  عامر  الباحث  وتقدم  الــدرامــي، 

اجلديدة  التاريخانية  للدكتوراه عن  باأطروحته 

متوكًئا  املــ�ــرشحــي  الن�ص  يف  ومتظهراتها 

امللك". ميــني  على  "الذين  م�رشحيتها   علي 

 وقد حالفتها �صتَّى اجلوائز والتكرميات، فكرمتها 

يف  املعظم  ال�صلطان  ــرم  ح اجلليلة  ال�صيدة 

املا�صي،  العام  العمانية  املراأة  بيوم  الحتفال 

العام  والحتــاد  الجتماعية،  التنمية  ووزارة 

للفنانني العرب، وامللتقي العلمي العربي الثالث 

العماين. امل�رشح  ومهرجان  الفنون،   مللتقى 

ونالت عرب رحلتها الطويلة الكثري من اجلوائز، 

من  امل�رشحية،  �صخ�صية  جائزة  منها:  نذكر 

اجلمعية  وجائزة  للم�رشح،  العمانية  اجلمعية 

الروؤية   ( موؤلفها  والأدباء عن  للكتاب  العمانية 

"ما  وكتاب  اخلليجي(  امل�رشح  يف  ال�صيا�صية 

يوقظ القلب يف الثقافة وال�رشد والنقد"، وجائزة 

"منتهى  رائعتها  عــن  م�رشحي  ن�ص  اأف�صل 

امل�رشح  مهرجان  من  الق�صوة"  منتهى  احلــب.. 

الكثري. وغريها   ،2006 عام  البحرين   مبملكة 

ــذا احلــــوار... ــان ه ــع د. اآمــنــة الــربــيــع ك     وم

الق�صة  كتابة  عن  اإرادت���ِك  بح�ش  ابتعدِت 

الن�ش  ���ص��ي��اغ��ة  ن��ح��و  واجت���ه���ِت  وال���رواي���ة 

ل؟ َحوُّ امل�صرحي، ما الأ�صباب وراء ذلك التَّ

مل تكن هناك اأ�صباب حمددة؛ لأنني يف احلقيقة 

ا 
ً
فعلي والرواية.  الق�صة  لكتابة  اأ�صعى  اأكن  مل 

كتبُت �رشًدا بعنوان )عنزة تعزف على الكمنجة( 

�رشفات  ملحق  يف  ُن�رِشت  �رشدية  كتابة  وهي 

اأنني  يل  تنباأ  قراأها  من  عمان.  بجريدة  اآنــذاك 

ح�صن  عند  اأكن  مل  لكنني  الرواية،  فّن  �صاأكتب 

امل�رشح  اإىل  اأنتمي  اأعماقي  يف  لأنني  الظن 

واإنكاراته.

"يوم  م�صرحيتك  اأ����ص���درِت   2014 ع��ام  يف   

ة عالقة بني الفكرة امل�صرحية  الزينة"، هل ثمَّ

يَنِة  الزِّ َيْوُم  َمْوِعُدُكْم  )َقاَل  القراآنية  والق�صة 

ًحى(؟ ا�ُش �صُ َواأَْن ُيْح�َصَر النَّ

العالقة املجازية القريبة تتمثل يف فكرة اللقاء 

والجتماع. لكن على م�صتوى املبنى واملحتوى 

الن�صاء.  عامل  اإىل  تنتمي  ة 
ّ
فامل�رشحي الدرامي؛ 

لعامل  خم�ص�صة  اأنها  ا 
ً
ظاهري اأو  ا 

ً
خارجي تبدو 

التزيني، ولكنها يف العمق كما اأردُت لها وفكرُت 

بالأقنعة  يحتفي   
ّ

ن�ص هي  معها،  وع�صُت  فيها 

الكثرية التي ترتديها املراأة لت�صرت بها ج�صدها، 

ن�ص  مع  ممتّدة  وكم�رشوع  كفكرة  اأي�صا  وهي 

�صابق �صدر عام 2008م بعنوان )مدونة ع�صق 

ديك اجلن(.

المسرح في 
ُعمان تتقاسمه 

جهات عدة وهذه 
القسمة ليست 

منتجة بالقدر 
المأمول 

حوارات 
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امل�صرحي،  الن�ش  تقدم  ُعَمانيَّة  كاتبة  ك��اأول 

ظل  يف  الُعَماين  امل�صرحي  الأدب  تقيِّمني  كيف 

مناف�صة عربّية �صر�صة؟

وجود مناف�صة نبيلة وكفوءة هذا هو املطلوب. 

عــدة،  جهات  تتقا�صمه  ُعــمــان  يف  واملــ�ــرشح 

هذه  ورمبــا  والــفــرق،  واجلامعات  كــالــوزارات 

نتجة 
ُ
م لي�صت  اجلميع  على  املتفرقة  الق�صمة 

اخلارجي  ال�صعيد  على  لكنها  املاأمول،  بالقدر 

تثمر يف م�صاركات خمتلفة لبع�ص الفرق وبع�ص 

ما  وليقدموا  فليتناف�صوا  امل�رشحيني  الكّتاب 

ي�صتطيعون.

�صاك�ص 
ُ
 امل�رشحي الذي ل ي

ّ
يظل عندي اأن الن�ص

على �صعيد امل�صمون اأو التجريب هو ن�ص ميت 

قليل  لعدد  الن�صو�ص  بع�ص  قراأت  وقد  ا. 
ً
متام

اأغلبها  فوجدُت  الهواة  والكاتبات  الكّتاب  من 

ووجودهم  اأ�صماءهم  حققوا  الذين  اأما  مدر�صي، 

فاأرجو لهم كل التوفيق والفالح.

ملمو�ص  تقدم  بــه  العربي   
ّ
املــ�ــرشحــي الن�ص 

خمتلفة  ا 
ً

ن�صو�ص ا 
ً
موؤخر قــراأت  جــدا.  وجميل 

لكاتبات خليجيات ومن م�رش واملغرب ولكّتاب 

فاأ�صعدتني  واملغرب  والأردن  ُعمان  من  ا  اأي�صً

ة واجلمالية. 
ّ
بع�ص الأطروحات احلواري

هناك ما ُي�صمى بوؤلف الن�ش امل�صرحي وموؤلف 

العالقة  اأن  يرى  وبع�صهم  امل�صرحي،  العر�ش 

بينهما مل تكن � يوًما � على ما يرام، فماذا ترين 

اأنِت؟

مثل  يخلق  الذي  الثقايف  الن�صق  ديدن  هو  هذا 

نحن  النهاية  يف  ال�صغرية.  ال�رشاعات  هــذه 

ل  وولــف  فرجينيا  بلغة  عاديني  كمتفرجني 

نهتم اإل بالفرجة وما تثريه فينا من اأحا�صي�ص 

متباينة، لكن عندما نقرتب من �صاحة ال�صتغال 

.
ّ
الأكادميي ُن�صدم بوجود هذا ال�رشاع اخلفي

ظاهريا، هناك عدة موؤلفني للعر�ص امل�رشحي: 

ي�صرتكون  والفنيون  والــدرامــاتــورج  املخرج 

جميعهم يف تاأليف العر�ص على اخل�صبة، وكذلك 

اجلماعي  التاأليف  من   
ٌ
ن�صيب لهم  املمثلون 

الذي  املوؤلف   
ّ

الن�ص م�صتوى  وعلى  للعر�ص. 

موؤلٌف  فهناك  الكتابة  بوا�صطة  تثبيته  جرى 

 واحد وله اأحني القبعة.
ٌّ
حقيقي

مناخنا  ه��ل جت��دي��ن يف  ن��ظ��رِك،  م��ن وج��ه��ة 

عرو�ش  بتقدمي  ي�صمح  ما  اخلليجي  ال�صيا�صّي 

 � قبل  من   � نعتربه  ا  كنَّ ما  تتجاوز  م�صرحية 

خطوًطا حمراء؟

   تبدو العالقة ما بني العر�ص امل�رشحي الذي 

احلمراء  اخلطوط  يتجاوزوا  اأن  �صّناعه  يريد 

على  ال�صيا�صية  الرقابة  اأو  ال�صيا�صي  واملناخ 

بالطرح  لي�ص  وهذا  جًدا.  غريبة  عالقة  امل�رشح 

مي 
ُ

اجلديد. على �صبيل التمثيل، لحظت اأن ما �ص

بالربيع العربي 2011م قد جعل رقابات بع�ص 

ال�صارمة  رقابتها  �صغط  من  تتخفف  الوزارات 

ا 
ً
�صخ�صي والفرق.  الكّتاب  بع�ص  املوجهة جتاه 

الفرق  بع�ص  هناك  لكن  ذلــك؛  معي  يحدث  مل 

اأن  لنا  امل�رشحية قدمت عرو�صها كما يريدون 

الأرجح  احلمراء!  اخلطوط  جتاوزت  اأنها  نعتقد 

لهم  وجتيز  عنهم  تر�صى  لل�صلطة  كّتاب  هناك 

اإىل  بالنظر  اأخــرى  ناحية  من  اأعمالهم.  تقدمي 

وبعد  اليوم،  اخلليجي  ال�صيا�صي  املناخ  مفهوم 

يهرب  لذلك  اختلفت،  القاعدة  2011م  اأحداث 

وامليثولوجيا  الرمز  توظيف  اإىل  الكّتاب  بع�ص 

ليمرروا  احلــداثــة  بعد  ما  وتقنيات  والأقنعة 

اأف�صل  ــا  واأن ال�صلطة.  ت�صاك�ص  التي  اأعمالهم 

ات 
ّ
لفظة ال�صلطة لأنها اأعمق وتغو�ص يف الذهني

الثقافية ويف املرجعيات. اأما امل�رشح ال�صيا�صي 

اآليا  توظيفا  توظيفها  يجِر  مل  اأنواعه  فجميع 

املطلوب،  هــذا  ولي�ص  اخلليجي،  امل�رشح  يف 

املجتمع  حــاجــات  مــن  النابع  التوظيف  بــل 

الرقابة  قب�صة  اإن  تقديري  يف  اته. 
ّ

ومتغري

يف  مغلفة  اأراهــا  تارة  عــادت؛  اليوم  احلديدية 

قالب "�صوكليت"، وتارة يف هجوم �رش�ص وحاد 

يوظف بعض 
الكتاب الرمز 
والمثيولوجيا 

لتمرير أعمالهم 
التي تشاكس 

السلطة 

حوارات 
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ي�صارك فيه جهات رقابية عديدة تبداأ مبكتب اأو 

دائرة للرقابة وينتهي بال�صو�صيال ميديا! 

امل�رشح  يف  ال�صيا�صية  )الــروؤيــة  كتابي  يف 

2016م  عام  ال�صادر  ة( 
ّ
ن�صي درا�صة  اخلليجي 

املتعلمة  والــنــخــب  ــرق  ــف ال دور  اإىل  اأ�ــــرشت 

امل�صتنرية للفرق امل�رشحية اخلليجية. 

ونو�ش"  "�صعداهلل  ع��ن  حت��دث��ِت  واأن  �صبق 

بحفاوة �صديدة، هل تعتربينه مثلِك الأعلى؟

ل. لي�ص مثلي الأعلى، ولكنني �صاأظل اأتكلم عنه 

ال�صيء  ن�صو�صه  من  تعلمُت  لأنني  بحفاوة؛ 

امل�رشحي  بيانه  يف  وجــدت  وكــذلــك  الكثري، 

يف  يل  دالة  ة 
ّ
مهم عالمات  مبثابة  اأطلقه  الذي 

�صعداهلل  ا. اجلميل يف 
ً
الثقايف م�رشحي م�صواري 

ة 
ّ
ة والوجداني

ّ
ونو�ص هي تلك النتقالت املعرفي

للم�رشح  مفهومه  يف  النظر  عيد 
ُ
ي جعلته  التي 

ا�صتمتعت  لقد  التنويري.  ومل�رشوعه  ولكتابته 

ذلك  اأفعل  زلت  وما  م�رشحياته  بع�ص  بتحليل 

ب�صغف وحمبة وتقدير.

الُعَماين  امل�صرح  اإن  النقاد يقول:  اأحد  �صمعُت   

مدلاًل  لحًقا  و�صيخبو  نور،  ومي�ش  �صوى  لي�ش 

نود  وت��راج��ع��ه،  النتاج  بانح�صار  ذل��ك  على 

تعقيًبا منِك؟

هذا  �صاحب  ا�صتند  مـــاذا  على  ـــرف  اأع ل     

اإذا  ا 
ً
كثري اأُده�ص  لن  ا 

ً
مو�صوعي لكنني  ــراأي،  ال

امل�صاألة  الــذبــول.  اإىل  العماين  امل�رشح  انتهى 

عن  ال�صابق  �صوؤالك  ويف  ال�صيء.  بع�ص  معقدة 

املناف�صات  ظل  يف  عمان  يف  امل�رشحي  الأدب 

اأن  اإىل  ـــرشُت  اأ� قــد  كنُت  العربية  امل�رشحية 

عديدة،  موؤ�ص�صات  تتقا�صمه  ُعمان  يف  امل�رشح 

�صبيل  على  م�صجع.  غري  النتاج  الأ�صف  ومــع 

الُعماين،  للم�رشح  جمعية  لدينا  كان  التمثيل 

مع  دجمها  وجرى  باإلغائها  وزاري  قرار  �صدر 

اجلمعية العمانية لل�صينما! ويف ظل وجود عدد 

كل  يف  املنت�رشة  امل�رشحية  الفرق  من  كبري 

تنتظم  اأن  الفرق  هذه  جميع  ت�صتطع  مل  ُعمان، 

لإنتاج  اإبان وجود اجلمعية  وا�صح  يف جمهود 

عمل م�رشحي كبري، ومل تنجح يف تكوين جملة 

م�رشحية ومل تنجح يف اإ�صدار كتب. 

الأوىل عن هذا  بالدرجة  امل�رشحيون م�صوؤولون 

اأنهم جنحوا  لك  �صيقول  ولكن هناك من  الف�صل، 

يف تاأ�صي�ص موقع، و�صاركوا يف بع�ص الفعاليات 

الحتفالية. �صيقول اآخرون اإن غياب الدعم املايل 

امل�رشحي  للعر�ص  جمهزة  خ�صبة  وجود  وعدم 

من  ويقلل  اخلطط،  بتعرّث  ي�صي  كاماًل  جتهيًزا 

حجم الطموح. هذا هو الواقع الذي نعي�صه، ولكن 

علينا النظر كذلك اإىل الفرق امل�رشحية اخلا�صة 

التي ا�صتطاعت اإقامة مهرجاناٍت حملية واأخرى 

الفرق تعرثت  عربية على نفقتها اخلا�صة. هذه 

اليوم ب�صبب من قلة الدعم وب�صبب جائحة كوفيد 

مينع  ولن  الأمــل،  مينع  لن  كله  هذا  لكن   ،19
�صبابية  طاقات  بوجود  ال�صتمرار  من  امل�رشح 

ل�صت مت�صائمة يف  اأنا  للم�رشح.  �صادقة عا�صقة 

عادت قبضة 
الرقابة الحديدية 

اليوم ؛ تارة 
مغلفة في قالب 
»شوكليت« وتارة 
في هجوم شرس 

وحاد 

حوارات 
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املطلق، ول اأريد اأن اأكون مت�صائمة. �صاأظل اأحلم 

بامل�رشح وبوجوده وبا�صتمراره. 

يف ت�صورِك، هل هو حقيقيٌّ ما ُيَقال عن الأدب 

اأغ��وار  �صرب  عن  ع��اج��ًزا  م��ازال  اإن��ه  العماين: 

املراأة باأحا�صي�صها وم�صاعرها يف مواجهة القهر 

الذكوري الذي تتعر�ش له؟

اأن  اأ�صتطيع  ل  املطلق.  يف  اإجابة  عندي  لي�ص 

ا. هذا النوع من الأ�صئلة 
ً
ا جاهًزا ونهائي

ً
اأقدم راأي

التي تبحث عن )احلقيقي( ت�صعني يف اأزمة مع 

ا؛ 
ًّ
واإبداعي ا 

ً
ومعرفي ا 

ً
فل�صفي )احلقيقة(  مفهوم 

بال�صبط  احلقيقي  ذلك  هو  ما  اأدري  ل  لأنني 

اآخر.  اأدب  اأي  اأو  العماين  الأدب  عن  قال 
ُ
ي الذي 

امل�صاألة تبداأ من �صوؤال تب�صيطي لننتهي معه يف 

تحف للحياة العمانية! �صاأفهم �صوؤالك على نحو 
ُ
م

اأغوار  �صرب  امل�رشحي  الن�ص  ا�صتطاع  هل  اآخر: 

 
ّ

الن�ص اأحا�صي�صها؟ �صاأقول لك ل.  املراأة بجميع 

ة وجمانية، 
ّ
امل�رشحي اقرتب من مناطق �صطحي

لكنه مل يغ�ص يف العمق. ل اأظن اأن املجتمعات 

لأّن  كله،  راأيه  يقول  اأن  اأدبها  ا�صتطاع  ة 
ّ
العربي

تعديل  اأجــل  من  جمتمعاتنا  يف  املــراأة  حــراك 

ا، 
ً
م�صتمر يــزال  ما  ال�صخ�صية  ــوال  الأح قوانني 

والنظرة الذكورية للمراأة على اأنها كائن �صعيف 

اإىل  يحتاج  احلراك  يزال  ما  ت�صاعد.  يف  وه�ص 

املزيد من التعبري. لكن �صوؤالك ي�صعى اإىل تقدمي 

الأدب  وهــذا  العماين،  بـــالأدب  كاملة  اإحــاطــة 

على  ا�صتغالت  هناك  الرواية  ففي  جًدا.  وا�صع 

امل�صكلة  ووجه  متباينة،  اجتماعية  م�صتويات 

ا 
ً
و�صعر )�رشًدا  العماين  لالأدب   

ّ
النقدي النتاج  اأن 

نقدية  لدرا�صات  يخ�صع  مل  خمتلفة(  ودرا�صات 

اأر�صية  اأنها تنطلق من  ومعرفية جاّدة، مبعنى 

فل�صفية ومعرفية تهتم بالعملية الإبداعية دون 

النزلق اإىل املحاباة واملجامالت. 

كان لِك ا�صرت�صاٌل حمموٌد عن البنية ال�صردية 

للفن الق�ص�صي ب�صلطنة ُعَمان، اأين تقع الق�صة 

الُعَمانية الق�صرية بني اأترابها العربّية؟

ا توقفُت عن اخلو�ص يف هذا 
ً
ا وجمالي

ً
   �صخ�صي

لكنني  امل�رشح.  اإىل  اجتهت  لأنني  املو�صوع 

العمانية  فالق�صة  والطالع  املتابعة  حيث  من 

الأ�ــصــوات  بتعددية  جميلة  ح�صا�صية  متتلك 

واختيار ثيمات املو�صوعات والأفكار، وقد حقق 

ح�صورها يف امل�صهد العربي وجوًدا جيًدا متّثل 

يف امل�صاركة يف العديد من امل�صابقات العربية 

وو�صولها اإىل بع�ص مراكز الت�صفيات املتعلقة 

ر  اأتذكَّ املعروفة.  واخلليجية  العربية  باجلوائز 

العربي  الثقايف  امل�رشوع  م�رشوع  ال�صدد  بهذا 

جمموعة  منه  �صدر  الــذي  امل�صموع(  )الكتاب 

ق�ص�ص يف غاية املتعة واجلمال )اأرخ�ص ليايل( 

ليو�صف اإدري�ص، كان طموحي اأن حتظى الق�صة 

الق�صرية العمانية مب�رشوع مثل هذا، لأن البيئة 

يجهله  جميل  ثقايف  مــوروث  لديها  العمانية 

املثقف العربي، وكنت قد تناولت هذه الإ�صارة 

يف مقالة يل بعنوان )ِكَتاب ُعماين يف جريدة(.

بع�ش  اإل��ي��ه  ذه��ب  م��ا  على  موافقتك  م��دى  م��ا   

ن�صائي"  "اأدب  اأو  ن�صوي"  "اأدب  بوجود  النقاد 

امل�صطلح  يعني  وم��اذا  امل��راأة  تكتبه  ال��ذي  وهو 

بالن�صبة اإليِك؟

   يحظى هذا امل�صطلح بتفكيك م�صتمر وا�صتغال 

من لدن العديد من الباحثات والباحثني العرب 

امل�صطلح  هذا  اأن  تبيان  وينبغي  العرب.  وغري 

اأ�صا�صية هي الختالف ما  قد انطلق من قاعدة 

اإىل  النــزلق  معه   
ّ
وجر والأنوثة،  الذكورة  بني 

و�صعيات تناق�ص بع�ص المتيازات التي ميتاز 

فالرجل  املــراأة؛  به  تت�صف  ما  على  الرجل  بها 

املــراأة  بينما  والإيجابي  والعاقل  الأقــوى  هو 

والن�صوية  وال�صلبية.  والعاطفية  الأ�صعف  هي 

ما  ولكن  حداثات.  كاحلداثة  مثلها  ن�صويات، 

اإنتاج  اأن  اأتفق  مل  اأم  اتفقت  �صواء  هنا،  همني 
ُ
ي

الن�صوي  الفكر  اأوقـــع  الإمــربيــالــيــة  املــقــولت 

العربيات  الن�صويات  من  التعميم،  اأخطاء  يف 

ن�صائي  اأدب  هــل  ناحية،  ــن  وم والــغــربــيــات. 

لم يستطع النص 
المسرحي سبر 

قضايا المرأة، 
اقترب من 

مناطق سطحية 
ومجانية ، لكنه لم 
يغص في العمق

حوارات 
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Feminist يقت�رش على ما تكتبه الن�صاء من 
يتعلق   Feminism ن�صوي  اأم  و�صعر؟  �رشود 

التي  النقدية  التيارات  اأو  املذهبية  بالدعوات 

الذكورية  القيم  جتاه  ــراأة  امل حترير  اإىل  تدعو 

املت�صورة عن املراأة والرا�صخة يف الثقافة؟ اأرى 

اأنه ل �صحة دقيقة لهذا الطرح الذي يذهب اإليه 

بع�ص النقاد كاأننا نقول بوجود اأدب رجويل اأو 

ن�صائي  اأدب  وجود  اإزاء  متفوق،  فوقي  ذكوري 

ثانوي �صعيف!  

 � ع��ام  ب�صكل   � الأدب  مالمح  ه��ل  باعتقادِك، 

اُوز جائحة "كوفيد 19"؟ �صتختلف بعد جَتَ

جائحة  لأّن  الختبار  قيد  زال  ما  ال�صوؤال  هذا 

كوفيد 19 مل تقل كلمتها النهائية بعد! والعقل 

وتوجيه  ال�صناعة  عنا�رش  دير 
ُ
ي الذي  الأداتــي 

العامل  تق�صيم  على  للحفاظ  ي�صعى  الــقــرارات، 

متجان�صة  فــقــرية،  واأخـــرى  غنية  �صعوب  اإىل 

ومتغرية، حقرية وحمرتمة! وال�صوؤال عن مالمح 

الأدب القادم هو �صوؤال ي�صب يف �صكل املجتمع 

ويتعامل  الأدبية  الأنواع  �صينتج  الذي  الب�رشي 

معها. ل اأعرف بال�صبط ما الذي �صيحدث، ومن 

اأو  �صيء  نهاية  نعلن  واأل  نعرف  اأّل  لنا  اجليد 

اختفاءه اأو تغريه.  

احلديث  ف��ريوز:  اللبنانية  املطربة  عن  قلِت   

معها يوحي لك اأنك خارج من الزمن واجلغرافيا 

والتاريخ، ما مدى تاأثري الغناء يف بوتقة الكاتب 

الإبداعية؟

"التاأثري اأ�صبه باخل�صارات التي مينحها البع�ص 
اآخرين"  من  ننالها  التي  الأربــاح  ت�صاوي  لنا، 

اأمــاين  ال�صديقة  املبدعة  الكاتبة  تقول  كما 

ا، لكل مبدع اختياراته ال�صخ�صية 
ً
�صليمان. فعلي

فريوز  واملو�صيقى.  والفقد  والوجع  ال�صفر  مع 

فنانة ا�صتطاعت اأن جتمع ال�صعوب على �صوتها 

لفريوز  اأ�صتمع  وعندما  الهادئة.  و�صخ�صيتها 

اب بذلك ال�صعور امُلحفِّز لالنعتاق والنطالق 
َ

اأُ�ص

وتاأملي  والــزمــن.  والتاريخ  اجلغرافيا  خــارج 

احلديث  الزمن  مفهوم  ت�صوغ  كاأنها  لأغانيها 

لي�صتوعب املا�صي والراهن بوا�صطة اللغة.

والبهجة  مالحمك  تفارق  ل  التي  البت�صامة   

التي تبدو عليِك واملرح الذي � دوًما � ي�صافحِك، 

َعاَلَم يدل ذلك؟

التاأويل لالآخر، لكنها يف  اأترك  اأن  اأحب  اأحياًنا 

ولل�صوت  لالأمل  تنت�رش  ابت�صامة  هي  العمق 

الداخلي  واليقني  اأعماقي،  ي�صكن  الذي  الداخلي 

باأن العامل بالرغم من القبح والأمرا�ص والأوبئة 

النفق  نهاية  يف  بد  ل  النفعي  الأداتــي  والعقل 

هناك عنزة تعزف على الكمنجة. واأحب اأن اأعتقد 

نعم  وم�صريه؟  قدره  الإن�صان  يختار  هل  بذلك. 

يختاره، وهكذا اأختار اأن اأحافظ على ابت�صامتي.

اجلديدة  اأطروحاتك  عن  ُتكلمينا  اأن  لك  هل 

القادمة يف جمالت؛ امل�صرح والنقد والأن�صطة 

الثقافية املائزة؟

ئلت هذا ال�صوؤال اأن لدَي ما يكفي 
ُ

اأجيب غالًبا اإذا �ص

وقت  يف  اأعمل  قادمة.  �صنوات  خلم�ص  اخلبز  من 

�صابق على النتهاء من درا�صة نقدية يف عدد من 

قراءات  ح�صيلة  الكتاب  �صيكون  الأدبية،  الأنواع 

والطرب  وال�رشد  وال�صينما  امل�رشح  يف  متباينة 

الأ�صيل، توقفت يف منت�صفه لأ�صباب تتعلق باأزمة 

النتهاء  على  اأعكف  وحاليا   19 كوفيد  جائحة 

ان م�رشحيان واآخر مرتجم. 
ّ

منه. هناك اأي�صا ن�ص

هذا ُيذكرين مبقولة حول اإنتاج الكتب. قراأتها يف 

رواية �صائقة بعنوان )مانديل بائع الكتب القدمية( 

فلماذا ُن�رشِّ على الكتابة ون�رش اجليد منه؟ اجليد 

الكتب  ُننتج  اإننا ل  ال�صارد:  يقول  لأننا كما  فقط. 

اإّل لكي نبقى على �صلة بالب�رش فيما وراء املوت، 

فنذوُد بذلك عن اأنف�صنا �صّد العدو الألّد لّكل حياة، 

�صّد الزمن الذي مي�صي.. �صد الن�صيان. 

تمتلك القصة 
العمانية تعددية 

في األصوات 
والموضوعات 

وحققت حضورها 
في المشهد 

العربي جيدا

حوارات 
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ملف - غالب هلسا

صاغ نّصه بإزميل التجربة من 
مادة الحياة الخام، مؤّثثا مدّونَته 

السردية باليومّي والهامشّي
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ملف - غالب هلسا

اإذا كان من و�صٍف يليق باحلياة التي عا�صها 

 18  -  1932 دي�صمرب   18( هل�صا  غــالــب 

ل  التي  "الرتاجيديا"  فهو   ،)1989 دي�صمرب 

 جهٍد لنلحَظها بينما تنب�صط 
َ
 كبري

ُ
يتطّلب الأمر

 هذه احلياة وتفا�صيلها اأمامنا.
ُ
وقائع

 وطنه 
ُ
املرء يغادر  "الرتاجيديا" اأن  األي�ص من 

قًا ب�صبب 
َ

الح
ُ
وهو ما زال يف مقتبل ال�صباب، م

العوا�صم  اأمــواج  فتتقاذفه  ـــه،  واآرائ اأفــكــاره 

وطــرداً،  وترحياًل  وح�صاراً  ت�صييقًا  واملــدن 

عينيه  مغِم�صًا  ولكْن  ل؛ 
ّ
الأو مكانه  اإىل  ليعود 

يف كفن؟! هي ذي حكاية غالب الذي ُنقل اإىل 

ى بعد 33 عامًا من رحلٍة لهثٍة مل 
ّ
وطنه م�صج

يتوقف فيها عن الن�صال وال�صتباك والقب�ص 

على املبداأ وتكري�ص مقولة "املثقف الع�صوي".

ما  منها على  بّد  ل  الرتاجيديا كان  لكن هذه 

احلياة  مادة  من  ه 
ّ

ن�ص املبدُع  لي�صوغ  يبدو، 

 
ّ
باليومي وليوؤّثث  التجربة،  باإزميل  اخلــام 

لقد  واأكــرث؛  بل  ال�رشدية،  نَته 
ّ
مدو  

ّ
والهام�صي

كرهًا  مار�صه  –الذي  الــرتحــال  هــذا  مّكنه 

ر 
رُّ
الت�صو اقرتاح  اأو  روؤيته  تقدمي  من  وطوعًا- 

ه، من منظاره الذاتي، جتاه الكتابة 
ّ

الذي يخ�ص

وجتاه عامل؛ فاألغى مطمئّنًا امل�صافَة يف اأحيان 

 انف�صاًل بني 
َ
ر

َ
كثرية بني الروائي وبطله، ومل ي

اأحد  يف  ن�صاٌل  فالكتابة  واملنا�صل،  الكاتب 

ب�صرٍب  عليه  غالب  ا�صتغل  ما  وهو  وجوهها، 

الذي  اخلاّلق  مل�رشوعه  الدعائم  لري�صي  واأناة 

اأراد له البقاء، وهو ما كان!

وحت�رش  ه 
ّ

ن�ص مع  تتعالق  غالب  �صريَة  ولأّن 

يف ثناياه �رشاحًة وتلميحًا على حّد �صواء، قد 

يكون من املفيد اأن نطّل على املحطات الفارقة 

فيها، لأنها متنحنا املفاتيح ال�رشورية لوعي 

جماهيلها.  وا�صتكناه  وا�صتبطانها  جتربته 

فلكّل حمطة ظالُلها واأ�صداوؤها واأثرها املمتد 

فيما اأجنزه غالب من روايات وق�ص�ص وفيما 

.
ّ
كتبه م�صتبكًا مع الراهن الثقايف وال�صيا�صي

القريبة  مــاعــني؛  قريته  الطفل  غـــادر  فقد 

اإىل  "احلا�رشة"،  عن  ة 
ّ
الَق�صي لكن  جغرافيًا 

العا�صمة، ليم�صي �صنوات اليفاعة يف مدر�صة 

وما  والعائلة.  بالأهل  �صلته  قطعت  داخلية 

مع  موعد  على  كان  حتى  الثانوية  اأنهى  اإن 

الفائت،  الــقــرن  اأربعينيات  اأواخـــر  بـــريوت، 

لدرا�صة  فيها  الأمريكية  باجلامعة  ملتحقًا 

 أعده وقدمه: جعفر العقيلي

لم يكن »أدباتيا« 
وحسب؛ بل أحد 

أبرز المثقفين 
المنشغلين 

بالفكر والسجال 
السياسي

كاتب وإعالمي أردني

غالب هلسا في الرحلة المضنية

بطولة الروائي وتجربة المناضل 
وتراجيديا الحياة
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اإمتام  له  تتِح  مل  الظروف  اأن  غري  ال�صحافة، 

ن�صاطات  بعد م�صاركته يف  اعُتقل  اإذ  درا�صته، 

فاأخرجه  اللبناين،  ال�صيوعي  احلــزب  نّفذها 

ان )1951(.
ّ
�صقيقه من ال�صجن واأعاده اإىل عم

ال�صيا�صية  ملواقفه  ال�صاب  ُلوحق  الأردن  ويف 

ال�صيوعي  للحزب  منا�رشاً  وكان  املعار�صة، 

حيث  بغداد  اإىل  داً- 
َ
–مطار ف�صافر  الأردين، 

العراقي  ال�صيوعي  احلزب  �صفوف  يف  انخرط 

مغادرة  اإىل  ا�صُطر  اأنه  اإّل   ،)1951-1953(

 ،1952 الثاين  اأعقاب هبة ت�رشين  العراق يف 

على  �صاهداً  فيها  واأقـــام  م�رش  اإىل  ه 
ّ

فتوج

الي�صار  العالقة بني  حقبة مف�صلية يف تاريخ 

الع�رشين  القرن  خم�صينيات  يف  وال�صلطة، 

اأنباء  وكــالــة  يف  هناك  وعمل  و�صتينياته، 

اأملانيا  اأنباء  وكالة  يف  ثم  اجلديدة،  ال�صني 

ل من م�رش اأواخر �صنة 
ِّ
ح

ُ
الدميقراطية، اإىل اأن ر

1976، بعد �صهر ق�صاه يف ال�صجن مل�صاركته 
ت على امل�صار التطبيعي 

ّ
يف ندوة ثقافية احتج

فالتجاأ  تت�صح يف حينه،  بداأت مالحمه  الذي 

اإىل العراق جمدداً. 

وحني �صاقت الدروب يف وجه غالب ل�صتباكه 

بريوت  نادته  املهادنة،  ورف�صه   
ّ
بال�صيا�صي

)1979( مبا كانت متور به من تفاعالت على 

الفل�صطيني  والوجود  الأهلية  احلرب  اأر�صية 

اإىل  فان�صم  جنوبًا،  للمحتّل  املقاومة  وفعل 

�صفوف الثورة الفل�صطينية، مدافعًا مع الرفاق 

عن الثورة/ احللم خالل احل�صار "الإ�رشائيلي" 

ترحال جديد  نف�صه يف  ثم وجد   ،1982 �صنة 

اإىل اليمن )عدن(، فاإثيوبيا، فاأملانيا )برلني(، 

م�صرية  يف  ــرية  اأخ حمطًة  دم�صق  اإىل  ومنها 

يوم  م�صت�صفياتها  اأحد  يف  تويف  اإذ  الرتحال، 

الأخرية  رحلته  كانت  ثم   .18/12/1989
التي  "ماعني"  قريته   

َ
�صطر مًا 

ّ
ميم ى؛ 

ّ
م�صج

�صهدت تفترُّح وعيه بذاته وعلى احلياة. 

هذا  يف  التفا�صيل  بع�ص  ر�صد  �صئنا  ما  واإذا 

اأن  جنــد  لــالغــرتاب،  الطويل  الزمني  اخليط 

جــزءاً  يكون  اأن  على  حري�صًا  ظل  "غالب" 
مع  وم�صتبكًا  وال�صيا�صي  الثقايف  احلراك  من 

ال�صارع والنا�ص يف كّل حمطة يحّل بها، حتى 

انتقالية، غري  باإقامة ق�صرية/  الأمر  لو تعّلق 

مكرتٍث بالعواقب، وما اأكرث ما كانت وخيمة! 

الأطول  القاهرة هي  اإقامة غالب يف  اأن  ومبا 

من  كان  فقد  عوا�صم،  من  عداها  مبا  مقارنًة 

الطبيعي اأن يكون لها التاأثري الأكرب يف �صوغ 

�صخ�صيته الثقافية وتاأطري م�صريته الإبداعية، 

الذي ميكن  نتاجه  انعك�ص بجالء يف  ما  وهو 

من خالله معاينة ان�صغالته الثقافية والأدبية 

والفكرية والفل�صفية وال�صيا�صية بو�صوح. 

اأّن غالب ا�صت�صاغها  "البعرثة" التي يبدو  هذه 

عليها،  واعتاد  نف�صه  وّطــَن  اأن  بعد  لها 
ّ
وتقب

جعلتنا اإزاء �صخ�صياٍت عّدة له، بعدد الأماكن 

تظهر  املرّكب  الن�صيج  هذا  ويف  عرفها،  التي 

 على 
ّ
مالمح غائرة لغالب "الأردين"، الذي األح

ا�صتعادة م�صاهد الطفولة يف رواياته وق�ص�صه 

دون  الأوىل  والتجربة  الأول  باملكان  حمتفيًا 

اأن يخفي حنينه اجلارف لهما. وعلى ما يقول 

ر مثل 
ّ
اأن يعم النف�ص  مقربون منه، كان ميّني 

 
َ
هواء جمــدداً  عيناه  تتنّف�ص  واأن  وجــّده،  اأبيه 

الوطن الذي غادره ق�رشاً، لكن القدر قال كلمته 

الف�صل، وكانت على خالف ما اأمَل البطل وما 

خّطط! 

اأن يكتب ال�صطر الأخري  اإذن، مل يتحقق لغالب 

مرابع  من  مقربٍة  على  احلياتية  مدونته  يف 

ن�صو�صه،  يف  اأبطاًل  ا�صتحالوا  الذين  الأهــل 

اأثـــرياً  منهاًل  احلياتية  طقو�صهم  وظــهــرت 

ما  جّل  يف  فيه  باملخبوء  ي�صتعني  ومنجمًا 

�صخ�صيته  اأّن  يوؤكد  اأن  يحاول  كاأمنا  كتب، 

الفريدة ت�صّكلت من مزيٍج كان للطبيعة والبيئة 

ما عا�صه يف  واأن  فيه،  البالغ  اأثرها  املحيطة 

اًل"، 
َّ
"متخي ولي�ص   

ٌ
واقــع البعيدة  ال�صنني  تلك 

يف  والت�صورات  باخليالت  ا�صطبغ  لو  حتى 

منَتجه الأدبي.

ملف - غالب هلسا

بسبب مواقفه 
وأفكاره.. تقاذفته 

أمواج العواصم 
والمدن تضييقاً 
وحصارًا وترحياًل 

وطردًا
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هذه الرحلة امل�صنية التي كان للطريِق فيها اأن 

املركبة  الهوية  �صاحب  املبدع  خطواِت  تقود 

التعبري-   
ّ
�صح -اإن  "جغرافيًا"  امللتب�صة  اأو 

ة 
ّ
نوعي اأدبية  اأعمال  عن  النهاية  يف  اأثمرت 

اأكدت فرادة التجربة وخ�صو�صيتها وخلودها. 

 املــقــروئــيــة الــعــالــيــة التي 
ّ

وهـــذا مــا يــفــ�ــرش

الكبرية  امل�صافة  رغم  غالب  كتب  بها  حتظى 

ن�رشها. اأو  كتابتها  وقــت  عن  تف�صلنا   التي 

وكتبه  وترجماته  وق�ص�صه  غالب  فروايات 

كاأنها  ل 
َ
ُتتداو والتنظريية  والنقدية  الفكرية 

من  تناول   
َ
مو�صع تزال  وما  موؤخراً،  �صدرت 

النقاد واملفكرين لي�ص على م�صاحة اجلغرافيا 

اأو�صع  نطاق  على  بل  فح�صب،  ارتادها  التي 

طروحات  من  فيها  ما  اأّن  على  تاأكيداً  بكثري، 

ال�صتباك رغم   على 
ٌ
للزمن وقادر  

ٌ
وروؤى عابر

 الظروف وتبدرُّل الأحوال. 
رُّ

تغري

غالب  طفولة  �صهد  الــذي  البلد  الأردن،  ففي 

و�صباه ومطالع �صبابه، اأعيدت طباعة اأعماله 

الأدبية غري مرة بعد رحيله، بعد اأن كان يجري 

ها وتناُقلها 
ُ
يف زمن "الأحكام العرفية" تهريب

اليد،  بخّط  واأحيانًا  ا�صتن�صاخها،  بعد  اً 
ّ
ــرش �

�صمعوا  الذين  وع�ّصاقه  غالب  ملريدي  ليت�صنى 

ا�صتلهمت  التي  وهــي  قراءتها،  الكثري،  عنه 

ة ن�صف 
ّ
حياة هذا املبدع يف بيئٍة "ن�صف بدوي

ة" دفعته اإىل كتابة ن�ص ما يزال الرهاُن 
ّ
َفالحي

بامتياز. حداثويًا  ن�صًا  بو�صفه  جاريًا   عليه 

 قرن من حياته، 
َ
ويف م�رش التي احت�صنت ربع

تعالقوا  ومن  جمايليه  لدى  الوفاء  �صمة  َتربز 

اإن هناك  اأو ا�صتبكوا به وبكتاباته، حتى  معه 

�صيما  الأدباء امل�رشيني، ل  درجه �صمن 
ُ
ي من 

اأنه كان يتحدث اللهجة امل�رشية بطالقة. 

الن�صو�ص  تــتــواتــر  ــا،  ــوري ــص و� لــبــنــان  ويف 

اإن�صانًا  ت�صتعيده  التي  والدرا�صات  واملقالت 

جتربته  يف  املعتمة  الزوايا  وت�صيء  ومبدعًا، 

اأرجاء  ويف  والن�صالية.  والإبداعية  الإن�صانية 

بحوث  جتربته  عــن  ُقــدمــت  العربي  الــوطــن 

ودرا�صات م�صتفي�صة، واأطروحات اأكادميية يف 

املاج�صتري والدكتوراه.

ولأّن ال�صخ�صية التي �صدر عنها غالب تبدو ملن 

يعاينها مرّكبة وتنطوي على اأكرث من م�صتوى، 

فمن البديهي اأن تّت�صع مظلة منجزه الإبداعي)1( 

والكتب  والق�ص�صية،  الروائية  الأعمال  لت�صمل 

والكتب  وال�صيا�صية،  والــفــكــريــة  الــنــقــديــة 

)جميعها  امل�رشحيات  عن  ف�صاًل  املرتجمة، 

ومن  "التلفون"،  بعنوان  واإحــداهــا  مفقودة، 

بينها م�رشحية ُقدمت يف عر�ص تدريبي على 

خ�صبة امل�رشح القومي يف القاهرة(.

جمرد  يكن  مل  "غالب"  اأن  يت�صح  وبــذلــك، 

الق�صرية  ة 
ّ

الق�ص اأو  الرواية  يكتب   "
ّ
"اأُدباتي

املثَقّفني  اأبــرز  اأحــَد  زمنه،  يف  كان  بل  فقط، 

بال�صيا�صة  املن�صغلني  الع�صويني،  الــعــرب 

ال�صاعني  ال�صيا�صي،  وال�صجال  والثقافة والفكر 

اإىل فهم طبيعة ال�صخ�صية العربية، واملنفتحني 

على العامل تثاقفًا وتبادًل فكريًا.

جائزَة  نح 
ُ
م هل�صا  غالب  اأن  بالذكر   

ٌ
جدير

 2007 عام  يف  الآداب  يف  التقديرية  الدولة 

هذه  ــّدت 
ُ
وع وفاته(،  على  عامًا   18 بعد  )اأي 

للمبدع  ونهائيًا"  "اأخرياً  ا�ــصــرتداداً  اخلطوة 

التي  ته" 
ّ
"اأردني على  ر�صميًا  وتاأكيداً  الراحل، 

العرفية  الأحكام  اإبان مرحلة  اأُغفلت  اأو  بت 
ِّ
ُغي

و1989   1956 عامي  بني  ا�صتمرت  التي 

تًا- 
ّ
–واإن مي اإىل وطنه  )للمفارقة؛ عاد غالب 

ال�صيا�صي منهيًا  النفراج  �صهد  الذي  العام  يف 

تلك احلقبة املظلمة!(.

ال�صياق،  هــذا  يف  الــدللــة  ذات  الأمـــور  ومــن 

بعد  جاء  الدولة،  جوائز  باأرفع  الفوز  هذا  اأّن 

منحها  بــالإمــكــان  لي�صبح  نظامها  تعديل 

مل�صتحّقيها من الراحلني بعد اأن كانت ح�رشاً 

على الأحياء، وكان غالب يت�صدر قائمة اأولئك 

 النبذُة التي و�صعتها 
َ
الراحلني! وتلفت النتباه

اإذ  فوزه،  عند  بهل�صا  للتعريف  الثقافة  وزارة 

في عام 1979 
نادته بيروت بما 

كانت تمور به من 
تفاعالت على 
أرضية الحرب 

األهلية والوجود 
الفلسطيني
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ويف  املنفى"،  يف  "ُتويّف  عبارة:  فيها  وردت 

هذه العبارة الق�صرية ما فيها من اإقراٍر بق�صوة 

 راأي، مل يكن له من 
َ
ال�صلطة حني تطارد �صاحب

�صالٍح �صوى قلمه!

جائزة  الأردنيني  الكّتاب  رابطة  اأن�صاأت  وقد 

الثقايف"،  لالإبداع  هل�صا  غالب  "جائزة  با�صم 

يف  العرب  والنقاد  الأدبـــاء  من  لعدد  نحت 
ُ
م

قدت موؤمترات نقدية 
ُ
دوراتها املختلفة، كما ع

تقديراً  ا�صمه  حتمل  اأو  جتربته  تتناول  عــدة 

نة ال�رشد العربي.
ّ
للمكانة التي احتّلها يف مدو

لتجربة  الــذي تخ�ص�صه          امللف  يف هذا 

على  عّدة  �رشفات  من  اإطــاللٌت  هل�صا،  غالب 

ل�صتبيان  حماولٍة  يف  وممتدة،  ثرية  جتربة 

مالمح اخل�صو�صية ومواطن الفرادة فيها. وقد 

وعي فيها التنوع، مبا يغطي م�صاحة وا�صعة 
ُ
ر

لنف�صه،  ر�صمها غالب  التي  الكلية  ال�صورة  من 

يف ممار�صته وكتابته وتنظريه وتطبيقه.

ملف - غالب هلسا

ثِّق بعد مماته. ففي الرواية  ُ
ّقق وو

ُ
مع وح

ُ
1.�صدر لغالب كتب عديدة، منها ما ُطبع يف حياته، ومنها ما ج

�صدر له:

."ال�صحك"، رواية، ط1، دار العودة، بريوت، 1970. 

."اخلما�صني"، رواية، ط1، دار الثقافة اجلديدة، القاهرة، 1975. 

."ال�صوؤال"، رواية، ط1، دار ابن ر�صد، بريوت، 1979.

."البكاء على الأطالل"، رواية، ط1، 1980.

."ثالثة وجوه لبغداد"، رواية، ط1، اآفاق للدرا�صات والن�رش، نيقو�صيا، 1984.

."�صلطانة"، رواية، ط1، دار احلقائق، بريوت، 1988. 

."الروائيون"، رواية، ط1، دار احلقائق، بريوت، 1988.

ويف الق�صة:

."وديع والقّدي�صة ميالدة واآخرون"، ق�ص�ص، ط1، دار �صالح الدين، القد�ص، 1969.

."زنوج وبدو وفالحون"، ق�ص�ص، ط1، دار امل�صري، بريوت، 1976.

ومما �صدر له يف جمالت النقد والفكر وال�صيا�صة:

."العامل ماّدة وحركة"، درا�صات يف الفل�صفة العربية والإ�صالمية، ط1، دار الكلمة، بريوت، 1980.

."قراءات يف اأعمال: يو�صف ال�صايغ، يو�صف اإدري�ص، جربا اإبراهيم جربا، حّنا مينه"، ط1، دار ابن خلدون، 

بريوت، 1981.

."اجلهل يف معركة احل�صارة"، فكر، ط1، دار احلداثة، بريوت، 1982.

ان، 
ّ
."نقد الأدب ال�صهيوين.. درا�صة نقدية اأيديولوجية لأعمال عامو�ص عوز"، دار التنوير العلمي، ط1، عم

 .1995
."اأدباء عّلموين.. اأدباء عرفتهم"، مقالت )جمع وحتقيق: ناه�ص حرّت(، ط1، املوؤ�ص�صة العربية للدرا�صات 

والن�رش، بريوت، 1996.

الثمانينيات"،  عقد  يف  الفل�صطينية  ال�صاحة  يف  الطبقي  ال�رشاع  يوميات  احلزينة..  النهاية  ."اختيار 

مقالت نقدية ودرا�صات فكرية )اإعداد وتقدمي: ناه�ص حرّت(، ط1، دار املحرو�صة، القاهرة، 1996.

موؤ�ص�صة  ط1،  حرّت(،  ناه�ص  واإعــداد:  )جمع  فكرية  ودرا�صات  نقدية  مقالت  احلرية"،  من  ."الهاربون 

النت�صار العربي، بريوت، 2008.

ومما �صدر برتجمته من الإجنليزية:

."فوكر" لـ مايكل ملجيت، ط1، املوؤ�ص�صة العربية للدرا�صات والن�رش، بريوت، 1976.

."برنارد �صو" لـ اأ.م. جب�ص، ط1، ط1، املوؤ�ص�صة العربية للدرا�صات والن�رش، بريوت، 1977.

."جماليات املكان" لـ غا�صتون با�صالر، درا�صة، ط1، دار اجلاحظ، بغداد، 1980. 

."احلروب ال�صليبية" لـ عامو�ص عوز، ط1، دار النت�صار العربي، بريوت، 2008.

. "احلار�ص يف حقل ال�صوفان" لـ جي. دي. �صالينجر، دار املدى للثقافة والن�رش، دم�صق، 2007.

هوامش
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هل�صا  غالب  نتاج  على  نقف  اأن  ن�صتطيع  ل 

قة 
ّ
القرائي اإل يف كتابه الذي تركه �صذراٍت مفر

معن بعد وفاته حتت عنوان 
ُ

ب�صورة مقالت، ج

الكتاب  فهذا  عرفُتهم"،  اأدباء  عّلموين،  "اأدباء 
بني  ت 

ّ
جــ�ــرش التي  العربية  الكتب  اأهــم  مــن 

الثقافتني العربية والعاملية يف جمال الرواية، 

وعاينت اأثر الرواية الغربية يف الرواية العربية 

ب�صورة  اأو  تثاقف  ب�صورة  الأثر  هذا  جد 
ُ
و اإن 

ن�صٍج على منوال.

وقفة مع العنوان

لعّل هذا العنوان )اأدباء عّلموين، اأدباء عرفتهم( 

ولكّنه  هل�صا،  غالب  �صاحبه،  �صنع  من  لي�ص 

ين�رشها  كان  ثقافية  حلقات  ل�صل�صلة  عنوان 

املحقق  وقام  ال�صورية،  "الثورة"  �صحيفة  يف 

)ناه�ص حرّت( بن�رشها وتبويبها فيما بعد يف 

كان  هل�صا  باأن  منه  ا 
ً
ا�صت�صعار نف�صه،  العنوان 

هذا  يحمل  كتاب  يف  احللقات  تلك  ن�رش  ينوي 

ففي  ذلــك،  يف  م�صيبا  كــان  ولعّله  العنوان، 

ات الكتاب الكثري مما ي�صري اإىل ن�ص غالب 
ّ
طي

�رشاحًة على تاأثره باأدباء بعينهم كـ"فوكر".

ما الجديد؟

العربي،  الأدب  يف  جديدا  نوعا  الكتاب  ميثل 

رمبا، هو بني ال�صرية الذاتية وال�صرية الثقافية، 

نف�صه  الكاتب  و�صع  التي  املكانة  عن  ف�صال 

اأْثرت  التي  والأطــر  ع�رشه،  يف  فيها  وثقافته 

اجلريئة  النقدية  واللمحات  الأدبية،  جتربته 

التي قدمها للثقافة العربية.

ميثل هذا الكتاب مفتاحا �رشوريا لقراءة عامل 

والنقدي،  والق�ص�صي،  الروائي،  هل�صا  غالب 

الوقوف  وتاليا  املواهب،  متعّدد  وال�صيا�صي، 

الــذي  الأمـــر  وهــو  عــنــده،  الكتابة  وعــي  على 

جتاهله النقاد يف تناول ال�صخ�صيات الثقافية 

الأدبية املوؤثرة يف الوطن العربي، لأن الكتابة 

ت�صدر عن وعي خا�ص، ول بد من �صرب عوامل 

املبدعني  عن  الكتابة  لت�صتويف  الوعي  هــذا 

�رشوطها.

حكاية الزير ال�صامل واأثرها يف �صخ�صية غالب 

 اأدبه �رشورية لدرا�صة رواياته، فمنها 
ّ
هل�صا ثم

ن�صتطيع الولوج اإىل عوامله الروائية والأدبية، 

ل  وفالحون"  وبدو  "زنوج  يف  ال�صيخ  فق�صوة 

نعرفه،  الذي  هل�صا  غالب  جمتمع  من  تتاأتى 

قراءاته مفتاح 
لعالمه  الروائي، 

ووعيه الكتابي

حكمت النوايسة
ناقد وشاعر أردني 

يمارس الجدل ويقدم رؤية عميقة 
حول قراءاته

"أدباء عّلموني، أدباء عرفتهم"
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من  قادمة  اأ�صطورية  اأجــواء  من  تاأتي  واإمنــا 

مع  اإليه  اأ�صار  الــذي  هل�صا  ل 
ُ
وتعام الــقــراءة، 

"الزير  عــنــوان  حتــت  مو�صع  غــري  يف  الغجر 

ال�صعبية عن  احلكاية  ب 
ّ
ت�رش �صامل" متاأتٍّ من 

ا�ص، قاتل كليب. 
ّ
اأ�صل الغجر، واأّنهم اأحفاد ج�ص

ــُة  ــرواي ال �صكتت  الــتــي  "اجلليلة"  �صخ�صية 

لها  ر�صم  فيها،  كثرية  تفا�صيل  عن  ال�صعبية 

تفترُّح وعي  التي يريدها، وهنا  غالب مالحمه 

يقراأ،  فيما  الفراغ  يكمل  الروائي  بداأ  اإذ  اآخر؛ 

ويحاول عدم ترك فراغ فيما يكتب عندما يجد 

ملء الفراغ �رشوريا.

على  "اجلليلة"  �صخ�صية  �صحب  ـــه  اإّن حتى 

بني  معركة  حدثت  القرية  من  امراأة  �صخ�صية 

تدِر  فانق�صم ولوؤها، ومل  واأهلها،  اأهل زوجها 

ليمالأه  جاهزا  الفراغ  كــان  هنا  تذهب؛  اأيــن 

القارئ/ غالب هل�صا.

"ستيفنسن"

يف  هل�صا،  غالب  القارئ  "�صتيفن�صن" جند  مع 

ت�صّكل  يف  هل�صا  غالب  الروائي  وجند  قراءته، 

اأو  اخلــوف،  جماليات  بني  يربط  حيث  وعيه، 

والتلّقي  الكتابة  وجماليات  الناعم،  اخلوف 

"ال�صهم  روايــة  يف  "�صتيفن�صن"  اأدب  يف  معا 

الأ�صود"، وقبلها، وفق قراءته، "جزيرة الكنز".

الــروايــة  اأفــكــار  مغالبة  اإىل  هل�صا  يذهب  ل 

الــقــارئ  م�صهد  لنا  ير�صم  ـــا  واإمن مــبــا�ــرشة، 

تعرف  مل  التي  ال�صغرية  القرية  يف  الفتى 

بجانبه،  الفانو�ص  ي�صع  حيث  بعد،  الكهرباء 

ليايل  يف  ــص،  الأر� على  فر�صته  على  متمددا 

موح�صة! ـــة  رواي ــراأ  ــق وي املــوحــ�ــصــة،   الــقــريــة 

ال، 
ُ

م�صهد ال�صهم القادم من الغابة الذي قتل رج

امل�صهد  الكنز"،  "جزيرة  يف  ارة 
ّ
البح وم�صهد 

املوح�ص املرعب، هذان امل�صهدان لي�صا ابتداعا 

لعامل روائي خميف، واإمنا هما مدخالن لقراءة 

اإن  الأر�صطي  بالتطهري  وربطه  "�صتيفن�صن"، 

اأراد القارئ، وربطه بالطفولة الإن�صانية العامة 

بطفولته  عميقة  مفاتيح  عن  والبحث  اأراد،  اإن 

ل  هل�صا  غالب  قــراءة  ففي  اأراد؛  اإن  اخلا�صة 

�صيء ياأتي جمانا، واإمنا نقراأ الأدب بنا، نحن 

الأداة الأوىل لقراءة الأدب، هكذا كان ما ميكن 

تلخي�صه من العنوان الذي جعله "روبرت لوي 

�صتيفن�صن".

النقدية لغالب هل�صا تاأتي من قراءة  القراءة 

بنية الرواية، ومفتاح البنية الروائية عنده هو 

ال�صخ�صية الروائية، هكذا نراه يلّخ�ص املدخل 

خالل  من  الروائية  ال�صخ�صية  قــراءة  اإىل 

"التو�صيف"، ثم ما وراء هذا التو�صيف، فهو 
نيت 

ُ
ب �صيلفر" قد  "لونغ جون  �صخ�صية  يرى 

، امللحمي 
ّ
 وتفا�صيلي

ّ
من م�صتويني: ملحمي

بال�صخ�صية  املــزروع  بالرعب  املرتبط  هو 

من  له  الفندق  �صاحب  تخويف  خــالل  من 

منت�رش  البناء  وهذا  واحدة"،  ب�صاق  "الرجل 
ا، 

ّ
يف املالحم كلها تقريبا، وقد يكون ت�صويقي

يكون  وقد  ا، 
ّ
تخويفي يكون  وقد  نادر،  وهذا 

 
ّ
حُلمًة تنبني عليها الرواية، ولكن اأثره �صيمتد

ا يف اأنف�ص الأطفال اإىل ما ل نهاية، وكم 
ً
رعب

خفنا نحن اأبناء القرى من "اأبو عيون قزاز" 

مثال.

اأن  اأردنــا  اإن   :
ّ
مهم اأمر  اإىل  هل�صا  نظرنا  يلفت 

على  و�صخ�صياتها  واملالحم  الأ�صاطري  ن�صقط 

�صها يف هذا الواقع، فاإنها تفقد هذه 
ّ
الواقع ونكر

واقعيتها.  اإىل  ف�صيئا  �صيئا  الأ�صطورية، وتعود 

ويحّدثنا عن اأمر حدث معه جتاه امراأة اتخذت 

عًدا �صبه اأ�صطوري ويت�صابق الرجال يف ك�صب 
ُ
ب

مودتها، فيجدها عادية، ووفق اإجابة والدته، 

يجد اأن جمالها عادي اأي�صا.

املدخل الذي يلمحه غالب يف بناء "�صتيفن�صن" 

هي  �رشا�صة  الأ�صد  ال�صخ�صيات  اأن  لل�صخ�صية، 

بالعاهات  م�صابني  اأ�صحابها  يكون  التي 

)الأعمى، ومدمن اخلمر، وذو ال�صاق الواحدة(.

أكمل غالب 
هلسا فراغات 

الحكاية الشعبية 
فيما يخص 

"الجليلة" و"الزير 
سالم"
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"همنغجواي"

يف  باأثره  "همنجواي"  لدرا�صة  غالب  د 
ّ
ميه

تراوح  كانت  التي  العربية  الرواية  الثقافة/ 

ــن الــغــرب  ــني الــرومــانــ�ــصــيــة املــنــ�ــصــوخــة م ب

"همنجواي"  وبــني  ال�صرتاكية،  والواقعية 

اخلا�ص؛  والتاأثري  اخلا�صة  املدر�صة  �صاحب 

ال�صخ�صية  معامل  ير�صم  اأن  ا�صتطاع  الذي  فهو 

هذه  ويلّخ�ص  بــالأو�ــصــاف،  مثال  ة 
ّ
اليهودي

ال�صخ�صية باأّنها ل ت�صتطيع العي�ص دون حدود، 

امل�صتويات  يف  املعادي  بالعامل  الإح�صا�ص 

وال�صيا�صية  والقت�صادية  الجتماعية  كافة: 

"همنجواي"  اأ�صلوب  اإىل  ينقلنا  ثم  واحلربية... 

يف بناء الفن الق�ص�صي، والأ�صلوب الذي ي�رشك 

فيه القارئ عنوًة يف ا�صتكمال التلقي اأو اإكمال 

الثغرات يف الن�ص من خالل تقدمي الن�صو�ص 

يرتك  الــذي  التكثيف  على  القائمة  املتوترة 

بثقافته  ي�صتكمل   
ّ
ثم ليت�صاءل  للقارئ  جمال 

املكان عند  يتحدث عن  وكذا   .
ّ

الن�ص اخلا�صة 

د اإطار، واإمنا جزء 
ّ
"همنجواي"، فهو لي�ص جمر

من ر�صم معامل ال�صخ�صية، ول ميكن ا�صتيعاب 

ال�صخ�صية دون املكان يف العمل الق�ص�صي اأو 

الروائي.

"جون دوس باسوس"

يقف  "با�صو�ص"  بحياة  تعريفه  خــالل  مــن 

لــديــه،  الــهــويــة  م�صكلة  عــنــد  هل�صا  غــالــب 

لكانت  الــكــتــب  "لول  مــقــولــتــه  ويــقــتــطــف 

الأطراف". مرتامية  عــاريــة،  غرفة   حياتي 

الثقافة  �صطوة  ال�صطور  بــني  غــالــب  ويــقــراأ 

الذي  للما�صي  وت�صفيتها  احلديثة  الأمريكية 

هو  "الوعظ"  اأّن  اإىل  لي�صل  الهوية،  له  ميثل 

اأداة الكاتب احلقيقية ملواجهة ت�صييع الهوية، 

"اإن كل  ويختار منه عبارة ميدح بها الواعظ: 

من ي�صتطيع اأن يواجه الآخرين مبا ل يحبون 

�صماعه هو يف حقيقة الأمر واعظ".

-كما  املــا�ــصــي  عــن  "با�صو�ص"  دفـــاع  اإن 

وعــن  ــــروح،  ال عــن  دفـــاع  هــو  هل�صا-  يـــرى 

القت�صادي  الوح�ص  واإبعاد  الروحية،  احلياة 

والت�صارعي يف احلياة الأمريكية.

ي�صل  "با�صو�ص"   
َ

اأ�صلوب ا�صتعرا�صه  وبعد 

بنية  )با�صو�ص(  روايات  بنية  "اإن  نتيجة:  اإىل 

عقلية ت�صتمد حياتها من التاريخ ب�صفته قوة 

معا�رشة تعي�ص بيننا، اأو تراثا جميدا اأهملناه، 

يتوجب  ما  اإن  نتفاداه...  اأن  علينا  خزيا  اأو 

)دو�ص  روايات  من  به  يخرج  اأن  القارئ  على 

والجتماعية  الروحية  القيم  هو  با�صو�ص( 

الكامنة وراءها".

التعلم من الرواية

"احلرية  عليها"،  �صابقة  لي�صت  "قوانينها 
اأن  ميكن  "الرواية  خارجها"،  من  ل  منها 

تكون عقلية وذهنية".. بهذه املقولت يعلن 

اأطلقوا  الذين  النقاد  اأّنه يخالف  غالب هل�صا 

هذه ال�صفة على روايات "با�صو�ص" العقلية، 

العقلية  هــذه  مثل  راأى  قــد  بــاأنــه   
ّ
ويحتج

"د�صتويف�صكي"  مثل  الروائيني  اأف�صل  عند 

غرين" و"كامو" من  و"بريخت" و"غراهام 

ِقبل نقاد بارزين.

ملف - غالب هلسا

تستمد بنية 
روايات باسوس 

حياتها من التاريخ 
بصفته قوة 

معاصرة تعيش 
بيننا، أو تراثا مجيدا 

أهملناه، أو خزيا 
علينا تفاديه
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ف اإلبداع توقُّ

"با�صو�ص" يف �صن  وعن توقف الإبداع لدى 

باملو�صوع  مرتبط  اأّنــه  هل�صا  يرى  مبكرة، 

فعندما  النف�صية،  املبدع  طاقة  يف  ل  نف�صه 

ا مو�صوعا فاإنه �صيكتب 
ً
ل يعود املبدع واجد

عن الال�صيء، و"با�صو�ص" ا�صتنفد املو�صوع. 

لل�صعب:  الطاغية  كقول  اأمثلة  ي�رشب  وهو 

توؤيدوين"،  اأن  يف  الكاملة  احلرية  "اأعطيكم 
يف  "با�صو�ص"  مثل  كاتب  يجده  ما  وهــذا 

ــو كاتب  املــو�ــصــوعــات الــتــي طــرحــهــا، وه

روحاين اأ�صال، وكتب كل ما يريد تقريبا، مع 

بقاء �صعلة الإبداع تبحث عن مو�صوع جديد. 

الروائية  "با�صو�ص"  بثالثية  هل�صا  ويتمثل 

ال�صخمة )الوليات املتحدة الأمريكية( التي 

بلغت األفا وخم�صمئة �صفحة.

اإننا نرى يف قراءة غالب الناقد لـ "با�صو�ص" 

الذي  العار�ص  هل�صا  نراه يف غالب  ما  غري 

يقلب الكتاب بني اأيدينا ليدّلنا على مفرداته. 

اإنه ينفذ اإىل اأعماق "با�صو�ص"، تلك الأعماق 

التي  احلـــوار  مقتطفات  مــن  تتاأتى  الــتــي 

تقنيات  على  للدللة  هل�صا  اإياها  يناولنا 

جديدة يف الرواية، هي: 

املجتمع  ــعــب/  ــت ال بــعــد  الـــراحـــة  تقنية 

الراأ�صمايل، وتقنية خيبة الأمل التي مينحها 

معطيات  خمرجات/  يف  "با�صو�ص"  تاأمل 

كونه  مع  للراأ�صمالية،  املتوح�ص  الوجود 

اإن  الف�صفا�صة.  املعاين  بهذه  معنيا  لي�ص 

ي�صجعنا  الــذي  احل�صيف  الناقد  هنا  هل�صا 

على قراءة "با�صو�ص" دون اأن يفر�ص علينا 

طريقا للقراءة، وذلك بف�صله بني "با�صو�ص" 

كما هو، وبني روؤيته له.

"فوكنر"

ينظر غالب هل�صا يف قراءته لـ"فوكر" فيما 

دوافعه  وعن  كتابته  عن  الكاتب  هذا  يقوله 

اأهم ما يف هذا، وهو متعة  لها، ويقف على 

اأنه يقراأ قراءة الآخرين  الكتابة نف�صها. كما 

الروح  من  القراءة  هذه   
ّ
خلو يف  وينظر  له، 

الروحاين  اجلنوبي  املجتمع  تدرك  ل  لأنها 

لأهــل  الجتماعية  ــاة  واحلــي لـ"فوكر"، 

الكّتاب  يف  "فوكر"  اأثر  يقراأ  كما  اجلنوب. 

الذين تاأثروا به، حتى لو مل يعرتفوا بذلك.

هذا  اأن  يف  فيتمثل  بـ"فوكر"،  راأيــه  اأمــا 

بعيدا  طازجة،  ذكريات  اإىل  يعيدنا  الكاتب 

"تزويقها"، متخل�صني من قدرتها على  عن 

الظروف  حتكمه  ملا  اخل�صوع  اأو  التخّفي، 

املحيطة بتلك الذكريات.

ذكاءنا،  يخاطب  "همنغواي  هل�صا:  يقول 

يواجهون  وهم  الآخرين  عامل  اإىل  يقودنا 

�صياقات  لنا  با�صو�ص يك�صف  اخلطر، ودو�ص 

ة 
ّ
ر�صمي لغة  باأقنعة  املقّنع  املبتذل  اخلطاب 

يخاطب  فــاإنــه  فــوكــر،  ــا  اأم وميتة،  فخمة 

جتاربنا الأ�صد عمقا، والأكرث لب�صا".

فهم  يف  "فوكر"  مـــن  هــلــ�ــصــا  ــتــفــاد  ا�ــص

حامل  وفهم  حامله،  خــالل  مــن  التاريخ 

يف�صل  الــتــاريــخ، ومل  مــن خــالل  الــتــاريــخ 

عابرة. بنظرة  و�صاحبها  الأ�صطورة   بني 

وقّلما ي�صتفي�ص روائي كما ا�صتفا�ص هل�صا 

باحلديث عن اأثر "فوكر" يف رواياته، حتى 

التي  املفا�صل  من  الكثري  على  يقف  ــه  اإن

روايات  يف  "فوكر"  من  اأخذها  اأّنــه  ي�صعر 

"ال�صحك"، و"ال�صوؤال"، و"�صلطانة"، و"زنوج 
وبدو وفالحون".

عند  هل�صا  عليها  يقف  اأ�صا�صية  ثيمة  ثمة 

فوكر وهي: "اأّن الوقائع وال�صخ�صيات يعاد 

اإنتاجها يف الثقافة اجلماعية للب�رش: 

د 
ّ
مبجر ينتهي  ل  الواقع  يف  احلــدث  اأن   

ْ
اأي

م�صفاة  عرب  ب 
ّ
يت�رش اأن  بعد  بل  وقــوعــه، 

اإليه،  وت�صيف  فيه،  ر 
ّ
حتــو التي  اجلماعة 

وحتذف منه، وتلقي عليه اآمالها وخماوفها 

ملف - غالب هلسا

هلسا: همنغواي 
يخاطب ذكاءنا، 

وباسوس 
يكشف لنا 

سياقات الخطاب 
المبتذل، وفوكنر  

يخاطب تجاربنا 
األشد عمقا
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ي�صبح  فقط  ذلــك  عند  روؤيــتــهــا...  واأ�صكال 

الواقعة،  يحكي  مزدوجة:  وظيفة  ذا  تاريخا 

لها، يف الوقت ذاته، اإىل تاريخ للب�رش".
ّ
ويحو

اأن   
ّ
بد ل  رواية   

ّ
اأي الروحية ملجتمع  احلياة 

يراه  ما  وهــذا  الــروايــة،  من  ن�صيبها  تاأخذ 

غالب يف "ال�صخب والعنف"، وهذا ما يف�رش 

يف  ومعطياتها  القرية  ابن  هو،  رواياته  به 

يف  حياته  معظم  عا�ص  ــذي  ال وهــو  اأدبـــه، 

هذه  اأعــمــق  يف  ــا  ورمب العربية،  احلــوا�ــرش 

احلديث:  العربي  الأدب  يف  تاأثريا  احلوا�رش 

القاهرة.

تيسير السبول

يتوقف  ال�صبول،  تي�صري  حلياة  قراءته  يف 

وينظر  اليوم"  منذ  "اأنت  روايته  عند  غالب 

الت�صظي  رواية  اأّنها  ويرى  اإليه من خاللها، 

اجلاهلية  بالق�صيدة  رمبا  والتاأثر  والتداعي 

يف  الكبري  العربي  احللم  ف�صل  واكت�صاف 

حتقيق �صيء، فكان اأن اأ�صبح منوذج تي�صري 

ا على ال�صباب العربي كله.
ً

ال�صبول منوذج

تي�صري  عند  احلـــاد  الــوعــي  على  يقف  اإنـــه 

بالكتابة،  الوعي  هذا  جتّلى  وقد  ال�صبول، 

وهذا من نادر الأمور، فالكتابة فيها م�صافة 

للتاأمل واملعاودة، ولكن تي�صري ترك روايته 

كما هي، بت�صّظيها وت�صترُّتها، ورمبا يف عدم 

متا�صكها اإّل يف البنية العميقة، وهي البنية 

الكامنة يف نف�ص البطل )عربي( الذي انهارت 

اأحالمه جميعها اأمامه.

اأمام  نف�صها بخجل  املقالة تنهي  تكاد هذه 

العنوان الذي اختارته: )غالب هل�صا قارئا(. 

تناول  يف  املالمح  بع�ص  عند  وقفنا  فقد 

غالب ملا قراأ، ورمبا حتتاج الوقفة املطولة 

يف  القراءة  هذه  اأثــر  لدرا�صة  مطول  بحثال 

قراءة  قبل  الكتاب  هذا  يقراأ  مل  ــن 
َ
وم اأدبــه. 

ناق�صة  قراءته  تبقى  نقديا،  هل�صا  غالب 

الن�صف، فغالب الروائي هو غالب املتثاقف 

مع الأدب العاملي، وال�صادر عن اأ�صالة، ول 

اإل  العاملي يف رواياته  الأدب  اأثر  اإىل  ي�صري 

التقى  التي  املواطن  اإىل  اإ�صارته  خالل  من 

فيها مع روائي قراأ له، فاكت�صف اأّن ما كتبه 

هو يتوافق مع روؤيا ذلك الروائي.

ا قراأ، تكاد 
ّ
اإّن قراءة ما كتبه هل�صا غالب عم

ا كافيا 
ّ
تلّخ�ص ما قراأ، وتعطي انطباعا عام

ال�صخ�صية  روؤيته  مع  قراأه،  الذي  العمل  عن 

ت�صتبطن  عميقة  روؤيــة  وهي  قــراأ،  ما  جتاه 

الأعمال  واأمــا  خا�صة،  الإبداعية  الأعمال 

اخلــا�ــص،  اجلـــدل  ميــار�ــص  ــه  فــاإّن الفكرية، 

وينطلق من الإيديولوجيا التي يعتنقها.

ملف - غالب هلسا

استفاد هلسا 
من "فوكنر" 

فهم التاريخ من 
خالل حامله، 

ولم يفصل 
بين األسطورة 

وصاحبها بنظرة 
عابرة



نزوى العدد 107 يوليو 2021
152

لم يكن هلسا رجل 
تنظير فقط ، بل 
سعى إلى التغيير 

والتأثير 

كل مدينة منحته سحرا ومعنى 
جديدا في أعماله الروائية 

خيري الذهبي 
كاتب وروائي سوري

رمبا يكون هذا مقايل الرابع اأو اخلام�ص عن 

�صديقي غالب هل�صا، الذي لن اأن�صى �صنوات 

ال�صداقة الطويلة التي جمعتنا، عرب عديد من 

مدن العرب، ولن اأن�صى كيف كانت �صداقتنا 

ا 
ّ
عم خمتلفًا  �صكاًل  مدينة  كل  يف  تاأخذ  تلك 

ودم�صق..  بــريوت  اإىل  القاهرة  من  قبلها، 

ان. فقد ق�صى غالب اأيامه الأخرية 
ّ
واأخرياً عم

الآن منفاي  اأعي�ص  واأنا  يف مدينتي دم�صق، 

ان، منتظراً الرحيل اإىل 
ّ
الثالث يف مدينته عم

منفاي الرابع.. تقاطعت بنا الأقدار وتبادلنا 

الأدوار: القوي وال�صعيف، املنفي وامل�صتقر، 

اأعي�ص  التي  ان 
ّ
عم يف  والــقــارئ...  الكاتب 

من  تبقى  ما  واأرى  اأجتــول  �صنتني  منذ  بها 

كتبه،  �صاهدتها يف  التي  هل�صا  غالب  عوامل 

يف  و�صفها  التي  ان 
ّ
عم اأدراج  اأمام  اأنحني 

والأغــوار،  ومادبا  معني  واأزور  »�صلطانة«، 

عنها  وكتب  ال�صاب  غالب  عرفها  التي  تلك 

ان 
ّ
يف منفاه.. واأبادله الأدوار؛ فاأكتب يف عم

عن دم�صقي وغوطتها و�صوريا وتفا�صيلها.

كنت اأ�صمع عن غالب منذ دم�صق، اأي منذ كنت 

�صابًا يف بدايات معاركي مع القلم، كنت اأقراأ 

�صد  الن�صال  يف  بها  �صارك  التي  كتاباته 

الذي كانوا يطلقونه  ال�صم  ال�صتعمار )وهو 

ال�رشق  يف  للغرب  العدوانية  التدخالت  على 

ال�صعيف اأ�صعفه طوُل الزمن الذي كان فيه 

ال�رشق ي�صتعمر ال�رشق(!

كان وعي غالب كبرياً يف معرفة ماأزق الأمة 

ت�صليلنا  احلكام  يحاول  ما  ولي�ص  احلقيقي 

حــول  تتمحور  جانبية  مــعــارك  عــرب  ــه  ب

على   
ّ
الغبي وال�رشاع  والأديـــان  الطائفية 

ال�صلطة يف البالد العربية، كانت بغداد اأوىل 

ت �صبحة عالقات 
ّ
حمطات تغريبته، حتى كر

اإىل  ــريوت  ب مــن  العربية  ــدن  امل مــع  غالب 

القاهرة ودم�صق وبريوت جمدداً و�صنعاء ثم 

ان جملَّاًل 
ّ
دم�صق حتى عودته احلتمية اإىل عم

 بالعَلم الأردين ومنها اإىل معني م�صقط راأ�صه..

ومعنى  �صحراً  غالب  متنح  مدينة  كل  كانت 

فل�صفة  يف  يتاأمل  جتعله  لل�رشق،  جــديــداً 

يعي�صها  كان  التي  اليقظة«  »حلم  وتقنية 

�صخ�صيًا واعتمدها يف اأغلب اأعماله الروائية 

كمفتتح لل�رشد، فمن بغداد �صاهد العرب من 

املدينة  وبــادل  ــداً،  اأب غريه  ي�صبه  ل  منظار 

»ثالثة  روايته  فاأهداها  نف�صه،  الع�صَق  تلك، 

التي  اجلميلة  الرواية  تلك  لبغداد«،  وجــود 

ملف - غالب هلسا

رفيق المدائن العربية
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بيروت هزيمته 
الثانية بعد بغداد، 

واستعصاء 
المثقف أمام 

السلطة المتآمرة 
عليه في القاهرة، 

كانت هزيمته 
الثالثة التي قرر 

بعدها أاّل ينتمي 
لمدن عربية

الــبــغــدادي  املجتمع  غــالــب  عــربهــا  ح 
ّ

�ـــرش

واأ�صئلته الالنهائية بحثًا عن اأجوبة يعرفها 

اجلميع ول يقبلون بها، وكانت ال�صدمة يف 

ته 
ّ
رف�ص الرواية من اجلميع: النظام كما عر

الرواية يف ثناياها، واملعار�صة القابعة يف 

دم�صق وقتها حينما راأت �صورتها يف ظالل 

ح�صاب  على  الأنانية  متار�ص  �صخ�صيات 

مفهوم الوطن.

فيما  غالب  �رشبه  الذي  ذلك  الوطن  مفهوم 

رها اأمام 
رُّ
بعد يف مرحلة تثوير بريوت وتفج

اإ�رشائيل  واجتياح  الأهلية  حربها  ــويَلْ  غ

جانب  اإىل  ا�صطفافًا  غالب  ــوف  ووق لها، 

الثوار وتبّنيه هزميتهم ورحيلهم عن بريوت 

بريوت  كانت  وعربي،  عاملي  تواطوؤ  و�صط 

يف  بــغــداد،  بعد  الثانية  غالب  هزمية  هي 

القاهرة بعدها وكما راأينا يف روايته الأثرية 

مثقفي  ماأزق  فيها  ل 
ّ

ف�ص التي  »الروائيون« 

القاهرة عربًا وم�رشيني، وا�صتع�صاء املثقف 

هزميته  كانت  عليه،  املتاآمرة  ال�صلطة  اأمام 

ملدن  ينتمي  اأّل  بعدها  قــرر  التي  الثالثة 

وقبوله  الراأ�ص  م�صقط  اإىل  فالرحيل  عربية، 

�صه لهزائم 
رُّ
الهزمية هناك اأخّف وطاأة من تعر

ل يقوى على تغيريها بقب�صة يده.

مع  غالب  ل�صداقة  ننطلق  هنا  من  ورمبــا 

برفقة  عابراً  عليه   
ُ
تعرفت الذي  »كارلو�ص« 

داخلي  يف  به  غالب  عالقة  فاأثارت  غالب، 

ا�صتغرابًا كبرياً، فاأنا مل اأكن اأتخيل اأن غالب 

يوؤمنون  ممن  الرجال  اأحد  يجال�ص  امل�صامل 

بالتغيري بالقوة وحتى درجة ارتكاب العنف 

الثوري من اأجل التغيري، هذا العنف الثوري 

ه لحقًا »الإرهابي«. مل يكن غالب 
ّ
الذي �صمو

رجل تنظري فقط، بل كان ي�صعى للتاأثري على 

التغيري،  اأجل  من  عليه  التاأثري  ا�صتطاع  من 

بًا 
َ
كًا ومتع

َ
وكنا يف دم�صق التي احت�صنْته منه

اخترب  كثرية،  وخيبات  ون�صال  اأ�صفار  من 

اأغلبها وهو يبحث عن  العرب  عربها مدائن 

اأحد  اأحالمه.. حيث مل يجبه  من�صة لإطالق 

التي  روايته  يف  اأطلقه  الذي  »ال�صوؤال«  على 

الذي حمل �صالح  نف�صه. غالب  ال�صم  حملت 

املقاومة حينما كانت املقاومة تقبل اأمثال 

حريتهم  بكامل  بها،  ينخرطوا  اأن  غالب 

العدالة  عــن  الــدائــم  و�صوؤالهم  ووطنيتهم 

ال�صالح  ُله 
ْ
م

َ
ح فكان  كافة،  لل�صعوب  الكاملة 

يف بريوت رمزيًا بقدر ما كان موؤثراً، كانت 

�رشخته يف وجه ذلك الإحباط، وكذلك كان 

ارحتاله مع املقاومة الفل�صطينية اإىل اليمن 

عربه  هائاًل  اًل 
رُّ
وحتم منه،  كاماًل  ت�صامنًا 

على  ُق�صمت  لو  التي  الهزمية،  تلك  من  جلزء 

ت اجلبال حتتها.
ّ
اجلبال خلر

جوهرة  هي  وفالحون«  وبدو  »زنوج  تبقى 

 
َ
تاأثر غالب مب�صقط راأ�صه، وفيها فّند املجتمع

الأردين مبب�صع جراح، وغا�ص يف تفا�صيل 

جمالياته التي مل ي�صبقه اإليها اأحد.

ان الدرا�صة 
ّ
كان غالب هل�صا قد در�ص يف عم

بعد  بغداد،  اإىل  الهرب  اإىل  ا�صطر  ثم  الأوىل 

اإ�رشار البولي�ص الأردين يف ذلك الع�رش على 

ملف - غالب هلسا
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"سلطانة" 
سيمفونية 
الحنين إلى 

األردن، والمعادل 
الموضوعي 

لذكرياته عن 
"ماعين"، ولكنها 

ذكريات السقوط 
المجّللة بخيانة 

الحلم

ال�صيوعيني  اعتقاله مع  مطاردته، وحماولة 

ين 
ّ
يف ذلك احلني، واحلق اأنهم مل يكونوا جاد

املتحم�ص،  الثائر  ال�صاب  غالب  مطاردة  يف 

اأغم�صوا  ولكنهم  عليه،  لقب�صوا  وا 
ّ
جــد ولو 

 وهو ال�صاب املتحم�ص.. 
ّ
عيونهم، وتركوه يفر

يف  العراق  اأن  رغم  العراق  اإىل   
ّ
يفر تركوه 

اإىل  ما  بطريقة  تابعة  كانت  نف�صه  الوقت 

ي�صعون  كانوا  رمبا  ولكنهم  الربيطانيني، 

كان  التي  الأردنية  الــذراع  من  جتريده  اإىل 

ة، 
ّ
القوي والقرابات  الع�صائر   

ْ
اأي بها،  يحتمي 

املتعاقبة  الأردنية  احلكومات  حافظت  وقد 

على حكم غالب بع�رشات ال�صنني من ال�صجن. 

)م�رش(  الربيطاين  منفاه  يف  غالب  وكــان 

وكان  الأردن،  بــزيــارة  له  ال�صماح  ينتظر 

دم�صق  يف  الأخرية  املراحل  يف  حتى  كذلك 

اأمامي  بع�صالته  التفاخر  فيها  اعتاد  التي 

يتحدث  ثم  طوياًل،  �صيعي�ص  باأنه  متفاخراً 

ه الذي قارب املئة من ال�صنني واأبيه 
ّ
عن عم

وكنت  واأخــوالــه،  ال�صاأم،  حتى  عا�ص  الــذي 

اأ�صتمع اإىل ماي قول يف اأ�صف غيور �صامت، 

الرجال  اأكرث  ر 
ّ
اإىل عائلة مل يعم اأنتمي  فاأنا 

فيها ما يزيد على ال�صتني عامًا، وفيما بعد 

يف  مادبا«  »جبل  من  تبقى  ما  اأتاأمل  كنت 

رغبات  تتحقق  فلم  حــزن،  يف  امل�صت�صفى 

غالب املدعومة بال�صرية العائلية، فقد تويف 

وكان  عمره،  من  اخلم�صينات  منت�صف  يف 

يتوقع الت�صعينات، اأو املئة، ولكن العودة اإىل 

الأردن بقيت ح�رشة يف قلبه وهو على م�صافة 

�صاعتني من مالعب ال�صبا يف الأردن، وكنت 

اأرى ح�رشته واأ�صاه، ول اأ�صتطيع �صيئًا لعونه، 

وكان يف ال�صنوات الأخرية قد ا�صتطاع �رشاً 

الو�صول  �صنع،  مــا  على  اإطــالعــي  ودون 

بالتفاق مع ال�صلطات الأردنية اإىل ال�صماح 

ولكنه  الأهـــل،  وروؤيـــة  الأردن،  بــزيــارة  له 

يه، تويف قبل زيارته 
ّ
ل�صوء حّظه وحّظ حمب

اأن  ودون  راأ�صه،  م�صقط  لـ«ماعني«  الأخرية 

ينال هذا احلق! بل تويف يف دم�صق.. وعندئذ 

قبلوا بدخوله اإىل الأردن نائمًا، نادمني على 

خ�صارة الوطن الأردين لقامة حقيقية مّثلها 

غالب.

يف دم�صق حيث كتب رواياته الأخرية، بداأت 

وخا�صة  غالب،  لــدى  الراحة  طلب  نوبات 

حني اأخذ احلنني اإىل الأردن ميّزقه، وكان اأن 

التي كانت  »�صلطانة«،  روايته اجلميلة  ن�رش 

كان  حني  الأردن  اإىل  احلنني  �صيمفونية 

اأ�صواق  من  فوؤاده  يف  يعتلج  ما  كّل  يعت�رش 

اإىل بلده، والغريب اأنه يف تلك الرواية قد ترك 

 عن حنني الفتى اإىل 
ّ

مل�صاعره النفالت لتعرب

عن  فتخّلى  وهجرته،  هجرها  التي  املدينة 

الأوىل،  الف�صول  املدينة احلديثة يف  عمارة 

ذلك  اإىل   
َ
املعرب »�صلطانة«  البنت  وجعل 

العامل. 

ُترى هل كان هذا احلنني مظهراً من مظاهر 

وخا�صة  لديه،  تراكمت  التي  املوت  �صهوة 

بعد  بها  اأ�صيب  التي  الفظيعة  اخليبة  بعد 

ال�صغوط العربية والأمريكية من اأجل ترحيل 

اختاروا  لبنان، وكانوا قد  الفل�صطينيني عن 

اإثارة النعرات الطائفية والدينية واملذهبية.

تلك  اأذكـــر  حــني  قلبي  يوجعني  كــم  اأّف..   

ن�صالتهم  فيها  �ــصــوا 
ّ
كــر الــتــي  ال�صنوات 

ــــرد الــفــلــ�ــصــطــيــنــيــني  ـــن اأجـــــل ط ــهــا م كــل

ــهــم وجــــه لــبــنــان. ــان لــيــخــلــو ل ــن ــب  مـــن ل

فتاة  غالب،  و�صفها  كما  »�صلطانة«  كانت 

ن 
َ
ي الذي يتقرب بغالب، وم

ّ
هي اجلمال الرب

قراأ الرواية ل �صك يذكر تلك اخلرابة )الهربج( 

وكانت  اإليها،  ه 
ّ
ت�صد �صلطانة  كانت  التي 

اللم�صات الأوىل والُقبل الأوىل التي يذكرها 

البهيج! املا�صي  ذلــك  اإىل  َت�َصهٍّ  يف   غالب 

املو�صوعي  املعادل  هي  »�صلطانة«  كانت 

ولكنها  »مــاعــني«،  عــن  غــالــب  لــذكــريــات 

جعلته  التي  الذكريات  تلك  اأي�صًا  كانت 

املخابرات  مع  التعامل  يف  �صقوطها  يرى 

لفل�صطني  يه 
ّ
ت�صه نذكر  اأن  ولنا  ال�صهيونية، 

ملف - غالب هلسا
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ت�صقط  وهي  امليت  البحر  عرب  �صرياها  التي 

جمّللة بخيانة احللم.

وهنا يبداأ الكابو�ص اأي�صًا، فلقد انزلق غالب 

اأو  الكثريين  لدى  احللم  خيانات  ر  تذكرُّ اإىل 

الكثريات، كـ«�صلطانة« التي تعلمت التجارة 

اأ�صباحهم  فــريى  ال�صهيوين،  الــعــدو  مــع 

وي�صرتون  يبيعون  وهــم  امليت  البحر  عرب 

غالب  بها  حلم  التي  والأمنيات  الأحـــالم 

حتى  اأو  »ماعني«،  من  هروبه  قبل  ال�صبي 

... ككل  اإليها  ــل  ارحت التي  ــدن  امل كــل   مــن 

»�صلطانة«  رواية  اأن  يعرف  غالب  كان  هل 

لالأجيال  �صيرتكها  التي  و�صيته  �صتكون 

باجلمال،  ينخدعوا  اأّل  عليهم  واأن  التالية، 

خلف  اآخــر  �صيئا  يخفي  ما  كثرياً  فاجلمال 

قناع اجلمال والرغبة.

»�صلطانة«  كــانــت  فقد  فــقــط،  وللحقيقة 

روايته الأثرية واجلميلة بل الأجمل على كل 

امل�رشوح  �رشح  حماولته  يف  اإل  الأ�صعدة، 

رواية  بعدها  و�صين�رش  الرواية،  نهاية  يف 

اأبـــداً  تــكــون  لــن  ولكنها  مــ�ــرش؛  ها 
ُ

م�رشح

كـ«�صلطانة«، بل �صتكون رواية من كتاباته 

ماأ�صاته  الأردن  يف  معاناته  وقبل  القدمية 

ومراآته! 

القاهرة  من  »الروائيون«  رواية  اتخذت  اإذ 

�صريته  يروي  وكان  لها،  يًا 
ّ
ا�صتعاد م�رشحًا 

الرواية  الذي يقود  »اإيهاب«  فيها ب�صخ�صية 

تنتهي  ل  بـــدللت  ــه  ذات »غــالــب«  ب�صفته 

واإ�صارات كثرية، ولكن »اإيهاب« هذا م�رشي 

كامل، يتحدث اللهجة امل�رشية وينخرط يف 

ل 
ّ

)رح منهم  اأنه  لو  كما  امل�رشي  املجتمع 

 ،)1977 عام  القاهرة  من   
َ
غالب ال�صادات 

ولقد كان غالب بالفعل م�رشيًا يف القاهرة، 

فل�صطينيًا  ولبنانيًا  بــغــداد،  يف  وعــراقــيــًا 

يف  واأردنيًا  ال�صام،  يف  و�صوريًا  لبنان،  يف 

رواية  تنتهي  نــوم..  حلم  اأو  يقظة  حلم  كل 

اأخذ  اأن  بعد  »اإيهاب«  بانتحار  »الروائيون« 

ينتحر  م�رشي،  خمابرات  �صابط  من   
ّ
م

رُّ
ال�ص

ينهي  اأن  قبل  ب�صاطة  وبكل  هكذا  »اإيهاب« 

بطل  »اإيهاب«  ينتحر  يكتبها..  التي  روايته 

ــة غالب الأخـــرية، »اإيــهــاب« الــذي هو  رواي

غالب، قبل وفاة غالب باأ�صهر فقط! 

يف  الكاتب  مــع  ال�صخ�صية  متاهي  فكان 

نهاية  اأدرك  الــذي  غالب  حـــدوده..  اأق�صى 

عرب  بلده  اإىل  العودة  ر 
ّ
قر املدن،  مع  رحلته 

راأ�صه  التي هي م�صقط  لتكون مدينته  موته، 

كل  وكــاأن  اأي�صًا،  حياته  من  ــرياً  اأخ ف�صاًل 

 18 يف  غالب  ولد  اإذ  مدرو�صًا،  كان  �صيء 

دي�صمرب، وتويف يف 18 دي�صمرب! من دم�صق 

ان امتد رفقاء ال�صالح والقلم والكتاب 
ّ
اإىل عم

املدائن  لرفيق  تكرميًا  �صخمة  جنازة  يف 

ى.
ّ
العربية وهو عائد اإىل حبيبته م�صج

ملف - غالب هلسا

ينتحر »إيهاب« 
بطل رواية غالب 

األخيرة قبل وفاته  
بأشهر فقط! 
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قد ي�صلح  �صرية غالب هل�صا  ما عرفناه من 

الروائية  واإبداعاته  �صخ�صيته  يف  لقراءٍة 

وجممل  طفولته  وقــائــع  فمن  والــفــكــريــة؛ 

ة 
ّ
الأ�صا�صي املو�صوعات  ن�صتخل�ص  حياته، 

�صّكل  اإذ  وزمانا،  مكانا  عليه  �صيطرت  التي 

حمور  وال�صيا�صة  واملــكــان  املـــراأة  ثالوث 

اأن  لنا  واإذا جاز  والفكرية.  الأدبية  اإبداعاته 

مكان  اأّن  فهو  ال�صدد،  هذا  يف  �صيئا  نقول 

التي  ة 
ّ
احلقيقي الدراما  �صّكال  وزمانه  غالب 

تناثرت يف ثنايا رواياته. 

 الطفل واألبوان الكهالن

وهذا  ال�صن،  يف  كبريين  لأبوين  غالب  لد 
ُ
و

يعني اأن الفر�صة مل ُتَتح له ملعاي�صة اأُم واأب 

اأي�صا،  اأمامه بينما هو يكرب  ني يكربان 
ّ
�صاب

الأبــويــني  ــاع  اأو�ــص بكل  عليهما  فيتعرف 

ني من خ�صب وعطاء وحيوية. لقد وجد 
ّ
الفتي

مرا- 
ُ
-ع اأقرب  هو  ا 

ّ
�صبي ُتر�صع  كهلة  ــا 

ّ
اأُم

ير�صع  بقي  واإن  البن،  اإىل  منه  احلفيد  اإىل 

كذلك  مــرة.  قال  كما  عديدة  ل�صنوات  منها 

وقد  طويال،  عا�ص  ــذي  ال والــده  مع  ــال  احل

مديدا،  عمرا  كوالده  �صيعي�ص  اأنه  غالب  ظن 

يريد  �صيمّكنه من كتابة كل ما  واأّن هذا ما 

اأن يرحل. وقد يكون هذا الإرث  كتابته قبل 

 بوالٍد 
ّ
الوهمي لعمر مديد هو الذي جعله يعتد

 
ّ
 خفي

ٌ
عا�ص قرًنا من الزمان؛ ففي ذلك وعد

ين ل 
َّ
�صه عن حقيقة اأنه ولد جلد

ّ
لغالب يعو

لوالدين، واأّن يف العمر املوعود هذا تعوي�صا 

اأ�رشية طبيعية. وعندما  ا فاته من حياة 
ّ
عم

�صار غالب �صبيا يف عمر املدر�صة اأُر�صل اإىل 

مدر�صة داخلية هي مدر�صة املطران يف جبل 

ان. 
ّ
عم

وقائع  يف  مقالتي  اأفتتح  يجعلني  م 
َّ
تقد ما 

بيئة  توفر  فعدم  غالب،  حياة  عن  ــة 
ّ
اأولــي

الأُ�رشة يف طفولته، جعله هو ذاته �صخ�صية 

دراميًة ورمبا اأكرث دراميًة من بع�ص اأبطال 

القا�صية  الغربة  يف�رش  الأمر  وهذا  رواياته. 

واملــكــان  الأهـــل  عــن  غــالــب  عا�صها  الــتــي 

احلميم. ورمبا انعك�ص ذلك يف رواياته، حيث 

كان غالب نف�صه حا�رشا بطريقة اأو باأُخرى. 

هو  مبا�رش  ب�صكل  فيها  يح�رش  مل  ما  لكن 

ذلك الفراغ العاطفي الكبري وال�صامت الذي 

 على حياته. 
َ
�صيطر

عدم توفر بيئة 
اأُلسرة في 

طفولته جعله 
شخصية دراميًة 

أكثر من بعض 
أبطال رواياته

ملف - غالب هلسا

جمعت حياته أهم اغترابين: 
الزمني والمكاني

د. سلوى العمد
باحثة وأكاديمية أردنية

قراءة في شخصيته وأعماله اإلبداعية
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شخصيته نموذٌج 
لمقاربٍة تستلهم 
وقائع سيرته من 
مضامين المكان 

والزمان اللذين 
عاشهما

المرأة في وجدان غالب

وبقي  غالب  افتقدها  التي  تلك  امــراأة   
ّ

اأي

مما  اأكرث  الدرامي  هاج�صه  يف  عنها  يبحث 

متثل  اإنها  احلياتي.  الواقع  يف  عنها  يبحث 

يف  جمعهن  اإىل  غالب  طمح  اللواتي  الن�صاء 

اإىل  ترمز  )التي  الأُم  املــراأة  الأوىل:  واحــدة؛ 

امــراأة  والثانية:  الوطن(؛  وتعادل  القدا�صة 

تقاوم  التي  �صة 
ّ
املهم الجتماعي  الــقــاع 

التهمي�ص وتختّط طريقها بقوة و�صالبة وقد 

تكون عا�صقة ومع�صوقة )اخلادمة مثال(، لكن 

اجتماعية  �رشيحة  اإىل  تنتمي  كهذه  امــراأًة 

الدن�ص  اإىل  العامة  ذهن  يف  ترمز  �صة 
ّ
مهم

اأما  الأُم(.  لها  ترمز  التي  القدا�صة  )عك�ص 

هر به غالب 
ُ
النوع الثالث من الن�صاء الذي ب

الواقع  جتاوزت  التي  املثقفة  املراأة  فتمثله 

التقليدي فحملت يف �صخ�صها معاين القدا�صة 

الدن�ص  معاين  اأي�صا  ولكن  ثقافتها(  )يف 

املاثل يف عزلها وتهمي�صها من ِقبل جمتمع 

 ب�صياقه التقليدي؛ ما جعل غالب هل�صا 
ّ
يعتد

يجد فيها خ�صبا دراميا واعدا كذلك. مبعنى 

التقليدية  غري  املــراأة  يف  الدراما  وجد  اأنــه 

للمجتمع.  العتيادي  ال�صياق  عن  اخلارجة 

ولهذا جند هذه ال�رشائح من الن�صاء متداخلة 

بطلة  �صخ�ص  يف  روايــاتــه  من  العديد  يف 

واحدة يف اأغلب الأحيان.

اأتوقف هنا عند واقعة قد تلقي �صوءا على   

اأُمــي  زيـــارات  اإحـــدى  يف  غــالــب.  �صخ�صية 

غالب  طلب   ،1981 عام  يف  بريوت  يف  يل 

 لنا اأُمي وجبة ل 
ّ
وثّلة من الأ�صدقاء اأن تعد

تلك  منفاه،  يف   
ّ
املنفي اأو  املغرتب  يجدها 

الكو�صا والباذجنان  الدوايل" مع  "ورق  هي 

املقادم.  وفّتة  الفوارغ  جانب  اإىل  املح�صي 

يف  الــكــربى  و�صقيقتي  اأُمـــي  ان�صغلت  وقــد 

من  عدت  وعندما  ل�صاعات،  الوجبة  اإعــداد 

ال�صاقة  املهمة  تلك  اأجنزتا  قد  كانتا  عملي 

واملمّلة وو�صعتا الطناجر على النار، وبينما 

فنجتمع  الطعام  طهى 
ُ
ي اأن  انتظار  يف  هما 

"املحرومني"  الأ�ــصــدقــاء  مــع  امل�صاء  يف 

اأُمي  تناولت  الأ�ــرشة،  اجتماع  ة 
ّ
حميمي من 

تت�صفحها.  واأخذت  لغالب  "ال�صحك"  رواية 

�صاألتها: "ما راأيك فيما يكتب؟"، اأجابت: "اإنه 

"اأين  جمــددا:  ف�صاألتها   ،"
ّ
وعدمي  

ّ
بوهيمي

فقالت:  وعدميا؟"،  بوهيميا  كذلك؛  وجدِته 

واأظنها  يكتب".  فيما  للمراأة  تناوله  "يف 
كانت حمّقة يف ذلك، فغالب كتب عن املراأة 

متعددة  �صخ�صيتها  ا�صتقى  واإن  امل�صتحيلة، 

الأبعاد من الواقع الإن�صاين اخل�صب. وعندما 

فقال:  ــي،  اأُم قالته  ما  له  قلت  غالب،  جاء 

اأُمك دواخلي اأكرث مما التقطها  "لقد التقطت 
النّقاد". 

  

المكان في تجربة غالب

ل�صخ�ص  قــراءة  تقدمي  يلي  فيما  �صاأحاول 

غالب هل�صا من منظور ي�صتفيد من املنهجية 

الأنرثوبولوجية كاأداِة معرفٍة تزاوج اأحيانا 

ا�صتخدام  وتتيح  واملعلومة  النطباع  بني 

ملف - غالب هلسا
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العلوم  ملجمل  املتاحة  املعرفية  الأدوات 

تدعي  نف�صه  الوقت  يف  لكنها  الإن�صانية، 

والتحليل  البحث  يف  خا�صة  اأدوات  لنف�صها 

وقد ُتنتج ن�صا اأدبيا بلغة العلم ومناهجه.

 ملقاربٍة ت�صتلهم 
ٌ
غالب هل�صا �صخ�صيٌة منوذج

وقائع �صريته من م�صامني املكان والزمان 

ولدته  -منذ  حياته  ففي  عا�صهما.  اللذين 

ومفرتقات  اأ�صا�صية  حمطات  موته-  وحتى 

�صخ�صيته،  �صياغة  يف  كثريا  اأ�صهمت  طرق 

الروائية  اأن يقوم هو بن�صج �صخ�صياته  قبل 

 ينعك�ص 
ّ
امل�صتوحاة اأ�صال من جتربته اإىل حد

كثريا يف املعنى والرمز للوقائع التي عا�صها 

يف معرتك حياته.

 يف هذا ال�صياق، ميكن احلديث عن الغرتاب 

الآخر يف حياة غالب، األ وهو الغرتاب منذ 

انف�صال  فبعد  احلميم.  املكان  عن  الطفولة 

اإليه  يعد  مل  الأ�ــرشة،  بيت  عن  باكرا  غالب 

اإىل  اأُر�صل  املدر�صة  عمر  ففي  وفاته.  حتى 

ثم  داخلي،  �صكن  يف  واأقــام  خا�صة  مدر�صة 

اأو �صقة مفرو�صة يف حّله  اأ�صبح نزيل فندق 

�صجن،  نزيل  الأحيان  بع�ص  ويف  وترحاله، 

يعود  اأن  قبل  اأي�صا  امل�صت�صفى  نزيَل  وكان 

جمعت  وهكذا  كفن.  يف  ى 
ّ
م�صج وطنه  اإىل 

حياته بني اأهم اغرتابني يفقد الإن�صان فيهما 

احلميمية يف احلياة: الغرتاب الزمني الذي 

كهلني،  اأبوين  عن  العمر  حيث  من  يف�صله 

باحلميمية.   
ُ
تِعد ل  التي  الغربة   والعي�ص يف 

لد غالب يف ال�صهر الأخري من عام 1932 
ُ
 و

ــان، 
ّ
يف قــريــة مــاعــني الــواقــعــة جــنــوب عــم

تاريخيا  رفت 
ُ
ع التي  اجلغرافية  البقعة  يف 

ب�رشق الأردن. ولنا اأن نتخيل ما كانت عليه 

عيد تق�صيم بالد 
ُ
احلال يف ذلك الزمان، اأي ب

والإجنليزي  الفرن�صي  النتدابني  بني  ال�صام 

)�صايك�ص-بيكو(.  اتفاقيات  اإىل  ا�صتنادا 

نح �رشق الأردن ا�صتقالله يف عام 
ُ
وعندما م

من  ع�رشة  الرابعة  يف  غالب  كان   ،1946

كان  فل�صطني  نكبة  وقعت  وعندما  عمره. 

ان.. هذا اليافع 
ّ
ر�ص الثانوية يف عم

ْ
ا يد

ً
يافع

الذي  الأرثوذك�صي  للمذهب  بالولدة  انتمى 

عريقة  ة 
ّ
عربي قبائل  من  باأنها  ته 

ّ
رعي تعتّز 

يف بالد ال�صام، وقفت اإىل جانب الفتوحات 

عد 
ُ
الإ�صالمية �صد البيزنطيني، ومت�صكت بالب

تها الدينية، حيث 
ّ
 واجلغرايّف لهوي

ّ
التاريخي

فجر  بزغ  وحيث  ال�صالم  عليه  امل�صيح  لد 
ُ
و

 
ّ
التاريخي حا�رشها  يف  فهي  امل�صيحية، 

واجلــذور،  الهوية  ة 
ّ
عربي املذهب  م�صيحية 

الدينية  البيئة  يف  دور  لــه  كــان  مــا  ــذا  وه

واملكانية وال�صيا�صية لغالب هل�صا يف مطلع 

حياته.

لد غالب 
ُ
وفيما يت�صل بالبيئة الجتماعية، و

ن تف�صله عنهما –زمنيا- عقود ورمبا 
َ
لأبوي

ه به، كانت يف �صّن 
ّ
اأجيال. فعندما حملت اأم

ال�صبعني  اأبوه، فكان قد جتاوز  اأما  الكهولة. 

عند ولدته. وغالب، كما �صبقت الإ�صارة، ابُن 

ع�صرية م�صيحية من مدينة الكرك اجلنوبية، 

 
ّ

لأي ينت�صب  التي ل  قرية ماعني  يعي�ص يف 

اأن  غــري  فيها.  الكبريتني  الع�صريتني  مــن 

اأهمية  ووعت  احلال،  مي�صورة  كانت  اأ�رشته 

اإىل  واأر�صلته  املبكر،  الوقت  ذلك  التعليم يف 

الداخلي.  ق�صمها  رعاية  يف  ليكون  مدر�صة 

اإذن البيت هو املدر�صة واملدر�صة هي البيت؛ 

ت�صع  ما  غالبا  الإن�صان  ذاكرة  اأن  حني  يف 

ا فا�صال بني البيت واملدر�صة: �صّتان بني 
ّ
حد

عامل الطفولة يف البيت احلاين، واملكان الذي 

فال�صاكن  نزيال.  بو�صفه  الإن�صان  فيه  يقيم 

يف مدر�صة داخلية نزيل، واملقيم يف فندق اأو 

الق�صبان  والقابع وراء  �صقة مفرو�صة نزيل، 

ينزل  البيت فال  اأما  اأي�صا،  نزيل  ال�صجن  يف 

املرء فيه بل ي�صكنه وي�صكن اإليه، يف اإ�صارة 

اإىل ال�صكينة والأمان العاطفي. البيت يختلف 

الذي  املكان  عن  املعنى  حيث  من  جوهريا 

ذاكــرة  يف  فللبيت  نزيال.  املــرء  فيه  يكون 

ملف - غالب هلسا

وجد الدراما في 
المرأة الخارجة عن 
السياق االعتيادي، 

وكتب عن المرأة 
المستحيلة؛ 
وإن استقى 

شخصيتها 
متعددة األبعاد 

من الواقع 
اإلنساني الخصب
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الغربة الطويلة 
واستحالة المكان 

الحميم كانت 
الهاجس في 

مؤلفاته وبعض 
ترجماته 

ملف - غالب هلسا

ال�صارم  الواقع  عن  يختلف  وْقــع  �صاكنيه 

الفندق  ي�صت�صيف  بينما  املدر�صة،  ملوؤ�ص�صة 

وال�صجن  ونقدا،  ا 
ّ
عد الدفع  ملبداأ  وفقا  املرء 

يحيله اإىل رقم ل روح فيه ول �صعور. البيت 

الإيجابية  م�صامينه  بكل  املــكــان  ميثل 

اأما املكان الذي  التي تعزز مكانة الإن�صان. 

يكون فيه الإن�صان نزيال فيفتقر اإىل املعاين 

اإىل الالمكان منه  اأقرب  احلميمة، وهو بهذا 

ن�صتخل�ص  العربية  اللغة  يف  املكان.  اإىل 

الإن�صان  اأن  اأي  "مكان"،  كلمة  من  املكانة 

اإليه  الذي ينتمي   مكانته من املكان 
ّ
ي�صتمد

بالوجدان والهوية.

الغربة الطويلة والنهائية وا�صتحالة املكان 

كانت  باملجهول  حافلة  حياٍة  يف  احلميم 

يف  عــداه  ما  كــّل  على  غلب  الــذي  الهاج�ص 

التي  الأعــمــال  بع�ص  ويف  غالب  موؤلفات 

"غا�صتون  كــتــاب  تــرجــم  فحني  ترجمها. 

)وقد  املكان"  "�صاعرية  امل�صمى  با�صالر" 

ترجمه بعنوان "جماليات املكان" متجاوزا 

الرتجمة احلرفية على جمالها(، كان ماأخوذا 

بفكرة املكان احلميم مميزا اإياه عن "املكان 

غالب  اأخذ  وقد  التعبري(.  جاز  )اإن  الذميم" 

فهذا  احللزون.  عن  "با�صالر"  اأورده  مثال 

�صلبة  قوقعة  حوله  ين�صج   
ّ

الرخوي الكائن 

تغّلفه فتحميه يف داخل منيع. احلميمية هنا 

وقوقعة  الإن�صان  ح�صن  بني  التماهي  يف 

من  الكائن  هــذا  يخرج  اإن  فما  احلــلــزون، 

�ص ل�صنوٍف من الأخطار 
ّ
ح�صنه حتى يتعر

كاأين  تكوينه،  وه�صا�صة  بنيته  ليونة  ب�صبب 

بغالب يرى يف نف�صه منوذجا �صارخا لذلك 

الكائن الفاقد ملكانته خارج قوقعته. 

 دامغ للمكان، 
ٌ
يف موؤلفات غالب هل�صا ح�صور

القاهرة  كانت  روايــاتــه،  من  العديد  ففي 

ذلك  تفا�صيلها. كان  بكل  لالأحداث  ا 
ً

م�رشح

ان اإىل بريوت فبغداد. وبعد 
ّ
بعد مغادرته عم

�صنة(   25( القاهرة  يف  ن�صبيا  طويلة  اإقامة 

دا اإىل بغداد، ثم انتقل اإىل بريوت، 
ّ
�صافر جمد

اإىل  الإ�رشائيلي  الجتياح  بعد  التي غادرها 

يختار  اأن  قبل  برلني  ثم  فاإثيوبيا،  عــدن، 

دم�صق حمطًة اأخرية قبيل رحيله الأخري اإىل 

ى. 
ّ
بلدته "ماعني" يف الأردن وهو م�صج

افتقاده  نلم�ص  غــالــب،  كــتــابــات  ــّل  ج يف 

ق اأو 
َ

للمكان احلميم؛ فعذابات املثقف املالح

 القابع يف مهجع �صجن، 
ّ
املنا�صل ال�صيا�صي

وقاطع  والل�ص  املجرم  مع  جنب  اإىل  جنبا 

ق�صة  يف  الطفولة.  ذاكرة  ت�صتحّث  الطريق، 

"وديع والقدي�صة ميالدة واآخرون"، نقراأ بني 
"ماعني"  الكلمات دللة  ثنايا  ال�صطور ويف 

لد غالب. 
ُ
كرمز لبيت الطفولة احلميم حيث و

املعّلقات،  مطالع  يف  الأطالل  على   
ُ
والبكاء

البيئة  حيث  رواياته،  لإحدى  عنوانا  �صار 

ال�رش�صة لل�صحراء ت�صتحّث ذاكرة البيت الغائر 

الذي تبقى رائحُة النب عالقة يف اأطالله ول 

يف  واملهبا�ص  املهبا�ص،  اإيقاع  عنه  يغيب 

ا�صتعادة  الأطالل" ميّثل  "البكاء على  رواية 

لكّنها  الأيـــام،  غابر  يف  الدار�صة  للطفولة 
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اأي�صا  الرواية  هذه  يف  الذاكرة.  يف  ة 
ّ
العفي

ي�صتبك البطل مع املكان بكل همومه حماول 

املفقود يف زماٍن غري  ء 
ْ
ال�صي ذلك  ا�صتعادة 

تلك  فتنتج عن  املكان،  ومكاٍن غري  الزمان 

نبِك  )قفا  "الطللية":  ال�صورة  تلك  املحاولة 

ي�صبح  هنا  ــزل...(.  ــن وم حبيٍب  ذكــرى  من 

وهو:  ذاتــه   
ْ
لل�صي عنوانا  واملنزل  احلبيب 

ا�صتحالة ا�صتعادة زمن غابر ومكان دار�ص.

 ويف رواية "�صلطانة" ي�صتدعي الروائي ذاكرة 

ان. 
ّ
 اليافع حني كان يف مدر�صة داخلية يف عم

حا�رٍش  يف  املــكــان  حميمية  غالب  عا�ص 

ــان الجتياح 
ّ
اإب ما مــرة واحــدة. كــان ذلــك 

د 
ّ
اإذ حد  ،1982 الإ�رشائيلي للبنان يف عام 

احلنني  فيه  ا�صتدعت  التي  بريوته  غالب 

 
ّ

التما�ص خطوط  بريوت  كانت  تلك  والدفء، 

اتخذت  فقد  ال�صهيوين،  الــعــدو  ــوات  ق مــع 

املدينة  �صمَة  له  بالن�صبة   
ّ

التما�ص خطوُط 

اإىل  املقاومة  ر 
َ
مْطه اأحالها  التي  الفا�صلة 

يف  ذلك  عن  غالب   
ّ

عرب وقد  الع�رش.  ي�صة 
ّ
قد

بقليل  الجتياح  عيد 
ُ
ب له  لُتها 

ّ
�صج �صهادة 

ا يف جملة "الطريق" اللبنانية 
ّ
)ُن�رشت جزئي

يف  كامل  وب�صكل   1983 عــام  مطلع  يف 

عام  يف  الأردنية  اليوم"  "العرب  �صحيفة 

بني  غالب  ز 
ّ
مي املقابلة،  هذه  يف   .)1998

عن  تتحدث  كــانــت  الــتــي  ــداخــل  ال بـــريوت 

التي   
ّ

التما�ص خطوط  وبـــريوت  ال�صمود 

حتدثت عن الن�رش، وقد انحاز غالب لبريوت 

التمايز  �صورة  لنا  تو�صح   .
ّ

التما�ص خطوط 

بني بريوتني ونوعني من النا�ص باأن غالب 

راأى م�صمون املكان بنا�صه، فبريوت  هل�صا 

 هي بريوت الأحياء ال�صعبية 
ّ

خطوط التما�ص

ال�صمود  بــريوت  اأمــا  املدينة،  اأطـــراف  يف 

فتلك التي تخ�رش امتيازاتها اإذا ما توا�صلت 

املقاومة. 

يف م�صمون تلك املقابلة، كما يف موؤلفاته 

يف  املكان  عن  )درا�صة  النقدية  ودرا�صاته 

زكريا  اأعمال  يف  ودرا�صة  العربية،  الرواية 

تامر(، ن�صتخل�ص عنوانا واحدا حلياة غالب 

احلافلة، ذلك هو احلنني للمكان احلميم لي�ص 

 فقط يف حيزه اجلغرايف، بل يف نا�صه ومواقفه. 

بو�صفه  هل�صا  غالب  عن  املكان  كان  هكذا 

وي�صون  الإن�صان  مكانة  يعزز  الذي  ز 
ّ
احلي

كان  يلني.  ل  منا�صال  غالب  كان  كرامته. 

الذي  املثقف  ووعي  املعرفة  ب�صلطة  عنيدا 

. ولقد متثل موقفه 
ّ
يرى ما ل يراه ال�صيا�صي

املجتمع  يف  م 
َّ
املحر للثالوث  بتناوله  هذا 

وقد  وال�صيا�صة.  والــديــن  اجلن�ص  العربي: 

ال�صيا�صي،  موقفه  يف  احلدة  دوافــع   
ُ
تفهمت

فهو مل ي�صاأ للح�صن العربي الأخري املاثل يف 

الكفاح الوطني الفل�صطيني اأن ينهار، ف�رشخ 

املثقف  وعي  عن  ة 
ّ

املعرب ية 
ّ
املدو �رشخته 

املكان  عن  بحًثا  ال�رشب  خارج  د 
ّ
يغر الذي 

الأليف خارج �صياق املاألوف. 

غالب  طفولة  يف  الدفينة  الدراما  هذه  لكّن 

وحياته مل تتوقف عند هذا احلد، فقد �صاءت 

ويتعرف  غالب   
ّ
ي�صب اأن  كذلك  الــظــروف 

من  اخلم�صينيات  يف  ال�صيا�صية  احلــيــاة 

 نا�صطا اإىل �صفوف 
ّ
القرن الع�رشين، فين�صم

كان  ما  �ص 
ّ
ويعو الأردين،  ال�صيوعي  احلزب 

بانخراطه  وعزلة،  وحدة  من  ك�صبي  ه 
ّ
يح�ص

اأوجها  يف  كانت  التي  ال�صيا�صية  احلياة  يف 

و�صتينياته،  املا�صي  القرن  خم�صينيات  يف 

 يف ذلك معادل مو�صوعيا ملا 
َ
وكاأمنا وجد

الكثريين  على  التعرف  اأبواب  له  فتح  فاته، 

يف  وخ�صبا  رحابة  اأكرث  وجعَله  والكثريات 

التي  والفكرية  الروائية  مو�صوعاته  تناول 

مو�صوعني  يف  فاإمنا  �صيء  يف  تلّخ�صت  اإن 

ال�صعبي  ب�صّقها  وال�صيا�صة  املراأة،  اأ�صا�صيني: 

احلكومات  اأو  احلــكــومــة  مــع  املــتــ�ــصــارع 

املتعاقبة. 

كان مناضال عنيدا 
بسلطة المعرفة 

ووعي المثقف 
الذي يرى ما ال 
يراه السياسّي

ملف - غالب هلسا
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"الذات" هي 
الناظم الرابط 

لمشروعه الروائي 
برمته

 بين الخاص والعام 

ا�صتجالء  يقت�صي   
ّ

نقدي اأدبي  ر 
رُّ
ت�صو  

ّ
اأي اإّن 

التي  الروائية  للممار�صة  املميزة  اخلا�صات 

الروؤية  ربط  يفر�ص  هل�صا،  غالب  بها  د 
ّ
تفر

د 
ّ
يتحد الأخري  اأن  والأ�صل  بال�صياق.  النقدية 

اخلا�ص  والعام".  "اخلا�ص  اأدعـــوه  فيما 

والعام  ة، 
ّ
الأردني الروائية  التجربة  يتمثل يف 

اأن جن�ص  العربية. فاملوؤّكد  الرواية  يف م�صار 

–وبقوة-  ذاتــه  فر�َص  الأردن  يف  الــروايــة 

ا من اأعالم اأدبية وازنة. هذه انخرطت 
ً
تاأ�صي�ص

بكفاءة واقتدار يف بناء عامل الرواية الأردنية. 

تي�صري  عن  التحدث  املقام  هــذا  يف  وميكن 

واإليا�ص  الرزاز  ال�صبول وغالب هل�صا وموؤن�ص 

الرت�صيخ اخلا�صات  و�صم  اأّن ما  فركوح. على 

الآتية:

الــروائــي   
ّ
الــَكــم يف  ومتثلت  ال�صتمرارية: 

الروائي.  التاأليف  م�صتوى  على  املتحقق 

تلّقيه  قــاعــدة  خلق  اجلــوهــر  يف   
ّ
َكـــم ــو  وه

من  فالعديد  ــا. 
ّ
وعــربــي )اأردنـــيـــا(  حمّليا 

هوؤلء  لدن  من  عة  املوقَّ الروائية  التجارب 

ــي  ــروائ املــبــدعــني، فــر�ــصــت حــ�ــصــورهــا ال

تداول  اأفق  مّثلت  التي  بريوت  من  انطالقا 

واأذكر بالتحديد  ا. 
ًّ
الرواية عربي وذيوع هذه 

 
َ
جديد دائم  وب�صكل  نرتقب  ا 

ّ
مغربي كنا  اأننا 

باأن  علما  واإليا�ص،  وموؤن�ص  غالب  نتاجات 

تو�صيع  يف  اأ�صهمت  اأخــرى  عربية  عوا�صم 

والقاهرة.  دم�صق  اإىل  واأ�صري  التداول   دائرة 

د يف �صيغة الكتابة الروائية، 
ّ
التجريب: وجت�ص

حتت تاأثري تلّقي التجارب الإبداعية العاملية 

ع اأ�صلوبي ومغامرات 
ّ
ت عنه من تنو

ّ
وما عرب

ة من منطلق اأّنه ل يوجد تعريف دقيق 
ّ
�صكلي

اأو  خا�صات  يف  ــة  واي
ّ
ــر ال مفهوم  يح�رش 

نة. وعليه، فاإن رهان التجريب 
ّ
مكوّنات معي

اأو مواجهة لل�صيغ التقليدية  �صّكل مناه�صة 

ح�صاب  على  للحكاية  عنايتها  اأولــت  التي 

رواية  بــاأن  واأعتقد  احلكاية.  حكي  طريقة 

الزبد" لإليا�ص فركوح، مل تكن يف  "قامات 
وهو  اخلــراط.  كــاإدوار  روائي  لتقدمي  حاجة 

يف العمق ما يدفعني اإىل القول باأن الرواية 

لدت ون�صاأت مكتملة، وعلى امتداد 
ُ
الأردنية و

هل�صا  غالب  طــرف  مــن  املتحقق  الــرتاكــم 

وموؤن�ص الرزاز يتاأكد �صدق هذا الراأي.

الأدبية  الإ�صهامات  الروائي: وتعك�صها  ثقافة 

ملف - غالب هلسا

صّدوق نورالدين
ناقد وروائي مغربي 

كل ما كتبه نابٌع من ذاته وتجاربه
بين مركزّية الذات ولعبة التماهيات
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تفعيل آليات 
الذاكرة واستنطاق 

الماضي ما هو 
إال مْعَبر لفهم 

الحاضر في تحوالته 
وتراجعاته

غالب  بالأخ�ص  فيها  انخرط  التي  والفكرية 

اأن  اإىل  الإ�صارة  مع  فركوح،  واإليا�ص  هل�صا 

يف  يغب  مل  الذي  التقدمي  الي�صاري  التوجه 

املثقف  ف�صورة  الـــرزاز.  موؤن�ص  عن  العمق 

وبالتايل  العربي  ال�صعب  بق�صايا  امللتزم 

الفل�صطينية(  )الق�صية  الأوىل  العرب  بق�صية 

املبدعني،  هـــوؤلء  كتابات  يف  ماثلة  ظلت 

اقت�صت  ومــواقــف  نظر  وجهات  دت 
ّ
ج�ص بل 

احليلولة دون ذيوع وانت�صار جتاربهم.

باحلظوة  اأدعـــوه  فيما  وتتجلى  الإ�ــصــافــة: 

وموؤن�ص  غالب  اأبــدعــه  ما  اأن  ذلــك  النقدية. 

ع من 
َّ
-واإىل حد ما فركوح- حظي بتلٍقّ مو�ص

بكتاباتهم  النقدي  امل�صهد  طبعوا  نقاد  لدن 

اأمثل مبا جاء به  املو�صوعية واجلادة. وهنا 

في�صل دراج، وعبد الرزاق عيد، وحممد برادة، 

�صعيد، وفخري �صالح،  العيد، وخالدة  ومينى 

و�صكري عزيز ما�صي. وهذا يف الأ�صا�ص اأخرج 

حيث  العام،  اإىل  اخلا�ص  اأفقها  من  الرواية 

بات ي�صعب احلديث عن الرواية العربية دون 

لتداولها  �ص 
ّ
اأ�ص التي  الأردنية  للرواية  التطرق 

وذيوعها املو�صِع الروائي الكبري غالب هل�صا.

لمتداد: ويتمظهر يف نخبة الأ�صماء الروائية 

يف  الكتابة  موا�صلة  على  ة 
ّ
جــاد عملت  التي 

التجارب  بني  وتتنوع  نف�صه.  الأدبي  اجلن�ص 

الذكورية -اإذا حّق- والن�صائية، وهو ما خلق 

ا للكتابة الروائية يف الأردن.
ّ
امتدادا تاأ�صيلي

التمثيل:  �صبيل  على  الأ�صماء  من  هنا  واأذكر   

وهــزاع  غريبة،  وها�صم  اهلل،  ن�رش  اإبراهيم 

�صالح.  وهيا  خري�ص،  و�صميحة  ـــرباري،   ال

ات التي جئنا على ذكرها، ميكن اأن 
ّ

اإّن اخلا�ص

الرواية مثال يف دول  ت�صمل و�صعيات جن�ص 

اخلليج،  دول  بع�ص  يف  كما  العربي  املغرب 

متاأخر  ب�صكل  الرواية  كتابة  فن  خ 
ّ
تر�ص حيث 

الفر�ص  اإليه  يقودنا  ما  اأن  بيد  ما.   
ّ
حد اإىل 

التمهيدي، الوقوف على بع�ص املميزات التي 

غالب  لــدى  الروائية  املمار�صة  بها  تفردت 

ة 
ّ
الكلي الإحاطة  اأن  اإىل  الإ�صارة  مع  هل�صا، 

ت�صتلزم معاينة املن الروائي برمته.

مركزية الذات

واإبـــداع،  تعبري  كفعل   
ّ
ـــي الأدب التحقق  اإّن   

هي  مبا  املا�صي  حلظة  متثرُّل  من  يتاأ�ص�ص 

وقائع واأحداث ُت�صتعاد على م�صتوى الكتابة، 

احلّق  الفردي.  الالوعي  يف  بت 
ّ
تر�ص اأن  بعد 

للذاكرة  ا 
ًّ
قوي ا 

ً
ح�صور ت�صّكل  ال�صتعادة  اأن 

انتقاء ما يجب احلديث عنه  التي تعمل على 

 اأدبي. واأما ما �صقط يف بئر 
ّ
وحتويله اإىل حمكي

بالعتماد  �صتدعى 
ُ
ي اأن  فبالإمكان  الن�صيان، 

والأحــداث.  الوقائع  ومقارنة  املقروء  على 

ة 
ّ

وعليه، يرتبط التحقق الأدبي بالذات املعرب

كما درجة تلّقي املعنى املنَتج من طرفها.

فالناظم  ال�صابق-،  �صوء  -ويف  هنا  مــن 

الرابط للمن الروائي يف املمار�صة الإبداعية 

هذا  ويت�صح  الذات.  هو  برمتها  هل�صا  لغالب 

من خالل:

ــي يف  ــك احل اأن  ـــك  ذل ــة: 
ّ
الــ�ــصــخــ�ــصــي وحــــدة 

كـ"خالد" و"غالب"  �صخ�صيات  عن  الروايات 

الذات. بل   عن 
ٌ
و"جري�ص"و"مر�صي" هو حكي

اإن الأخرية يف مترئيها عرب �صخ�صيات اأخرى 

الذاتية  الواحد. فالتجربة  ُدها على  يحيل تعدرُّ

ُت�صاركها  �صخو�ص  على  زعت 
ُ
و وَلئن  واحدة 

كتابه  يف  غالب  يقول  ه. 
َ
نف�ص الروائي  الفعل 

ما  "كل  عرفتهم":  ــاء  اأدب عّلموين..  "اأدباء 
كتبته كان نابعا من ذاتي ومن جتاربي، ومن 

معرفٍة كانت نتاج معاي�صة".

ميثل  ملا  التذكر  �صياق  يف  ــربز  وي احلنني: 

والف�صاءات  بالأمكنة  الحتفاء  اإذ  الأ�صل، 

اأو  بغداد  اأو  بالقاهرة  ــر  الأم تعّلق  -�ــصــواء 

ان. 
ّ
عم ا�صتعادة  ي�صتدعي  بريوت-  اأو  دم�صق 

فاملكان جزء من الذات، مثلما اأن الذات جزء 

واقعها  الذات خارج  اأن  والأ�صل  املكان.  من 

منافيها.  اأقل  مل  اإن  منفاها،  تعي�ص  الأ�صلي 

ملف - غالب هلسا
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بحثا  اأ�صفار  رحالت  الإجبارية  فالنتقالت 

يتداخل  ثم  ُقه.  حتقرُّ  
َّ

يــتــاأت مل  ا�صتقرار  عن 

اإن  اإذ   ،
ّ
بالرحلي هل�صا  لغالب  الروائي  املن 

)رواية  ال�صتينيات  يف  مثال  القاهرة  و�صف 

عن  تاريخي  توثيق  مبثابة  "اخلما�صني"( 
وهي  عليها.  وافد  خالل  من  عربية  عا�صمة 

الكبري،  القاهرة  ملهند�ص  لة 
ّ
املكم الــروؤيــة 

الروائي جنيب حمفوظ. 

تعاين  ال�صابق،  الذات من خالل  اإن  النك�صار: 

فقدان  يت�صح يف  انك�صار وجدايّن،  ا من 
ّ
نف�صي

الطرف الآخر الذي يعيد التوازن للحياة. لذلك 

ج�صد  باجل�صد،  هل�صا  غالب  ــات  رواي حتتفي 

املراأة بالتحديد، حيث حت�رش الرغبة والتوق 

عن  احلــديــث  يف  اأن  واأعتقد  الكــتــمــال.  اإىل 

الأحالم كما ترجمة كتاب"جماليات املكان" 

اإيالء  ويقت�صي  يفر�ص  با�صالر"  لـ"غا�صتون 

التحليل  ــة  زاوي من  التجربة  لهذه  الأهمية 

النف�صي. 

الأبــعــاد  يف  وتتجلى  التغيري:  يف  الرغبة 

اأن  خا�صًة  هل�صا،  غالب  لروايات  ال�صيا�صية 

اإْن  املا�صي،  وا�صتنطاق  الذاكرة  اآلية  تفعيل 

 اأو "املْقَفز" )بلغة 
َ

رب
ْ
هو يف اجلوهر �صوى املع

الناقد حممد برادة( لفهم احلا�رش يف حتولته 

وتراجعاته. اأقول التج�صيد الداّل على اإعاقات 

دميقراطية  مدنية  جمتمعات  نحو  النتقال 

القول  يف  ته 
ّ
حري وتــراعــي  الإن�صان  حتــرتم 

والتعبري. فغالب هل�صا من خالل هذه الروؤية، 

ير�صم �صورة عن املثقف الي�صاري امللتزم كما 

ُذكر �صابقا. 

 لعبة التماهيات

 اإّن ح�صور الذات �صواء يف �صيغتها املبا�رشة 

مما  غريه  اأو  العَلم  ال�صم  تثبيت  يف  متمثلًة 

 عن كون الروائي 
ّ
يحيل على املعنى ذاته، ينم

ذاتية  �صرية  اإنتاج  على  يعمل  هل�صا  غالب 

خالل  مــن  الـــذات  ما�صي  ت�صتح�رش  كــربى 

الذاكرة يف حماولة لفهم احلا�رش وا�صتيعابه.

اإّل اأن ثقافة الروائي وذكاءه قادا اإىل احلر�ص 

"�صرية  عو�ص  "رواية"  التحديد:  دقــة  على 

ذاتية"، وهو ما دعا لالنخراط يف بناء الن�ص 

ا على املتداول 
ًّ
الروائي "ما بعد احلداثي" �صد

من ن�صو�ص تقليدية كانت ثقافة غالب على 

ع بخ�صو�صها. على اأن غالب هل�صا 
َّ
اّطالع مو�ص

توجه  التوجه،  بهذا  الوحيد  د 
ّ
املتفر يكن  مل 

توظيف املعطيات الذاتية يف الكتابة الروائية 

حدَّ عدم الف�صل بني الروائي وال�صريي، وهنا 

اهلل  �صنع  املــ�ــرشي  الــروائــيــني:  اأ�صتح�رش 

اإبراهيم واملغربي حممد زفزاف، اإذ اإنهما معا 

الروائية  للتجربة  مغايرة  طريق  ر�صم  اختارا 

الرائحة" و"املراأة  "تلك  اأكدت  حيث  العربية، 

والوردة" م�صارا اآخر غري ماألوف ول متداول.  

وات 
َ
اأ�صا�صا حي قراأ كمادة يطابق 

ُ
اأن ما ي ذلك 

عزيز  �صكري  الأردين  الناقد  يقول  هـــوؤلء. 

الروائي غالب هل�صا  له عن  ما�صي يف بحث 

للراحل،  تكرميي  تذكاري  كتاب  �صمن  ورد 

هــوؤلء: جتربة  عــن  تعميمه  يحّق  مــا   وهــو 

مشروعه الروائي 
يمّثل سيرة ذاتية 

كبرى تستحضر 
ماضي الذات من 

خالل الذاكرة 
في محاولة 

لفهم الحاضر 
واستيعابه

ملف - غالب هلسا



نزوى العدد 107 يوليو 2021
164

يوسع هلسا دوائر 
السرد بالحيك 

عن شخصيات 
ُتشاركه الفعل 

الروائي.. والمتلقي 
يستشعر تنويعه 

الذاتي لنشدان 
االكتمال والتوازن
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اإىل  )اخلما�صني(  رواية  قارئ  يحتاج  ل  "قد 
العن�رش  ــروز  ب يالحظ  كــي  كبري  جهد  بــذل 

 )....( الــروائــي  العامل  على  وهيمنته  الذاتي 

ي�صف  الــذي  فهو  ومهيمن،  حا�رش  فـغالب 

كتاب  )عــن  ويحّلل"  ويعّلل  ه 
ّ

ويوج  
ّ

ويف�رش

"وعي الكتابة واحلياة"(.

الحتفاء  نوعية  يف  تكمن  املفارقة  اأّن  على 

�ص 
ّ
كر اإذ  الــتــجــارب،  هــذه  بــه  حظيت  الــذي 

بات  ما  ملواجهة  جهودهم  التقليد  منا�رشو 

الروائية.  الكتابة  حتولت  ُت�صاير  نقلة  ميثل 

اأنه وبالرغم من هذه املواجهات، روكمت  اإّل 

بني  من  واأّلفت  بل  نف�صها  وفر�صت  التجارب 

ن يدفع عنها، واأمّثل بيو�صف اإدري�ص 
َ
الأدباء م

اهلل  ل�صنع  الرائحة"  "تلك  مقدمة  كتب  الذي 

الذي توىّل تقدمي  اليابوري  اإبراهيم، وباأحمد 

رواية "املراأة والوردة" ملحمد زفزاف.

اإىل  ُنــوزع  التي  الروائية  املمار�صة  اأّن  على 

دعى لحقا: 
ً
دت ما �صي

ّ
تثبيتها وتر�صيخها، ج�ص

روائي  عامل  بناء  والق�صد  الذاتي".  "التخييل 
حت�رش  حيث  الذاتية،  املــادة  من  تاأ�صي�صا 

وما  الن�ص  يف  قراأ 
ُ
ي ما  بني  التماهيات  لعبة 

كون  اإىل  واملوؤلف،  الكاتب  حياة  عن  تداول 
ُ
ي

ف  وتوظِّ احلكاية  يف  احلا�رشة  ال�صخ�صية 

 
َ
 العلم

َ
 املتكلم توازي ال�صم

َ
على الأغلب �صمري

للروائي.

املمار�صة  يف  وبخا�صة  التماهيات،  لعبة  اإّن 

على  نقف  جتعلنا  هل�صا،  لغالب  الــروائــيــة 

اخل�صائ�ص الآتية:

التداخل والتقاطع بني  املطابقة: وتتمثل يف 

جملة  اأن  ذلك  واملوؤلف.  ال�صخ�صية  الــراوي/ 

 
ّ

مت�ص التي  والــوقــائــع  والأحــــداث  الق�صايا 

فاعال من هوؤلء، هي نف�صها التي تكاد ترتبط 

بالآخر. فالتحديدات والأو�صاف التي ُت�صبغ 

الت�صابه برغم   
ّ
 من هوؤلء تتماثل حد

ّ
اأي على 

املطابقة،  ويحدث يف حال  بالتعدد.  الإيهام 

اأن يعتمد الراوي -كما �صلف- �صمري املتكلم 

و"الكاتب  "ال�صحايف"  ف�صخ�صية  الغائب.  اأو 

على  حت�رش  الي�صاري"  و"املثقف  امللتزم" 

امتداد املن الروائي لغالب هل�صا، واإن حَتّقق 

التنويع الزمني واملكاين.

خا�صة  املطابقة،  اإليه  تقود  ما  اإّن  التمرئي: 

دوائر  يو�صع  هل�صا  غالب  كان  فاإذا  التمرئي. 

ُت�صاركه الفعل  ال�رشد باحلكي عن �صخ�صيات 

باأنها  ي�صت�صعر  النبيه  فاملتلقي  الــروائــي، 

يحيل  امل�صرتك  القا�صم  اإذ  الذات،  على  تنويع 

عليه احلنني والفقدان، اإىل تر�صيخ الرغبة يف 

الكتمال والتوازن احلياتي، وهو ما يطالعنا 

لبغداد"  وجـــوه  "ثالثة  ــي  ــت رواي يف  مثال 

يف  الروائي  املن  َطل 
َ
ي مل  اإْن  و"الروائيون" 

الكتابة  يف  ال�صويف  الأثر  يربز  ثم  �صموليته. 

على  يحيل  التعدد  كون  منطلق  من  الروائية 

تثبيت  اإىل  هل�صا  غالب  عمد  ولئن  الــواحــد، 

اإيقاعات روائية هي نقالت اأ�صبه باملو�صيقية 

يف الكتابة ال�رشدية لغة وو�صفا.

على  هل�صا  غالب  اعتماد  اإّن  الذاتية:  املادة   

الروائي،  والتاأليف  الكتابة  الذاتية يف  املادة 

هي ما يقودنا اإىل القول بالتطابق والتمرئي. 

ا يف املنايف والأ�صفار 
ّ
فرثاء هذه املادة متجلي

وق�صاوة الغربة ميكنه اأن ي�صكل ال�صرية التي ل 

تنتهي، اإذ لو امتد العمر بغالب لكتب يف العمق 

متنا يوازي ما اأبدعه يف الرواية حتديدا، مع 

الإ�صارة غلى اأنه مل يراكم يف الق�صة الق�صرية 

لفت:  روائي  بنَف�ص  ُكتبتا  جمموعتني  �صوى 

و"زنوج   )1969( ميالدة"  والقدي�صة  "وديع 
وبدو وفالحون" )1976(.

املثقف: اإذا كانت املادة الذاتية مبثابة كتابٍة 

الولدة  "ماعني"/  قرية  منذ  الــذات  لتاريخ 

)1932( اإىل "دم�صق"/ الوفاة )1989(، فهي 

العربي  املثقف  واقع  عن  �صورة  ال�صواء  على 

وعن حمنة الي�صاري التقدمي يف ظل اأنظمة ل 

تراعي احلريات باأ�صكالها املختلفة. والأ�صل 



نزوى العدد 107 يوليو 2021
165

"الضحك": لم 
تكن سيرة فرد، 

بل سيرة حياة 
جماعات
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الروائي  النتاج  يف  مَتُثل  مل  ال�صورة  هذه  اأن 

فقط، بل جتّلت يف الكتابات النقدية والفكرية 

اأكرث  يف  هل�صا  غالب  طرف  من  عنها   
َّ

املعرب

" العامل مادة وحركة" )1980(،  من كتاب: 

 ،)1982( احل�صارة"  معركة  يف  و"اجلهل 

وغريها   ،)1995( ال�صهيوين"  الأدب  و"نقد 

الروائية،  للكتابة  املــوزايــة  املوؤلفات  من 

جّلى  جوانب  وت�صيء  ت�صتكملها  التي  تلك 

يحّق  حيث  والفكرية،  الأدبية  �صخ�صيته  من 

ما  اإذا  بالفل�صفي،  الأدبي  عالقة  عن  احلديث 

الرتجمة  حقل  يف  اختياراته  لل�صابق  اأ�صفنا 

اخل�صائ�ص  على  وقوفنا  اأّن  على  الأدبــيــة. 

ال�صابقة، ل يجدر اأن يق�صي من العتبار كون 

الذات جزءاً من بنية اجتماعية تتفاعل معها 

والتف�صري  والإدراك  للفهم  حماولة  يف  وفيها 

والتاأويل.

السؤال الغائب الحاضر 

ما  �ــصــيــاق  يف  ــرح  ــط
ُ
ي الــــذي  ــوؤال  ــص ــ� ال اإن 

كتابة  على  هل�صا  غالب  يْقِدم  مَلْ  مِلَ  تقدَّم: 

�صمن  م�صتقل  مفرد  ب�صكل  الذاتية  �صريته 

اآثـــر تــوزيــع  مِلَ  ــايل،  ــت ــال ب تــاألــيــف مــعــني؟ 

كاملة؟ اأعماله  امتداد  على  الــذات   تفا�صيل 

يف  غالب  ا�صتّنه  ــذي  ال التوجه  ــاأن  ب اأعتقد 

الكتابة الروائية، يدّل عن وعي متقدم كما عن 

اختيار اأ�صفى على التجربة فرادة. وبالتايل، 

الرواية  كتابة  بني  احلافة  على  اإنه  تنويعا. 

التجارب  اأوىل  كانت  واإذا  الذاتية.  وال�صرية 

ال�صبعينيات  يف  �ــصــدرت  لغالب  الــروائــيــة 

 )1975 و"اخلما�صني"   ،1971 )"ال�صحك" 

الذاتي" مل  "التخييل  التنظري ملا دعوُته  فاإن 

"�صريج  1977 من طرف  اإّل يف عام  يتحقق 

و  "ال�صبح"  يه 
ّ

ن�ص خالل  من  دوبروف�صكي" 

التحققات  على  املعنى  يرتكز  حيث  "البن"، 
الذاتية احلقيقية، على اأن ُت�صاغ روائيا، علما 

اأو حممد  الروائي �صواء كان غالب هل�صا  باأن 

يحدد  من  هو  اإبراهيم،  اهلل  �صنع  اأو  زفــزاف 

ما  وهو  اإبداعه،  حتته  ين�صوي  الذي  اجلن�ص 

وفقه.  ل 
َ
يعام اأن  النقدي  التلقي  عند  يقت�صي 

حممد  املغربي  الروائي  اأن  اإىل  اأ�صري  وهنا 

الذاتية  �صريته  تدوين  يرف�ص  ظل  زفــزاف 

دون  اإمالئها  مقدرة  ميتلك  باأنه  وي�رشح 

كتابتها.

يقول الروائي امل�رشي اأبو املعاطي اأو النجا 

عن رواية "ال�صحك": "�صاأنها �صاأن العديد من 

ال�صرية  من  نوعا  تقدم  هل�صا،  غالب  روايــات 

غالب  حياة  مــن  ومــراحــل  جلــوانــب  الذاتية 

القادم من بلده الأردن اإىل القاهرة ل�صتكمال 

بل  فرد،  �صرية  تكن  "مل  وي�صيف:  درا�صته". 

الأوقات"  بع�ص  يف  جماعات  حياة  �صرية 

)كتاب "وعي الكتابة واحلياة"(. 

على اأنه من الناحية الأدبية النف�صية، يك�صف 

الذاتية من  ال�صرية  اإجناز  اأن  املتداول  العرف 

اإىل  ــه  ولدت منذ  الفرد  حياة  كونها  منطلق 

�صوى   
ّ
يتم ل  حياته،  من  املتاأخرة  املراحل 

اأكرث  حملت  اإن  غريبا  ولي�ص  العمر،  اآخر  يف 

 
ّ
من �صرية ذاتية يف عناوينها. اإذ املوؤلف يعد
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 الفعلي ملا عا�صه من حمطات 
َ
ال�صرية التتويج

حياتية وما خربه من وقائع واأحداث، بالنظر 

قد  التي  املعتمة  اجلوانب  ت�صيء  كونها  اإىل 

والفكري.  ــي  الأدب م�صاره  عرب  اأثــريت  تكون 

حال  -وهــي  املباغت  املــوت  عامل  اأن  اإّل 

حتقيق  دون  يحول  هل�صا-  غالب  الــراحــل 

دا 
َّ
كتابة ال�صرية الذاتية ليكون التعوي�ص جم�ص

تداول 
ُ
اأن ي يف املوؤلفات ال�صادرة، وما ميكن 

وي�صاع من اأقرب املقربني اإليه )حال �صربي 

حافظ وغالب هل�صا، ثم حممد برادة واإليا�ص 

على  املوؤلف  يْقدم  اأن  املمكن  ومن  فركوح(. 

ا�صتنكف  التي  الأدبــيــة  اأعماله  بع�ص  ن�رش 

ليعود  ا 
ّ
�صيا�صي دقيقة  مرحلة  يف  ن�رشها  عن 

من  املتاأخرة  املراحل  يف  الن�رش  يف  للتفكري 

الروائية  التجربة  عن  لوحظ  ما  وهو  احلياة، 

ل�صنع اهلل اإبراهيم الذي اأقدم على ن�رش روايته 

"67" )ُكتبت يف عام 1968 وُن�رشت يف عام 
 ،)1966( الرائحة"  "تلك  عو�ص   ،)2017
التجربة  النقدي يف  النظر  اإعادة  ي�صتلزم  مما 

الروائية.

الإبداعي  التاأليف  فاحتة  تكون  اأن  ويحدث 

املراحل  يف  الذاتية  ال�صرية  وتدوين  كتابة 

طه  حــال  وهــي  الأدبــــي،  العمر  مــن  الأوىل 

يف  �ــصــكــري  وحمــمــد  الأيام"   " يف  ح�صني 

وباللغة  فقط  قبلها  )ن�رش  احلايف"  "اخلبز 
"جمنون  الق�ص�صية  جمموعته  الــعــربــيــة 

وتداول  بذيوع  حظيتا  فال�صريتان  الورد"(. 

قرائي ونقدي مو�صع دون بقية الآثار الأدبية 

الأوىل  فمن  واإّل  الكاتبني،  لهذين  والإبداعية 

النهر" لطه ح�صني،  "ما وراء  الهتمام بن�ص 

الأدبية  التحف  اإحدى   
ّ
تعد بـ"اأديب" التي  بل 

نف�صه  والأمر  لـ"الأيام"،  امل�صتكملة  ة 
ّ
العربي

"اخلبز  �صرية  من  الثاين  اجلزء  على  ين�صحب 

ى: "ال�صطار"، وب�صكل اأقوى عن 
ّ
احلايف" امل�صم

الذاتية  ال�صرية  "وجوه". فمبدع  الثالث  اجلزء 

ي�صكل  ال�صريي  باملنجز  المتداد  باأن   
ّ

يح�ص

اإ�صافة لآثاره الأدبية الإبداعية، بينما العك�ص 

هو ال�صحيح.

ُتكتب  اأن  تقت�صي  املو�صوعية  بــاأن  واأرى 

ال�صرية الذاتية يف املراحل الأخرية من احلياة، 

اهلل  بيد  )الأعــمــار  النطفاء  قبل  الأقــل  على 

تعاىل كما يقال( وهيمنة الن�صيان على �صلطة 

حلطة  وليد  الإبداع  كون  منظور  من  الذاكرة، 

اأحداث  من  ال�صخ�صية  عا�صته  وما  املا�صي 

اأو غري مبا�رشة.  وحتولت وتاأثريات مبا�رشة 

هو  الإبداعي  هل�صا  غالب  توجه  باأن  واأعتقد 

التمثيل الدقيق على الإنتاجية الإبداعية، كما 

على تنوعها. 

 ميكن القول يف ختم هذه املقالة:  اإن جتربة 

للرواية  الفعلي  التاأ�صي�ص  مبثابة  هل�صا  غالب 

للرواية  املرثية  الإ�صافة  وبالتايل  الأردنية، 

موؤن�ص  اإ�صهامات  عن  الغفل  دون  العربية 

الرزاز واإليا�ص فركوح واجليل الالحق.

يف  الــذات  على  راهنت  التي  التجربة  اإنها 

حماولة لكتابة ال�صرية الكربى، ور�صم �صورة 

مراحله  اأدق  يف  العربي  املجتمع  واقــع  عن 

ال�صيا�صية.

وهي التج�صيد الداّل عن حمنة املثقف واملفكر 

ومطاردته يف املنايف، وما توّلد عن ذلك من 

د 
ّ
اإىل الأ�صل وفق ما جت�ص اآ�رش  فقدان وحنني 

رحلة  عن  اأخري"  "اأ�صلوب  كـ  "�صلطانة"  يف 

حياتية واأدبية قوية بكل معنى الكلمة.
نقرأ في مشروعه 

الروائي والنقدي 
صورة واقع 

المثقف العربي 
في ظل أنظمة 

ال تراعي الحريات 
بأشكالها المختلفة

ملف - غالب هلسا
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أبرزت أعماله 
بدايات تفتح 

وعيه وتفاعله 
مع أفكار  اليسار 

الماركسي

محمود شقير
قاص وروائي فلسطيني

ملف - غالب هلسا

)1(
ا ب�صبب 

ّ
األتِق غالب هل�صا ومل نتعارف رمب مل 

لكّنني  الأزمنة،  وافرتاق  اجلغرافيا  مفارقات 

عرفته من خالل رواياته وترجماته ومقالته 

لنا من على 
ُ
ال�صيا�صية والفكرية، وتقاطعت �صب

البعد يف اأكرث من موقع ومنا�صبة.

ال�صيوعي الأردين وهو  كان قد انتمى للحزب 

اأوائل  ان 
ّ
عم يف  الثانوية  املدر�صة  يف  طالب 

انتميت  وكنت  الع�رشين،  القرن  خم�صينيات 

للحزب نف�صه اأوا�صط �صتينيات القرن الع�رشين 

يف القد�ص؛ حني كانت القد�ص وال�صفة الغربية 

وكان  الها�صمية،  الأردنية  اململكة  من  جزءاً 

فارق العمر بيني وبني غالب ت�صع �صنوات.

حراكًا  اخلم�صينيات  يف  ان 
ّ
عم  

ْ
�صهدت وقد 

لــالأحــزاب  ًا 
ّ
�صيا�صي ونــ�ــصــاطــًا  ــًا 

ّ
اجــتــمــاعــي

الجتماعي  التطور  �ـــرشورات  ا�صتوجبته 

الزراعة  طور  اإىل  البداوة  طور  من  والنتقال 

دت اخلاليا املارك�صية 
ّ

والتجارة، واآنذاك توح

ع�صبة  كــوادر  من  تبّقى  من  مع  الأردن  يف 

اإثر النكبة  التحرر الوطني يف ال�صفة الغربية 

عام  الفل�صطيني  بال�صعب  حّلت  التي  الكارثة 

ال�صيوعي   
ُ

احلــزب ذلك  من  وَت�صّكل  1948؛ 

الأردين الذي اجتذب غالب هل�صا اإىل ع�صويته؛ 

 
ُ

احلزب واجتذبني  ال�صجن،  لدخول  �صه 
ّ
عر ما 

حملة  يف  اعتقايل  يجِر  ومل  ع�صويته  اإىل 

العتقالت التي طالت ال�صيوعيني والبعثيني 

ا لأّنني مل 
ّ

والقوميني العرب عام 1966؛ رمب

اأكن معروفًا لدى دوائر الأمن اآنذاك.

لبنان  اإىل  الأردن  غادر  اأن  غالب  يلبث  ومل 

للدرا�صة يف اجلامعة الأمريكية، ثم اإىل م�رش 

كانت  �صنة  وع�رشين  اثنتني  فيها  عا�ص  التي 

بالغة  الروائية؛  جتربته  على  التاأثري  بالغة 

الو�صوح يف هذه التجربة. 

ــص  الأر� مــن  داً 
َ
مبع ــريوت  ب اإىل  جئت  حــني 

الفل�صطينية املحتلة عام 1975 مل يكن غالب 

قد عاد اإىل بريوت من بغداد التي عا�ص فيها 

ثالث �صنوات، ثم حني ُنقل جثمانه من دم�صق 

دَفن يف مكانه الأول 
ُ
اإىل الأردن عام 1989 لي

 
ُ
كنت الأدبية،  نتاجاته  الذي ظل حا�رشاً يف 

اأعد  1987 ومل  براغ عام  اإىل  ان 
ّ
غادرت عم

اإليها اإّل يف عام 1990. 

الــنــدوات  ــك؛ كــان غالب حــا�ــرشاً يف  مــع ذل

الكتاب  رابطة  تنّظمها  كانت  التي  الثقافية 

يل  الرابطة  بتكرمي  فت 
ّ
ت�رش وقد  الأردنــيــني، 

رصد جريء لتحّوالت الشخصية 
البدوية

العودة إلى بيت الطفولة
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رفض غالب 
الفهم المدرسي 

للواقعّية 
االشتراكية 

وأبدى تمّرده على 
القوالب الجامدة

ملف - غالب هلسا

يف ملتقى ال�رشد العربي الأول الذي انعقد يف 

ان عام 2008 
ّ
املركز الثقايف امللكي يف عم

وحمل ا�صم الأديب غالب هل�صا.

)2(
لكتاب  مة 

ّ
مقد كتبت  كنت  التكرمي  هذا  قبل 

ادين 
ّ
زي يعقوب  د.  �صرية  وهو  »البدايات«، 

الأمني العام للحزب ال�صيوعي الأردين لعدد من 

الن�صالية  اجلوانب  على  فيها   
ُ
اأثنيت ال�صنني، 

ما  ــذاك  اآن كنت  الكتاب.  عليها  ا�صتمل  التي 

للواقعية  املــدر�ــصــي  بالفهم  ملتزمًا  ــت  زل

النقدية  الدرا�صات  يف  �صاع  الذي  ال�صرتاكية 

العرب،  ني 
ّ
املارك�صي من  املثقفني  لبع�ص 

وتعّزز هذا الفهم بعد ظهور كتاب »يف الثقافة 

املارك�صيان  املفكران  األفه  الذي  امل�رشية« 

اأني�ص.  العظيم  وعبد  الــعــامل  ــني  اأم  حممود 

م 
ّ
قد زيادين  كتاب  هل�صا  غالب  قــراأ  وحــني 

جديداً  »فهمًا  فيه  ــد  ووج لــه  نقدية  قـــراءة 

حمقٌّ  وهــو  واأظــهــر؛  ال�صرتاكية«،  للواقعية 

يف  ذكرته  ما  حول  معي  اختالفه  ذلــك،  يف 

اء اإىل اجلوانب 
ّ
ه القر

ّ
مة، وبدًل من ذلك نب

ّ
املقد

اأغفلُتها  التي  الكتاب  يف  والإبداعية  الفنية 

من دون ق�صد. كان غالب يوؤكد بذلك رف�صه 

ويبدي  ال�صرتاكية  للواقعية  املدر�صي  للفهم 

القوالب  على  ده 
ّ
متر ومع  نف�صه  مع  ان�صجامًا 

العامل  اأمني  حممود  جتاوزها  التي  اجلامدة، 

للواقعية  ينظر  راح  حــني  بعد  فيما  نف�صه 

ال�صرتاكية من منظور اأرحب واأكرث عمقًا.

)3(
منذ اأعماله الأدبية التي ت�صف البيئة الأردنية 

حتديداً  ماعني  قرية  ويف  ماأدبا؛  نواحي  يف 

ح�صوره  امتد  حيث  ان 
ّ
عم ويف  ــد،  ل

ُ
و حيث 

املــطــران،  مــدر�ــصــة  يف  العلمي  للتح�صيل 

اأدّق  ت موهبة غالب وقدرته على جت�صيد 
ّ
تبد

وكانت  ير�صدها،  التي  البيئة  يف  التفا�صيل 

البدوي  املن�صاأ  ذات  ال�صخ�صيات  تروقني 

تني 
ّ
ث عنها يف جمموعتيه الق�ص�صي

ّ
التي حتد

وبــدو  و»زنـــوج  هيالنة«  والقدي�صة  »وديـــع 

على  »الــبــكــاء  روايــتــيــه  ويف  وفـــالحـــون«، 

الأطالل« و»�صلطانة«.

وعيه  تفّتح  لبدايات  ر�صُده  اهتمامي  واأثــار 

وانعطافه نحو فكر الي�صار من خالل �صخ�صية 

»جري�ص« يف رواية »�صلطانة«؛ ثم من خالل 

امل�رشية،  بالبيئة  تــاأثــرت  التي  ــه  ــات رواي

اأفكار  ومع  البيئة  تلك  مع  تفاعله  ــرزت  واأب

 عنها وعن بع�ص 
ّ

الي�صار املارك�صي التي عرب

»الروائيون«؛  املتميزة  روايته  يف  رموزها 

لتاأثري  متابعة  وفيها  روايــاتــه،  اآخــر  وهــي 

هزمية حزيران 1967 على �صخو�ص الرواية 

 من ال�صجون امل�رشية اآنذاك.
ّ
اخلارجني للتو

وقد راقني واأنا اأتابع كل ما له عالقة بغالب 

هل�صا، م�صل�صل »�صلطانة«، الذي اأخرجه الأردين 

واحلــوار  ال�صيناريو  له  وكتب  ــزوز،  اخل اإيــاد 

»�صلطانة«  ــة  رواي جمع  الــذي  نــّزال،  غ�صان 

الذكر   
ّ
�صالفتي تني 

ّ
الق�ص�صي املجموعتني  اإىل 

جدير  مل�صل�صل  ر�صينًا  ًا 
ّ

ن�ص منهما  واأنتج 

الأردنية  للبيئة  وبتج�صيده  غالب  باإبداعات 

�صادت فيها يف  التي  وللعالقات الجتماعية 

وخم�صينياته،  الع�رشين  القرن  اأربعينيات 

�صكان  من  والفالحني  البدو  بني  وخ�صو�صًا 

اأهل  وبع�ص  الفل�صطينيني  دخول  ثم  القرى، 

التجاري   الن�صاط  ان، وانتعا�ص 
ّ
اإىل عم ال�صام 

يف  والــثــقــايف  وال�صيا�صي  والقــتــ�ــصــادي 

فقط  لي�ص  ذلك  وانعكا�ص  الأردنية،  العا�صمة 

على اجليل اجلديد من ال�صباب، بل كذلك على 

هجرت  اأخرى  اجتماعية  فئات  وعلى  الن�صاء 

الريف والتحقت باملدينة بحثًا عن عمل وعن 

�صبل م�صمونة لتح�صيل الرزق.

)4(
نعيم  حممود  نعيم  الأردين  الباحث  ــز  اأجن

والن�ص..  »القبيلة  كتابه  يف  ن�رشها  درا�صة 

)وزارة  العربية«  الرواية  يف  البداوة  حتولت 
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يصف عّمان 
بدقة وبراعة 

ويسلط الضوء 
على التطورات 

االجتماعية 
واالقتصادية

ملف - غالب هلسا

الثقافة الأردنية، 2019(، تناول فيه ظاهرة 

بالدر�ص  العربية  الرواية  يف  البداوة  لت 
ّ
حتو

منــاذج  تــنــاول  خــالل  مــن  ــك  وذل والتحليل، 

ملو�صوعة  مبا�رش  ب�صكل   
ْ
�صت

ّ
تعر روائــيــة 

طغى  رئي�صًا  متنًا  منها  وجعلت  لت، 
ّ
التحو

وفالحون«  وبدو  »زنوج  رواية  وهي:  عليها؛ 

لغالب  روائي(  �صياق  �صمن  مدرجة  )ق�ص�ص 

هل�صا، ورواية »فر�ص العائلة« ملحمود �صقري، 

حمدي  امل�رشي  للكاتب  »الفاعل«  ــة  ورواي

للكاتب  الرائحة«  »فخاخ  وروايــة  ل، 
ّ
جلي اأبو 

ال�صعودي يو�صف املحيميد.

درا�صة  اإىل  ي�صعى  كتابه  اإن  الباحث  وقــال 

نتيجة  الــبــداوة  على  طــراأت  التي  لت 
ّ
التحو

�صها ل�صدمة احلداثة التي متّثلت بالدولة 
ّ
تعر

واأ�صاف  عنها.  املتفرعة  واملظاهر  احلديثة 

الإجابة  يحاول  الــذي  الرئي�ص  ال�صوؤال  اأن 

روايــة  تاأ�صي�ص  املمكن  مــن  هــل  هــو:  عليه 

املدينة  من  بدًل  ة 
ّ
ن�صي بنيًة  البداوة  تعتمد 

الثابتة للرواية؟  البنية �صبه   التي ُتعد مبثابة 

الباحث  ــاول  ح التي  الثانية  ــزاويــة  ال ـــا 
ّ
اأم

على  الروايات  هذه  بقدرة  فتتعّلق  اإ�صاءتها، 

لت بجراأة ترتبط بذكر اأدق 
ّ
طرح ق�صية التحو

التفا�صيل التي طراأت على ال�صخ�صية البدوية، 

لت 
ّ
التحو هذه  ا�صتيعاب  على  قادر  وب�صكل 

وتاأثريها يف البداوة على ال�صعيدين ال�صلوكي 

والباطني الذي مي�ص روح البداوة.

ا�صتجابة  اإىل  النهاية  يف  الباحث  وخل�ص   

اإليه  ق�صد  ما  ولكل  لأ�صئلته  الأربع  الروايات 

البحث الذي اأن�صاأه اعتماداً على هذه الروايات. 

)5(
التي  بالأمكنة  اأدبــه  يف  هل�صا  غالب  احتفى 

حلياة  اًل 
َّ

مف�ص و�صفًا  نرى  حيث  فيها؛  عا�ص 

جتــارب  مــن  بــه  تزخر  ومــا  الــبــدويــة  قريته 

مده�ص  نحو  على  دها 
ّ
ج�ص ب�رشية  لنماذج 

�صرية  فيها  نلمح  التي  »�صلطانة«،  رواية  يف 

يف  »جا�رش«؛  بطلها  خالل  من  نف�صه  غالب 

اإنهائه  اإىل  و�صوًل  ومراهقته  طفولته  فرتة 

وفيها  ان؛ 
ّ
عم يف  الثانوية  الدرا�صة  مرحلة 

منذ  القرية  عن  النف�صال  يف  رغبته  نلم�ص 

 
ّ
التي كانت تعج العا�صمة  اأجواء  ا�صتوعب  اأن 

ال�صيا�صة  رجــال  ومن  الب�رش،  من  باأ�صناف 

خا�صًة ال�صيوعيني الذين اجتذبوه اإىل حزبهم. 

من اأبرز النماذج التي حفلت بها الرواية:

زاً 
ّ
 جري�ص( التي اأفرد لها غالب حي

ّ
 »جنمة« )اأم

»اآمنة«؛  الثانية  ــه 
ّ
واأم الرواية،  يف  قليل  غري 

زوجها  غــاب  التي  الفاتنة  اجلميلة  املـــراأة 

القرية،  اأهــل  اإعجاب  حمــّط  وظلت  يعد،  ومل 

طفولته  يف  »جري�ص«  اأر�صعت  التي  وهــي 

الوحيدة  لبنتها  الر�صاعة  يف  اأخــًا  واأ�صبح 

ال�صخ�صية  وهــي  »�صلطانة«،  ثم  »�صمحة«. 

عالقة  ربطتها  التي  الــروايــة  يف  الرئي�صة 

على  ف 
ّ
تت�رش وكانت  بـ«جري�ص«،  عاطفية 

ما  يف  غريهم  ومع  القرية  رجال  مع  هواها 

�صارت  التي  »اأمرية«  وابنتها  ان، 
ّ
عم يف  بعد 

ها، 
ّ
اأم عليه  �صارت  الذي  نف�صه  املنوال  على 

اأمه وهو �صغري لكي  جته 
ّ
الذي زو و«�صليبا« 

طبيعة  اأدرك  حينما  ثم  اأحــفــاد،  لها  يكون 
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متهّتكًا،  �صار  الن�صاء  مع  احلميمة  العالقة 

ثم  غريها،  ومع  »�صلطانة«  مع  عالقة  واأقام 

ترهنَب واأ�صبح رجل دين. 

»عــامــر«  �صخ�صية  نلتقي  الـــروايـــة  ويف 

وجه  من   
ّ
فر الــذي  اخلليل،  ابن  الفل�صطيني، 

القرية  اإىل  وجاء  الربيطاين،  النتداب  قوات 

و�صار  ن�صائها،  من  واحدة  ج 
ّ
وتــزو الأردنية 

ب الأ�صلحة اإىل الثوار يف فل�صطني.
ّ
يهر

ان، 
ّ
عم اأجواء  اإىل  هل�صا  غالب  ق 

ّ
يتطر وحني 

فهو ي�صفها بدقة وبراعة، وي�صّلط ال�صوء على 

النا�صئة  والقت�صادية  الجتماعية  التطورات 

فيها، وعلى مناذج ب�رشية انتهازية من اأمثال 

الذي  القد�ص،  من  القادم  ال�صيوعي  »طعمة« 

النائب  و�صديقه  فيه،  ع�صويته   
ُ

احلزب د 
ّ
جم

ات فاجرة.
ّ
ط يف �صلوكي

ّ
يف الربملان املتور

الب�رشية  الــنــمــاذج  ــذه  ه هل�صا  غــالــب  بنى 

واإىل  النف�ص،  علم  يف  قــراءاتــه  اإىل  ا�صتناداً 

وا�صتيعابه  حوله  النا�ص  ل�صلوك  مراقبته 

وخروجه  املختلفة،  ولتجّلياته  ال�صلوك  لهذا 

يف  باقتدار  وّظفها  �صائبة  با�صتنتاجات 

العالقة  ذلـــك،  مــثــال  ــة؛  ــي ــروائ ال ن�صو�صه 

ه الثانية 
ّ
الأوديبية التي ربطت »جري�ص« باأم

ــة  رواي بطل  غــالــب  راأي  على  اأو  »اآمـــنـــة«؛ 

 »اخلــمــا�ــصــني«: دع الــالوعــي يــقــوم بـــدوره.

ر يف روايته »ثالثة 
ّ
ثم اإّن و�صف الأمكنة يتكر

غالب  هو  الرواية  بطل  حيث  لبغداد«،  وجوه 

متابعة  وفيها  ال�رشيح،  با�صمه  نف�صه  هل�صا 

امه يف بغداد بعد ترحيله من القاهرة. 
ّ
لأي

ر ذلك يف روايته الأخرية »الروائيون«، 
ّ
ويتكر

بعمق  املــر�ــصــودة  املــكــان  تفا�صيل  حيث 

الذين  ال�صيوعيون  اأ�صدقاوؤه  وحيث  واإتقان، 

التي  ــر 
ُ
ــه الأ�ــص يف  ال�صجن  يف  معهم  كــان 

اإىل  م�صتنداً  1967؛  حزيران  هزمية  �صبقت 

موهبته واإىل ثقافته الوا�صعة، ومتاأثراً بكتاب 

»غا�صتون با�صالر« الذي ترجمه غالب بعنوان 

التاأكيد فيه على  »جماليات املكان«؛ وجرى 

والعودة  للفرد،  بالن�صبة  الطفولة  بيت  اأهمية 

النف�صية  ال�رشورات  ذلك  اقت�صت  كّلما  اإليه 

الذي نراه يف عدد من  الأثر  والعاطفية؛ وهو 

روايات غالب حيث تاأخذه الذاكرة اإىل مكانه 

الأول يف الأردن واإىل بيت طفولته هناك.

)6(
اأخــــــرياً؛ كـــان بــعــ�ــص رفــاقــي الأردنـــيـــني 

غالب  عرفوا  ممن  الكّتاب  من  واأ�صدقائي 

ثقافته  ات�صاع  وعــن  مــزايــاه  عن  يتحدثون 

وعن  و�صجاعته،  وجراأته  موهبته  واأ�صالة 

منذ  ونزوعه  م�صاعره،  ورهافة  خلقه  دماثة 

احلداثي،  الفني  التجريب  اإىل  الأوىل  بداياته 

ة 
ّ
التقليدي الأدبية  الأ�صكال  على  د 

ّ
التمر واإىل 

يف الق�صة والرواية.

وكنت وما زلت اأوا�صل الهتمام برتاث غالب 

الذي �صيظل منارة م�صيئة يل ولغريي  هل�صا 

من املثقفني ومن النا�ص اأينما كانوا. فقد كان 

العربية،  الثقافة  اأعالم  من  بارزاً  علمًا  غالب 

و�صيظّل ا�صمه عاليًا يف �صماء هذه الثقافة مبا 

تركه لنا من اإرث اأدبي ومعريف مرموق.

ملف - غالب هلسا

بنى غالب هلسا 
نماذجه البشرية 

استنادا إلى قراءاته 
في علم النفس 

ومراقبة السلوك 
المجتمعي 
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تحّرر من حّمى 
توثين األسماء 

والتجارب التي 
سقط تحت 

ضرباتها المتالحقة 
معظُم النّقاد 

العرب

نضــال الصـــالح
ناقد وكاتب سوري

ملف - غالب هلسا

ظاهرة  اأو  مبدعًا  روائيًا  هل�صًا  غالب  يكن  مل 

بل  فح�صب؛  العربي  ال�رشد  نة 
ّ
مدو يف  بنف�صه 

الن�صف  العرب يف  النّقاد  اأبرز  اأحد  اأي�صًا  كان 

الثاين من القرن الع�رشين، وهذا ما تطمح هذه 

 بو�صفه ناقداً، ول 
ْ

القراءة اإىل التعريف به، اأي

يف  ملنجزه  املميزة  الكربى  العالمات  �صيما 

والفّنية،  الفكرية  حوامله  واأبــرز  املجال،  هذا 

اآن. يف  وحماورتها  اأطروحاته  مقاربة   
ّ
 ثــم

ز 
َ
املنج هــذا  اأّن  اإىل  بــدايــًة  ــارة  ــص الإ� ــدر  وجت

ــراءات  »ق الثالثة:  هل�صا  مبوؤلفات  يتحدد  ل 

يف  و«املكان  النقد«،  يف  و»ف�صول  نقدية«، 

املقّدمة  اإىل  يتجاوزه  بل  العربية«،  الرواية 

»غا�صتون  لكتاب  ترجمته  بها  �صّدر  التي 

ودرا�صته  ــان«،  ــك امل »جماليات  بــا�ــصــالر«: 

في�صل  كتاب  يف  املن�صورة  املبتور«،  »احلوار 

اج: »حوار يف عالقات الثقافة وال�صيا�صة«.
ّ
در

عالمات كبرى
غالب  لنقد  املميزة  العالمات  اختزال  ميكن 

هل�صا فيما ياأتي:

اأدبــــيــــني  جلـــنـــ�ـــصـــني  اإخـــــال�ـــــصـــــه   .1
ــة الــقــ�ــصــرية.  ــقــ�ــص  فــحــ�ــصــب: الــــروايــــة، وال

ى التوثني التي طبعت الأغلب 
ّ
ره من حم

ّ
2. حتر

 يف الربع الأخري 
ّ
 العربي

ّ
 من النقد الأدبي

ّ
الأعم

النقد على  اإحلاح ذلك  اأي  القرن الع�رشين،  من 

اأ�صماء وجتارب بعينها، واإهمال �صواها. 

3. تعبريه عن م�صرية هل�صا احلياتية اخلا�صة، 
م�صادره  �صّكلت  التي  الإبداعية  فالتجارب 

اإىل  كّتابها  ينتمي  التي  تلك  هــي  النقدية 

نفيه  رحلة  خالل  فيها   
ّ
ا�صتقر التي  الأقطار 

�صورية(،  الــعــراق،  )م�رش،  الأردن  وطنه  عن 

الق�ص�صية  التجارب  بع�ص  اإىل  بالإ�صافة 

باهتمامه  حظيت  التي  الفل�صطينية  والروائية 

ال�صيا�صي  العمل  يف  مل�صاركته  ل�صببني: 

الي�صارية  الف�صائل  جانب  اإىل  والكفاحي 

الفل�صطينية، ولالهتمام الذي حظي به الإبداع 

الفل�صطيني عامة منذ بداية الن�صف الثاين من 

عقد ال�صتينيات، ول �صيما بعد هزمية حزيران. 

عن  الــعــربــي  الــنــ�ــصــوي  الإبـــــداع  غــيــاب   .4
من  الــرغــم  على  النقدية  اهتماماته  حقل 

بالهتمام  جدير   
ّ
عربي  

ّ
ن�صوي اإبــداع  وجــود 

ال�صبعينيات  عقدي  خالل  النقدية  واملتابعة 

�صهدت  التي  املرحلة  اأي خالل  والثمانينيات، 

 .
ّ

ذروة اإنتاجه النقدي

نّصه النقدي يصدر عن وعي عميق 
بنظريات األدب وأدواته

مع إخالصه لعلم الجمال الماركسي
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ملف - غالب هلسا

 غاب اإلبداع 
النسوي العربي 

عن حقل 
اهتماماته النقدية

مدخل إلى نقده
هل�صا  غــالــب  نقد  مــن   

ّ
الأعـــم ــب  الأغــل يت�صم 

اأي  الأدبــيــة،  مل�صادره  الوا�صح  باإخال�صه 

العالية  الأدبــيــة  املكانة  وطـــاأة  مــن  ره 
ّ
حتـــر

�رشباتها  حتت  �صقط  التي  املبدعني،  لبع�ص 

عن  و�صدوره  العرب،  النّقاد   
ُ
معظم املتالحقة 

حقول  من  حقل  غري  ويف   ،
ّ
ثر معريّف  خمزون 

للحراك  الدائمة  ا�صتجابته   
ّ
ثم والثقافة،  الفكر 

العربي،  والجتماعي  وال�صيا�صي  الثقايف 

الإبداع به  الذي ينه�ص  ووعي منِتجه بالدور 

ذلك  وقبل  معًا،  والتغيري  التنوير  عمليتي  يف 

تكون  تكاد  فل�صفية  منظومة  عن  تعبريه  كّله 

خال�صة من �صوائب الأيديولوجيا التي مل ينج 

من براثنها �صوى القليل من النّقاد املارك�صيني 

العرب الذين كان هل�صا واحداً منهم.

ا كتب يف حقل 
ّ
 مم

ّ
 كان هل�صا، يف الأغلب الأعم

وقادراً  ومرهفًا،  ح�صيفًا،  ناقداً   ،
ّ
الأدبي النقد 

الفكر  حلركة  الدقيقة  املفا�صل  التقاط  على 

ع�صويًا  ومثّقفًا  العربي،  الوطن  يف  والثقافة 

التاريخية  للمرحلة  املركزية  بالأ�صئلة  قًا 
ّ
موؤر

مثّقفي  من  الكثري  و�صاأن  اإليها.  ينتمي  التي 

الن�صف الثاين من خم�صينيات القرن الفائت مل 

 بالن�صبة اإليه �صوى حامل من 
ّ
يكن النقد الأدبي

 جديد، ولعّل ذلك 
ّ
حوامل عّدة لبناء وعي عربي

من   
ّ
الأعــم والأغلب  ا�صتغالته  تعّدد   

ّ
يف�رش ما 

مثقفي تلك املرحلة يف غري حقل معريّف: يف 

الأدب، والنقد، والفكر، والرتجمة، وال�صيا�صة.

النقدية  املمار�صة  �صدور  اأمر  من  يكن  ومهما 

املارك�صي،  املنهج  هو  حمّدد،  منهج  عن  لديه 

معه  ــوار  ح غــري  يف  بذلك  نف�صه  ح 
ّ
ــرش � كما 

املمار�صة  تلك  ــاإّن  ف  ،
)1(

�صواه مع  وم�صاجلة 

 بها، الذي 
ّ

غالبًا ما كانت تبتكر وعيها اخلا�ص

على  ال�صابقة  للمقولت  املطلق  التمّثل  ياأبى 

فّنًا  بو�صفه  وي�صائله  منه،  ينطلق  بل   ،
ّ

الن�ص

)انظر:  �صيا�صيًا  اإعالنًا  اأو  اجتماعية  وثيقة  ل 

.
)2(

ف�صول. �ص10(

اإىل هل�صا عقيدة،   مل تكن املارك�صية بالن�صبة 

 ،
)3(

�ص67( املبتور.  احلوار  )انظر:  منهجًا  بل 

اجلمالية  اأطروحاتها  اإىل  ينظر  يكن  مل  ولذلك 

لكّل  �صاحلًا  مقّد�صًا  كتابًا  بو�صفها  كّلها 

اأجهر  ولعّل  واملجتمعات،  والأمكنة  الأزمنة 

الأمثلة يف هذا املجال مقاله املو�صوم »احلوار 

الأدب،  وظيفة  يعني  ما  ما 
ّ
�صي ول  املبتور«، 

لقد   .
)4(

الإيجابي والبطل  الــروائــيــة،  واللغة 

�صّد  ومفّكراً،  اإن�صانًا  �صاأنه  ناقداً،  هل�صا  كان 

على  املرء  ترغم  التي  تلك  اأي  العطالة،  ثقافة 

ذلك،  على  وتاأ�صي�صًا  فح�صب،  متلّقيًا  يكون  اأن 

باأّنه  النقدي  وعيه  و�صف  املمكن  من  فاإّنه 

وعي تنويري، باملعنى الذي يحيل على الدللة 

ال�صطالحية للتنوير ل الدللة الزمنية، اأعني: 

التفكري الذاتي والثقة بالعقل.

الوعي النقدي
كتاب  غري  يف  هل�صا  �صداح  من  الرغم  على 

نقدي له، ويف غري مقال وحوار، باأّن »الذوق« 

 مقاربة 
ّ

ل يف اأي
ّ
اأو »النطباع« هو منطلقه الأو

، اأو جمموعة، اأو جتربة، كما يف 
ّ

ينجزها لن�ص

 الأول: »اإنني حني اأقراأ 
ّ

قوله يف كتابه النقدي

من  انطالقًا  اأحاكمه  ل  اأدبيًا،  اإبداعيًا  عماًل 

اأدع  بل  اأو جمالية يف ذهني،  نقدية  م�صّلمات 

حماولة  يكون  نقدي  اإّن  ليحكم..  وحده  ذوقي 

قي من خالل منطلقات نقدية« 
ّ
للتعبري عن تذو

لتجربته  ع 
ّ
املتتب فــاإّن   ،

)5(
�ص6( )قـــراءات. 

ي�صمد  ل  ال�صداح  ذلك  اأّن  اإىل  ينتهي  النقدية 

مفعمًا  يبدو  الذي   
ّ

النقدي ه 
ّ

ن�ص اأمــام  طوياًل 

عميق  وعي  عن  �صدوره  اإىل  كثرية  باإ�صارات 

بنظريات الأدب، واأدواته واإجراءاته النقدية.

ــذوق«،  »ال عن  نقده  ب�صدور  املــرء  �صّلم  واإذا 

فاإّن هذا الأخري ل يبدو فعالية فردية خا�صة 

حمكومة  فعالية  بل  مزاجية،  اأو  ب�صاحبها، 

احل�صا�صية،  �صديدة  واإجرائية  ب�صوابط معرفية 

ونتاج وعي جمايّل مرهف، وهي وثيقة ال�صلة 

ذلك  وقبل  معًا،  والفّن  للواقع  فل�صفية  بروؤية 

�صابق  ل�صيء  ل   ،
)6(

»
ّ
الأدبي  

ّ
للن�ص »منحازة 
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لم يكن النقد 
األدبّي بالنسبة 

إليه سوى حامل 
من حوامل عّدة 
لبناء وعي عربّي 

جديد، وهو ما 
يفّسر اشتغاله 
باألدب، والنقد، 

والفكر، والترجمة، 
والسياسة.

عليه على نحو مطلق، اأو خارج عنه على نحو 

اأداءه  زت 
ّ
مي التي  ال�صمة  تلك  ولعّل   .

ّ
يقيني

 هي ما دفعت د.نعيم اليايف اإىل القول 
ّ

النقدي

اإّنه مهما يكن من اأمر اأّن كتابات هل�صا النقدية 

د 
ّ
ق، اأو جمر

ّ
د انطباعات �صادرة عن تذو

ّ
»جمر

اإ�صقاطية  اأو  حتليلية  اأو  تف�صريية  اقــرتابــات 

ومنهجية،  ومنهج  وموقف  روؤية  عن  �صادرة 

نقدية  نظر  وجهات  النهاية  يف  ت�صّكل  فاإّنها 

اإليه  ُتن�صب  واأن  تتالمح  واأن  ع 
ّ
تتجم اأن  ميكن 

 .
)7(

ن�صب هو اإليها«
ُ
وحده اأو ي

حوامل الوعي النقدي
1. التجربة:

هل�صا  وعي  يف  ة 
ّ
مهم مكانة  »التجربة«  حتوز 

بالالزمة  اأ�صبه  معه  تبدو  حّد  واإىل  النقدي، 

تخلو  ل  تكاد  اإذ  النقدية،  درا�صاته  جممل  يف 

اإىل  ــارة  اإ�ــص اأو  عنها،  حديث  مــن  لــه  درا�ــصــة 

الن�صب  به يف حتديد �صلة  تنه�ص  الذي  الدور 

وتعني  بالإبداع.  املكتوب   
ّ

الن�ص تربط  التي 

املبا�رشة  املبدع  عالقة  اأي  املعاي�صة،  لديه 

ه، ومعرفته له حّق املعرفة.
ّ

مبو�صوع ن�ص

كتب بعيداً 
ُ
 وبح�صب هل�صا نف�صه فاإّن »كّل ما ي

ل  واملعرفة(  )التجربة  العن�رشين  هذين  عن 

لغو«  د 
ّ
اإّنه جمر الفّن.  اإدخاله يف جمال  ميكن 

)ف�صول. �ص14(.

اإّن »التجربة هي جوهر العمل الفّني« )ف�صول. 

جتارب  مييز  الذي  هو  الأخــري  وهذا  �ص91(، 

الب�رش بع�صها من بع�ص، التي غالبًا ما تت�صابه 

فيما بينها. والفّن، عرب التجربة، كما هو و�صيلة 

لكت�صاف الذات، هو و�صيلة لكت�صاف الآخرين 

اأبــرز  ومــن  �ص91(.  ف�صول.  )انــظــر:  اأي�صًا 

الفّن،  يف  التجربة  اأهمية  لتاأكيده  هل�صا  اأمثلة 

يف  يفرت�صان  اللذان  امل�صّلح  والكّفاح  الثورة 

املكتوبة  الن�صو�ص  تاأتي  راأيه معاي�صًة، حتى 

عنهما اإبداعًا حقًا. 

 
ّ
مر على  ُخــلِّــدت  التي  الإبــداعــيــة  فــالأعــمــال 

عن  �صدرت  التي  تلك  هي  راأيــه  يف  الع�صور 

لكتوائه  بــل  بها،  ملبدعها  مبا�رشة  خــربة 

)ملن  يكتب  همنغواي  ر 
ّ
نت�صو »هل  باأوارها: 

تقرع الأجرا�ص( اأو مالرو يكتب )اأيام الأمل( لو 

الأهلية  احلرب  يف  فعلية  م�صاركة  ي�صاركا  مل 

الإ�صبانية؟« )ف�صول. �ص68(.

هل�صا،  يــرى  كما  وحــدهــا،  التجربة  ولي�صت 

الرغم  فعلى  الفّن،  يف  بنف�صه  مكتماًل  عن�رشاً 

ي�صدر  الذي   
ّ

الن�ص فاإّن  فيه،   
ٌ
جوهر اأّنها  من 

ن 
ّ
مكو اإّنها  بال�رشورة.  فّن  اأّنه  يعني  ل  عنها 

 �صمن عنا�رش اأخرى ل ي�صتغني عنها 
ّ

مركزي

يف  العنا�رش  تلك  ومن  كذلك.  ليكون   
ّ

الن�ص

تكتفي  الــذي ل  واخلــا�ــص،  العام  ــه جــدل  راأي

مقاربته له بالك�صف عن ب�صرية نقدية رهيفة 

ق مفهوم الت�صايف بني ال�صكل واملحتوى، 
ّ
تعم

تقدميها  اإىل  اأي�صًا  ذلك  تتجاوز  بل  فح�صب، 

 حول 
ّ
تو�صيفًا مغايراً للمتواتر يف النقد الأدبي

ل من تلك الثنائية، اأي العام، الذي 
ّ
الطرف الأو

طاملا مّتت الإ�صارة اإليه بو�صفه فعالية خارج 

ية. 
ّ

ن�ص

والأ�صكال  »الأطــر  هو  هل�صا  عند  »العام«  اإّن 

مبا  الأدبي  العمل  يف  امل�صتعملة  املو�صوعية 
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مع إخالصه 
للمنهج الماركسي 

إال أن ممارسته 
غالباً ما كانت تبتكر 

وعيها الخاّص، 
وتسائل النص 

بوصفه فّناً ال 
وثيقة اجتماعية أو 

إعالناً سياسياً

دة.. )و( اللغة وال�صكل الفّني 
ّ
فيها الأفكار املجر

 والتكنيك«)ف�صول. �ص90(. 
ّ
والنمط الأدبي

املو�صوعي  وجـــوده  ـــه،  راأي يف  كــّلــه،  ولــذلــك 

ا�صتحالة  رغم  الفّني  العمل  »عن  واملنف�صل 

الفّن..  ا اخلا�ص يف 
ّ
واأم الواقع.  وجود هذا يف 

فهو التجربة الذاتية للفّنان. وللتجربة الذاتية 

 خارج ال�صكل الفّني.. اإن اندماجها 
ّ
وجود فعلي

 
ّ
لها اإىل فّن. ول يتم

ّ
يف العام هو فقط الذي يحو

ب�صكل  بل  ب�صيط،  احتــاد  ب�صكل  الندماج  هذا 

.
)8(

جديّل« )ف�صول. �ص90(

2. الفّن والفّنان:
للمعرفة  و�صيلة   

ّ
»اأهـــم هل�صا  راأي  يف  الفّن 

يتيح  الواقع حتى  بناء  »يعيد  اإّنه  الإن�صانية«. 

ملتلّقي الفّن اأن يدرك واقعه بعمق« )ف�صول. 

تكمن،  العظيم  الفّني  العمل  وقدرة   ،
)9(

�ص81(

»يف  الإن�صان  خماطبته  يف  اأي�صًا،  راأيــه  يف 

)ف�صول.  ــا« 
ّ

رمب �صّن،  وكّل  ومكان،  زمان  كّل 

»هي  الفّن  يف  الأ�صا�صية  وامل�صاألة  �ص41(، 

)ف�صول.  مو�صوعيًا«  يكون  اأن  الفّنان  قدرة 

�ص197(.

 واملو�صوعية عند هل�صا، التي يعّدها من اأبرز 

زة للفّنان العظيم، تعني قدرة هذا 
ّ
ال�صمات املمي

معطيات  خالل  من  الواقع  روؤية  على  الفّنان 

الواقع نف�صه )انظر: ف�صول. �ص197(، وقدرته 

وانحيازاته  معاناته  عن  التعبري  على  اأي�صًا 

على نحو مفارق لأحا�صي�صه وم�صاعره. 

»يتجاوز  الذي  هو  وال�صادق  العظيم  والفّنان 

 ،
)10(

�ص19( وطبقته«)ف�صول.  اآراءه  فّنه  يف 

ف�صول.  )انظر:  الأخالقي  احلكم  يتجاوز  كما 

خالل  من  الوعي  ق 
ّ
»يعم ــذي  وال �ص146(، 

�ص81(،  املتلّقي«)ف�صول.  لأوهـــام  اإزالــتــه 

الوعي  لزمـــني:  �رشطني  ي�صتكمل  ــذي  ال  
ّ
ثــم

فن  اإنتاج  ي�صتحيل  »لأنه  الذاتي  وال�صتب�صار 

حقيقي دونهما«)ف�صول. �ص113(.

 3. الواقع والواقعية:
فّنًا،  ت�صنع  ل  هل�صا  راأي  يف  احل�صنة  ات 

ّ
الني

فوق  القفز  عدم  دائمًا  الكاتب  من  واملطلوب 

�ص76(،  ف�صول.  )انظر:  املو�صوعي  الواقع 

البيئة  اإىل خ�صو�صية  والغو�ص عليه، والنفاذ 

التي ي�صدر عنها )انظر: ف�صول. �ص219(. 

ي�صتنفدها  ل  اأيــ�ــصــًا،  راأيـــه  يف  والــواقــعــيــة، 

�ص144(. فــ�ــصــول.  )انــظــر:  ـــد  واح  تف�صري 

كان هل�صا كثري الهجاء للوعي ال�صاذج وال�صائه 

اأدّق  نحو  وعلى  ال�صرتاكية،  الواقعية  مبفهوم 

اأو   
ّ
الفج الغوغائي  الرومان�صي  بـ«املفهوم 

اأبرز  ولعّل   ،
)11(

ال�صرتاكية« للواقعية  الطفويّل 

الأمثلة يف هذا املجال �صخريته الوا�صحة من 

التي  الأدب،  وظيفة  حول  مينة  حّنا  اأطروحة 

الفّن  ويف  الأدب،  يف  ينعك�ص  الواقع  اأّن  ترى 

يف  لي�صهم  الواقع  اإىل  يرتّد  الأدب  واأن  عامة، 

اأبــداً،  ومتجدداً  جديداً  واقعًا  ليجعله  تغيريه 

هو  الواقع  »كــاأّن  بقوله:  عليها  هل�صا  رّد  فقد 

هذا  من  وانطالقًا  الب�رش،  ل  الأدب،  يقراأ  الذي 

املهمالت  �صّلة  يف  نلقي  اأن  يجب  املفهوم 

وانتهاء  ودانتي،  و�صك�صبري  هومريو�ص  اأعمال 

يعك�صون  ل  اإنهم  وفوكر.  وجوي�ص  بربو�صت 

واقعنا« )احلوار املبتور. �ص66(. 

في جماليات السرد
هل�صا  غالب  لــدى  النقدية  املمار�صة  ع 

ّ
ترتج

اأ�صا�صية يف ال�رشد، وغالبًا  اأربعة عنا�رش  بني 

املجال  ــذا  ه يف  املمار�صة  تلك  ي�صبط  مــا 

 به، 
ّ

 يف الأداء النقدي له اإيقاعه اخلا�ص
ٌ
نظام

ومنطلقاته واإجراءاته وغاياته املحّددة. وتلك 

العنا�رش هي: ال�صخ�صيات، والو�صف، واللغة، 

 .
)12(

واملكان

1. الشخصيات:
اأو  �صخ�صية  دون  من  �ــرشد  ِمــن  ما  ــه  اأّن كما 

هل�صا  لغالب   
ّ

نقدي  
ّ

ن�ص ِمن  ما  �صخ�صيات، 

العن�رش  ذلك  يف  للنظر  لفت  اإمعان  دون  من 
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»اللغة الروائية 
الجيدة ذات كثافة 

وإيحاء«

ال�صمات  اإجمال  وميكن  ال�رشد.  يف   
ّ

املركزي

نقده  يف  ــرتّدد  ي كما  العن�رش  لذلك  زة 
ّ
املمي

وال�صتقاللية.  الإقناع،  مركزيتني:  ب�صمتني 

على  الــروائــي  اأو   
ّ

القا�ص قــدرة  ــالأول  ب عنى 

تقدمي �صخ�صيات حكائية من حلم ودم، وعلى 

�رشداً  بو�صفه  له  قارئه  ي�صتجيب  �رشد  تقدمي 

وثيق ال�صلة بالواقع، اأي بو�صفه �رشداً مقنعًا 

من خالل منطق ال�صخ�صيات والأحداث ل من 

. )انظر: ف�صول. 
ّ

خالل اإرادة �صابقة على الن�ص

بها  عنى  فقد  ال�صتقاللية،  ـــا 
ّ
اأم �ص29(. 

�رشورة تقدمي ال�صخ�صية من خاللها نف�صها ل 

اأن يجعل منها  الذي ميكن  من خالل مبدعها 

كها على النحو الذي ي�صاء وبالجتاه 
ّ
دمية يحر

من  ي�صاء  ما  وعيها  يف  وي�صّخ  ي�صاء،  الــذي 

الأفكار واملقولت )انظر: ف�صول.  43(. 

حتويله  حبيبي  اإمــيــل  على  هل�صا  اأخــذ  لقد 

»الوقائع  ــه:  ــت رواي يف  املت�صائل  �صخ�صية 

الغريبة يف اختفاء اأبي �صعيد النح�ص املت�صائل« 

اإّن  ــه.  اآرائ عن  فيها..   
ّ

يعرب حيلة،  د 
ّ
»جمــر اإىل 

كقطعة  ي�صبح  املوؤلف،  يدي  بني  املت�صائل، 

الإ�صفنج الرخوة، يفعل بها ما ي�صاء. ون�صتطيع 

اأن نقول عن ال�صخ�صيات الأخرى ال�صيء نف�صه. 

اإنها ل تلفت نظرنا، اإل مبجرد كونها جزءاً من 

برهان على �صيء، وعندما تنتهي، تخفت، اإىل 

اأن ُت�صتدعى ثانية« )ف�صول. �ص37(. كما اأخذ 

املو�صوعية  افتقاده  جربا  اإبراهيم  جربا  على 

عن  »البحث  روايته  �صخ�صيات  ت�صوير  يف 

راأى،  كما  تفقد،  ما  غالبًا  التي  م�صعود«،  وليد 

حتقيق  د 
ّ
جمر اإىل  ل 

ّ
وتتحو زة، 

ّ
املمي مالحمها 

لرغبات وليد م�صعود )انظر: ف�صول. �ص65(.

 2. الوصف
لي�ص الو�صف، يف راأي هل�صا، فعالية اعتباطية، 

 .
ّ

ة الن�ص
ّ
ن فاعل يف اأدبي

ّ
اأو تزيينية، بل مكو

ع اآرائه يف هذا املجال يخل�ص املرء اإىل 
ّ
وبتتب

ة �رشوطًا ثالثة ملا ميكن ال�صطالح عليه 
ّ
اأّن ثم

ينه�ص  اأن  الأول   :
ّ

الن�ص الفاعل يف  بالو�صف 

على  عبئًا  يبدو  ل  كي  وظيفة  بــاأداء  الو�صف 

اإ�صاءة بالغة )انظر:  اإليه عندئذ  ، في�صيء 
ّ

الن�ص

 
ّ

القا�ص اأن يتجّنب  ف�صول. �ص215(. والثاين 

ال�صتغراق يف الو�صف، لأّن الو�صف التف�صيلي 

قد ينحرف مبو�صوع الن�ص اأو م�صمونه )انظر: 

ف�صول. �ص216(.

خيال  الو�صف  يخاطب  اأن  فهو  الثالث  ــا 
ّ
اأم

القارئ ل عينيه )انظر: ف�صول. �ص179(.

  

3. اللغة
ميّثُل عن�رش اللغة لدى هل�صا عالمة داّلة على 

فاللغة،  الفّن،  عن  بعده  اأو   
ّ

الن�ص قرب  مدى 

يف راأيه، لي�صت اأداة لالإي�صال، بل اأداة لتحرير 

اأبرز  ولعّل  اجلافة.  واقعيته  من  الفّني  العمل 

اإحلاحه   يف هذا املجال 
ّ

ما مييز وعيه النقدي

اأداة  كونها  من  اللغة  حترير  اأّن  على  الوا�صح 

على  داّلً  عن�رشاً  اأو  فّنًا  كونها  اإىل  للتبليغ 

 بالفّن ل تكمن فيما هو بالغي، اأي 
ّ

�صلة الن�ص

الت�صبيهات  اإنتاج  يف مدى قدرة مبدعها على 

وال�صتعارات واملجازات والكنايات و..، بل يف 

ف�صول.  )انظر:  لها  جديداً  ا�صتعماًل  يعني  ما 

ف�صاء  اإىل  البالغة  اأ�رش  من  يطلقها  �ص92(، 

الإيحاء  اإىل ف�صاء  التقرير  اأ�رش  ال�صورة، ومن 

يوؤ�رّش  نحو  وعلى  �ص129(،  ف�صول.  )انظر: 

جتــاوزه  اإىل  خالله  من  احلقيقي«  »الفّنان 

، واملت�صابه، وال�صائد.
ّ
امل�صتقر

اإّن الفّنان يف راأي هل�صا هو ذاك الذي يبحث عن 

لغته اخلا�صة دائمًا )انظر: ف�صول. �ص130(، 

دة هي 
ّ
ويف راأيه اأي�صًا اأّن »اللغة الروائية اجلي

دائمًا لغة ذات كثافة واإيحاء« )احلوار املبتور. 

�ص74(، ولذلك فاإّن »قامو�ص كّل لغة يجب اأن 

 عظيم« )ف�صول. 
ّ
ُتعاد كتابته بعد كّل عمل اأدبي

�ص92(.

  

في نقد النقد
 

ّ
النقدي هل�صا  غالب  ز 

َ
ملنج ع 

ّ
املتتب ينتهي 

اإىل  ــارة  ــص اإ� بغري  ز 
َ
املنج ذلــك  امــتــالء  اإىل 
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فح�صب،  النقد  حقل  يف  ل  العالية،  ثقافته 

الب�رشي  الفكر  مــغــامــرات  خمتلف  يف  بــل 

خمزونه  ثــراء  على  داّل  نحو  وعلى  اأي�صًا، 

وعلى  جهة،  من  املغامرات  بتلك  املعريّف 

اللذين  واملــحــاكــمــة  ــط  ــرب ال عــلــى  ــه  ــدرت ق

الناقد  �صفات  »بع�ص  اليايف  نعيم  هما 
ّ
عد

ثانية. جهة  مــن   
)13(

الب�صري« اأو   اخلــبــري 

ومرجعه   
ّ
الواقعي املنهج  مغامرات  فمن 

اأدائــه  من   
ّ
ــم الأع الأغلب  يف  كما  الفل�صفي، 

املنهج  اأجنـــزه  ــا 
ّ
مم مثيلها  اإىل   ،

ّ
الــنــقــدي

جربا  لرواية  مقاربته  يف  كما   ،
ّ

الأ�صطوري

اإبراهيم جربا »البحث عن وليد م�صعود« ول 

البدئية«،  »النماذج  مفهوم  يعني  ما  ما 
ّ
�صي

علم  بع�ص معطيات  اإىل  النف�صي،  املنهج   
ّ
ثم

النقد  ــازات  اإجن من  ذلك  �صوى  اإىل  اجلمال، 

بو�صفه   
ّ

النقدي هل�صا   
ّ

ن�ص ك 
ّ
يتحر  ،

ّ
الأدبــي

معرفة تتاأ�ص�ص على معرفة، وتوؤ�ص�ص ملعرفة 

ا�صتثماره  مييز  كان  ما  اأبــرز  ولعّل  اآن.  يف 

كفاءته  هو  والإجنــــازات  املغامرات  لتلك 

 
ّ

النظري جفافها  من  حتريرها  يف  الوا�صحة 

اأو اأ�صولها الفل�صفية لتتجّلى معه ومن خالله 

اأدبيًا، فعلى الرغم، على �صبيل  بو�صفها نقداً 

املثال، من الزخم والكثافة البارزين يف غري 

 من ن�صو�صه النقدية ملعطيات التحليل 
ّ

ن�ص

النف�صي، فاإّن هذا الأخري لديه ل يغادر دائرة 

ل 
ّ
ل عنده كما حتو

ّ
املقاربة النقدية و«ل يتحو

الن�صو�ص  حتليل  يف  منهج  اإىل  �صواه  عند 

تظّل  واإمنــا  ة 
ّ
�رشيري كعينات  اأ�صحابها  اأو 

جمال  يف  اأ�صحابها  يظّل  كما  الن�صو�ص 

الفّن، ويظّل هو ناقداً اأدبيًا اأكرث من اأن يكون 

 .
)14(

ناقداً نف�صيًا«

يف  فارقة  عالمة  ه 
ّ
عــد ميكن  ا 

ّ
مم كان  واإذا 

مو�صع  غري  يف  تاأكيده   
ّ

النقدي هل�صا  وعي 

و�صهاداته  وحواراته  النقدية  ن�صو�صه  من 

احل�صارة  اأنتجت  ما   
ّ
اأهم »من  عْلم  النقد  اأّن 

اأبرز  من  فــاإّن  �ص51(،  )ف�صول.  الب�رشية« 

�صمتني  عن  تعبريها  العالمة  تلك  مييز  ما 

ه 
ّ

ن�ص حركة  النقدي:  اأدائــه  يف  مركزيتني 

الدائبة، والوا�صحة اأحيانًا، من حقل العلم اإىل 

وانت�صاب  ل، 
ّ
الأو اإىل  الثاين  ومن  الفّن،  حقل 

حقل  اإىل  معًا،  احلالني  يف  نف�صه،   
ّ

الن�ص

 من احل�صو، 
ّ

 ذلك الن�ص
ّ
 خلو

ّ
، ثم

ّ
النقد الأدبي

واملعاظلة، والإن�صاء.

مينح  يكاد  ــا 
ّ
مم و�ــصــواه  كّله،  ذلــك  اأّن  غري 

 
ّ
الأدبي النقد  يف  خ�صو�صية   

ّ
النقدي زه 

َ
منج

ذلك  جممل  اأّن  يعني  ل  احلــديــث،  العربي 

عنا�رش  جممل  لنف�صه  ي�صتويف  ــز 
َ
املــنــج

املمار�صة النقدية املكتملة على غري م�صتوى، 

على  الوا�صح  اإحلــاحــه  للنظر  الالفت  فمن 

اإطالق اأحكام قيمة على م�صادره الإبداعية، 

َف  َن�صِ اأن  لديه  ال�صعب  »من  يبدو  حد  واإىل 

ه دون اأن نبنّي 
ّ

مه، اأو نف�رش
ّ
الن�ص دون اأن نقو

يف  عليه  ُن�صدر  اأن  دون  نحّلله  اأو  فيه،  راأيًا 

.
)15(

 قيمة«
َ
اخلامتة حكم

اأي�صًا عدم توثيق غالب  للنظر  الالفت   ومن 

باأّنه  منه  تقديراً  ا 
ّ

رمب ومراجعه،  مل�صادره 

اء خمت�صني اأو متابعني حلراك 
ّ
ه اإىل قر

ّ
يتوج

 
ّ

النقدي ه 
ّ

ن�ص ر 
ّ
حتر عدم   

ّ
ثم العربي،  الإبداع 

 من وطاأة املرجع الأيديولوجي 
ّ
على نحو تام

ي�صدر  كان  الذي  املركزي   
ّ

النقدي للمنهج 

لوثة  عن  بنف�صه  ناأيه  من  الرغم  فعلى  عنه، 

فاإّنه  �صواهما،  اأو  منهج  اأو  لفل�صفة  التقدي�ص 

اجلمال  علم  اأ�ـــرش  مــن  الفكاك  ي�صتطع  مل 

 
ّ
الأعــم الأغلب  يف  نقده،  ظّل  اإذ  املارك�صي، 

الجتماعية  الوظيفة  فلك  يف  ــدور  ي منه، 

هو  منه  ينطلق  الذي  الأ�صا�ص  وظّل  لــالأدب، 

»القرتابات  تكن  ومل  الجتماعي،  القرتاب 

اإليها  يلجاأ  اأن  يحاول  تنويعات  اإّل  الأخرى 

اقرتابه  ولتدعيم  اأوًل،  للن�ص  فهمه  لتعميق 

.
)16(

الجتماعي الذي اآثره ثانيًا« 

ملف / غالب هلسا

تترّجع الممارسة 
النقدية لدى غالب 

هلسا بين أربعة 
عناصر أساسية 

في السرد: 
الشخصيات، 

والوصف، واللغة، 
والمكان



نزوى العدد 107 يوليو 2021
177

ملف / غالب هلسا

امل�صادر:

بغداد. •  والإعالم،  الثقافة  وزارة  با�صالر.  غا�صتون  تاأليف:  ترجمة.  املكان«.  »جماليات   .1980
و�صدرت طبعة ثانية عن دار اجلاحظ، بغداد، 1982.

1981. »املوم�ص الفا�صلة وم�صكلة حرية املراأة«. ط1. دار ابن ر�صد، بريوت. • 
مينه«. •  حّنا  جربا،  اإبراهيم  جربا  اإدري�ص،  يو�صف  ال�صايغ،  يو�صف  اأعمال:  يف  »قراءات   .1981

ط1. دار ابن خلدون، بريوت. 

1984. »ف�صول يف النقد«. ط1. دار احلداثة، بريوت.• 
اج »حوار يف عالقات الثقافة وال�صيا�صة«. ط1. • 

ّ
1984. »احلوار املبتور«. �صمن كتاب في�صل در

دائرة الإعالم والثقافة يف م. ت. ف. دم�صق. 

 •.)i(1989. »املكان يف الرواية العربية«. دار ابن هانئ، دم�صق
املراجع:

اج، في�صل. »حوار يف عالقات الثقافة وال�صيا�صة«. ط1. دائرة الإعالم والثقافة يف م. ت. ف. • 
ّ
در

دم�صق، 1984. 

جمموعة باحثني. • 

»الرواية العربية: واقع واآفاق«. ط1. دار ابن ر�صد، بريوت، 1981. • 

ان، 1994. • 
ّ
 يف الأردن«. ط1. وزارة الثقافة، عم

ّ
»حركة النقد الأدبي

اليايف، د.نعيم. »اأطياف الوجه الواحد: درا�صات نقدية يف النظرية والتطبيق«. ط1. احتاد الكّتاب • 

 .
العرب، دم�صق، 1997)17(

المصادر والمراجع

انظر، على �صبيل املثال، �صجاله مع اإميل حبيبي، يف: »ف�صول يف النقد« )�ص18 وما بعد(، ومع . 1

املثبت يف كتاب في�صل  املبتور«  بعنوان: »احلوار  الراهب  الرزاق عيد وهاين  في�صل دراج وعبد 

دراج: »حوار يف عالقات الثقافة وال�صيا�صة« )�ص65 وما بعد(. 

اآثرت توثيق م�صادر البحث �صمن املن جتّنبًا لإرهاق القارئ، كما اآثرت الكتفاء باملفردة الأوىل . 2

من عنوان امل�صدر لالختزال.

وانظر اأي�صًا قوله: »فاملارك�صية علم، ومنهج خالق، ولي�صت ا�صترياداً لنماذج جاهزة من اخلارج«. . 3

»ف�صول يف النقد« )�ص22(.

اج، في�صل. »حوار يف عالقات الثقافة وال�صيا�صة« )�ص 65 وما بعد(.. 4
ّ
ع، انظر: در

ّ
للتو�ص

 اأحاول . 5
ّ
وانظر اأي�صًا: »ف�صول يف النقد« )�ص151(، حيث يقول: »يف النقد اأحتكم اإىل ذوقي اأوًل، ثم

الرواية  »املكان يف  درا�صته:  مقّدمة  وقوله يف  قي«. 
ّ
لتذو املو�صوعية  املربرات  اأجد  اأن  ذلك  بعد 

العربية« )�ص209( �صمن »الرواية العربية: واقع واآفاق«: »اأوّد اأن اأوؤّكد اأّن ما �صوف اأعر�صه يف 

هذه الدرا�صة هو جمموعة من النطباعات. وما اأعنيه هنا بالنطباع هو يقني داخلي تو�صلت اإليه 

دون اأن اأخ�صعه لدرا�صة مو�صوعية ومنهجية«.

جمموعة باحثني. »حركة النقد الأدبي يف الأردن« )�ص45(. . 6

اليايف، د.نعيم. »اأطياف الوجه الواحد: درا�صات نقدية يف النظرية والتطبيق«. ط1 )�ص50(.. 7

وانظر اأي�صًا قوله: »يجب اأن يكون التكنيك الفني جزءاً من التجربة«. »ف�صول يف النقد« )�ص91(.. 8

وانظر اأي�صًا قوله: »الفّن هو اأعظم و�صائل املعرفة الإن�صانية«. »ف�صول يف النقد« )�ص91(.. 9

وانظر اأي�صًا قوله: »الأديب العظيم، ذو الأفكار الرجعية، يتجاوز اأفكاره حني يكتب فّنُا«. »ف�صول . 10

يف النقد« )�ص219(.

اليايف، د.نعيم. »اأطياف الوجه الواحد: درا�صات نقدية يف النظرية والتطبيق« )�ص56(.. 11

ا عن�رش »املكان« فيتطلب مدار . 12
ّ
نكتفي هنا با�صتجالء العنا�رش ال�رشدية الثالثة الأوىل فح�صب، اأم

بحث م�صتقّل لأّنه يحوز مكانة خا�صة يف جممل نقد هل�صا من جهة، ولأّن هل�صا نف�صه ميّثل عالمة 

فارقة ومبّكرة بني النّقاد العرب الذين عنوا بهذا العن�رش من جهة ثانية.

اليايف، د.نعيم. »اأطياف الوجه الواحد: درا�صات نقدية يف النظرية والتطبيق« )�ص66(.. 13

املرجع ال�صابق )�ص65(.. 14

املرجع ال�صابق )�ص73(.. 15

املرجع ال�صابق )�ص68(.. 16

 الدرا�صة التي �صارك هل�صا من خاللها يف »ملتقى الرواية العربية« الذي ُعقد يف املغرب . 17
ّ
ب �صم

ّ
كتي

 يف الكتاب الذي 
ّ
عام 1979، والتي كانت قد ُن�رشت يف جملة »الآداب« )العدد 5-4، 1980(، ثم

 اأعمال ذلك امللتقى، اأي: »الرواية العربية: واقع واآفاق«، دار ابن ر�صد، بريوت، 1981.
ّ
�صم

هوامش
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شعر 

  من أعمال   الفنانة  روان عدوان - األردن . 
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نام حممد، والدي، وهو يف البا�ص.

حاول البع�ص اإخراجه من حلمه اخلفيف،

ولأنه اأبي وح�صب، ولي�ص م�صيحًا، مل يعد بعد ثالثة 

اأيام.

كان هناك عطل اإ�صايّف يف قدرات الركاب على 

بعث املوتى فلم يتمكنوا من اإيقاظه.

نام نومته الهانئة تلك يوم 14 �صباط الأبي�ص 

فاأحببته، مرة لأنه اأبي، ومرة لأنه تركني يف عيد 

احلب.

يف تلك احلافلة الذاهبة اإىل النهاية حتدث معي 

ليو�صيني اأن اأفعل ما اأفعله طيلة حياتي: اأن اأظل 

م�صافرا.

2

اأتذكر يا اأبي، غيبتك الأوىل.

اأتذّكر، رمبا، اجلالبية املبطنة بجلد خراف نائمة 

يف ح�صن جّدي )الذي �صار اأبي( وهو يعرب بي 

زقاق اجلّنية.

ل اأهبط املمر ال�صغري بني 
ّ
ملفوفا بثغاء متخي

ة وزقاق الطالع فيتماهى رعب اجلّن 
ّ
اخلانكي

الطفيف مع بهموت ع�ص�ص "احلكومة".

ة 
ّ
ا�صتطال ظّلك، يا اأبي الغائب، واندمج بنوافذ مطلي

بالأزرق لت�صليل طائرات اإ�رشائيل.

ا 
ّ
تطابق ظّلك معك فجاأة وغدونا من �صكان ثري

مفتوحة على �صكة حديد وبرية قمح و�صفادع 

و�رشاعيف.

اأتذكر يا اأبي، غيبتك الأخرية.

3

ترفرف روحي فوق اأر�صني و�صماوات �صغرية

ة 
ّ
ي�صحب خمرج �صينمائي يلب�ص الأبي�ص �رش

جنيني واأنا اأزحف خارجا من اإرث ال�صمكة

اأحفن خيط الذاكرة برائحة الأم الفاغمة باحلليب 

فتطري مثل بالون اأبي�ص

ات واخلالت وقد راودت 
ّ
اأ�صمع �صهيق العم

اأرحامهن ع�صرية �صغرية

م فوق كل هذا كال�صبح
ّ
اأهو

واأحاول اأن اأتذكر اأين كنت يا اأبي:

يف طابق البيت الذي يطّل على مقربة

اأم يف م�صفى "املجتهد" قرب منزل مي�صيل عفلق؟

يف بيت جّدي القادم من عجلون

اأم جّدي املهاجر من حلب؟

املوت يوهن الذاكرة فال تتعب نف�صك بالتذكر

اأنا �صاأتذكر عّنا جميعا

شعر

حسام الدين محمد
 شاعر سوري مقيم في لندن

محمدنامه

1
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حماوًل رفع راأ�صك احلزين من موت �صاحك

�صاأنفخ يف روح معجزتي ال�صغرية

لتنبعث تلك احلادثة الغريبة:

ة البن الذي �صار اأبا
ّ
اأبو

و�صاهد �صورة اأبيه فراأى نف�صه

ليرتك �صورة لبنه لعّله يرى

ويكتب لك هذه الق�صيدة.

عمل كثير

ل تنم يف الليل

قد يفتقدك �صكان الف�صاء اللطيفون حني يهبطون

�صتطري الفرا�صات باأ�رشارك ال�صوداء

�صتهجرك الفاتنات فيما اأنت حتلم بلقائهّن

�صتعانق ال�صماء الأر�ص

و�صتهرم فجاأة من دون اأن تنتبه.

ل تعمل يف النهار

 �صريك احلياة واأنت غافل
ّ
�صيمر

�صتمتلئ احلدائق بالأمهات اجلميالت والأطفال 

البلهاء

ار احلانات ويبكي امل�صّلون
ّ
�صي�صحك زو

و�صتتفتح زهور على قبور املوتى

و�صت�صيع عمرك يف ارتقاء �صّلم ي�صعد اإىل هاوية.

اأ�صهر يف الليل

واأمرح يف النهار

لديك عمل كثري لإجنازه يف املقربة.

بيت في مقبرة

من بيتي داخل املقربة

اأراقب املوتى.

امراأة حتاول، من دون طائل، اأن تزيح رجال مي�صك 

بخّناقها.

د �صعر لعبة بال�صتيكية
ّ
طفلة ترفع يدها لتم�ص

فيما عيناها تلتمعان بك�رشات زجاج يائ�ص

و�صاقاها تتق�صفان مثل �صنابل قمح اأمام منجل.

�صاب ينادي �صاكنة جديدة

ج�صدها الطري يتخ�صب

فيما �صوته يزحف اإىل قربها كخيط عنكبوت

حاول، دون جدوى، رفع �صكني املطبخ
ُ
رجل ي

ليحمي ابنته من القتلة،

ثم يراهم، جمددا، يعاودون اغت�صابها.

جنود دفنوا على عجل

يحاولون، كل يوم،

طمر اأ�صلحتهم والهرب اإىل اأح�صان زوجاتهم.

�صغار يحاولون، كل فجر، الذهاب من املدار�ص.

كبار يحاولون تذّكر ملم�ص الهواء.

�صباب يفكرون مبلء حفرهم بدخان ال�صجائر.

ن�صاء يجهزن الطبخ للجميع.

يودع زوار اأغرا�صهم عند حار�ص القبور

ثم تته�ّصم هياكلهم فجاأة وين�صمون للموتى.

ي على اأ�صدقائي املوتى
ّ
كل ليلة اأم�ص

من غرفتي املطلة على اأرواحهم

ومثلهم، ل اأ�صتطيع اأن اأفعل �صيئا.

د اجلميع
ّ
هناك �صيء هائل يجم

فيتوقفون عن احلركة ويبت�صمون

فيما القدر يلتقط �صورتهم البائ�صة.

شعر 
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 سمارة القّوتلي
شاعرة سورية 

أفالم اليقظة

"يا �سام يا لطف �حلجر"
 قدمي

ّ
           كالم �سوري

      ...ل يعلم الع�صفور خدعة عن احلرب

 رائعة على الأبطال اإذا ما 
ّ
يعلم اأن املعركة متر

هياأوا اأنف�صهم للن�صيان

اإذا ما ان�صغلوا بنايات اأعناقهم احلزينة 

      
ّ

يعلم الع�صفور كثرياً عن الوتر املاأ�صاوي

 
ّ
 يتهادى مثال من ال�صبابيك املفتوحِة على احلب

والغفران 

بينما ل يعرف الع�صفور اأن اجلبناء �صلبوا تراتيل 

 على عري �صدري لأنه عذبهم
ّ
احلب

تعذبهم امراأة تتوّهج اأمام املوت ول تتاأمّل 

ت�صطّك اأ�صنانها ولي�ص يف فمها �صطر �صعٍر مل يكتمل 

 اأن اأموت �صفافة
ّ
اأحب

كاأن اأنهمر �ِصعراً

كاأن اأ�صقي عظام اخلالدين يف م�صهد دافئ

ليوِرق القمر كقلب اأخي

يناجي مثلي يا رب اأنت الذي تنت�صلنا قطعًة قطعة

نا ال�صغرية
ُ
 اإليك ذنوب

ّ
 طريق ننب�ص لتحج

ّ
اأي

ول حجراً مقّد�صًا يقبل الوافدين من مدن املوتى          

اأولدي الكبار طرحوا اأرواحهم ب�صمت وانك�رشوا 

ك�رشوهم قبل اأن اأح�صنهم جميعًا واأحفر اأ�صماءهم 

على جدران الكعبة

ك�رشوين اأنا 

غار ك�رشوهم.. ك�رشوهم اأ�صالء قبل اأن 
ّ

اأولدي ال�ص

توزع الع�صافري نوتة اجلمال

ظ اأخي اآخر برتقالة يف الثالجة
ّ
قبل اأن يتلم

حب �صفراء الليلة
ّ
ال�ص

مات اأخي بقذيفة يف الراأ�ص

 توؤكد 
ّ
اإحداهّن يف العامل الرقمي

اأخاك اأخاك/ من ل اأخًا له ك�صاٍع اإىل الهيجاء دون 

�صالح         

ة تتحّدى املطلق باأغنية 
ّ
اأتذكر امراأة خم�صيني

الزفاف

تتطاير خ�صالت �صعرها فوق النع�ص

مرعبة ت�رشفات الن�صاء اأول ال�صدمة؛

اأُت اأذنًا يف جيبي
ّ
قبل عامني خب

اأُتها �رشاً يف اإحدى و�صادات امل�صت�صفى
ّ
عب

ّ
مل اأكن اأ�صعر بالرع�صة كما اأ�صعر يف الَن�ص

كنت اأُجّن بكل قطعة مر�صوفة يف اأج�صاد الرجال 

اأكتافهم.. رائحة اآباطهم.. عروقهم اخل�صنة

ة التي اأكاد اأبلعها واأخاف اأن ت�صيل يف 
ّ
الأذن الطري
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جيبي

كانت حلوة كالزبيب لو دعتني لأ�صقط 

بني ركبتيها لمتثلُت حتى اآخر العتذار

   ل ثورات دون حب

دون ن�صيد يع�صقه العامَل حّد اجلنون 

موطني.. 

لي الذي ي�صبه جتاعيد يديك
ُ

رج

ب نحوه ر�صا�صة تكرب 
َّ
كان عندما ت�صو

روحه 

ا يواجه املجنحات 
ً
يفتح �صدره عاري

رجلي النبيل يغني مثلي منطويًا يف 

العامل الأكرب 

يركل الأر�ص بقدميه 

يرك�ص حتى مقاب�ص الأحزمة

يرى نف�صه حممول على اأكتاف امل�صاة

 
ّ
يخو�ص احلرب بحب

ا يراق�ص الطلقات
ً
يخو�صها م�رشور

املقاتل عّلمني اأن الأغنية داخل القناطر 

ل تهزم اأبداً

اأنني مع مرور الوقت �صاأعَلم اأن الأمان يف 

اجلموع 

 خوفه 
ّ
البطل من يناجيها عن �رش

لي املقاتل يقول اإن اخلوف لي�ص اأكرث 
ُ

رج

من كلمات م�صنوعة من ك�صل الروح

 كاحلكمة يهم�ص اأن الربد قار�ص
ٌ
ار

ّ
�رش

ليني لكي اأمّت الن�صيد  
ّ
يقول للنملة زم

خمرتًقا كل هذا اخلوف الآمن

نًا ر�صا�ص الرباري
ّ
مهو

ا واأنفا�ص هذا اجلندب تنداح 
ً
خم�صون �صهر

يف كل ما اأكتب!    

ي�صعرين بروح فتاة �صحروها يف �صدري

قوية ل تخاف 

ب بعيون اجلن
ّ
تت�صب

 ثالث   
ٍّ
فتاة بعني واحدة وع�صي

�صيطانها كال�صعلة يت�صقق ويت�صكل من 

جديد

رقيق القلب

يع�صق م�صاعر ال�صباب املتاآكلة 

يع�صق الفراغات يف قلوبهم

روح امراأة م�صعورة مت�صكني من نحري!

ت�صتعملني

تقبل اأفالمي املرعبة

ترى يف املنام هياكل اأولدي.

حتّدق مثلي برجل عا�صق

يفرت�ص حفراً يف الغابات

رائحته كالثلج

يعزف لكارمينا بورانا وجراحه مل تندمل 

يرفع رايات احلب على عر�ص امراأة حتبه

وا�صحة يف الأخيلة و�صوح ال�صم�ص

تديّل �صعرها على الرخام

تقرتب من �رشار الليل لتاأخذ قبلة 

ها اأكرث اإغراء 
ّ

ت�صري

يلدغها فيتعرق

ت�صقط دمعته

يعّلقها حتت قدمي

ميتلكني 

ميتلك نا�صية الق�صيدة بعد هذه ال�صنني!

ئ يّف الفراغات
ّ
يعب

يرمقني من حتت اللثام
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يلعق جرحي املختوم

ياأكلني دون اأن اأ�صعر 

ي�صاجعني يف خيالته املحمومة

ين�صى م�صالك الرجال

ين�صى اأنه منهم

ين�صاين اأنا

ها
ّ
ين�صى املراأة البعيدة التي يحب

يلت�صق ب�صدر �صجرة 

يقبل �صيطانة  

ينا�صد �رشامته الق�صوى.. 

يرميني بعيداً

يرمي الفتاة التي ينّز فرا�صها على فوهة 

البندقية

ين�صاين

اأنا اململوءة باألف فراغ 

ما كنت لأت�صكل 

لو اأن اأحدهم دعاين لأ�صّد اخلندق يف ثغره

رجلي املقاتل  

يعود اإىل اجلنود هكذا 

م�صت�صلمًا عذبًا..

تع�صف به املراثي احلزينة والقرابني

يا اإلهي كم بكى واملراأة امل�صحورة يف 

�صدري مل ت�صت�صلم

ًا قبل اأن اأغلق الباب
ّ
وهبني م�صّد�صًا خرافي

لأطِلق ر�صا�صة الرحمة اإذا راودين

مل يراودين ولكّن قطعة املو�صيقا اغت�صبت 

ذلك ال�صباح

ب طلقة واحدة لتغ�صل عارها
َّ
مل ت�صو

جمرى الهواء اجُتّث من قلب الرئتني

اطمئني يا معارك الع�صكر

القطعة املقد�صة يف ج�صدي بخري!

ماذا يعني اأن اخلراب غّطى اجلموع 

�صوى اأّن الطفلة ال�صغرية م�صجونة بني 

ّ
فخَذي

اآه يا مطر

ارحمهم يا مطر

 احلب
ّ
ب

ٌ
ا�صقيني يا ح

عانقني باأكا�صريك

اأغرقني

حرام واهلل حرام 

حرام اأنك مل تع�ّص�ص طوياًل يف قلوب 

الرجال

د خيط فتاة م�صتهاة ترتل الن�صيد
ّ
ّمل مت�ص

يحتاج العازف اإىل نَف�ص طويل

ئ مقام دم�صق
ّ
يحتاج اإىل كورال رائع يهي

اأيها احلب ال�صلطان .. رحلت وبقي الأحياء 

منا يبحثون عن اأي رائحة غ�صلَت بها 

زبدك!

ات
ّ
اأي امراأة تراق�ص الأ�صالء يف املمر

 اجلرحى وتزرعهم يف الرباري
ّ

ترمم

اأق�صم لك يا حب 

كل يوم اأم�صي اإىل بداية الزمن

هكذا وحدي

دون رجال

ار واحد ليم�صح دمعاتي
ّ
ل يح�رش �رش

اأ�صقي املوتى يف الأحالم

اأ�صل اإىل الفرا�ص مهدودة 

اأنثى مطروحة على �رشير
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اأنا�صد اهلل 

فظييع ما يجري

 
ّ

كونك كله يحّن اإىل العود الأبدي

اأنا�صد احلب.. اأيا �صلطاين 

اكفني �صباك الق�صوة 

اقفز نحو ال�صماء

اأغني..اأغني بكل طاقتي 

يا اهلل 

ما لنا غريك يا اهلل 

ابات الرجال املتعبني يا اهلل 
ّ
يا اهلل .. يا لطفك ب�صب

ا ل�صتقالل احلب 
ً
األهم اأحدهم اأن ير�صم علم

اأر�ِص عالمة الن�صيد

اغ�صل املو�صيقا من الكربيت 

 اجلميل من ال�صجالت اإىل يوم 
ّ

�صطب ذلك احل�ص
ُ
قبل اأن ي

احل�رش 

يا اهلل .. مالنا غريك يا اهلل 

اأحّلفك بانتظار الع�صافري 

بظالل ال�صجر

دع املو�صيقا تعي�ص

دع احلب يعي�ص 

بائ�صون كلنا

يائ�صون كلنا 

ل يتوقف النزيف بينما يعود الثوار اإىل ظاللهم

ما لنا غريك يا اهلل 

يا لطفك باأباِهم الرجال املتعبني يا اهلل

 "يا�صام يا لطف احلجر"

؟
ّ
 ثورات دون حب

ّ
اأي

اأي ربيع دون الندى الرطب بني النهَدين 

دون رجال تنام النحالت على بطونهم

قلوبهم مالجئ 

تنهار لتن�صد لالآخرين 

اأحيانا يتهياأ يل اأن الن�صيان ثقيل جداَ 

هل اأنا الوحيدة التي حولُت مفهوم اخل�صارات اإىل �صيء 

عابر؟

 مك�صور!
ٌ
يبكيني ظْفر

هل اأنا الوحيدة التي علمُت الدوري خدعة احلرب 

 قبل وقوعه 
ّ
علمته اأن ينت�رش للحب

 يبكي زمن حدوث ال�صيء وين�صاه
ّ
ثم

احلزن �صغل ل يجب اأن يوؤجل للغد اأبداً  

 رائعة اإذا ما هياأوا اأنف�صهم للن�صيان
ّ
املعركة متر

يقب�ص اأكرثهم على املوت يف حلظة حب 

تتذكرها جميع الن�صاء عندما يلجاأ اإليهّن الدوري 

ليعرف عن احلرب خدعة

مايل غريك يا اهلل

مايل غريك

دعه يعانقني يف الوهم 

دع الدواري تلملم حتت األ�صنتها دماء اأولدي

رجايل الذين ماتوا قبل اأن اأع�صقهم

ثوراتي التي تن�رش جدواها على حبل الغ�صيل

اأطيايف

برتقالتي

ح�رشاتي املجنحة

ة بني قبابي
ّ

اج خ�صاراتي ال�صّ

ي التي جانبها ال�صاعر امللعون
ّ
ع�صافري �رش

جترين لأعاركها ككلبة م�صعورة

ت�صوهني يف راأ�ص العناوين: 

ة عا�صقة تذبح الع�صافري وجتامعها
ّ
�صبي

ت �رشفتي لأ�صّللها
ّ

يا ما وياما غري

امة
َ
 طمرُت القمح لأن�صى خرافة القتيل الذي ي�صكن احلم
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كل ليلة اأ�صاأل ترى كيف ينام الذين لي�ص لهم 

اأ�ِصّقاء على الأعراف

اأكيد اأن وجوههم هي التي تنعك�ص على 

الزجاج

حرفيًا ل اأرى اإل الوجوه التي تر�صلها ال�صماء 

يف اإطار العندليب

ترفد يومي الطويل باألف وافد

هناك من ير�صم اآذانهم على �صباك بيتي 

ابته واإبهامه على كل الأبواب
ّ
يطبع �صب

 الرعب كالنمل
ّ

يدب

يحمل برتقالتي

ي�صنع يل قلبًا من الربتقال

لكي ل يرى رجل واحٌد يف عامل الربزخ

اأنني بعد رحيله بكيت

اأن قلوب الربتقال مل تن�صني اأبداً اأن اأت�صور

 كيف ل�صكل احلياة دون رائحة املوت اأن 

تكون؟

لأولئك الذين ياأكلونني واأنا اأق�رش الربتقال

الذين مل تاأت الأمهات مبثلهم 

مل اأتزوج لأجنبهم بعد

تركوين

تركوا َفقدي امل�صتع�صي يف احلنجرة

اأ�صتهيه من قلب رقادهم

يا خيبة قلبي

ملاذا كل هذه اخل�صارات يف الدنيا؟ 

نبقى لأجل تلك الروح التي متالأنا ول 

نعانقها

عانقني يف الوهم

تلطف

تلطف باأهل الربتقال

اأهل الربتقال م�صاكني! م�صاكني جداً

يا اهلل مالنا غريك يا اهلل

كل ليلة اأ�صاأل ترى كيف ينام الذين لي�ص لهم 

اأ�ِصّقاء على الأعراف

شعر 
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لبيد العامري
شاعر ُعماني

قراطيس القوت

ال�صم�ص متدرُّ راحتها 

الدافئة

تدّلك راأ�ص الغريب..

عّلها كانت تعّزيه

على عمٍر انق�صى 

يف مّل قراطي�ص القوت

من �صوارع طويلة

ت�صافح املدى 

هناك حيث ت�صطع

وجوه اأبنائه 

مثل اأقمار م�صيئة ..

ال�صم�ص لي�صت 

بال�صديدة اليوم

ة يعربون 
ّ
واملار

مطاأطئني روؤو�صهم

وحده كان يرمق

الأفق 

بعد التقاطة 

كّل كي�ص نفاية..

العاصفة 

1

العا�صفة حني تهب

ل ت�صتثني اأحدا

ت�صري يف ثمالة امل�صعور

هي الهوجاء التي تطوح 

مبن ت�صادفه 

ك�صاعقة اأو اأح�صنة يف �صباق

لأن يد القدر الع�صواء

هي من حتركها.. 

2

ت�صامر الليل 

والوحدة تتمطى قربك

يف الفرا�ص

�رشاخ، ت�صمعه وحدك،

يعوي كذئب 

ًا فيايف الأعماق..
ّ

راج

.............

هي العا�صفة.. 
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3

- احلزن يبتلع الفرح

كما متت�ص اأ�صواء املدن

بريق النجوم البعيدة

هي هكذا احلياة يا �صديقي

ل يجتمع فيها النقي�صان يف اآن..

لكن مايل اأراك غري اخلليقة؟ 

- لأنها العا�صفة..

العا�صفة التي تاأبطتها 

ذات ليل قدمي..

كأس الثمالة
هذا العامل مقلوب

ومبدد

ولكي تراه بجالء

على حقيقته

جترع كاأ�ص الثمالة

حتى القاع..

ومثلما يقول بودلري: 

اأو بال�صعر  " ا�صكروا باخلمر 
اأو بالف�صيلة

بح�صب ما تهوون 

لكن لبد اأن ت�صكروا

دائما، ودون هوادة

تلك هي اخلال�صة "

بلدة مخمرة
يف بلدة م�صقط

من �صاهق

اأتاأمل ال�صم�ص 

وهي مت�صح

باأيديها الدافئة

على روؤو�ص اجلبال

والبيوت وال�صجر

يف حني يخربين 

عر  �صديقي اأن ال�صِّ

جتارة خا�رشة..

الطريق اإىل 

م�صكب العنب 

لي�ص بالبعيد

وم�صقط مثل

جوهرة معلقة 

على مراأى العني..

عند العودة 

كانت ال�صم�ص 

ملكة تنرث الذهب

على �صدر املدى

فيما م�صقط

ق�صيدة خممرة

جتري يف العروق..

استفاقة
يف ليل نزوى اجلبلي

ا�صتفاقت الأحالم والروؤى

من �صباتها العميق.. 

واأنا اأرنو اإىل القمر القريب

متنيت لو اأحيله بيدي

اإىل خبزٍة دافئة 
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ُتبل�صم معدات

انكم�صت على نف�صها

من فرط اخلواء.. 

وعرقي الّذارف

عند كتابة ق�صيدة ما

ا
ّ

متنيت اأن يغدو راح

يوؤن�ص ليل ال�صياعا

واملحزونني.. 

هو ذا اأنا حتتِك

اأيتها ال�صماء العظيمة

 مثل ذرة غبار متمردة

عيناي مكحلتان بال�صهد

واللحظات القا�صية

 لأيائل متقافزة
ً
وروحي مرعى

اأبحلق يف ارتقاء غيمة

تدلك راأ�ص اجلبل البعيد 

وكاأنها الأمل حني يخدر

عقل اخلليقة..

كنف العتمة

1

اأرق و�صجر

يلهوان بك

يف م�رشح الليل.

2

فتحت النافذة

ثمة هواء بارد

م�رشب برائحة 

الأيام اخلوايل.. 

  
3

اأخذت الفرا�ص 

وتوجهت به 

حتت ال�صجرة. 

4

اآه ما اأوفاِك اأيتها الطبيعة

رغم مكيدة الإ�صفلت

فاأنِت ل زلِت

متاأهبة دائما لحت�صان

كل من مييل طرفه جتاهك.. 

5

ثمة اأع�صاب عجائبية

وفريدة هنا 

يا جان جاك رو�صو 

تغري العني 

�صها واكتناهها.. 
ّ
لتفح

6

منت 

فم�صدت على 

ظهر اأحالمي 

ر الليل
ْ
ي

َ
و

ُ
مو�صيقى �ص

7

ا�صتيقظت

يف الهزيع الأخري.
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�صباب يجتاح الف�صاء 

واملخيلة.. 

8

اأتفر�ص فيك

اأيها ال�صباب الكثيف 

وامللغز كمتاهة

منت�صبا يف وجهك

دون وجل

كما فزاعة على 

موعد مع العا�صفة

علَّ وهلًة

ت�صطع من اأح�صائك،

مثل برق،

احلقيقة امل�صتهاة..

  من أعمال المصورة:  إنتصار الحبسية - ُعمان
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حميد سعيد
 شاعر عراقي

ذاكرة مشاكسة

للراحلنَي ..

لها.. ويل.. ولآخريَن

وللتي خباأُتها خوفًا عليها..

يف حروِف ق�صيدٍة ما عدُت اأذكرها..

 به اخلياُل
ُ
 .. ما ينوء

ُ
�صاأكتب

ني..
ُ
 اأنَّ ذاكرتي ُت�صاك�ص

ْ
اأم

ُث بي..
َ
وتعب

وتاأخُذين اإىل ما كنُت اأحمو

يف الطريِق اإىل ......  التقينا

واختفيِت..

وكنُت اأبحُث عنِك..

ْن اأحببُت بعدِك من ن�صاٍء..
َ
م

ِك املخبوء يف اأحالمي 
َ
يكت�ِصفَن اأريج

البي�ِص..

التي �صارْكِتني فيها..

عيَد اإليِك ما اأعطيِتني.. اأُحاِوُل اأْن اأُ

 بال�صجِن.. الفراُت يدقرُّ 
َ
مما ميد ال�صعر

بابي

ُه.. واأنِت بعيدٌة
ُ
من �صيفتح

ني ف�صاءات الكتابِة..
ُ
ب
ِّ
واأنا ُتغي

ْد قلقًا..
ُ
مل اأع

 �صيء.. اأ�صتعيُد به غيابي
َّ

 اأي
ُ
�صاأكِتب

 الأ�صجار حيث اأكوُن..
ُ
ع

َّ
َتتجم

ها عّني.. ي�صاأُل بع�صُ

 من العوا�صِف.. يف كتابي
َ
وتقراأُ ما اأقام

ُكنُت ابتكرُت لها ن�صيداً..

عتُه..
ّ
ي �صَ

.. تغُلُق بابها دوين
َ
 الأ�صجار

ُ
اأعاِتب

وترُتكني وحيداً..

من �صي�صمعني.. واأنِت بعيَدٌة

 املا�صي..
ُ
واأنا هناَك.. اأُرمِم

اأُحاِوُل اأْن اأراِك.. كما راأيُتِك

توقظني الورَد بال�صحِك اجلميِل..

لِك اأْن تقويل..

بادلُت م�صماري مبعتكٍف

ت�صيُق به خيويل

لِك كل قارات احل�صوِر..

ويل اأُفويل

فرائض األطلسي
هادئًا..

 �صهرَتُه
رُّ
يبداأ الأطل�صي
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ْثَقَلًة بالعطايا..
ُ
وجتيء اإليه الفناراُت م

فاْف وما اأودعتها ال�صِ

..
َّ
ُه امللكي

َ
 موِكب

ُ
�صاركتُه الكواكب

ادَة 
ّ
ْت له يف الطريق اإىل الليِل �صج دَّ َ

وم

ال�صوِء..

مي�صي اإىل عر�صه مرتفًا وحييًا..

اأته القروْن
ّ
ًا .. مبا خب

ّ
�صخي

ُف.. عيُد على الريِح ما كتبته العوا�صِ
ُ
ي

 منها تعاويَذها..
ُ
ي�صمع

ْ
 بِه الراحلوَن اإىل موعٍد والغياب

رُّ
ر

ُ
ومي

يرتكوَن لديِه عناويَن اأُخرى..

ْ
هم

َ
وين�صوَن اأ�صماء

يف خزائنه ما تزال لآلُئ اأ�صالفِه

 الُظُلماِت مب�صِمها
ُ
َت�ِصم

ُدنًا
ُ
 على و�صِمها م

ُ
وُتقيم

 يف حلظٍة عار�صْة
ُ
اأنبتتها الأ�صاطري

ُه خفي َفراِئ�صَ
ُ
 وي

ُ
تتواىل الدهور

 منها
ُ

 عولي�ص
َ
هْل تعلَّم

واأر�صى �صفاِئَنُه يف موانئه الغاِم�صْة

 ال�صندباُد اأُوىل مالحِمِه 
َ
وهْل كتب

ال�صبع.. فيها

اُفها..
ّ
ر

َ
 ع

َ
واأنباأَ اإيهاب

ْ
 عنَد الإياب

ُ
اأْن �صيمحو خطاياه

روا قاِدمًا من ت�صاري�ص ما �صطَّ

من بالٍد ُت�صاِرُكُه كهرماَن براكيِنِه

َ
 هذا امل�صاء لها الباب

ُ
و�صيفتح

لل�صاهرين..

وللماِء..

 منها..
َ
 الذي جاء

ِّ
لل�صمِك الذهبي

يِد..
َ

يِد وح
َ

 بنَي ح
ُ
درُّ موائَده ُ َ

مي

درُّ اإليها يداً مَتُ

وتعوُد مِبا وهبتها غياباُت مرجاِنها من 

ْ
ِثمار

اإنَّ اأوىل فرائ�صِه ..

 �صيخًا حكيمًا..
ُ
 مريدوه

ُ
اأْن يراه

له ما لُه

وله ما عليِه

ُه للرياِح..
َ

�صِلم اأمواج
ُ
ْذ كاَن ي

ُ
م

فْة  العا�صِ
ُ
ويبتِكر

ِذراً من 
َ

يقول ل�رِشِب الدلفني ُكْن ح

مياهي

 زبرجِدِه..
َ
ولالأزرِق امُلَتَخّفي وراء

ُكْن كما �صئَت..

لُه 
َّ
َك مما تخي

َ
 قمي�ص

َ
اإياَك اأْن َت�صتعري

ْ
ال�صعراء

 زبرجدِه..
َ
ها الأزرُق امُلَتَخّفي وراء

رُّ
اأي

ْ
�صنكوُن معًا بانتظار امل�صاء

 يف دفرِت املاِء..
رُّ
اأفرَد الأطَل�صي

ما ي�صتعيُد به وردَة الذاِكرْة

�صيقوُل لها..

ُتها املاِكرْة
َ
اأي

ْ
جايا الِبحار

َ
مِلَ اأخَفيِت يف ما رويِت.. �ص

اأغَفلِت كلَّ الذيَن ا�صتجاروا بها ..

ٍة وملوٍك..
َ
من اأباِطر

ٍة عاِبثنْي
َ
ومن ِفتي

انتظرُتِك يف حمفل الُظُلماِت.. مئات 

�صننْي

 عليِك الذي كاَن..
َّ

ِلأق�ص

كلَّ الذي كاَن..

 من ُكُتِب الأولنْي
ُ
مِما حما امللح

وما جئِت..

 ِجئِت ؟
ْ
اأم
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يف �صُفِن الأم�ِص ظلَّ الرجاُل ميوتون حتَت ال�صواري

 ال�صواري..
َ
اأكانوا طعام

َغّنى..
ُ
 ما اأوَدَع احُلزُن يف ما ي

ُ
�صاأذُكر

 ال�صجى يف ال�صجى..
ُ
ثري

ُ
 .. ي

ُ
ال�َصجي

ُع �صيئًا ف�صيئًا.. ِ
ْ

وجَتيء الأعا�صري .. ُت�رش

على نقراِت الدفوْف

د لل�صيوف .. مكانًا
ُ
ع

َ
مَلْ ي

هم ومَتزَّقت الأ�رشعْة
ُ
ت مراكب ت�صظَّ

 اإليها..
ُ
لل�صماِء ُقلن�صوٌة تتبارى البحار

منها.. حقوَل النجوِم واأقمارها..
َ
ِلَتغنم 

وهي تنزُل �صيفًا على املاِء..

ْدِخُلها ..
ُ
 باٍب �صي

ِّ
 من اأي

رُّ
يرتِبُك الأطل�صي

 اللغاِت ُتَغّني لها املِلكْة
ِّ
وباأي

 لها مملكْة
ُ
وُتقيم

وتقول لها..

 يف ما تبيع وترهُن اأوتارها
َ
 القياِثر

ُ
اأتبيع

 منها فرو�ص ال�صذا..
ُ
َتتعلَّم

..
ُ
 عما راأته وما �صرتاه

ُ
م  تراها.. َتَكتَّ

ْ
اأم

ربكْة
ُ
 اأ�صئَلًة م

ُ
وتختار

.  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .

.. ٌ �صاِحٌل َلنيِّ

..
ُ
وبيوٌت من الق�صِّ يدخلها املاء

ْ
اأّنى ي�صاء

..
َ
�صارُك اأ�صحابها الفقراء

ُ
ي

ْ
روا لليايل ال�صتاء ما وفَّ

 مزهوًة..
ُ

تطري النوار�ص

 ال�صالحف عجلى..
رُّ
ومتر

اإىل اأين؟

َد من دهره..
َّ
كٌل له من فرائ�صه ما تعو

َد من َغِدِه..
َّ
وتعو

ْ
وارت�صى ما ا�صطفى من طقو�ص الفناء

ما يتذكره عن بستان عبد هللا

1 

كاَن ديكًا نِزقًا. .

يف اآخر الليِل ويف الفجِر ويف...

ْ
حتى اإذا حلَّ النهار

اً مبا فيه ..
ّ
زهو

َ
 كالفاحِت م

َّ
ر

َ
م

ْ
 ووقار

ً
ويخطو.. ُخيالء

غويها
َ
ا عابرٍة يف احلقِل.. ي

َّ
يت�صهى اأمي

ِة َقمٍح..
َّ
ب

َ
ويدعوها اإىل ح

فاإذا ما نال منها..

جاءت الأُخرى..

ْ
اإىل اأْن يِرَث الليُل النهار

2

واقفًا فوَق �صياِج احلقِل..

ي�صتعر�ُص األوانًا كما لوحة �صيزان..

واأحلانًا..

ْ
َن يف الفجر و�صاح اإذا اأذَّ

تمِة بالنور..
َ
وم�صى يغ�صُل ما ظلَّ من الع

ْ
وما ظلَّ من الليِل على وجه ال�صباح

ْ
يتفّلى يف املراح

دة التفاحة الأوىل
ِّ
 اللحظَة من �صي

ُ
َغِزًل.. يقتن�ص

َل الليُل عليها
َ
لها مملكُة الليِل اإذا ما اأقب

ْ
 الغلمُة يف عزِّ النهار

ُ
ولُه ما تَهب
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3

..
ِّ
امراأٌة من زمن اجلوري

 العيد والقرطني..
َ
 لها العا�ِصُق ِعطر

ُ
يختار

 اجلميِل..
ِّ
والوردَة يف الأنف الفراتي

ٍق تاأتي وثوٍب وا�صٍع..
ِّ
بِحزاِم �صي

اِز 
ّ
تقِطُف ما تنبتُه الأر�ُص من اخُلب

والنعناِع..

يدنو..

 من ب�صتاِنها 
ُ
 يختار

ً
اآِه لو كاَن فتى

.. الظلَّ

�صُتعطيِه الذي مْل ُتعِطِه الوردُة للعّطاِر..

دِخُلها عا�صفَة الرغبِة يف 
ُ
 ي

ً
لو كاَن فتى

الليِل..

ْ
 اأبواب النهار

ُ
ومن خمدعها يفتح

4

 
َ
ج  النا�صِ

َ
 الثمر

رُّ
.. يِلم

ّ
يا لهذا احلار�ص الفج

..

ي نخلَة الرببن من 
ّ
عر

ُ
يف كلِّ �صباٍح.. وي

مرجانها الأحمِر..

َة مما اكتنزت من ذهٍب..
َ
وال�ِصدر

ُة العيطاء للبلبِل..
َّ
ِحي

َ
 الرب

ُ
تعتِذر

دُت كما كنُت..
ُ
ما ع

ْذ كاَن..
ُ
 الذي م

ُ
َقني النبع

َ
لقد فار

يغفو بجواري

 اإىل ما ل اأرى..
ُ
َل النبع

َ
رح

 ِثماري
ْ
ّفت

َ
ج

5

..
رُّ
ي  يخِطُفُه ِخلخاُلها الِف�صِ

ٌ
عابر

حى.. يف �صم�ِص ال�صُ

ْقِع ُخطاها
َ
مي�صي على و

ِك الآ�ِص..
َ
�صَتب

ُ
�صاَع يف م

راآها..

َقَطَف الوردَة من كوثِر نهديها..

 الألوان..
ُ
م ويف حِمَزِمها َتخَت�صِ

 الأحلان..
ُ
اأو َتغَتِلم

ُ
 العطر

َ
 اإبطيها اإذا ما ا�صتذاأَب

ُ
ْن يغتاب

َ
م

اأتى م�صت�صِلمًا بنَي يديها

6 

اأوَدَع النخُل العراجنَي من الأ�رشاِر ما 

ُتخفي..

وما ُتعِلُن عنُه

 اإليها
ُ
 بها رافقُه املاء

َّ
ر

َ
ْن م

َ
كثلرُّ م

فا�صتكى من ظماأٍ

..
ُ
هل ظمئ املاء

م�صى ي�صاُل عن اأنهارِه الأوىل..

لَّمها الأجداُد.. َ
عن البئر التي ع

اأْن ت�صتقِبَل الدايل..

عجِم اخِل�صِب..
ُ
مبا تعرُفُه من م

ومن فقِه املياِه

7

 من قيلولٍة 
ُ

 الأحَدب
ُ

ي�صتفيُق احلار�ص

ٍة..
َّ
�صيِفي

 
ٌ
 نهر

ِّ
ٍة من كوخِه الطيني

َ
ب

ُ
كاَن على مقر

غاِم�ٌص

..
َ
 متى �صاء

ُ
 املاء

ُ
ه

ُ
يهجر

في�ُص..
َ
ِقحًا حنَي ي

َ
ويبدو و

اًل..
َ

يختفي النمُل وتن�صاب الأفاعي وج

ً
ذ كاَن َفتى

ُ
ياألفها احلار�ص م

 يناديها بِه..
ٌ
كٌل لها ا�صم
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تبحُث عن �صيٍد فال يزجرها..

 الدجاجات ..
َّ
حتى اإذا ما قاربت خم

نهاها

8 

اأقبَل العيُد واأقبلن على ب�صتان عبد اهلل..

كٌل حملت من �صغف الأم�ِص حكايات..

ِة ما اأخفى ال�صهيْل
َ
ومن ذاكرة امُلهر

ولكل امراأٍة قامو�صها املغلُق

ْ
ل تفتحُه اإل ملن �صاركها قطَف الِثمار

مِر من 
ُ
يتباهني مبا يف احَلَلماِت ال�ص

جمٍر

ْ
عار

ُ
اأن فيها من �ص

َّ
وما خب

 الليُل
ُ
يتوا�صنَي على ما يهب

بًا حتت العباءات..
ِّ
ويوِقدَن بخوراً َطي

ْ
ِدعَن النهار

َّ
و

ُ
ي

9

رِبٍك..
ُ
عاَد من بعِد رحيٍل م

ي�صاأَُل عنها

فراأى ما كان ب�صتانًا .. بالداً َخِربْة

وراأى �صيدة الأم�ص التي فارَقها..

�صَغبْة
َ
يف م

 عجوزاً �صهربْة
ِّ
وراأى مطربَة احلي

�ّصاقها 
ُ
مزَّقت اأوراقها واعتزلت ع

ْ
واعتكفت

فارقت موالها وا�صتبدلت ناياتها والعود 

..
َ
واملزمار

بالعزلة وال�صمت..

وما ظلَّ على اجلدران من تلك ال�صننْي
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نبيل منصر
شاعر مغربي

الكلماُت القليلة التي َتزوُرني 
في الليل 

اأنا واملالك

 ُدموَع امَلالِك،
ُ
يف َكِلماٌت ُتغاِلب

ْ
و

َ
يف ج

َديِن 
َ
 ي

ُ
َقى َتْدفع

ْ
، وَتب

َ
َتيِقُظ قبَل اأْن اأنام

ْ
َت�ص

اأِرَقتنْيِ

ماَده على َقلبي،
َ
هيَل الليُل ر

ُ
َد اأن ي

ْ
ع

َ
ب

تي،
َ
ِنح

ْ
اُع التاِئُه باأج �صي ال�رشِّ

ْ َ
ومي

ِرها 
َ
 ِمثَل �صاِحرٍة ِب�صع

ُ
�ص

ْ
م َتطفو ال�صَّ

ر
َ
م

ْ
الطويل الأح

ُت الَغرقى،
َّ
َت�صب

َ
ي

ِطلَّ على 
ُ
تي، لي

َ
ُت امَلالُك ِبَكِلم

َّ
ت�صب

َ
ِمثلما ي

ال�صباح

ِمن بني ثنايا الغيوم والأ�صواك 

واحِلجارة.

اأنا وامَلالُك،

َنِقُف طويال

ٌ
�صُنُدنا �صيء

َ
ل ي

ِّ
وِتي  النرُّ

ُ
 الطيور وِغناء

ُ
ِغناء

ُل يف 
َ
تماي

َ
قيٍق ي

َ
ٍن ر

ْ
ِقُف على ُغ�ص

َ
ي

يِف،
ْ
و

َ
ج

ر
ْ
ع ِن ال�صِّ

ْ
ِمثل ُغ�ص

اأتي
َ
الذي ي

جٌل اأجلف
َ
ر

ة
َّ
ه ِمنِّي بُقو

ُ
ْنتِزع

َ
ي

رِمي به
َ
وي

يف النار!

الَكِلماُت الأخرى

ين.
ُ
يف اللَّيل َتُزور

ُ
رَتيح

ْ
ْدري َت�ص

َ
ِدي على �ص

َ
نائما اأكوُن، ي

ت.
ِّ
ي

َ
ِد م

َ
َكي

 
َ
جار

ْ
ُن اأح

ِّ
ندوق احُلْلم، ُتلو

ُ
ِني يف �ص

ْ
ي

َ
ع

الطفولة.

ِدي الأخرى،
َ
ي

 ،
َ
ملًة �صفراء

ُ
 ع

ِّ
ال احَلي  ِلبقَّ

ُ
َتْدَفع

يبي
َ

ِلتعوَد اإىل ج

عيدًة باحَللوى.
َ
�ص

 �صائعٍة، 
َ
اأنا تاِئٌه بني اأ�صياء

اأبحُث لها يف ذاكرتي

ن ِن�صِفها امَلفقود.
َ
ع
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 ، َّفِّ
 كلماٍت قليلًة على الر

ُ
اأ�صع

واأعوُد اإىل طاولتي

عِة
ْ
م �صائٌل �صغريٌة ِمن ال�صَّ

َ
َتاأتيني ر

اِفذة والنَّ

ة، والأقالم اجلافَّ

 ُكلَّ َليلٍة ِمن قلبي 
رُّ

�ص التي مَتُ

ليبا اأ�صوَد فاِترا.
َ

ح

ماذا اأ�صنع؟

ين يف اللَّيل
ُ
الَكِلماُت القليلة الَّتي َتزور

هي،
ْ

ج
َ
ن و

َ
 ع

َ
 الِغطاء

ُ
ب

َ
ح

ْ
َت�ص

 ِمن ُغرفتي
َ
ير

َّ
 ال�رش

ُ
حب

ْ
َت�ص

ُتعدُِّل �صاعَة اجِلداِر

 
رُّ

فعْل اأي
َ
 ِمثلما مَلْ ي

ُ
�صيء

ُ
جاِعلًة الليَل ي

َنهاٍر

يف امَلدينة.

؟
ُ
ماذا اأ�صنع

ياِتها الأخرى،
َ

ها اإىل ح
ُ
َهل اأْتبع

ِمُلها على احرتاِم َترتيِب الطبيعِة
ْ

اأم اأح

دي؟
َ
يف ُغرفتي، ويف ي

و الَكلماِت الأْخرى
ُ
َهْل اأْدع

ومًا
َ
ين ي

ْ
التي مَلْ َتُزر

؟
ّ

وِدي
ُ

ج
ُ
ين يف َهذا امَلوِقِف الو

َ
ِلتاآزر

لي
ْ

تِمُل ِمن اأج َهل حَتْ

تداُخَل الظلمِة والنرُّور

ة على 
َّ
 ِمن َتالُطِم اأمواج الأبدي

ُ
تلوه

َ
وما ي

هي؟
ْ

ج
َ
و

ُتها الَكلماُت، َهْل تفعلني هذا
َّ
اأي

ٍة واحدة، ِمن اأجلي؟
َّ
ر مِلَ

  من أعمال الفنان   ٔاوّتو فروندليش - المانيا 
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أحمد الدمناتي
شاعر  مغربي

َمدائح تقضم تفاحة العين

مديح الدالية:
اللة الورق بتعب

ُ
ِعنب يتو�صل �ص

يتكور مثل ُندف ثلج يف يد طفل

يتدىل ك�صنبلة عا�صقة

تخجل من منجل الفالح

يف اخلجل �صرية املوت

يف التديل �صهوة ال�صقوط

مديح امليموزا:

يف مغارة زهر ا�صفرارها

�صيد فان جوخ حقله البهي

رج العتمة
ُ
نجمة يف ب

ُ
تعة م

ُ
ُتعاند م

انحناءة ت�صطاد �صباحات الندى

َلٍل
َ
وتنظف ج�صدها مِب

مديح السواد:
املراأة املت�صحة بال�صواد

بكعبها العايل الأنيق

�رشب عن الطعام
ُ
ُترو�ص الإ�صفلت لي

حُتر�ص ال�صجر ليهجر احلديقة

ُتدرب الفرا�صة على الرق�ص امُلبكر

يف رحم النار

 ال�صوء
ِّ
ب

ُ
اأو يف ج

مديح المرأة:
حتتفل بفتنتها يف اإ�صقاط اأزرار وردة

من قمي�ص الغياب

 حنينها كغابة اأرز
رُّ
ْخ�رَش

َ
ي

ِه. اأ�صقطها ال�صنجاب يف َفخِّ

مديح ال�صيف:

املطر بخيل هذا ال�صيف

الغيمة مل تر اأحفادها منذ وقت بعيد

مظلة العا�صقة يف زاوية البيت

رائحة العطر القدمي يف معطفها ال�صتوي

روايات عن خريف الإح�صا�ص

على الطاولة تتثاءب.

متعبة في حضرة جنونه
الق�صيدة ترث قلب ال�صاعر

ته�ص على بيا�صه اململ

تعانق حروفه ب�رشا�صة مثل لبوءة

تع�صف مبواعيده املرتبة 

مع غيمة عا�صقة يف بهو الن�صيان
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تت�صلل ملالب�صه الداخلية دون خجل

تخرتع خيانة التاأويل مبكر ال�صعاليك

 تفرت�ص ظل وردة تعاك�ص حنني امراأة

ملجد مظلتها القدمية امللونة

تزاحم رق�صة املاء يف نافورة مهملة

تتهجى اأبجدية الغياب حتت دالية 

العزلة

تبحث عن ن�صاء جميالت يف قمي�صه 

ال�صويف

بني طيات ربطة عنقه الأنيقة

عن �صوت �صهرزاد يف هاتفه املحمول

عن خ�صارة بالتق�صيط وزعت األفتها 

باملجان

و هي تهطل من �صقوف الكلمات نيئة

�صباح يفر من ع�صب املحبة

�صنبلة غطت يف نوم ثقيل اأمام

كهف �صقائق النعمان ملثمة ببكاء 

الندى

زرقاء اليمامة حتر�ص اللغة على

 الروؤية الدقيقة يف اأعماق الكائن 

ال�صعري مبنظار متطور

خباأت الق�صيدة حنيني حتت فرو 

حنانها

مثل)كانغرو( اأنيق

هذبة ما تبقى من 
ُ
ووبخت بعدوانية م

خ�صائري القدمية دون َخجل .

  من أعمال الفنانة  مها الحجيلي -  اإلمارات
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جورج ضرغام
 شاعر مصري

سبعة كوابيس وشجرة

1

يدي اآثمة..!

حني قطفُت فرا�صة من الهواء املعباأ برائحة 

القتلى 

لأقبلها، ثم اأعلقها و�صما يحيا على �صدرك، 

كم�صاحة

 خ�رشاء �صاحلة لزراعة الق�صائد 

حتول امل�صهد يف اخلارج اإىل اأبي�ص واأ�صود..

 خرافة 
ْ
 يدي اآثمة.. �صادرْت الألوان، واأبقت

اأ�صابعي!  

ا كتجاعيد احللم اآخر الليل
ً
اأخرج الآن �صاحب

اأفتح التابوت الغارق يف نحيب البحر،

واألقي �صفاهي وردة ذابلة!

 اأرقي املفاجئ، وكوابي�ص املرايا:
ِّ

اأف�رش

 املراأة حني اأ�صيب ال�صعراء 
ْ
�صاخت

بالإحباط!!

2

- اأنت �صاعر؟

ها العجوز اخلرف.. اأنا جّثة حتلم 
ّ
- كال اأي

باأن ت�صري كمنجة. 

- اأنت كمنجة؟!

- كال اأيها العجوز اخلرف.. اأنا �صحابٌة 

حتلم باأن ت�صري

 بائعة حليب!

3

 الطائرة التي ر�صمتها على احلائط

ا
ً
لأجيئِك باكر

 من دوين..
ْ
رحلت

اإىل اللقاء اأيتها القبالت الإ�صمنتية.

4

موتى يفرون من �رشخ يف دمعة قدمية،

 ليزرعوا عورة البحر مراكب من عظام 

الن�صيان..

ة يف جيبي
ّ
وموتى تركوا اأجنحتهم الورقي

 لأ�صرتي امراأة لوردتي

 من بائعي الذباب!

اأ�صل الوردة كف عا�صق ميت!

 ]قبل اأن ت�صبح كوابي�ص الأ�صابع
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 اأعواد كربيت تنزع  ف�صاتني الفرا�صة[                             

5

اأكتب..

 اأيّن جمرد ل�ص كوابي�ص،

كان ي�رشق الكحل من عني حمامة 

الأ�صواق!

اأو قدي�ص

 يجمع اعرتافات املوتى

ا
ً
 حني يقومون من القرب باكر

 بثياب العيد!

وكنُت اأعمى، واأخر�ص، وميًتا.. وت�صكنني 

اأرواح

 �صجرة مذعورة.. عائدة من احلرب 

حافية بخفي غراب،

 و�صرية حفيدها الأوىل:

 كر�صي املقهى املفلوج!

خذ عيني، وارجمني بها  

ينفجر ري�ص الذكريات:

ت�صقط تفاحٌة من و�صم اخلطيئة

ت�صقط جثٌة من رائحة ترنيمة م�صمومة

ت�صقط جرميٌة باكية من �صهوة �صكني

ت�صقط قبلٌة ميتة من �صفاه الغبار

ت�صقط ابت�صامٌة عرجاء

 من اأ�صنان متحف الكراهية

ت�صقط جتاعيد اللغة 

على نافذٍة مت�صاعرة

 ت�صكب �رشاخها على روؤو�ص العدم

ت�صقط عيون ال�صيب

ا
ً
ا عاب�ص

ً
 �رشاب

وت�صقط بكارة وردة املجاز!!

6

اأكره ال�صور..

اآلُة الت�صوير حمقاء!

 مل تقدم �صيًئا يف الألبوم غري اأ�صناٍم 

ت�صحك 

ٌ
 ثم تبكي عندما تدخُل �صفاه

 اإىل عزلتها  بني الرباويز،

 كالورد املهزوم..
ُ
 وتنتحر

 

متاثيٌل للروح ه�صٌة،  

مغطاٌة بو�صاح من رماِد ُقبلٍة مك�صورة  

 
ُ
 حني مي�صها حنني الأ�صابع، ومناقري

طيوِر الرحمة 

تتفتت كدقيِق الذكريات..

اأت موتانا خلَف 
َ
اأيقوناٌت مهجورة َخب

زجاِج العتمة،

  لذباب احلائط ]خمالب 
ْ
وا�صت�صلمت

الفراغ الأ�صود[

 اأو ذكريات ملونة بتفجرِي فرا�صٍة يف 

املخيلة..

 بالأبي�ِص والأ�صود،
َ
 ال�صور

ُ
اأكره

واأريد عنَي حبيبتي خ�رشاء كثياِب 

احلديقة.

7

 راأ�صها يف الن�صيان فانفجر!
ْ
األقت
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 يف رقبتها 
ْ
ودون مبالة منها لب�صت

 احلافية

حذاء بكعب عاٍل،

 على �صحايا الذاكرة
ْ
 ورق�صت

 حتى تال�صى خ�رشها
ْ
  رق�صت

 �صاألتها: هل اأنت �صاعرة؟ 

 وقالت:
ْ
فابت�صمت

 ل.. اأنا �صجرة باملقلوب!!

8

ال�صجرُة �صيدٌة ل متل النتظار!

 احلكايات العابرة": 
ُ

ال�صجرة "دولب

]علِّق مالب�صك.. مناديلك.. ظلك الذي 
�صند �رشه، ونام ليحلم

 باأن يكون معطًفا حلبيبة تكره احلرب 

واملطر الذي يذكرها

 بالر�صا�ص!.. ق�صائدك التي ل 

تعجبها.. �صفاتك التي اأ�صابها

 اجلفاف من ندرِة القبالت "كفرا�صة 

يتيمة على غ�صن".. 

علِّق اأ�صماء من حتب، واأ�صماء من هجروا 

الع�صافري بال اأ�صماء

 
َ
 ف�صارت طائراٍت حربية تقذُف هيام

العابرين.. علِّق عني حبيبٍة قدمية 

كفاكهٍة ل تذبل، كهدايا الكري�صما�ص.. 

وعلِّق �صحكات اأطفال ال�صوارع[.

ال�صجرُة رايٌة لنت�صار الع�صافري،

ال�صجرُة مظلٌة قدميٌة للروح،

 من تزاوِج دمعة عابر، 
ْ
 نبتت

وقرٍط �صقَط من اأذن �صيدٍة جمهولة

ال�صجرة قبلة ذيلها طويل

ال�صجرَة ورٌق حائر على زفري اأغنية 

مك�صورة

ال�صجرة حار�صة الر�صيف من ظل احلزن 

املالح

ال�صجرة ري�صة خ�رشاء ل�صاعر نتف لذة 

الريح .. ون�صاها

ال�صجرة و�صم هادئ على كفي الطريق

 ال�صجرة جداريُة احلِب الأخ�رش، 

وبقيٌة من �صاق امراأة غام�صة

لة.
ّ
 مرْت على ر�صيِف امُلخي
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يف ظهريِة �صيٍف هادئ،

كهدوء القاتِل..

ه/ العر�ص.
ّ
 على كر�صي

ُ
يجل�ص

 بالبعيدة ول بالقريبة؛
ْ
حتت �صم�ص لي�صت

..
ُ

يجل�ص

الطفُل 

    الذي 

       قلبي.

 

)بيتي الذي ريْح(:
 بيتي.

ُ
الريح

حتت �صماٍء اأو دوَن �صماء

..
ُ
اأنظر

اإىل بيتي.

بيتي

الذي

.
ٌ
ريح

 )قلُت ما لم أقلُه(:
اأكتب ما ل اأكتبُه

واأقوُل ما مل اأقلُه؛

احلياُة كرٌة

ُ
تتدحرج

بني قدمي طفٍل..

طفٌل

ا
ّ

رمب

ي�صبهني.

ا..
ّ

رمب

طفُل.

 )الماضي(:
املا�صي لي�ص الذكريات وحدها.

املا�صي

الذي

مي�صي على روؤو�ص اأ�صابعِه..

لئال يوقظ الذكرى.

 اإىل الأم�ِص،
ُ
بينما قلبي ينظر

ُ
ينظر

فح�صب.

عماد الدين موسى
 شاعر سوري

تحَت شْمٍس بعيدة
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)الوقُت(:
الق�صيدُة..

َة الوقُت.
ّ
ثم

 )غروب(:
يكفي اأّنها ال�صم�ص

يكفي.

ُ
 احللم

ُ
يف الغروب ينام

.
ُ
ول ينام

 اأغنيُة الأر�ِص
ُ

ال�صم�ص

.
ّ

ون�صيدها الأبدي

 

  من أعمال الفنان: كفاح عبدالجبار - العراق  
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محمد  العديني  
 شاعر يمني

برزخ

  بائع البرتقال

يف العينني اجلامدتني 

لبائع الربتقال املتجول 

راأيت اأحالم قرية مهجورة

واأنقا�ص قبالٍت موؤجلة.

تحاشي 
الرجل الذي حتا�صى اجللو�ص 

يف احلافلة 

جوار املراأة 

ن�صي اأن يتحا�صى �صعرتها 

على كتفه.

انتماء 
حتى تنتمي حتتاج اإىل قوة اأو مال 

وما اإن حت�صل عليهما 

تكون قد فقدت انتماءك 

من اأين يل وطن ل اأح�صل عليه من 

�صوق النخا�صة ؟ 

                                     

إلى الشريف الرضي 
جهات مبهمة 

وغري نف�صه 

َ
مل ير

كّلما 

. )
ُ
) تلّفت القلب 

هايكو
الرثثرات حمتدمة 

يف جواري 

يا لروعة الغربان املحّلقة

 وقت الظهرية !

تقشف 
  بالقليل من الكلمات املتق�ّصفة

اأحت�ص�صني ممزًقا  بني الوردة 

والر�صا�صة 

اأ�صالء الكلمات ال�صديقة فاغرة فمها 

الناري للمزيد من احل�رشات 

ا  ل طعم له ول لون 
ً
اأعت�رش حنينا عابر
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ا  
ً
وكلما نادمته امتالأت حنجرتي تراب

و�صقطت وردة  قتيلة 

حب
اإنها النجوم التي تركت لنا كدر ال�صنني 

وغادرت 

البالد ترتدي قبعًة من دم الكلمات 

 الليل جتفل خطاه يف �صهقة الورد 

ومنفى احلليب املعتق 

اإنه احلب ل يرعوي عن تكّفف اأرواحنا 

ب�صكينه الأخ�رش.

فنجان القهوة
الكلمة مق�صلة 

نازحون 

من ال�صماء

يهبطون كمطر العتمة 

اأ�صتاق اآَخرهم 

اأ�صتهي نف�صي 

اأرى ظلي 

على فنجان القهوة

انتظار
دون اأن اأخد�ص املراآة 

ُ
اأبت�صم 

ل اأ�صوب وردتي 

على جهة ما 

اأنتظر حتى يكف الغبار  

عن الرثثرة 

اأنتظر

 واأ�صيخ خلطواتها 

القادمة

شذرات 
يقتات قلبه 

�صذرات من �صوئه املحرتق

كانت كافية لرتيني البحر بال اأ�صدقاء 

جتّف يف رئتيه الع�صافري 

املواعيد  تنتحي يف عيون الورد 

 كقرب . 
ً
والكلمات  )كل املتاهات( باردة 

مكيدة 
كالنا يعرف الآخر 

اإذن، ما الذي يجعل منك )اأنت(

ومني )اأنا(

احذروا مكائد اللغة 

الكالم �صبب رئي�ص لل�صمت.

برزخ
ا 

ً
لي�ص يف ال�صمت متام

اأو يف الكالم 

جوارهما 

اأ�صع كلماتي .
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 من أعمال الفنانة  مياسة السويدي - البحرين .
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لويس سيبويلبيدا)1( ترجمة: أحمد الويزي
كاتب ومترجم مغربي

موعد غرامّي ببلد في حالة حرب

»اأنا رجل �رشيف. اأنا خائف«.

خو�صيه مارتي

مع  موعدا  موعدا.   
ُ

عقدت لأيّن  امل�صاء،  ذلك  م�رشورا   
ُ
كنت

ث اإليه. موعدا اأن�صى فيه املوت، 
ّ
�صخ�ص اأمل�صه، اأراه واأحتد

.
ّ
الذي �صار خبزنا اليومي

اناما 
ّ
 يل مذ راأيتها يف املقهى، بب

ْ
اأعجبتني املراأة، وراقت

اأعطانا  اجلّثة،  �صخم  رجاًل  ترافق  كانت  يومها،  �صيّتي. 

ل التحاقنا 
ّ
، التي ت�صه

ّ
تعليمات، وك�صف لنا عن كلمة ال�رش

ال�ّصمايل،  احل 
ّ
ال�ص والو�صول من هناك عرب  بكو�صتاريكا، 

 اأغلب اأفراد فرقتنا.
ّ
اإىل الّتجمع الذي ي�صم

كان بابلو برفقتي، يومها. وما اإن غادر �صاحبانا الّلذان 

احت�صاء  يف  �رشعنا  حّتى  بالفرقة،  الّت�صال  لنا  ا 
ّ

ي�رش

كوؤو�ص الكوكتيل.

ْتك! قال يل.
َ
- اإّنها اأعجب

يعجبننا،  ن�صاء  ة 
ّ
ثم ا؟! 

ّ
طبيعي هذا  األي�ص  واإّل،  بالّطبع!   -

دوما!

- حذار، يا �صاح! من الأف�صل اأن تن�صاها.

 بها.
ُ
- اأنا مل اأقل اإيّن اأُغرمت

- هذا اأف�صل. ل تعد اإىل الّتفكري فيها.

مات  احلدود، حّتى  اإن عربنا  وما  باأيام،  الّلقاء  ذلك  بعد 

 ببع�ص الفرح لكوين مل اأرافقه، حني حدث 
ُ

بابلو، ف�صعرت

، ومن فم 
ّ

له ما حدث. بلغني موته عن طريق بالغ ع�صكري

فاق الذي حكى يل يف ما بعد، تفا�صيل الواقعة.
ّ
اأحد الر

اأن  اأع�صائها،  �صمن  بابلو  كان  التي  الفرقة  ا�صتطاعِت 

التي  ريبا�ص،  مدينة  اجّتــاه  يف  كيلومرتت  ة 
ّ
لعد م 

ّ
تتقد

تقع بناحية بانا�ص بالْنكا�ص. ومّلا هبط الّليل، عرث اأفراد 

روا ق�صاء الّليل بداخله، بعد 
ّ
الفرقة على كوخ مهجور، فقر

دفة 
ّ

ال�ص ولول  للمكان.  كاملة  وا�صتطالع  مت�صيط  عملية 

يل  حكى  الــذي  الوحيد،  الّناجي  حالفت  التي  عيدة 
ّ
ال�ص

الأفراد.  املحّقق، ملات جميع  املوت  واأنقذته من  ة، 
ّ

الق�ص

اإذ مّت كّل �صيء من حوله، ب�رشعة: عرث البع�ص على حطب 

مِت  اأُ�رشْ وحني  لّغمه.  قد  الّنظامي  اجلي�ص  كان  بالكوخ، 

الّنار يف احلطب، انفجر كّل ما تلّغم بقوة، فاأودى بحياة 

اجلميع.

 يف اجّتاه املكان، حيث عقدنا موعدنا، 
ُ

لكّني حني �رِشت

مل اأكن اأفّكر يف بابلو، واإمّنا يف تلك املراأة بالذات. ذلك اأّن 

ا 
ً
، مل اأعانق خاللها ج�صًدا ناعم

ّ
 علي

ْ
�صهورا باأكملها م�صت

 اأ�صئلة، 
ّ
ا لطيًفا، يطرح علي

ً
ودافًئا، ول نادمت فيها �صخ�ص

 
ّ
علي م�صى  اأجل،  ب�صاأنها.  اأ�صتف�رشه  اأخرى،  عن  ويجيب 

 منهما 
ُ
زمن طويل، مل اأتلّق فيه رّقة ول حنانا، ول منحت

�صيئا لأحد، اأنا اأي�صا. اإذ يف احلرب، مل يكن يتوّفر �صوى ما 

يكفي من الوقت، لتحويل املرء اإىل وح�ص!

ة الّثالثة، التي ن�صيطر 
ّ
كّنا يف ريبا�ص، وكانت هذه هي املر
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بدا  وبذلك،  �صهرين.  من  اأقّل  يف  املدينة،  هذه  على  فيها 

لنا باأّن اجلي�ص الّنظامي اأخذ ي�صعف، ف�صار من املتعنّي 

باجّتاه  الّتحرك  موا�صلة  قبل  ق�صرية هناك،  ق�صاء فرتة 

ه 
ّ
خينوتيب ملداهمة  فيه،  �صنتوّزع  الــذي  املكان  لني، 

ْ
ب

ورانادا، يف وقت واحد.

دورنا  ننتظر  الّطابور،  يف  وقفنا  حني  اإيّل،  هي   
ْ
ثت

ّ
حتد

تنا يف الذخرية، فقالت:
ّ

ل�صتالم ح�ص

- نحن نتعارف. اأتذكر؟

بعدد  تذكريك  حّتى  يل  وميكن  هــذا.  اأذكــر  بالّتاأكيد،   -

اناما 
ّ
بب التي كانت تقف عليها من�صدة املقهى،  القوائم، 

.
ْ
 عليها، ف�صحكت

ُ
�صيّتي. رددت

احب الّطيب، الذي ينبغي 
ّ

- اأحيانا، ل تكون الّذاكرة بال�ص

الوثوق به. علينا اأن نح�صن الّن�صيان، ب�رشعة.

احة، 
ّ
بعد ا�صتالم ن�صيبنا من الّذخرية، ذهبنا �صويا اإىل ال�ص

اأ بع�ص الظّل.
ّ
لنتفي

اأن تكون ريبا�ص مدينة جميلة، حني ل  - من املفرت�ص 

ة حرب. ميكن ال�صتفادة فيها من م�صهد الغروب، 
ّ
تبقى ثم

حرية الآتية من اخللف.
ُ
 ن�صمات الب

ّ
و�صِم

- هي مدينة جميلة بالفعل، واأنا منها.

- األديك عائلة، هنا؟

ُل عدم اخلو�ص يف هذا. - اأف�صّ

ب، كما ت�صائني... لكن، ا�صمحي يل ب�صوؤال اأخري: اأين 
ّ
- طي

اناما.
ّ
فيق، الذي كان ب�صحبتك، يف ب

ّ
هو ذلك الر

ل باأمر الّتقدم نحو اجلهة ال�رّشقية، كي 
ّ

. تو�ص
ْ

ت
ّ
- مات، رد

د 
ّ
تغلق فرقته الّطوق باإحكام على مدينة بلوفييلدز، وت�صد

خوان  �صان  عرب  تهاجم  با�صتورا  ات 
ّ
قو كانت  ح�صارها. 

لأّنه  املنطقة،  بهذه  دة 
ّ
جي معرفة  على  وهو  تي، 

ْ
نور ديل 

غم من 
ّ
ة �صبع �صنوات. وعلى الر

ّ
حارب بني تلك اجلبال، ملد

ذلك  احتّلت مع  فاإّنها  املناو�صات،  لبع�ص  فرقته  �ص 
ّ
تعر

 من هناك باجّتاه راما، حيث ظّل 
ْ
خويگالبا، وانطلقت

يف  بهم  ليوقع  الفرقة،  اأع�صاء  د 
ّ

يرت�ص الّنظامي  اجلي�ص 

الفّخ، وذلك عن طريق اإرغامهم على الن�صحاب اإىل منطقة 

بطريان  هجمات  ة 
ّ
عد وبعد  امل�صتنقعات.  متلوؤها  �صبخة، 

من  قليلة  فئة  مع  �صاحبنا،  على  القب�ص  اأُلقي  �صوموزا، 

 جلودهم وهم اأحياء، قبل 
ْ
حلت

ُ
الّناجني كانت برفقته، ف�ص

اأن يلفظوا الأنفا�ص حّتى.

- اأنا اآ�صف. هذا كّل ما بالو�صع قوله.

قالت  بع�صنا.  مع  نعي�ص  نعد  مل  ولو  حّتى  كذلك.  واأنا   -

بهدوء.

- اأتعي�صني لوحدك، الآن؟

ومّلا  كذلك.  باأّنها  اأفهمتني  واحدة،  بكلمة  الّتلفظ  ودون 

 عينيها.
ْ
ها، اأغلقت

ّ
 خد

ُ
مل�صت

اإىل مركز   
ُ
بقوة، حني و�صلت ال�ّصم�ص ت�صغط  ة 

ّ
اأ�صع كانت 

ذلك  جّننني  واإّل  اأف�صل،  هذا  وكان  يل،  ر 
ّ
املقر احلرا�صة 

�صوى  احلرا�صة  مركز  يكن  ومل  امُلحتمل.  غري  الباعو�ص 

حلجز  الّنظامي  اجلي�ص  ا�صتخدمها  ة، 
ّ
�صفيحي حجرة 

ومن  الغر�ص،  لنف�ص  اأي�صا  نحن  فا�صتعملناها  الأ�ــرشى، 

اأق�صى  اإىل  خانقة  بداخلها  احلــرارة  ت�صري  اأن  املفرت�ص 

 
ّ
تي يف حرا�صة معتقل واحد، �صيتم

ّ
 مهم

ْ
ت

َ
. وقد تلّخ�ص

ّ
حد

ما  كّل  املــوايل.  اليوم  �صبيحة  يف  للمحاكمة،  اإخ�صاعه 

الّنظامي،  لفائدة اجلي�ص  وا�ٍص، ظّل يعمل  اأّنه  عرفته عنه 

وب�صببه �صقط الكثري من رجالنا، وكذلك الكثري من �صاكنة 

ريبا�ص، ل ل�صيء �صوى لأّنهم يعي�صون هناك، وح�صب.

وجل�صت  فيحية، 
ّ

ال�ص احلجرة  جدار  اإىل  بندقيتي   
ُ

اأ�صندت

 بالعط�ص، فاأخرجت 
ُ

فوق الأر�ص املالأى باحل�صى. �صعرت

 على اأّل يراين اأحد، قنينًة 
ٌ

من جيب القمي�ص، واأنا حري�ص

املقاتيلن،  على  ممنوعا  الكحول  ظّل  وم. 
ّ
ــر ال بع�ص  بها 

ة اإمكانية دائمة لتوّفر �صيء منه، 
ّ
ا على الأقّل، لأّن ثم

ّ
�صوري

و�صعته  الذي  بالذات  وم 
ّ
الر ذلك  وكان  املقاتل.  يحت�صيه 

به  بالكحول،  ا 
ّ
وغني دا 

ّ
جي نيكارغويا  �رشابا  قنينتي،  يف 

كر 
رُّ
عذوبة ن�صبية، ويبقى منه بعد ال�رّشب، مذاُق ق�صب ال�ص

يف موؤّخرة احللق.

موجودا  اأكون  اأن  اأبداً   
ُ
ت

ْ
اأحبب وما  وم، 

ّ
الــر �رشاب   

ُ
ت

ْ
اأحبب

الّنوع  من  تقريبا،  الفارغة  �صبه  قنينتي  وكانت  هناك. 

وهم  معهم،  الهادئة  املدن  �صّكان  يحمله  الذي  امل�صّطح 

فر.  ل، مل 
ّ
ال�ص اأو على  باق، 

ّ
ال�ص ا على حلبات 

ّ
اإم دون 

ّ
يرتد
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اأُْغلق   الوجود هناك، حلرا�صة ذلك املعتقل الذي 
ّ
اأكن اأحب

اخنة، واأنا م�صتغرٌق يف اأحالم 
ّ
فيح ال�ص

ّ
عليه يف حجرة ال�ص

 
ُ
كنت واإمّنــا  ال�رّشاب.  قنينة  عندي  اأذكتها  التي  اليقظة، 

موجوًدا  اأكون  اأن  هناك،  جال�ص  واأنا  اأظّن،  ما  على   
ّ
اأحب

اأمازونا�ص،  �صارع  ببداية  يقع  الذي  املقهى  لدى مانولو: 

يف مدينة كيتو. هناك، كّنا على ما يرام. وكان مبقدورنا 

ل�صجائر   
ٌ
اإ�صهار تظّللها مظّلة عليها  اإىل من�صدة،  اجللو�ص 

هناك  والبقاء  الّثلج،  قطع  مع  الوي�صكي  و�رشب  كاِمْل، 

ل�صاعات مديدة، ونحن نقراأ يف �صحيفة ما. واأحيانا، كان 

على  يزال  ما  وهو  وي�صاألني  املعارف،  اأحد  مّني  يقرتب 

�صيف:
ّ
الر

- ماذا �صتعمل هذا امل�صاء، يا ترى؟

- ل اأعرف. لي�ص لدي برنامج.

اأو  ال�ّصاربونتييه  اإذن، يف مطعم  بعد  لنلتِق فيما  رائع!   -

�ص بولري.
ْ
بالأور

- وهو كذلك. اإىل امللتقى، اإذن! 

 
ْ
ولري

ّ
دا لدى ال�ّصاربونتييه، بينما ظّل لور�ص ب

ّ
كّنا ناأكل جي

وم�صارعي  املغّنني  بع�ص  عليه  د 
ّ
ــرتد ي ا، 

ّ
�صعبي  

ّ
حمــال

بقي  ذلــك،  ومع  املدينة.  اإىل  العودة  طريق  يف  الّثريان، 

الّليلي  لطوافنا  الّنهاية،  نقطة  لو�صع  ا 
ّ
جد منا�صبا  حماًل 

وم 
ّ
الر دورات  بع�ص  فيه  ن�رشب  كّنا  حيث  احلانات،  بني 

الأخرية.

ث اإيّل:
ّ
جل يتحد

ّ
 �صيجارة، فطفق الر

ُ
اأ�صعلت

ين ب�صيجارة، يا اأخي؟
ّ
- اأمب�صتطاعك اأْن متد

يتبّق يل  ال�ّصخ�ص. مل  هذا  ز 
ّ
التي متي ال�ّصم،  ة 

ّ
 حا�ص

ُ
كرْهت

 �صاأجد ما 
ُ
اإذا كنت اإّل القليل، ومن يدري ما  جائر 

ّ
ال�ص من 

منع  ي�صتطيع  ل  املرء  لكّن  كّلها.  تنتهي  حني  �صاأدخّنه، 

بالّذات،  اأنا  جن 
ّ
ال�ص بت 

ّ
الغري. وقد جر �صيجارة ما، طلبها 

خان. زد على 
ّ
 باأّن حالة العتقال تفتح ال�ّصهية للد

ُ
وعرفت

ذلك، اأّن �صاحبنا هذا يعي�ص �صاعاته الأخرية.

�صيجارة م�صتعلة، من حتت  له   
ُ
ر

ّ
اأمر واأنا   ،

ُ
قلت ل.  تف�صّ  -

دّفة الباب.

- �صكرا لك، اأخي.

يني اأخاك.
ّ
- ل ت�صم

- اإمّنا نحن اإخوة. فقابيل وهابيل كانا اأخوين!

!
ْ
- ا�صمت

جني اإىل الكالم بعد ذلك، وكان هذا اأف�صل.
ّ
مل يعد ال�ص

تناولنا  املــراأة.  تلك  اجتاه  يف  الّتفكري  بي  �رشح  بعدها، 

ثقب  خالل  من  اإليه  الولوج   
ّ
يتم ببيت  معا،  الغذاء  طعام 

قادتني  من  هي  كانت  القذائف.  اإحدى  اأحدثته  باجلدار، 

 بداخله امراأتني عجوزين 
ُ

اإليه يف منت�صف الّنهار، فوجدت

.
ّ
 نظراتهما علي

ْ
بفم اأدرد، ابت�صمتا يل يف مكر، مّلا وقعت

 اإحداهما.
ْ
- رفيقنا لي�ص من هنا. عّلقت

ا. 
ًّ
ن�صبي البعيدة،  ة 

ّ
الّناحية اجلنوبي - ل. من اجلنوب. من 

اأجبتها.

 تركتانا 
ّ
ان، ثم

ّ
 اجُللب

ْ
 و�صحني

ْ
ا�ص

ّ
تي

ْ
اأتا لنا �صويا الّتور

ّ
هي

لوحدنا.

- لي�ص هنا غري املاء، لالأ�صف.

التي بها ما تبّقى  القنينة   
ُ
اأنا عط�صان، قلت. واأخرجت  -

وم.
ّ
من الر

وم، واأنت تتناول الّطعام؟
ّ
- اأت�صتطيع �رشب الر

ب 
ّ
- ل. ول اأقوى كذلك على �رشب املاء، واأنا اآكل! هذا ي�صب

يل بع�ص الّطفيليات.

- انتظر! اأعتقد باأّن بع�ص القهوة ما يزال بالإبريق.

 بها اأنا من 
ُ
وبينما كانت هي تنحني على املوقد، اأم�صكت

 
ّ
 به �صدري، ثم

ُ
 ظهرها، وقد األ�صقت

ُ
مت

ّ
جهة اخل�رش. ت�صم

 قبلًة على قفاها. 
ُ
طبعت

- كن حذرا! من املمكن اأن ترانا العجوزان!

ر. 
ّ
- وماذا يف ذلك؟ من املفرت�ص اأّننا ن�صنع الّثورة، لنتحر

اأمل نخ�ص كّل هذه احلرب القذرة، لأجل هذا بالذات؟

- اأنت ل تفهم!

 فهمه؟!
ّ
- وماذا علي
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 بي اإىل اأن اأِعَدها بعودتي، بعد اأْن يهبط 
ْ
 دفعت

ّ
لْتني، ثم

ّ
قب

الّليل.

اأفّكر يف   من وقت لآخر 
ُ
ة. وكنت

ّ
ظّلت ال�ّصم�ص ت�صغط بقو

 
ّ
ة، ثم

ّ
ى بداخل تلك احلجرة ال�صفيحي

ّ
جني، الذي يت�صو

ّ
ال�ص

تكن  اإذ مل  فورا.  الفكرة عن ذهني،  اأبعد هذه  اأْن  األبث  ما 

 هذه 
ُ
 اأن اأكون هنا، بالذات. لعنت

ُ
تلك ق�صيتي، ول اأحببت

 
ْ
 فيها، هذه احلرب الّلعينة التي بقيت

ُ
عت

ّ
احلرب التي تطو

ا 
ّ
 با�صتمرار، وتطول مع توايل الوقت، اأكرث مم

ّ
اأ�صواطها متتد

 مبفاحتته يف الكالم:
ُ
ظنّناه. لذلك، انتهيت

- اأتريد اأْن تدّخن؟

- اإذا دعوتني اإليه، يا اأخي.

 منك اأّل تدعوين باأخي.
ُ
- طلبت

 له واحدة، من حتت الباب.
ُ

رت
ّ
 �صيجارتني، ومر

ُ
اأ�صعلت

- �صكرا، اأخي.

حك.  بال�صّ
ُ

انفجرت

مت له القنينة من خالل ال�ّصعاع 
ّ
- ل عليك، اأخي. خْذ! قد

اك اأن 
ّ
وئي، الذي يقع اأ�صفل الباب. ا�رشب لك قليال، واإي ال�صّ

تاأتي على كّل �صيء!

ا لك، اأخي. اأنا ل اأ�رشب.
ً
- �صكر

بب، اأخي؟
ّ
- وهل ميكنني معرفة ال�ص

 اأجنليكايّن، اأخي.
ّ

- لأيّن ِق�ص

- اإىل اجلحيم، اإذن!

كان قمي�صي يلت�صق بجلدي، وجزمتي ت�صومني العذاب، 

ويف  اآخر،  �صيء  يف  بالّتفكري  الن�صغال   
ُ
حاولت كالعادة. 

�صبيل  على   
ُ

فّكرت باحلرارة.  اأ�صعر  ل  حّتى  اأخرى،  اأمكنة 

قاربا،   يل 
ُ

اّتخذت لو  اأجمل،  �صيكون  الأمر  اأّن  املثال، يف 

اإّل  �صولينتينام.   جزر 
ُ
بلغت اأن  اإىل  الّتجديف   يف 

ُ
و�رشعت

الّنظامي  اجلي�ص  عنا�رش  لأّن  ا، 
ّ
عبثي حلما  كان  هذا  اأّن 

طلق 
ُ
البحرية، وي تقوم ليل نهار، بدوريات احلرا�صة حول 

ك فوق 
ّ
فن، على كل من يتحر

ّ
�صا�ص من ال�ص

ّ
القّنا�صة الر

ة رهيبة. 
ّ
املاء، بدّقة �صيطاني

 فكري �صوب كو�صتاريكا، وبالّتحديد وجهة 
ُ
هت

ّ
بعدها، وج

 منها، الذي اأطلعني عليه اإي�صتبان ذات 
ّ
كن الأوربي

ّ
ذلك الر

ة 
َ
م

َ
اأج كان  مورافيا.  من  كيلومرتات  عد 

ُ
ب على  ويقع  يوم، 

 ت�صبح فيه الّتورتة. 
ّ
ٌل مائي

ْ
من ن�صف هكتار، يخرتقها �صي

وكّلما ا�صتطعنا اإليه �صبيال، نذهب معا لال�صطياد هناك، 

، و�رشب الّنبيذ ال�ّصيلي، 
ّ
فن�صتمتع باأكل �صمك التورتة املقلي

وؤ حتت ظالل الأجمة.
ّ
ونحن نتفي

- اأخي...

- ماذا تريد؟

- متى �صيعدمونني؟

 اأدري. اأمل يخربوك؟
ُ
- ل�صت

اأعرف  اأنا  عليك.  ل  اإمّنا  اأخي.  يا  �صيء،   
ّ

اأي يقل يل  مل   -

ا قريب. واأنا اأ�صتحّق 
ّ
�صا�ص، عم

ّ
 الر

ّ
باأّنهم �صيطلقون علي

هذا.

ف�صاأنادي لك   ترغب يف طق�ص العرتاف، 
َ
اإذا كنت ا! 

ّ
تب  -

!
ّ

على ق�ص

 
ٌّ

ق�ص بــاأيّن  قليل،  قبل  لك   
ُ
قلت فقد  اأخــي!  �صكرا،  ل.   -

اأجنليكايّن.

ل �صّك اأّن هذا �صخ�ص جمنون، تبّخر دماغه بحّق وحقيقة، 

اأبًدا من قبل، لكّنه بدا يل ما يزال  اأره   يف نف�صي. مل 
ُ
قلت

وتي!
ّ

ا، من خالل جر�صه ال�ص
ّ
�صاب

- اأتعرف ملاذا اأنا هنا، اأخي؟

- لأّنك جا�صو�ص وا�ٍص!

!
ّ
 ذلك بدافع احلب

ُ
ب. لكّني فعلت

ّ
- طي

الآخرين،  عن  ُتبّلغ   
َ
كنت  

ّ
احلب بدافع  ؟!... 

ّ
احلــب بدافع   -

را 
ّ
وتر�صل منهم الع�رشات اإىل املوت؟! ل �صّك اأّن لديك ت�صو

!
ّ
غريبا عن احلب

مع  ة 
ّ
واملحب البغ�صاء  تختلط  الأحــيــان،  بع�ص  يف   -

بع�صهما، فال يقوى املرء على تبنّي الفرق بينهما. لذلك، 

، يا اأخي.
ّ
ل حتقد علي
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اأن  ماء، 
ّ
ال�ص  

ّ
اإليك برب ل 

ّ
اأتو�ص اإيّن   

ّ
ثم اأحقد عليك.  اأنا ل   -

تكّف عن مناداتي باأخي!

العنقود  اآخر  جني مزاجي، وكان 
ّ
ال�ص عّكر حديثي مع هذا 

الغروب  �صاعة  لكّن  ال�رّشاب.  القنينة من  فراغ  يف كدري، 

من  القادمة  العليلة  الّن�صمات  بع�ص  معها   
ْ
فحملت حّلت، 

دور  ا�صتبدال  حلظة  بحلول  الّن�صبي  وخال�صي  البحرية، 

احلرا�صة.

فيق، الذي حّل مكاين.
ّ
- هل من جديد؟ قال يل الر

- ل �صيء!

، �صيكون باإمكانك اأكل بع�ص الّلحم!
َ
- اإْن اأ�رشعت

اأ�صابيع   
ّ
علي  

ْ
م�صت وقد  اأ�ــرشع،  اأن  يل  ينبغي  ل  وكيف 

ة، خاللها؟!
ّ
بعينها، مل اأتذوق طعم الّلحم باملر

 يحمل 
ٌ

 منخرطا يف الأكل، مّلا جل�ص بقربي، �صخ�ص
ُ
كنت

رتبة عقيد. قال:

د؟!
ّ
- اأهو جي

- يوؤكل، على العموم. يف الأنرتكونتينونتال، ناأكل ما هو 

اأف�صل.

- هذا موؤّكد. �صنتاأّكد من ذلك، حني ن�صل اإىل ماناغوا.

- ل�صوف نرى !

جني؟!
ّ
 حتر�ص ال�ص

َ
- اأكنت

- اأجل. طول فرتة امل�صاء.

ث اإليك ب�صيء ما؟
ّ
- وهل حتد

- مل تخرج من فمه ولو كلمة واحدة.

. اأوؤّكد لك هذا، اأخي!
ّ
ة حقيقي

ّ
- اإّنه ابن زاني

- موؤّكد، اأخي!

جائر، فحالفني احلظ. 
ّ
ال�ص اأمر  ر 

ّ
تدب  

ُ
الع�صاء، حاولت وبعد 

كذلك،  وم�صاء  مفتوحا  احة 
ّ
بال�ص املوجود  الك�صك  بقي 

م يل �صاحب 
ّ
وكاأّن احلرب بعيدة عن هذه البقعة. وما قد

قنينة  لديه   
ُ

وجدت واإمّنــا  فقط،  وحدها  جائر 
ّ
ال�ص الك�صك 

ن مزاجي، 
ّ
روم، وعلبة ع�صري املانغ. وبعد الّتب�صع، حت�ص

املقاتلني.  من  رفيقتني  برفقة  مثّلجة،  ة 
ّ
جع  

ُ
ف�رشبت

نحو غريب،  ما تختفي على  احلرب �رشعان  اأّن   
ُ
ولحظت

 نف�صي اأ�صغي اإىل 
ُ
ع بالّنجوم! لذلك، تركت

ّ
يف الّليل املر�ص

وخّفة،  بطالقة  امل�صتقبل  عن  ثان 
ّ
تتحد وهما  املراأتني، 

اإىل   بعدها، 
ُ
اأن انتهيت  

ُ
 ما لبثت

ّ
اأده�صتاين يف البداية، ثم

نحو  على  متفائلتني  كانتا  جر.  وال�صّ يق  بال�صّ الإح�صا�ص 

�ص اأنا خيفة، من هذا 
ّ

رهيب للغاية، بينما عادما ما اأتوج

اأّن  ذلك،  على  زد  يتفاءل.  ينفّك  ل  الذي  الب�رش  من  الّنوع 

بابلو قد اأخربين من قبل، باأّنهما جتلبان الّنح�ص!

ا بالعتمة، �صوب بيت العجوزين. وما هي 
ً
 مدفوع

ُ
 �رشت

ّ
ثم

اإل حلظات، حتى ا�صتقبلتني اإحداهما قائلة، وهي ت�صحك 

�صحكة �صغرية وماكرة:

 قد عاد!
ّ
- ها اإّن �صاحبنا اجلنوبي

- اأجل، عدت.

ة من ينتظر قدومك.
ّ
خول، اإذن. فاإّن ثم

ّ
ل بالد - تف�صّ

حك، على نحو خافت  اختفت العجوز، دون الّتوقف عن ال�صّ

 
ُ
 املراأة التي كنت

ُ
 بداخل املحّل، األفيت

ُ
وماكر. ومّلا توّغلت

فوق  ة 
ّ
نامو�صي اإ�صدال  يف  انهمكت  وقد  معها،  موعد  على 

اأرجوحة، ُتّتخذ �رشيرا.

ة؟ �صاألتني.
ّ
 فرتتك امل�صائي

َ
- كيف ق�صيت

�رشاب   
ُ
ف�صببت كاأ�صنْي،  على  اخلزانات  اإحدى  يف   

ُ
عرثت

وم فيهما، ومزجته بع�صري املانغ، ثم قلت:
ّ
الر

جني.
ّ
 يف حرا�صة ال�ص

ُ
ئ. كنت

ّ
- على نحو �صي

- اأهاه!

- اأتعرفينه؟ قيل يل اإّنه اأي�صا، من هذه املدينة.

- اأف�صل عدم اخلو�ص يف هذا.

اأن  ام�صكي. ميكننا  عنه.  الّتحدث  لنكّف عن  - معك حّق. 

ُكِتب  اإذا  الكوكتيل؟  ني 
ّ
اأحتب اإكواتوري.  كوكتيل  اإّنه  نقول 

�رشب  اإىل  ف�صاأدعوك  اأحياء،  ماناغوا  اإىل  الو�صول  لنا 

ة زيتوين، لتاأكليها. اأعدك 
ّ
، و�صاأترك لك حب

ْ
املارتيني دراي

بهذا.
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ُ
�صددُتها من خ�رشها، واأنا اأناولها الكاأ�ص. وحني حاولت

 باأّنها تبكي.
ُ
تقبيلها، لحظت

- اأميكنك اأن تخربيني مبا يحدث؟

- ل�صيء. ل �صيء هناك.

اأريد  اأنا  الأمور وا�صحة بيننا:  ا�صمعي: فلتكن  - ل�صيء؟ 

اأن اأكون معك. اأتفهمني؟ اإّنك اأعجبتني، واأرغب يف اأن اأكون 

اأنا، مبا �صيحدث  اأنِت تعلمني، ول  الّليلة. ل  برفقتك، هذه 

ينتظره  ما  يعلم  الذي  الوحيد  ال�ّصخ�ص  اأفهمت؟  غدا.  لنا، 

جني. اإّنه 
ّ
يف امل�صتقبل، بهذه املدينة الّلعينة، هو ذلك ال�ص

اإيّن   
ّ
ثم ال�ّصم�ص.  مطلع  مع  �صيقتلونه،  باأنهم  دا 

ّ
جي يدرك 

اآخر،  �صيء  يف  يل  رغبة  ول  الّلعينة،  احلرب  هذه   
ُ
�صئمت

والفرح،  البتهاج  من  بقليل  اإمّنا  برفقتك،  اأكون  اأن  عدا 

اإذا  الآن،  �صاأن�رشف  واإّل،  اأت�صتطيعني فهم هذا؟  اأمكن.  اإن 

�صئِت. اأجل، اإذا �صئِت اأن اأن�رشف، ما عليك اإل م�صارحتي. 

واأعُدك باأيّن لن اأعود اإىل احلديث عما جرى بيننا، اأبدا!

املــراأة  اأّن  اإل  النــ�ــرشاف،  اأهبة  على   
ُ
وكنت ذلــك،   

ُ
قلت

ا�صتبقتني.

 اأي�صا اأعجبتني. 
َ
- ل باأ�ص، ل باأ�ص. اجل�ص هنا، بقربي. اأنت

 كالم 
ّ

 يل، حتى ولو اأّنا مل نتبادل اأي
َ
ْقت

ُ
منذ اللقاء الأول، ر

غدا.  يقع  قد  ما  ان عندي 
ّ
و�صي تعبت كذلك،  اإيّن   

ّ
ثم بيننا. 

 
ّ
اأنا اأرغب يف اأن اأكون برفقتك هذه الّليلة اأي�صا، اإمّنا علي

ثك 
ّ
اأحد اأن  اأفاحتك قبل كّل �صيء، باأمر خا�ص. ينبغي  اأن 

مكروب  عن  للّتفريغ  با�صتعمالك  يل  وا�صمح  اأحدهم.  عن 

�صيكون  به  �صاأخربك  ما  اإّن  بالقيء.  اأ�صبه  واخل، وهذا 
ّ
الد

اأ يف بع�ص الأحيان، 
ّ
�صبيها بالقيء، لكن على املرء اأن يتقي

للّتعفن.  �ص 
ّ
وتعر اخل، 

ّ
بالد اأ�صن  ما  جوفه  من  خرج 

ُ
لي

ر: هذا اأ�صبه ما يكون 
ّ
لذلك، ا�صتمع اإيّل، دون مقاطعة. واأكر

ثتني عنه، 
ّ
جني الذي حد

ّ
جل، واأق�صد ال�ص

ّ
بالّتقيوؤ... ذلك الر

اأحببته،  اأكن قد  ه، ومل 
ّ
اأحب اأنا ل  زوجي! ما يزال زوجي. 

 مبا يكفي، 
ّ
قّط. جمرد اإبلي�ص �صغري هو، ولي�ص حتى بذكي

اإىل   
ُ
ان�صممت �صنوات.  اأربــع  منذ  غادرته  يرا. 

ّ
�رش ليكون 

 
َ
فت

ّ
فيق، الذي تعر

ّ
�صفوف املقاومة، وغادرته ب�صحبة الر

ّن جنون زوجي 
ُ

باناما. وحني وقع مّني هذا، ج اإليه يف 

اأّنه يتعاطف  الو�صاية بكّل من يعتقد  جني، ف�رشع يف 
ّ
ال�ص

ة، بعد 
ّ
مع اجلبهة، ويتحالف معها. واليوم، راأيته لأول مر

اأربع �صنوات على مغادرتي له. اأتعرف ماذا قال يل؟ قال 

ه يل! اأتدرك هذا؟ 
ّ
! بدافع حب

ّ
اإّنه فعل ما فعله، بدافع احلب

اأت�صتوعب ما اأ�صعر به؟ 

د.
ّ
 لها، بعد حلظة ترد

ُ
- قال يل نف�ص ال�ّصيء. قلت

املراأة   
ْ
رفعت اإلينا.  ي�صل  ية، 

ّ
مدو طلقات  ب�صدى  اإذا   

ّ
ثم

عينيها يف اجّتاهي، ونظرت اإيل بعينني حمراوين، كانتا 

عيني اأرملة!

هوامش

بعد . 1  
ّ

ال�صطراري املنفى  حياة  عا�ص   ،)1949/2020( معا�رش   
ّ
�صيلي كاتب  �صيبولبيدا  لوي�ص 

غا 
ّ
متفر اإ�صبانيا،  يف  يقيم  فظّل  بيعينات، 

ّ
ال�ص بداية  يف  األّليندي  حكومة  على  ال�ّصهري  النقالب 

نة الفارطة بداء الكوفيد 19، 
ّ
واية. وقد خّلف �صيبولبيدا بعد موته ال�ص

ّ
ة والر

ّ
لّل�صحافة وكتابة الق�ص

ة روايته، التي حتمل عنوان: »ال�ّصيخ الذي كان 
ّ
عة من اأ�صهرها يف العربي

ّ
ة كثرية ومتنو

ّ
اأعمال اأدبي

 املرتجم، فقد اأخذته من جمموعته املو�صومة بعنوان: »موعد 
ّ

ا هذا الن�ص
ّ
يقراأ روايات الغرام«. اأم

اردة �صنة 1997. 
ّ

 ببلد يف حالة احلرب«، ال�ص
ّ
غرامي
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محمود الرحبي
كاتب عماني

برتقال مستعمرة الجذام

ال�صوداء  الـ"هيونداي"  �صيارته  يقود  زاهــر  ال�صاعر  كان 

ة الدفع، مرتديا "تي �صريت" اأبي�ص، وبنطال خاكيا، 
ّ
رباعي

ا قبعة مك�صيكية مب�صوطَة احلواّف، ي�صّق طريقه اإىل 
ً
ومعتمر

حيث تقيم الفتاة العا�صقة.

عدا  يديه،  اأظافر  قّلم  ال�صباح،  منذ  الرحلة  لهذه  ا�صتعّد 

"الطريقة  الذي يتعمد ن�صيانه.  الي�رشى،  الكّف  ظفر خن�رش 

البن�رش  اأختها  من  ال�صغرى  الإ�صبع  تقرتب  لكي  الوحيدة 

لتتحادثا"!  وحمل معه، يف كي�ص اأ�صوَد، و�صعه عن ميينه، 

 كي�ص 
َ

ين�ص اأنه مل  الأهم  لكّن  اأو ما تبقى منها.  نبيذ  قربة 

الربتقال، بناء على طلب خا�ص من الفتاة:

ة اجلاية هات معك برتغال.
ّ
- املر

مل تقل برتغال للثغة يف الل�صان، اإمنا ي�صتوجب الأمر بع�ص 

عرب  مان، 
ُ
ع اإىل  برتقال  �صندوق  اأول  جاء  حني  ال�رشح: 

التي  مطرح،  يف  ال�صوق  عر�صة  اإىل  متجها  م�صقط،  ميناء 

ذاكرُة  ا�صتيقظت فجاأة  ال�رشي�ص،  واأ�صجار  الطرابيل  تظللها 

تلتقط  اأن  بدل  حلظتئذ،  ال�صوق  يف  كانوا  والذين  التاريخ؛ 

التقطت  الكلمة،  يف  الرابع  احلــرف  القاف،  حرف  اآذانهم 

حرفا غريبا، الغني؛ وكان ذلك مبثابة ا�صتيقاظ موؤقت لأذن 

ذاكرة ال�صعب، يف حربه التاريخية الطويلة مع الربتغاليني، 

بكل ما حتمله من ب�صاعات؛ كاأمنا الذاكرة ا�صتفاقت حلظة 

لتلتقط ذلك احلرف، ثم يعود كل �صيء اإىل طبيعته و�صكونه 

الربتقال  ننطق  ل  ذلك،  اإثر  وظللنا،  املوالية.  اللحظة  يف 

اإل برتغال، نق�رشه باأيدينا حني تتعذر ال�صكاكني، ونطلبه 

التمر  �صوى  ال�صيادة  يف  يناف�صه  ل  ال�صيوف،  ملوائد  �صيًدا 

العماين، باأنواعه واأ�صمائه التي ل تقف عند حد.

حني زارها ال�صاعر اأول مرة مل يجد �صوى وكر متهالك، اأ�صبه 

ال�صجر و�صقف �صفيحي.  واأعواد  اللحاء  بغار معرو�ص من 

كان قائما قبل و�صولها، رمبا يعود لآخر املجذومني. و�صط 

قبور متناثرة و�صخور من كل  �صواهد  تتخلله  م�صور  فناء 

حجم، واأ�صجار ماتت واقفة من �صدة العط�ص، بعد اأن اأ�صلمت 

اآخر ورقة فيها للريح.

و�صار يف كل زيارة يجلب معه �صيئا. بداأ بخيمة متكاملة 

بقوارير  دهــا 
ّ
زو ثم  نــوم.  وفر�صة  "كارفور"  من  ا�صرتاها 

ا وحجارة كثرية 
ً

املاء الكبرية. اأح�رش لها، اأي�صا، م�صباح

ا لأدنى تفكري بالنتحار، 
ً
لت�صغيله. ثم جلب �صحونا، ودرء

الفاكهة.  لتق�صري  اإل  ت�صلح  ل  �صغرية  ة 
ّ
بال�صتيكي �صكيًنا 

لها  ياأتي  واأخرى،  زيارة  ا. وكان، بني 
ً

واأقرا�ص ثم م�صجلة 

�صعرها 
ُ
ي اأن  �صاأنه  من  ما  وكل  جتميل،  واأدوات  مبالب�ص 

 وباأنها، فوق ذلك فتاة ل تقل جماًل عن 
ّ
باأنها كائن حي

اأحد.

و�رشح  قليال،  ميينه  عن  التي  النافذة  زجاجة  زاهر  اأرخى 

عرب اأدخنة غليونه. كان يقود ببطء، مطلقا العنان ملخيلته 

امل�صرتخية لتاأخذه حيث ت�صاء.

نيت ذات عام من 
ُ
اأر�ص قفر بني وليتي الر�صتاق وبهالء، ب

فرت 
ُ

ح باب.  وبال  باحلجارة  رة 
ّ
م�صو �صاحة  غابرة.  اأزمنة 

اأنواع من الأ�صجار.  . ُغر�ص يف طينها 
)1(

فيها ثالث طويان

عرف �صيء عما 
ُ
الداخل اإليها مقذوف، ل يخرج منها. ول ي
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قذفون اإىل هناك. 
ُ
يدور وراء الأ�صوار. كان مر�صى اجلذام ي

ظهر  املجذوم  يعتلي  الدولة.  من  باأمر  عَزلوا، 
ُ
ي اأن  يجب 

جمل ومعه طعام كثري له وملن بقي حيا من اأقرانه. ولكّن 

اأ�صواتهم ُت�صمع يف الليل من القرى املجاورة.

الفتاة  اأحد من املجذومني، �صوى تلك  والآن، مل يبق فيها 

الغريبة. مل تكن تعاين من اجلذام، واإمنا من هزال ونحافة 

فيه  تنب�ص  عظمي  بهيكل  اأ�صبَه  ج�صدها  عظام  يجعالن 

بقايا حياة. ل �صك يف اأن جمموعة من الأبطال احلقيقيني 

كما  وهــدوء،  ب�صجاعة  املوت  ينتظرون  ظلوا  هنا.  عا�صوا 

تفعل الآن هذه الفتاة.

وكان ال�صاعر - يف دخيلته- ي�صمي هذا املكان مب�صتعمرة 

اجلذام.

منها،  ل 
ّ

يرتج اأن  وقبل  ال�صور.  فتحة  اأمام  �صيارته  اأوقف 

كاأ�صه  ليمالأ  �رشعها  من  وحلب  النبيذ  قربة  اإىل  التفت 

الفارغ "ل بد من جرعتني قبل مقابلة الفتاة العا�صقة يف 

م�صتعمرة اجلذام، التي يحتلها ال�صمت واخلوف واحلجارة 

الع�رش.  حتى  معها  �صاأبقى  ظهرا.  الوقت  زال  ما  القدمية. 

وميكنني اأن اأزيد قليال، ولكْن يجب األ اأتاأخر. م�صافة العودة 

�صتكون طويلة والطريق موح�صا".

ل ميكننا القول باأنه مل يكن حذرا، عليه اأن يعود دائما قبل 

ان�صحاب ال�صم�ص من عر�صها ال�صماوي. كما اأن التوج�ص مل 

الزيارات، وبذلك تتجدد نظرته  تكرار  �صعوره، رغم  يفارق 

للمكان، فكان يف كل زيارة يبدو وكاأنه يكت�صف تفا�صيله 

لأول مرة. اأجال بعينيه يف املحيط. ل اأثر لأي �صيء، حتى 

لطائر �صغري اأو ح�رشة.

اكت�صف زاهر م�صتعمرة اجلذام حني �صّده احلنني مرة لزيارة 

هذه الأر�ص، التي كان يعرفها جيًدا يف طفولته. كانوا حني 

ال�صور،  ميرون - والده ومن معه-  يف طريقهم على ذلك 

يوقف الوجل قلوبهم حلظة وهم يتمتمون باأدعية غام�صة. 

الأ�صئلة.  طرح  عن  تتوقفان  ل  حينئذ  الطفل  �صفتا  وكانت 

ب�صورة  اأو  م�صتحكم،  و�صجر  قاتل  لفراغ  ا 
ً
درء يوم،  وذات 

اأح�ص  التي  مب�صقط،  املغلقة  ال�صهر  ليايل  من  هروبا  اأدق، 

باأنها تدخله يف دائرة مفرغة، مع اأ�صدقاء يفدون هاربني 

اإليه دون وقت اأو موعد، و ميكثون اأّنى �صاءوا من وقت.  كما 

املرتفعات  يف  الأنيقة  ل�صقته  اأثر  من  قلبه  يف  يعد  مل  اأنه 

كما  �صغف،  كل  مت�صح  فالعادة  املحيط،  هدير  على  املطلة 

بلد  اأكرث من  من�صية، حيث عا�ص يف  ال�صابقة  غدت حياته 

امل�صمى  الكنز  هو  ها  والآن  وتــزوج.   العامل  وعا�صمة يف 

بجاذبية احلياة وجده مدفونا يف م�صتعمرة اجلذام، وتلك 

الذي يعرفه  الوحيد  الواقع  اأ�صبحت  العا�صقة كاأمنا  الفتاة 

فكره  ي�صغل  اأن  دون  يعي�صه  اأن  بالتايل  وعليه  به،  وي�صعر 

اأن  اأفق �صتنتهي. عليه كذلك  اأي  مباآلت هذه العالقة واإىل 

يزورها مرتني اأو ثالثا كل اأ�صبوع، واأن يعود اأدراجه قبل 

.
)2(

اأن ت�صلم ال�صم�ص

وقد راودته فكرة الذهاب اإىل هناك، رغم اطمئنانه اإىل اأنه 

الزمن، ولكن رمبا  للم�صتعمرة وجود فعلي يف هذا  مل يعد 

وجد �صيئا من اآثار طفولته باقيا، هكذا اأباح له خياله اأول 

مرة. وحني و�صل دخل من الباب املتهدم بحذر �صديد. وكان 

بني اخلطوة والأخرى فا�صل زمني و�رشحان وذكرى. كل 

�صيء �صاكن، تاأمل تفا�صيل املكان كمن يتجول يف متحف 

رمق  وحني  حمتوياته.  حتريك  عن  الزمن  توقف  حجري، 

يتقدم  اأن  اأمامه قبل  د حلظات 
ّ
املتهالك، جتم املاأوى  ذلك 

ت�صتخدمها  خربة  و�صط  الواجمة  الفتاة  م�صهد  هاله  اإليه. 

للنوم. فعاد اأدراجه خائفا من حيث اأتى. ولكن نداء ما فتئ 

يتمتع  اأن  يجب  التي  الالمبالة  بروح  مدعوما  عليه،  يلح 

بها كل �صاعر؛ فا�صتجمع �صجاعته وقرر اأن يذهب لزيارتها 

مرة اأخرى.

الذي بف�صل  النبيذ،  اأن مالأ جوفه بجرعات من  تقدم، بعد 

اأن يطرد من قلبه كل  اأ�رشاره الكثرية، متكن من  واحد من 

وجل. وعلى بعد خطوات قليلة منها بادرها باحلديث. كان 

الأمر يف غاية ال�صهولة، حني بادلته رد ال�صالم، وهي تعود 

من �رشودها، كمن يخرج من عمق بئر مظلمة:

-ماذا تفعلني هنا؟

-اأنتظر.
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-تنتظرين؟

-نعم، اأنتظر.

ي�رشق من  الذي  جمالها  يروا  مل  قبيحة.  لأنها  "طردوها 
ميكنهم  ل  اجلمال.  يحتملون  ل  القبيحون  هــوؤلء  قلبها. 

اأن يعي�صوا اإل مع القبح.. لو مل اآِت اإليها كل مرة لأحادثها 

ملاتت كما مات قبلها مئات املجذومني دون اأن يتذكرهم 

اأحد".

الربتقال  كي�ص  معه  حمل  ال�صيارة.  نوافذ  اإغالق  من  تاأكد 

التي  الدخول،  النبيذ والكاأ�ص املمتلئ. اجتاز فتحة  وقربة 

نحتها الزمن والرياح بع�صوائية، مثل فم عمالق بال اأ�صنان، 

ير�صل كل �صيء اإىل جوفه. اقرتب من خيمتها، التي ن�صبتها 

ووجُهها  �صعرها،  ت�صحج  كانت  ماء.  بال  بئر  فتحة  قرب 

مطلي مباكياج �صارخ.

ال�صكل  بهذا  ملراآها  جوفه  من  تتدافع  بداأت  �صحكة  اأخفى 

اجلديد. ارتع�ص ج�صدها كامال ملراآه. بادرها باحلديث:

الذي ي�رشق  الطالء  اأنك حتتفلني.. ما �رش هذا  -ل �صك يف 

من وجهك؟

ك عن �صي.
ّ

ل�ص زاهر، باغية اأخرب
ْ

ل�ص، ج
ْ

-ج

-اأح�رشت لك الربتقال الذي طلبِت.

ْت. اأح�صنت. ق�رش يل كمني �صنخول.
ّ

-ما ق�رش

جل�ص على �صخرة اعتاد اجللو�ص عليها يف كل زيارة. ومن 

قطع  اأربع  اإىل  برتقالة  وقطع  �صكينا  تناول  اأمامه  �صحن 

وتركها يف ال�صحن، يف متناولها.

-�صاأتزوج هذه الليلة!

�صمت زاهر، ذاهال من ال�صدمة. اأرجع الكاأ�ص، الذي كان يف 

طريقه اإىل فمه، اإىل مكانه على الأر�ص. تلفت حوله، لعله 

مت، 
ّ

يرمق اأحدا. ل �صيء يف امل�صتعمرة، غري الوح�صة وال�ص

مكد�صة  رملية  وكتل  �صواهد  بال  قبور  تلوح  الأمــداء  ويف 

باأغ�صانها  تنت�صب  ــرى  واأخ �صوكية  واأ�صجار  ع�صوائيا 

امليتة، ونخيالت بال روؤو�ص " هنا طريق طويلة للجنازات". 

متعن يف خيمة املراأة عّل حياة تتحرك من داخلها. مل تكن 

اأ�صمال  وبقايا  ب�صفيحة  مغطاة  كرتون  قطع  �صوى  هناك 

ومقذوفات يف كل مكان.

-ل �صك يف اأنك متزحني؟

واأهله،  هو  الظالم،  بحلول  العري�ص  �صياأتي  اأمــزح.  -ما 

وياأخذونني من هنا.

-اإىل اأين ياأخذونك؟

-ما اأعرف.

ل، 
ّ
يتاأم الدخان،  خالل  من  وراح،  غليونه.  فوهة  اأ�صعل 

بعينني �صبه مغم�صتني، املراأة املن�صغلة ب�صحج �صعر راأ�صها، 

الذي يظهر منه امل�صط ويختفي. رمق اآثار احلناء وفّكر "يا 

قلب الطفلة كيف رموك يف قعر اجلحيم هذا، وحيدة اإل من 

�صوى  �صوى حبيب،  احلياة  تريدين من  تكوين  الأحالم؟ مل 

احلارقة  للرياح  دحرجوك  ولكنهم  الب�رش.  بقية  مثل  حياة 

ولغبار الن�صيان".

ال�صاحلية.  القرية  "موجب"  يف  تعي�ص  فتاة  مرمي  كانت 

تتكاثر  العائلة  راحت  وبذلك  زوجات،  ثالث  كذلك  لأبيها 

من  ع�صرية  ولديها  للحياة  مرمي  فطنت  وقد  ح�صاب.  بال 

بال  رملية  ب�صاحة  كبري،  واحد  بيت  يف  والأخــوات  الإخوة 

والدها  بنى  لقد  جهات.  ثالث  على  موزعة  وغرفة  اأ�صجار 

يف كل زاوية من تلك الأر�ص امل�صورة ما ي�صبه بيتا م�صتقال 

مكونا من مطبخ وحمام و ثالث غرف، واحدة له واأخرى 

للبنات وثالثة للبنني. ولكنهم ما اإن ي�صتيقظوا حتى يلتقوا 

جميعا و�صط ال�صاحة. كل زوجة حُت�رش ما طبخت وت�صعه 

للن�صاء، يجمع  اأي�صا جمل�ص كبري  الفناء. كان هناك  و�صط 

ال�صيوف، وجمل�ص يف اجلهة املقابلة لل�صيوف من الرجال. 

ما  واأطفالهم  فال�صيوف  فقط،  موؤقت  الف�صل  هذا  ولكن 

كملعب  الوا�صعة  ال�صاحة،  و�صط  يف  يندجموا،  اأن  يلبثون 

املدر�صة.  اإىل  بالذهاب  لبناته  ي�صمح  الأب  يكن  ومل  كبري. 

وحني جاء عزان، ذات يوم، برفقة والديه للزيارة، تعلقت 

الوقت،  مبرور  حتول،  اللعب  ولكن  �صاعات،  لعبا  مرمي.  به 
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ثم  ال�صبيني.  راأ�صي  يف  الفكرة  كربت  جــادة.  م�صاعر  اإىل 

يف  ال�رشية  اللقاءات  وتبادل  بعيد.  من  يتغازلن  �رشعا 

ظالم البحر. لكْن كان هناك من ر�صد ق�صتهما وبّث اخلرب 

يف الأرجاء. ومل يكن ذلك الوا�صي �صوى اإحدى عماتها. فما 

يجلب  اأن  قرر  اأخرى.  بزوجة  بادلها  اأن  اإل  الأب  من  كان 

زوجة رابعة اإىل البيت، مقابل منح مرمي مقاي�صة ل�صديق 

"موجب"،  ال�صوق. كان الأب ميلك ثلث �صاحل قرية  له يف 

وهكذا بدت املبادلة يف ظاهرها ناجزة. ولكن مرمي، منذ 

الأكل  عن  المتناع  يف  �رشعت  والدها،  بقرار  �صمعت  اأن 

متاما، فذبلت يف غ�صون �صهرين. وحني ُزّفت اإىل زوجها، 

الذي زّف بدوره ابنته اإىل اأبيها، فوجئ بذلك النحول احلاد 

اإرجاعها  فقرر  بها،  اأمّل  ال�صل  اأن  ظّن  منها.  فخاف  ملرمي، 

اإىل اأبيها. حب�صها والدها يف غرفة ت�صتخدم خزينا للموؤن. 

اإليها بالطعام، الذي ظلت على رف�صها  وهناك كان يوؤتى 

له. ثم هربت عند الفجر اإىل بيت اأهل حبيبها، الذي طردها 

وهو ي�رشبها.

غطت راأ�صها ووجهها و�صارت اأميال، �صاردة الذهن ل تدري 

اإىل اأين، حتى و�صلت اإىل م�صتعمرة اجلذام. ومبا وجدت من 

بقايا حياة، �رشعت يف انتظار املوت دون اأن تزعج اأحدا.

يف  ال�صاعر  لها  يح�رشه  كان  الذي  الطعام  تاأكل  ل  ظلت 

البداية، بل ترف�ص اأن متد اإليه يدها. وحني يرجعه معه كان 

يلقي به يف الطريق اأو يعطيه لأي عابر اأو عامل يرى فيه 

اأحيانا، تطلب فاكهة. طلبت  �صيماء البوؤ�ص. ولكنها كانت، 

تطلب  ل  كانت  وموزا.  وماجنا،  وكمرثى  وتفاحا،  فراولة 

تلبية طلبها بفرح  يداأب على  اإل نوعا واحدا منها. وزاهر 

عارم. مل يكن يعرف �صيئا عن ق�صة الفاكهة التي تطلب. ومل 

ي�صاألها يوما، لي�ص ملعرفته الأكيدة اأنها لن جتيبه، ولكنه 

اأنه  ل يريد اأن ي�صغل نف�صه باملا�صي. �صيكتفي مبا يتوّهم 

�صحيح اأو اأنه احلقيقة الوحيدة لق�صة هذه املراأة. وهو اأنهم 

طردوها لأنهم مل يتحملوا جمالها الذي كانوا يرونه قبحا. 

فالقبح الذي يغّلف اأفئدتهم وحياتهم لن ميّكنهم من روؤية 

جمالها يوما.

اأكمل ت�رشيح عينيه يف املكان. الطوي التي جتل�ص بجانبها، 

ما  فيها  بقي  ولكْن  املتعاقبة،  املاء  اأودية  اأغلفة  طمرتها 

ي�صي باأن ماء جاريا كان ميوج يف جوفها ذات يوم. والآن 

هي مغلقة ومطمورة، بل يعلو منها ما ي�صبه الهرم الرملي، 

ك�صاهدة  يربق  الذي  ال�صخري،  ال�صوار  ذلك  ا�صتثنينا  اإذا 

حياة ثم موت، فاإن اأحدا لن يعرف باأنها كانت خزانا للماء 

اجلاري ذات �صنوات. "اأريد اأن اأ�رشب احلياة من جوف بئر".

-اإذن، ل تريدين اأن تخربيني �صيئا عن الزوج املنتظر..

-ل ميكنك اأن تعرفه.

والولعة  الغليون  وترك  راأ�صه  على  من  القبعة  زاهر  نزع 

بجانب قربة النبيذ وقام من مكانه، حامال كاأ�صه. بدا ظله 

ال�صور  من  ال�صاقطة  ال�صخور  مي�صح  وهو  وهزيال  طويال 

الأ�صجار  بخفة،  ويعتلي،  الزمن  �صققها  التي  والأ�صجار 

الياب�صة ويت�صلق اجلدران. بدا ال�صاعر يف تلك اللحظة وكاأنه 

وقد  املكان،  اأرجــاء  يف  ظله  مغامرات  اإىل  بده�صة  ينظر 

القبور  بع�ص  الأر�ــص.  على  داكنا  الأبي�ص  �صعره  انعك�ص 

تفرقت  كما  الياب�ص.  بالطني  جوفها  لئ 
ُ
م مفتوحة  كانت 

حلودهم  من  خرجوا  املوتى  ــاأن  وك ع�صوائيا،  ال�صواهد 

حوا بها باأرجلهم وهم يتقدمون. وما بقي من الأ�صجار 
ّ
وطو

نخلة  اأمــام  وقف  الأر�ــص.  من  عارية  خرجت  كاأعواد  بدا 

مقطوعة الراأ�ص و�رشد حاملا. �صطع يف راأ�صه مقطع �صعري 

لرامبو:

ل ميكنكم اأبدا اأن تت�صوروا هذا املكان

ل توجد اأية �صجرة هنا

ولو ياب�صة

ول حتى عود ق�ّص..

حت�ص�ص راأ�صه، �صيء ما وقع عليه. كانت الفتاة من اخللف 

مت�صح راأ�صه بعود �صغري. وحني انتبه التفت اإليها، ف�رشعت 
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ت�صحك، ثم رك�صت اإىل حيث ن�صبت خيمتها.

رفع قربة النبيذ فوق الكاأ�ص ومالأه من حنفيتها.

-ماذا اأح�رش لك يف الزيارة املقبلة؟

واأرحل  الليلة  �صاأتزوج هذه  اإنني  لك  قلت   .
ّ
تتذاَك علي -ل 

من هذا املكان.

ا. 
ًّ
التقطيع هذه املرة �صطحي اأخرى. كان  قطع لها برتقالة 

الق�رشة  اأزال  ثم  الربتقالة.  اأح�صاء  يف  ال�صكني  تتعمق  مل 

واأكمل تق�صريها بيديه، فبدت وكاأن عدد ف�صو�صها قد زاد. 

ا اإىل فمه ومد لها اآخر وترك الباقي يف ال�صحن، 
ّ

دفع ف�ص

اأمامها.

-معنى هذا اأين لن اأراك ثانية؟

�صكنني زوجي، ل اأعرف اأي مكان.
ُ
-ل اأعرف اأين �صي

ثم ان�صغلت ب�صعرها ثانية.

فتحة  ناحية  راأ�صه  واأدار  بالتبغ  غليونه  راأ�ــص  زاهر  مالأ 

ال�صور. ومن خالل الدخان، رمق مقدمة �صيارته.

-�صاأتركك الآن، ينتظرين طريق طويل حتى م�صقط.

رفع القبعة اإىل راأ�صه واأدخل الغليون والولعة والكاأ�ص يف 

نظرة  األقى  واقفا.  وقام  النبيذ  قربة  الأ�صود وحمل  الكي�ص 

اأخرية على املراأة واأدار ظهره من�صحبا.

.
ّ
-�صاأتزوج بجني

كانت الكلمة كافية لأن يدير ال�صاعر ظهره ناحيتها ويهتف:

-جني؟!

-نعم، جني.

اأطلق زاهر �صحكة وترك ما يف يده على الأر�ص ورفع يديه 

واأخذ ي�صفق وهو ل يتوقف عن ال�صحك.

ثم  تهداأ  ال�صهقات  كانت  ب�صحكاته.  ال�صيارة  جوف  يهتّز 

تربز  �صحكة..  اإىل  كامال  راأ�صه  فيتحول  الذكرى،  تثريه 

هذا  وبني  بغزارة.  تدمعان  وهما  والعينني  الفكني  اأ�صنان 

م�صتعمرة  برتقال   " ق�صيدة  بوادر  راأ�صه  يف  ت�رشق  وذاك 

اجلذام".

هوامش

طويان مفردها طوي، وهي البئر امل�صورة فتحتها باحلجارة.. 1

قبل اأن ت�صلم ال�صم�ص: كلمة من الل�صان العماين، تعني قبل اأن تغرب ال�صم�ص.. 2
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ليلى جاسر سالمة
كاتبة أردنية مقيمة في البحرين

في طوابير التعبئة العاّمة

الــربودة  �صّدة  من  املل�صوع  اأنفي  اأفــاق  ثلٍج 
ُ
م �صباح  يف 

حمت�صًدا داخل فتحتيه رائحة برتقال اآتية من بعيد. �صحوُت 

ا 
ً
رُن�ص

ُ
ب ارتديت  رقيًقا.  ا 

ً
بال�صتيكي نعاًل  و�صعُت  ا. 

ً
جائع

فال  م�صكلة!  ل  تلك.  بهيئتي  وخرجُت  البني.  ثوبي  فوق 

ا، الطرقات 
ً
اأحد يعرفني يف هذا البلد. املدينة عاجزة متام

برائحة  ا 
ً
عطر  

ُ
متطر  

ُ
وال�صماء مرتاخية  الغيمات  منبوذة. 

كذلك.   ال�صاّلة  والكالب  والقطط  �صبات،  يف  النا�ص  الثلج. 

ا كال�صّكر 
ً
والأر�ص على امتدادها كانت ب�صاًطا اأبي�ص ناعم

املطحون املنثور. كانت تلك اأيامي الأوىل يف مكان غريب، 

القريبة من م�صكني  الزقاق  ا جًدا!  م�صيُت يف 
ً
وكنُت جائع

ة مثل مطعم "نوير"، 
ّ
 مقليات �صهي

ُ
للبحث عن مطعم يح�رّش

ا ل  واأي�صً بائع متجول  اأو حتى  دّكان  اأجْد وبحثت عن  مل 

رائحُة  منها  تت�صّلل  باإحكام،  مغلقة  املنازل  نوافذ  �صيء. 

هياأُ يل اأنه �صاي بالنعناع فاأ�صعر بالدْفء قلياًل. 
ُ
النعناع، ي

ة، خبز �صاخن، 
ّ
ات من الطماطم الطري

ّ
اأحتاج اإىل ب�صعة حب

كي�ص  يف  الد�صم  كامل  حليب  اأو  مثاًل،  جنب  قطعة  بي�ص، 

حار،  اأخ�رش  فلفل  ورديتني،  �صمكتني  اأو  �صمكة  �صّفاف، 

امل�صي،  ا�صتاأنفُت  ..ووو.  وملح  �صّكر  زيت،  م�صّكلة،  بهارات 

كثيفة  بطبقة  مغّطاة  والالفتات  مغلقة  املحاّلت  جميع 

 
ْ
قدمي اأطراف  اإىل  معدتي  قرقرة  �صوت  امتّد  ال�صقيع.  من 

ب�رشعة  يجري  البارد  والهواء  ا 
ً
م�رشع فهرعُت  املتنملتني 

احلار؛  الفلفل  عن  تف�صلني  خطوات   
ُ
ب�صع اإّنها  مني،  اأكرب 

على   
َ
وقع  

ّ
ثم �صو�صائية  مرت   300 م�صافة  ب�رشي  امتّد 

د يعانق مذاق 
ّ
اأنفي املتجم ح�صد كبري من النا�ص. ا�صتطال 

موًزا  اأجد  ورمبا  املثرية  كالكمرثى  حلوة   فواكه  خ، 
ّ
البطي

د 
ّ
تتفر اإيٍه..  نوتيال،  �صوكولتة  فاألفه يف رقائق عجني مع 

اإّنه ال�صوق ال�صعبي .... تلك امل�صافة برائحة جلود مدبوغة. 

والفواكه  اخل�صار  �صوق  يجاور  اأنه  ا  اأي�صً املحتمل  من  اأو 

ار، وميكنني اأن اأفكر  املركزي.. نعم، اإّنه كذلك! اأنا ابن خ�صّ

مثل اأبي! النا�ص ل يجتمعون اإّل يف تلك الأماكن فال�صوق 

وفيه  والأ�صماك  اللحوم  �صوق  من  مقربة  على  ال�صعبي 

الربتقال  رائحة   
ّ
اأ�صتم اأن   

ُ
اأ�صتطيع الآن  للمزارعني.  ركن 

 م�صيتي 
ْ
ونه )�صوق احل�صبة(. متّططت

ّ
�صم

ُ
بدّقة. النا�ص هنا ي

 . الثلج  برائحة  دة 
ّ
املعب الطريق   

ُ
تفرت�ص خطواتي  و�صارْت 

ا 
ّ
ورمب ممتدة  طويلة  طوابري  يف  ي�صطفون  رجــاًل  كانوا 

د �صعورهم 
ّ
َقفهم الربد وجم

ْ
اأبعُد من اأي م�صافة عرفتها، قر

بالزمن، طقطقة اأنفا�صهم متواترة. وقفُت يف اآخر الطابور.. 

ممكنة.  نقطة  اأبعد  اإىل  ب�رشي  مّط  حاولُت  الوا�صلني  اآخر 

الكُل متاأهب. على عجلة من اأمرهم. يذوبون الثلج بتململهم 

�صاأنتظر  اجلموع؟  تلك  بني  اأفعل  اأن  ع�صاي  ماذا  ال�صاخن. 

قلياًل لعلني اأحظى ببع�ص اخلبز وال�صمك واحلليب والفلفل 

وع�صائي  وغدائي  فطوري  �صيكون  اليوم  والكمرثى...ووو. 

ا. ملحُت كل من ينتهي دوره يخرج ومعه كي�ص خي�ص 
ً
ملكي

بغنيمة.  �صاأخرج  ولكني  ن�صيجه،  خيوط  تتعا�صق  �صغري 

كان  خرجوا  الذين  اأحد  ي�صتحق!  ولكن  جًدا  بارٌد  النتظار 

الوقوف  لأّن  ذلك،  يفعل  اأن  حّقه  من  الن�رش.  �صارة  يرفع 

�صهية  اأنفي وبني قطعة خبز  يف طوابري ممتدة حتول بني 

ق- 
ّ
منم ب�رشي--ب�صكل  اأخــذ  ال�صتن�صاق.   متعة  ف�صُد 

ُ
ي

الن�رش  الكلرُّ ما�صون و�صارات   ي�صاراً.   مينة ويروح 
ُ
يجيء

اأ�صابعي  .ازرّقت  اأكيا�ص اخلي�ص  تعلو وتعلو وتعلو مع كل 

اأكيا�ص التجميد! ل بّد اأن  من ق�صوة الربد كورق العنب يف 

ياأتي دوري! ل بّد اأن الأ�صعار هنا مثالية ومعقولة. هذا بلد 
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غني بالزراعة، يف الواقع بالكاد ترى �صوارع مزّفتة بقدر 

 
ٌ
 رطب

ٌ
ا اأحمر. ل لون اأ�صفر هنا . ل يوجد ملح

ً
ما ترى تراب

يف الهواء.  ر�صمُت لوحة زيتية ل�صوق اخل�صار والفواكه هنا. 

اأخذت امل�صافة تق�رش كّلما خرج اأحدهم من الطابور، وكنُت 

وما  اأ�صل  اأن  ال�صوق  دخول  متائم  بع�ص  واأردد  اهلل  اأدعو 

 
ُ
يزال هناك بع�ٌص من الكالأ، الطابور مثل حبل طويل يق�رش

قعت 
ْ
 ورائحُة الربتقال ت�صعف. تفر

ُ
�صيًئا ف�صيًئا، اإنه يق�رش

حانًقا  يتقدمني  الذي  ال�صاب  التّف  عندما  فجاأة  تخيالتي 

وقال  املنعقدين  وحاجبيه  بتحديقه  افرت�صني  ا. 
ًّ
متعجب

 
ْ
 من حالة ال�صتنفار؟! متّططت

ُ
ة الطماطم.. ت�صخر

ّ
يل: يا حب

البلهاء،  مالحمي  وكجميع  كقدماي  كب�رشي،  �صفتاي 

و�صاألته مدهو�ًصا: "ما هذا املكان؟" رّد علي بينما يطقطُق 

اأ�صابعه اخل�صبية: "هذه طوابري التعبئة العامة يف طريقنا 

اإىل اجلبهة يا اأطال اهلل عمرك وق�رشه!"  ارتع�صت الكلمات 

على ل�صاين: ا�صتنفاررررر، نفدْت من اأنفي رائحة الربتقال 

ت 
ّ
ار. ان�صب والكمرثى والنعناع، ل �صمك ول نوير ول خ�صّ

الألوان الزيتية على اللوحة التي ر�صمتها وغدْت ُتطاردين، 

رفعُت  الن�رش.  �صارات   
ْ
علت ال�صتنفار،  حالة  ومال  مايل 

 ،
ّ
ثوبي البّني وزممتُه يف فمي فاأطّل �رشوايل الف�صفا�ص، ثم

 املغروزتني يف الأر�ص نفذُت 
ْ
اأ�صابع قدمي اأطراف  وعلى 

ملفوٍف  كراأ�ص  النوم  برن�ص  ا يف  لحفًّ
ُ
م األهُث  بعيًدا  بجلدي 

يتدحرج اأمام كا�صحات الثلج.

 من أعمال الفنان  موسى عمر - ُعمان
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كاتب ومترجم مصري

جواستابينو

لكن  له؛  وجود  ل  واحلب  اأكذوبة  والتاريخ  �صيًئا  نعرف  ل 

اأ�صطورة،  يف   
ٍّ
ذهبي كخيٍط  اخلوف  اأحياًنا،  يكفي  اخلوف 

لي�صتعيد الوقائع املفقودة؛ احلقيقة، العلم، احلب. اأمام كل 

حمتملة.  مدن  من  ا 
ً
كوكب اخلوف  يوّلد  ا،  �صًكّ حتمل  اإمياءة 

و�صيمنحكم  املدن  ت�صييد  على  قادر  لأحد  اخلوف  امنحوا 

عامًلا م�صيًدا.

جوا�صتابينو  رفائيل  دفعت  حــوادث  وعــدة  �صدفتان       

عام  يف  وجهه  كان  كيف  نعرف  نيويورك.  اإىل  للهجرة 

متهدلن،  جفنان  برو�صتي،  ب�صارب  م�صقوف  فم   ،1881
بدايات �صلع. لقد راآه اآباء اأجدادنا، عربوا معه على ر�صيف 

مر�صيليا ول يتذكرونه. �صيء ما دفعهم لرفع قبعاتهم؛ رمبا 

بطفلتيها يف  ترافقه  التي  زوجته  اأو جمال  الغالية  البدلة 

طفل  اآخر،  جانب  يف  ابنها  ولي�ص  ابنه  هو  وبطفل  جانب، 

لة وم�صغرة من اأبيه، �صيء ما دفعهم لرفع 
ّ
هو ن�صخة جمم

ا جًدا، 
ً
القبعة له، ومع ذلك مل يذكروه فيما بعد، كان عادي

اأجدادنا:  اآباء  يعرفه  يكن  مل  ما  نعرف  الآن  جًدا.  ا 
ً
اإ�صباني

ى بال�صم 
ّ
ى رفائيل جوا�صتابينو وابنه ي�صم

ّ
هذا الرجل ي�صم

ني يف 
َ
ة كاأكرب معماري

ّ
القم اأنهما �صيبلغان  نف�صه، ونعرف 

 الن�صيان قبل ا�صتعادتهما يف 
ّ
نيويورك، ثم �صيقعان يف طي

ال�صمالية، نعرف  باأمريكا  للمعمار احلداثي  النهاية كبذرة 

اأنهما �صيتلقيان التجاهل مثل اأي جريئني يخرتعان نظام 

ت�صييد يرجع اإىل القرون الو�صطى ل ي�صتطيع اأحد ا�صتخدامه 

اإل مبوافقتهما وباإ�صافة - كما فعل كل البنائني منذ القرن 

الثاين ع�رش- حفنة من اإ�صمنت بورتالند اأو اأحزمة حديدية، 

ا م�صاًدا للحرائق لبلٍد يرتعد من النار، 
ً
واأنهما باعا معمار

اأخرى  اإىل  قارة  من  معهما  را 
ّ
هج اللذان  الرائيان  واأنهما 

ا كاماًل من الت�صييد ومنحاه ا�صتحقاًقا مل يكن يتمتع 
ً
نظام

به من قبل، اأنهما العبقريان، البّناءان، املحتالن، �صانعا 

�صفات  املهجوو�صان،  املعماريان  الو�صاطة،  ا 
ّ
حمب النبيذ، 

هي  رمبا  اأو  �صائبة  تكون  اأن  ي�صعب  متناق�صة  كثرية 

�صائبة لكرثة تناق�صها بالذات، لكننا ل نعرف كيف كان 

ا من مر�صيليا 
ً
خوف جوا�صتابينو حينها، حني ركب مركب

ا اإىل نيويورك يف 26 فرباير عام 1881 بدون اأن 
ً
متوجه

اأن فعل جنحة احتيال  يعرف كلمة اإجنليزية واحدة، وبعد 

حياة  لكل  يجعل  الذي  اخلوف  لالأبد،  العودة  من  �صتمنعه 

ِقبلة. باإيجاز، نحن ل نعرف �صيًئا.

�صفة  اخلــوف  يكون  ل  قد  جيًدا،  فكرنا  لو  اأننا،  رغم       

"فاي  ال�صيني  الأنرثوبولوجي  كتب  لقد  فيه.  مرت�صخة 

هي  الأمريكية  املتحدة  الوليات  اأن  مرة  ذات  �صاوتوجن" 

رفائيل  اختار  رمبــا  الأ�صباح.  من  اخلــايل  الوحيد  البلد 

اأ�صباح. عامل  جوا�صتابينو نيويورك بب�صاطة لأنه عامل بال 

بال اأ�صباح يحمل اإليه عمارًة م�صادة للحرائق.

     يقال اإن رفائيل جوا�صتابينو، ولقبه الثاين مورينو، راأى 

1859، يف  عام  ال�صاد�صة ع�رشة، يف  اأول حريق وهو يف 

لكننا  بالتحديد.  احلريق  ظروف  نعرف  ل  بالينثيا.  مدينة 

نفرت�ص - لأننا ذوو طبيعة روائية- اأنه تطلع اإليه من بني 

احل�صود. نعرف اأنه كان يعي�ص على م�صافة قريبة منه، يف 

�صارع بريونيكا، واأن اأباه كان جنار موبيليا من الأبنو�ص 

وابًنا ل�صانع بيانو واأنه كان البن اخلام�ص لعائلة اأجنبت 

اإل �صبعة. وكان  البلوغ  ابًنا مل يبلغ منهم �صن  اأربعة ع�رش 

كان  كيف  ا  اأي�صً نعرف  القدمي.  البلدية  مبنى  يف  احلريق 

احلريق. يف كتابه "تعامل باملاء وامللح"، و�صفه فيجينري 

نصوص

أندريس باربا   -  ترجمة: أحمد عبداللطيف 
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والياب�ص، حيوان  الأخ�رش  يلتهم  "حيوان جائع  باأنه مثل 

فقدنا  اأننا  ورغــم  نف�صه".  التهم  �صيء،  كل  التهم  اأن  بعد 

بكلمات جوا�صتابينو  الطبيعة"،  كتاب  اأ�رشار  قراءة  "عادة 
األ�صنة النريان جتاهلنا ما  نف�صه، وبقليل من الغرور، فبني 

ا معرفة القوة 
ً
قراأناه، اإل اأننا بداأنا ن�صعر مبا نراه. كان غريب

ا اأن البنايات تقاوم ثم حترتق 
ً
التي تطوقنا: فجاأة بدا جلي

البلدية،  الأ�صمنت ثم تتهاوى، كما تهاوى مبنى  مبا فيها 

واأن البنايات واجل�صور تقع كما يقع الأفراد، بدون اأن يكون 

مفيًدا اأن نت�صاءل ماذا حدث.

     رمبا �صاهد رفائيل جوا�صتابينو، يف م�صنع بالط ميتلكه 

املعماري مونليون، حريًقا اآخر، حريًقا ثابًتا يتكرر بدون 

اأن ينح�رش اأو يتكاثر، نار فرن الطوب. و�صاهد حريًقا كذلك 

يف املو�صيقى، يف عروق الفيولني اخل�صبية. يتمّنى اأن يكون 

ا، اإذ يعرف 
ً
ا ثم يفقد الرغبة، اأو رمبا يفقدها متام

ً
مو�صيقي

ا كانت 
ً
دائم اأنه يعرف احلب.  يتمتع باملوهبة رغم  اأنه ل 

�ص مبنى البلدية، 
ّ
هكذا. نار املو�صيقى ت�صبه النار التي تقو

ا  اأي�صً النار  متطلبة وملتهمة، وبدون عربة م�صتفادة. يرى 

دها قريبه البعيد خوان خو�صيه نادال، 
ّ
يف القباب التي �صي

ي�صلون  وهم  املوؤمنني  على  متيل  التي  النحناءة  فوق 

اأج�صاد  ب�صنوات يف  ذلك  بعد  يراها  �صان جاومي.  بكني�صة 

الن�صاء، يف الإثارة التي تدفعه لتتبعهن. واأحياًنا كان يريد 

اأن ي�صري لإحداهن يف حمل واأن يحتويها هناك، كان يريد 

ا 
ً
�رشيع �صيء  كل  يكون  واأن  هو  به  ي�صعر  مبا  ي�صعرن  اأن 

دقائق  وبعد  غ�صته،  التي  الغمامة  تغ�صاهن  واأن  وعميًقا، 

قليلة يتبادلن احلديث يف حارة. �صيء ب�صيط؟ رمبا، لكن 

اأحًدا مل يقل اإن جوا�صتابينو كان كازانوفا. 

     حتى يف العمل �صاهد جوا�صتابينو النار. يف حكايات 

نف�ص  لغياب  تغرق  اأو  وتطوقها  املحددة  الكلمات  تذّهب 

مبنى  التهمت  التي  النار  عك�ص  وعلى  املحددة.  الكلمات 

اإنه  تثريها،  التي  الأ�صباب  تتجنب  العمل  فنار  البلدية، 

حريق بال مركز ينبغي فيه الإن�صات للتعليقات الع�صوائية، 

نتظر وتعلم ال�صمت. لذلك، تنت�رش 
ُ
حيث ل بد من قول ما ي

العمارة على املو�صيقى يف قلب جوا�صتابينو املراهق. لأن 

نار املو�صيقى حترق، اأما نار البنايات فترثي.

بر�صلونة عام  اإىل  انتقل  رفائيل جوا�صتابينو  اأن  عرف 
ُ
ي    

حمرتف  كبّناء  ليدر�ص  ع�رشة،  ال�صابعة  �صن  يف   ،1859
ميكن  ل  اأنـــه  لــدرجــة  الـــرثاء  �صديد  لــه  عــم  ببيت  واأقـــام 

يف  و�رشيك  املهنة،  ترزي  جوا�صتابينو،  رامون  ا�صتغالله، 

ا 
ً
كثري يتاأخر  مل  اأنه  ا  اأي�صً عرف 

ُ
ي للن�صيج.  الأجيال  �صل�صلة 

حتى حملت منه ابنة عمه بيالر جوا�صتابينو، املولودة يف 

بوينابينتورا، يتيمة تبناها عمه رامون ومنحها ا�صمه. 

 عامل 
ّ

     هذا البيت الذي ميّثل كل ما افتقده يف احلياة يغري

جوا�صتابينو، هذا البيت يتمتع مبزاياه، ويق�صي فيه ال�صيف 

ز مواد البّناء املحرتف، 
ّ
مع اخليالت الربجوازية فيما يجه

ويرتقب بيالر حني يخلو البيت عليهما وينظف بدلته ليبدو 

اأنيًقا. البيت الذي ي�صهد ال�صارب الرقيق ونظرة القط اجلائع 

التجارية  رامــون  عمه  مبوهبة  غرم 
ُ
ي هناك  كليًة.  ه 

ّ
يغري

وبفلو�صه، ويبغ�ص بالينثيا واأباه جنار املوبيليا. يكت�صف 

كذلك اأن لهذا العامل اأمراء واأن بو�صعه اأن يكون واحًدا منهم 

يف  الق�صوة  بعد  ثم  الن�صيان.  من  وبقليل  اجلراأة  من  بقليل 

بدا  –مهما  النهاية  ال�رش يف  وال�صد واجلذب، لأن  املعاملة 

ا- بقي بني العائلة، تزوج جوا�صتابينو من بيالر 
ً
ذلك عبثي

بوينابينتورا، امل�صماة من قبل بيالر جوا�صتابينو، يف نف�ص 

عام 1859، بكني�صة �صان جاومي، وكانا مراهقني حّد اأن 

املدعوين �صخروا منهما، عري�ص عزف على الفيولني، ول بد 

كان ثماًل، وعرو�ص ل بّد متزنة، تكرهه منذ البداية، رغم اأّنه 

ل اأحد يهتم، يف نهاية املطاف، بحب مراهقني اأو كرههما. 

اأن نفكر  اأن نثق يف جوا�صتابينو. ميكن  ا ميكن  اأي�صً      لكن 

اأنه يف تلك ال�صنوات، بعد اأن اأجنب طفله الأول خو�صيه، وتبعه 

اإىل  قد حتول جوا�صتابينو  مانويل،  الثالث  ثم  رامون،  الثاين 

رجل، كما اعتادوا اأن يقولوا. ميكن اأن نفكر اأنه، بجانب حبه 

ا، كما اأحب 
ً
ا ِحرفي

ً
للنزوات الربجوازية، تعلم حب مهنته حب

املو�صيقى و�صغف بالتلحني ومل ي�صتطع، ومن اأجل ذلك امّن 

ا�ص 
ّ
تور خوان  ُدن  املميزون،  بر�صلونة  مدر�صة  �صو 

ّ
"مدر لـ 

والعلوم  الفنون  درا�صة  عّلماين  اللذان  روجينت،  اإليا�ص  وُدن 

وكان  القباب،  ت�صييد  نظام  اإىل  انتباهي  ولفتا  التطبيقية، 

�صبعة  منذ  جنينية  حالة  يف  امل�صغرة".  حالته  يف  حينها 

قرون، ل يهم، املهم اأنها م�صغرة يف النهاية. حني متر �صحابة 

. ولذلك، اإن مل نثق كليًة يف 
ً
من فوق مرج لن نراه اأقل �صياء

كلمات جوا�صتابينو، ميكن اأن نثق على الأقل يف �صعادته. 

نصوص
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نصوص

يف الطريق اإىل اإ�صتوديو جرانيللي اإي روبريت، حمل عمله 

البنائني  مدر�صة  اإىل  امل�صبك  من  ذهابه  يف  اأو  كم�صاعد، 

املحرتفني، ي�صعر جوا�صتابينو اأحياًنا بن�صوة غريبة، ت�صبه 

رجفة. هو �صعيد لي�ص فقط لأنه، من قبل اأن ينهي درا�صته، 

�صيء ممكن،  لأن كل  ا  اأي�صً واإمنا  بيتني كبريين،  م 
ّ
قد �صم

لأنه خدع العامل، رغم اأن كلمة خداع لي�صت الكلمة املالئمة. 

امل�صاألة  هو  العي�ص  اأن  يدرك  جوا�صتابينو  اأن  نق�صده  ما 

واأن  وفعله،  وفعله  فعله  ال�رشوري  ال�صيء  هو  الرئي�صية، 

الطريق ل يطويه املوهوبون، واإمنا من يتمتعون مبوؤهالت 

اأ�صا�صية مثل  اأ�صياء  اأن امللكية دين،  اإليها الآخرون،  يفتقد 

واأن  ا، 
ً
متاأخر يدركون  �صيء،  كل  رغم  النا�ص،  واأن  املاء 

بع�صهم ل يدرك اأبًدا. وجوا�صتابينو اأدرك ذلك بف�صل رغبته 

يف تكرار احتفاليات عائلة جويل وعائلة مونتادا�ص، عائلة 

اله�صا�صة  بهذه  يتبنوه  اأن  ويف  بالجوت،  وعائلة  اأوليبري 

اأ�صدقاءهم  الأثرياء  بها  يختار  التي  والع�صوائية  الغريبة 

فنانون عظماء،  لكنهم   
ً
ثراء اأقل  اأذكياء،  لكنهم   

ً
ثراء الأقل 

الكبري،  امللل  عنها  وينف�صوا  حليواتهم  لوًنا  ليمنحوهم 

ال�صجر العام واملميت الذي يثريه فيهم ما يتمتعون به من 

امتيازات بالذات.

امل�صتخدم  الكتالونية  القبة  نظام  جوا�صتابينو  تبّنى  هكذا 

قوائم  وي�صنع  الكنائ�ص  اأ�صقف  ليغطي  قرون  �صبعة  منذ 

عر�صية و�صالمل، ومل يكن ذلك، يف النهاية، غري نظام قبة 

الطوب،  من  الأوىل  الطبقة  بعد  فلن�صع،  ويقول:  امل�صنع، 

ا  بدًل من جب�ص، اأ�صمنت بورتالند ليكون اأكرث مقاومة واأي�صً

�صد احلرائق، ولن�صف اأ�صياًخا حديدية هنا وهناك ولنطبق 

 
ّ

الب�صيطة تغري الفكرة  اأيقناه. هذه  الذي  النظام  بعدها هذا 

ا اأن يكون لل�صدفة كل هذه القوة علينا، 
ً
حياته. لي�ص غريب

يعرف  يكن  مل  نف�صه  جوا�صتابينو  بال�صدفة.  نعي�ص  فنحن 

ز خرائط م�صنع باتلو للن�صيج من 
ّ
اأبعاد اكت�صافه حني جه

�صيء  اأنه  يعرف  كمعماري.  �صهادته  على  يح�صل  اأن  قبل 

مرتبطة  حجرية  بقباب  احلافلة  ال�صالة  هذه  اأن  جديد، 

العم  ا 
ً
�رشيع وكذلك  باتلو  �صتده�ص  حديدية  بعوار�ص 

الأخــرى.  الأعمال  وكل  العمل  هذا  له  ل 
ّ
�صه الذي  رامــون، 

يعرف –كما يكتب بافيزي- اأن الفكرة تغدو خ�صبة حني 

�رشبته  هــذه  تكن  مل  لكن  اكت�صافني،  من  ا 
ً
مزيج تكون 

القا�صية. اأ�صمنت بورتالند غايل ال�صعر ويجب ا�صترياده من 

ال�صتحقاق  بالتحديد ما منحته  الرحلة  لكن هذه  اإجنلرتا، 

يف مقابل الأ�صمنت الإيطايل امل�صتخدم يف كتالونيا. كاأن 

كل هوؤلء املعماريني الذين اقت�صم معهم الدكك يف املدر�صة 

املا�صخة، وكل هذه  الفرن�صية  العمارة  يتبعون  يزالون  ول 

العائالت الرثية، وكل م�صانع الن�صيج التابعة لعمه رامون، 

ينتظرونه  بورتالند،  اأ�صمنت  ينتظرون  كانوا  هــوؤلء  كل 

تاآمر منذ عقود  قد  العامل  كاأن  القا�صية،  لي�رشب �رشبته 

ال�صيء،  ليهاديه ب�صيء مل يهاِد به الآخرين، رمبا لأن هذا 

ي�صهر  الذي  لالكت�صاف  وبالإ�صافة  ينا�صبه.  العمق،  يف 

القدمي يف اجلديد، القبة الكتالونية واأ�صمنت بورتالند، ثمة 

يقني باأن كل اأمة هي حي وكل حي هو طبقة، وكل طبقة، 

رغم كل ارتياب يحاول الختباء، تتعلق يف الواقع بخيط: 

حقيقي  اخــرتاع  باخرتاع،  الطبيعي  وجودها  يربط  خيط 

وق�صة ي�صنعونها حوله.          

     ثمة كتب كثرية حول جوا�صتابينو و�صلت بهذه النقطة 

اإىل حارة م�صدودة. يبدو اأن لـ جوا�صتابينو حياتني: واحدة 

حمفوظة تبداأ يف نيويورك واأخرى ريفية ل يتذكرها اأحد، 

يف وي�صكا. ثمة نوع من الك�صل يف الكتب رمبا ناجت بب�صاطة 

عن الك�صل املوجود يف احلياة اأو، الأ�صواأ، لأننا نحتاج اإىل 

بها  يتمتع  التي  ال�صعيدة  العبقرية  بالعبقرية،  العتقاد 

اإن  يقولوا  اأن  اعتادوا  لقد  البع�ص.  بها  يتمتع  ول  البع�ص 

من  وبداية  زواجه،  تدمر  اجلن�صية  جوا�صتابينو  اندفاعات 

لي�صت  م�صاألة  وهي  والنحدار،  باملوت  الإدانــة  تاأتي  هنا 

ا موثقة، لكنها تلغي اللغز احلقيقي،  فقط حقيقية، واإمنا اأي�صً

رمبا: خوف جوا�صتابينو. 

العم  موت  من  عام  قبل  �صاحر:  كلعنة  ي�صفها  من  هناك 

بيالر.  عن  جوا�صتابينو  انف�صل   ،1871 عام  يف  رامــون، 

يقطيًنا.  والعربات  فئراًنا،  اخليول  غدت  املنعم،  موت  بعد 

وانتقل جوا�صتابينو من معماري واٍع له عراب اإىل معماري 

بدون ت�رشيح. واأعماله، التي كانت موقعة حتى ذلك احلني 

ا مل تعد عائلته.  با�صمه، باتت الآن بال توقيع. عائلته اأي�صً

عودته  بعد  به  وافقت  اأنها  ورغم  البيت،  من  بيالر طردته 

حتى  ول  كانت،  كما  تعد  مل  الأ�صياء  اأن  اإل  قليلة،  ب�صهور 

قبل  الأبــواب  له  يفتحون  كانوا  الذين  ال�صابقون  معارفه 

ا 
ً
اأتوًنا �صيا�صي 1871، تغدو بر�صلونة  اأن يطرقها. يف عام 

ا. امل�صتثمرون يرتعدون. البناء يتوقف. وبالأموال 
ً
متاأجج
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وي�صكا  يف   
َ
ــي ــص اأرا� ي�صرتي  جوا�صتابينو  ورثــهــا  التي 

ا ليختبئ وراءها. ويف  النبيذ، واأي�صً وي�صتخدمها ل�صناعة 

اإحدى عوداته ال�صحيحة اإىل بر�صلونة، �صارت بيالر، بيالر 

الكريهة، حاماًل من جديد. ماذا ي�صعر جوا�صتابينو اجتاهها؟ 

مغناطي�صية:  اأكرث  �صيء  اإمنا  فح�صب،  امل�صاعر  غياب  لي�ص 

ة تاأخذه كلما متثل دورها الباهت يف الدراما 
ّ
غرابة مق�صي

العائلية. اإذا عاد اإىل بر�صلونة اقرتب لرياها ويتحدث معها 

ومع اأبنائه، ومثل �صياطني مدربني، يكرهونه كل يوم اأكرث 

ال�صيا�صة  من  اأو  النميمة،  من  ي�صجران  وحني  �صابقه،  من 

التي ل تفهمها، وهو يف العمق ي�صجر منها، وحني يطول 

وي�صعر  حملها  جوا�صتابينو  يتاأمل  العادة،  من  اأكرث  اللقاء 

اأولده  اجتــاه  قبل  من  به  ي�صعر  مل  مبا  الــورم  هذا  اجتــاه 

قبل  من  في�صميه  منه،  يخرج  اجلاذبية  من  نوع  الثالثة، 

ل ب�صكل غام�ص اإىل حب لهذا 
ّ
حتى اأن يولد. كاأن الكره يتحو

اجلنني، كاأن كل الكره الذي يحمله لـ بيالر وبع�ص كرهه 

وللمطر  باملتخلفني  املنعوت  البلد  ولهذا  الثالثة  لأولده 

ل هناك اإىل اأمل.
ّ
الذي ل ياأتي، حتو

امليتة  يف  ميــوت  اأو  الثالثة  الزيجة  يف  يتزوج  من  ثمة 

داه با�صم 
ّ
ا لبن رابع. عم

ً
الثانية، اأما جوا�صتابينو فاأ�صبح اأب

 
ّ

رفائيل: رفائيل جوا�صتابينو جوا�صتابينو، رغم اأنه �صيغري

جوا�صتابينو  رفائيل  نيويورك:  يف  يهبط  اأن  قبل  لقبه  له 

ل  ورمبا  بيالر،  لـ  �صغرية  اإهانة  ذلك  ويف  اإك�صبو�صيتو، 

اأنه ابن جوا�صتابينو  يكون ذلك حتى، اإمنا �صياغة لرغبة، 

وامراأة جمهولة، ابن جوا�صتابينو والرغوة، ابن متخ�ص من 

خياله، مثل حورية. ل نعرف كذلك كيف ي�رشح بحبه، ول 

اإىل بر�صلونة م�صتغاًل  ي�صافر با�صتمرار من وي�صكا  اإن كان 

الراحات الطبيعية بني اإنتاج النبيذ، لكننا نعرف اأنه خالل 

مع  يتعاقد  البن  جوا�صتابينو  طفولة  من  الأوىل  ال�صنوات 

�صابة تدعى باولينا رويج لرتعي طفله، وبعد فرتة �صغرية 

رغم  الأخريات،  الدادات  كل  �صاجع  كما  م�صاجعتها  يبداأ 

غ�صب  ويثري  ر�صانته  ليفقد  يكفي  ما  بهذه  �صيغرم  اأنــه 

بيالر، التي تعترب هذه الزيجة قد ماتت بالفعل.

ا 
ً
     ل نعرف اأكرث من ذلك بكثري. واملعلومات تتمتع دوم

من  وي�صكا  يف  املحمي  جوا�صتابينو،  كان  مدمرة:  بطاقة 

ا�صطرابات بر�صلونة ومن اإعالن اجلمهورية الفيدرالية عام 

ا 
ً
اأحياًنا �صبيه 1874، يبدو  1873 وعودة البوربون عام 

فعله  يعرف  ما  جيًدا  يفعل  مرتفع  برجوازي  جالدو�ص،  بـ 

اآل جويل، اآل مونتادا�ص، اآل اأوليبري واآل بالجوت: النتظار 

وترك احلمقى ميوتون مبفردهم.

د. 
ّ
ي�صي اأن  ــدون  ب جوا�صتابينو  يكرب  ا  اأي�صً وكمعماري 

امللحق  اأجــل  من  م�صاهمًة  منه  يطلبون   1873 عام  يف 

الإ�صباين يف معر�ص فيينا الدويل، ويف عام 1874 ين�صم 

بر�صلونة،  كاتدرائية  واجهة  تختار  التي  التحكيم  لهيئة 

بـ  املئوية  معر�ص  يف  ا 
ً
�رشفي ا 

ً
تنويه يتلقى   1876 ويف 

التنويه  اكت�صب  الثالثة،  الأحداث  هذه  بني  من  فيالدلفيا. 

ال�رشيف بالن�صبة اإىل جوا�صتابينو �صبغة الوعد. جاءه، مثل 

خطاب من وزير، يف مظروف كبري من الوليات املتحدة، 

لو  رمبا  قدمه.  الذي  والأنبوبي  ال�صحي  الإ�صكان  ميتدح 

�رشح له اأحد اأن معظم املعماريني امل�صاركني يف معر�ص 

املئوية قد تلقوا نف�ص هذا املظروف، لكانت الأمور تغريت، 

ال�رشيف،  للتنويه  نف�صها  الطبيعة  اعتداء على  ذلك  لكن يف 

نح للجميع. ما من �صبب لكيال 
ُ

و�رشيف، بالتحديد، لأنه ل مي

ي�صدق جوا�صتابينو، وبالتايل هو ي�صدق، ويطلع ع�صيقته 

بيالر  وبالتاأكيد  ــول،  اأوري �صديقه  وكذلك  عليه،  باولينا 

خرج 
ُ
املكروهة كهجمة مرتدة: م�صتغاًل اأي تعليق تهكمي، ي

�صهادة �رشف فيالدلفيا وي�صعها على املن�صدة على �صبيل 

التباهي، بدون اأن ي�صيف كلمة، وبيالر تبت�صم، ورمبا ل، اإذ 

من �صيهتم يف نهاية املطاف مبا يفعله الطرف الآخر يف 

زواج يحكمه الكره.

هوامش

- الكاتب: اندري�ص باربا، روائي وقا�ص ا�صباين مواليد ١٩٧٥، يعتربه النقاد اأحد اأهم الأ�صوات ال�رشدية يف اللغة ال�صبانية حاليا، والرواية تتناول 

�صرية معماري اإ�صباين يعترب موؤ�ص�ص مدينة نيويورك، وا�صتخدم يف التاأ�صي�ص املعمار الإ�صالمي الذي �صاهده يف مدينته بالينثيا الإ�صبانية.

- جزء من رواية قيد الن�رش .

نصوص
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من أعمال الفنان بول سيزان - فرنسا



نزوى العدد 107 يوليو 2021
225

نطرُح مع جريار جينيت �صوؤاًل حوَل عنونِة الن�صو�ِص الأدبيِة، 

حالة  يف   
َّ
ثم ومن   ،

)1(
اإيحائية؟« وظيفٌة  للعنونُة  »هل  وَنقول: 

ما  ال�صوؤال:  ي�صبح  الــزاوي(  لـ)اأمني  »امللكة«  لرواية  قراءتنا 

عن  يتحدث  هل  »امللكة«؟  كلمة  اإليها  ُهنا 
ِّ
توج التي  الإحالة 

ولن  ما؟  رمزيٍة  عن  اأم  بعينها،  حادثٍة  عن  اأم  بعينها،  امــراأٍة 

الكامن  املعنى  وتاأويل  فهم  حول  الإجاباِت  من   
ٌّ
اأي تفيدنا 

نف�صه  الراوي  يقوله  ا�صت�صهدنا مبا  لو  »امللكة«، حتى  لعنوان 

 ،
)2(

يف الرواية: »كلرُّ رجٍل َيبحث عن ملكة، يتوجها على قلبه.«

ميالأ  الــذي  الإح�صا�ص  ذاَك  بَت 
َّ
جر هل   « اآخــر:  مقطع  يف  ثم 

القلب ويرجتف له اجل�صد، واأنت تنتظر ملكة تنزل يف غرفتك، 

مو�صوعة  النعام  بري�ص  ة 
ّ
حم�صو خمدة  على  كالقطة  تقرف�ص 

، فمحاولة اختزال الإجابة باأن امللكة 
)3(

على �صجاد اأ�صيل...«

هي »�صاكورا« الفتاة اجلزائرية املطلََّقة ذاُت امل�صاكل ال�صابقة 

نظرًة  للمراأة  ينظر  الذي  الذكوري  جمتمعها  ومع  طليقها  مع 

رد نقد اجتماعي- 
ُ

رجعيًة بها الكثري من القهر، واأنَّ الروايَة جم

 مبرحلة حرجة من مراحله التاريخية دون 
رُّ
 ملجتمٍع مير

ِّ
ح�صي

ك�صله  ظل  يف  واأنــه  يواجهه،  الذي  الو�صع  بفداحة  ي�صعر  اأن 

ويف ظل تعّطله عن العمل وانت�صار الف�صاد احلكومي والإداري 

 قد يغري 
ٍّ
يواجُه خطراً يهدُِّد الهويَة اجلزائرية باكت�صاٍح �صيني

- رغم �صوابه- اإل اأنه 
ٌ
اخلريطة الدميوغرافية للجزائر، هو اأمر

يِلِّ ِمن ِقراءِة الرواية.
َّ
– ميثل اجلانب الأو – من منظوري 

على  التننَي  ُل 
ِّ
تقب »الفاتنُة  جانبيًا:  عنوانًا  الزاوي  و�صع  لقد 

ِتَها 
َ
فمه«، وبهذا املعنى فاإن امللكة اكت�صبت مكانتها هذه بقدر

اأحالت هذه  التي  التنني هي  اأن قبلَة  اأو  التنني،  َل 
ِّ
ُتقب اأن  على 

اإن  ملكة،  اإىل  جمتمعها–  يف  املنبوذة  لة 
َ
امُلهم الفاتنة– 

ت�صت�رشُف  الن�ص  خطاب  لأفق   
)4(

ة
ّ
التاأويلي القراءة  حماولة 

مالحظات �رشدية مهمة حوَل اأ�صلوِب اخِلطاب يف هذه الرواية:

اأوًل: بداأ املوؤلف بتاأكيِد اأنه هو من األََّف هذه الرواية وفَق حكايٍة 

 الذي �صمع منه – 
َ
 فاإن امل�صدر

َّ
ما �صمعها يف ال�صني، ومن ّثم

اأنه مل  اأن املوؤلَّف يوؤكُد   ال�صيني، ومبا 
ُ
– اأنُه اجلاِنب ُيفرت�ص 

ل�صان  اأن احلكاية عن  نتوقع  يلتِق اجلانب اجلزائري فقد كنا 

الأكرب  اجلانب  تاأخذ  قد  ال�صينوي«  »يون�ص  اأو  �صن«  تزو  »يو 

اأن عك�ص ذلك هو ما حتقق،  اإل  للرواية،  ال�رشدي  الف�صاء  من 

والن�صوة  والإح�صا�ص  والعاطفة  الداخل  املوؤلف  ا�صتنطق  فقد 

حتمل  التي  اجلزائرية  املطلقة  بـ»�صاكورا«  اخلا�صة  اجلن�صية 

خطيئة اأمها من جاِرها الفرن�صي بلون عينيها اخل�رشاوين.

والّنار،  اجلّنة  فكرة  بني  متذبذبًا  موقفًا  الروايُة  تقُف  ثانيًا: 

اجلزائريني  الرجال  با�صِتحقاِق  مطلقًا  حكما  ُت�صِدر  ولكنها 

للنار، تقول »�صاكورا«: »الرجال اجلزائريون لن يدخلوا اجلنة 

لأنهم يكرهون الن�صاء. من يكره املراأة اأو يحتقرها اأو ي�صتمها 

وجود  دون  �صرتتاحون  اجلنة  اأهــل  اجلنة،  اإىل  له  طريق  ل 

اتها 
ّ
، وقد تكررت هذه الفكرة التي حتمل بني طي

)5(
للجزائريني.«

حكمًا قا�صيًا على الرجل اجلزائري، فيتم و�صفه بالآتي: » يف 

، وهنا نطرح �صوؤال 
)6(

ال�رشير يعود اجلزائري اإىل اأ�صله: تي�ص!«

المتابعات والرؤى

حمزة قناوي
شاعر وناقد مصري 

تفكيك التابوهات وتعميق سؤال 
الهوية والمرأة

رواية »الملكة« ألمين الزاوي
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، فاإذا ما كان جا�صرب يتحدث 
ٍّ
ديفيد جا�صرب لكن ب�صكٍل عك�صي

عن القراءة بفكرة �صابقة، وعما يحمله القارئ اإىل الن�ص باأفكار 

، فهل ميكن طرح ال�صوؤال نف�صه 
)7(

توؤثر على طريقه تلّقيه للن�ص

عن املوؤلف؟ هل جاء اأمني الزاوي اإىل روايته وهو يحمل بني 

ت�صوراته الذهنية قبل كتابتها وا�صتنطاق دواخل �صخ�صياتها، 

تعنيفه  عن  اأو  اجلزائري؟  للرجل  الذات  جلد  م�صبقًة عن  فكرًة 

اإطالُق حكٍم موحد  �صو�صيولوجيًا  ال�صواِب  من  وامتهانه؟ هل 

على جميع اأفراد جمتمٍع به طبقات خمتلفة وتفاوت اجتماعي 

؟
ٍّ
ط وفق توحيٍد قيا�صي

َّ
 غري منم

ٌّ
ووعي

كان  التي  »�صاكورا«  اأحكام  اعتبار  ميكن  قدر  بــاأي  ثالثًا: 

الأ�رشية،  الكاآبة  من  جو  يف  وعا�صت  جن�صيًا«،  »�صاذاً  زوجها 

ِم حماتها يف كل جمريات حياتها، مبا يف ذلك ا�صم  وِمن حتكرُّ

الت�صمية  هو  الذي  »حمنَّد«  يكون  اأن  ت 
َّ
اأ�ــرش التي  مولودها 

قدر  باأي  و�صلم،  عليه  اهلل  �صلى  »حممد«  للر�صول  الأمازيغية 

ميكن احلكم على اآراِئها ب�صاأن الرجال باأنها �صائبة؟ والرواية 

ال�صنيوي« جاء يف  و»يون�ص  »�صاكورا«  التقاء  اأن  توؤكد  ذاتها 

جو الغرتاب لكل منهما، فهي ت�صعر بغربة روحية – جن�صية 

ي�صعر  نف�صه  الوقت  ويف  الذكوري،  اجلزائري  جمتمعها  داخل 

بعَد  خا�صًة  اجلزائرية،  الأر�ــص  يف  بالغربِة  اأي�صًا  »يون�ص« 

وفاة زميله ال�صيني » �صون بتيا �صتي« ابن مربي احلجل، الذي 

طريق  عن  له  اأخًا  يكون  اأن  ويحتمل  باأمه،  عالقٍة  على  كان 

خيانة اأمه لأبيه، ومع اأّننا ل نعرف اإن كان »يو تزو �صن« له 

 
َّ
عالقة بهذا الأمر اأم ل- ومل جتب الرواية عن ذلك- ومل تتحر

الرواية واقعة مقتل »�صون بتيا �صتي« �صوى يف حواٍر له مع 

ي�صاأل فيها ذاته: هل قتل  كِر 
ُ
ال�ص تاأثرِي حالة  نف�صه وهو حتَت 

وملاذا؟  حدث  فكيف  كان  واإن  بذلك؟  عالقة  له  هل  �صديقه؟ 

اإذن فالرواية اأ�صا�صًا بني �صخ�صيتني ماأزومتني، �صخ�صية رجل 

ويبحث  ال�صياع  من  اخلا�صَة يف جٍو  م�صكالِتِه  يعاين  �صيني 

لنية  اأو مغامرة– دون وجود  ع�صق  اأو  عن اخلال�ص يف حب 

اأنه ل  املحبوبة– والطريف  العمر مع  البقاء طوال  اأو  الزواج 

حديث اأي�صًا عن هذه النية لدى »�صاكورا«، ومن ناحية اأخرى 

عدم  من  اخلا�صة  معاناتها  تعي�ص  جزائرية  امــراأة  ة 
ّ
�صخ�صي

�صعورها برجولِة زوجها ال�صابق – فقد كان غري �صويٍّ جن�صيًا 

عانى  الذي  اجلزائري  املجتمع  مع  التاأقلم  يف  – ومعاناتها 
، وهي حتمُل عيننِي خ�رشاويِن تعيدهما اإىل 

َّ
الحتالَل الفرن�صي

يف  َها 
رُّ
اأم بها  قامت  ما  بخطيئٍة  دائمًا  ها 

ُ
ر وُتذكِّ املحتل،  هذا 

زمٍن �صاِبق– رغم اأنه ل تاأكيد حول هذه اخلطيئة واإمنا جمرد 

تكهناٍت يعزِّزها �صمُت الأم.

ت�صاوؤلٍت  تطرُح  الرواية  لهذه  »تاأويلية«  قراءٍة  اأي  اإن  رابعًا: 

حوَل اختفاء اجلو العام لعالقات »يو تزو �صن« لعالقاتِه مع 

بني جن�صه من ال�صينيني املقيمني يف اجلزائر، فهو يف حلظٍة 

قام برتك موطن الإقامة اجلماعي ليتخذ لنف�صه �صقًة و�صيارًة، 

ولكن رغم اأن الرواية – اأو اجلانب الذي ُيحكى منها من خالل  

يف  وحياته  ال�صني،  يف  حياته  بني  ــراوح  ي �صن«  تــزو  »يــو 

اجلزائر بعد قدومه اإليها، اإل اأن الروايَة يف جانٍب كبرٍي منها مل 

تقف عند حدود العالقة وطريقة حياة ال�صينيني يف اجلزائر، 

وكيفية التاأقلم العام بني اأ�صحاِب هذه اجلن�صية اجلديدة التي 

 باجلزائر، وبنَي 
ٍّ
و�صل تعداُدها اإىل ُقرابِة ن�صِف مليوِن �صيني

ِل ال�صعِب اجلزائري، واإن كانت الرواية ت�صج باحلديث عن 
َ
م

ُ
جم

روؤية اجلزائريني لل�صينني، يقوُل اأحد اأبطال الرواية: »وقال:

اأنتم ال�صينيون ُخِلقُتم للعمل، للعمل فقط، اأنتم الذين �صتبقون 

يف هذا البلد بعد اأن يهجره اأهله جميًعا. �صيخرج اجلزائريون 

واِحًدا بعد الآخر من هذا البلد لتكونوا اأنتم ورثَة هذه الأر�ص 

احلياة  �صيعيد  من  اأنتم  اأهلها،  من  املف�صدون  يف�صدها  اأن  بعد 

ا.« 
ً
حلم و�صبابها  اإبداًعا،  و�صناعتها  زرًعا،  اأر�صها  اإىل  اإليها: 

، وخوفهم من رجال ال�صني– ومل تطرح الرواية اأي�صًا �صوؤاًل 
)8(

بالغرتاِب  ال�صينيُة  ــراأُة  امل تقوم  ل  ملــاذا  لفتًا:  اجتماعيًا 

يتعاطى  كيف  تتناول  مل  ــهــا  اأنَّ اإل  للجزائر؟-  ــاِب  ــِذه وال

هي  وهل  َلَها؟  ينظروَن  وكيف  الروؤيِة؟  هذه  مع  ال�صينيون 

تكاد  روؤيــٌة  اأنها  اأم  فقط،  اجلزائري  باملجتمع  خا�صة  روؤيــٌة 

تكون عامليًة جتاَه اجلن�ِص الآ�صيوي عامًة يف اأي جمتمع �صواء 

عربي اأو غربي، فاجلن�ص الآ�صيوي، ولفرتٍة طويلة من التاريخ 

يحتفظ بخ�صو�صية هويته �صو�صيولوجيًا يف املجتمعات التي 

ات 
ّ
ينتقل اإليها– رمبا تراجعت هذه الظاهرة مع مطلِع ثمانيني

القرن املا�صي يف اأوروبا واأمريكا– لكّننا مازلنا حتى اليوم 

ن�صاهد م�صكالِت الأحياء ال�صينية يف املجتمعات الغربية ويف 

اأمريكا، اإل اأنَّ رواياٍت كثريًة ودرا�صاٍت عديدة تناولت م�صكالت 

تاأقلم املجتمع ال�صيني مع واقعه اجلديد يف هجراتهم اإىل هذه 

الدول.

 النقِد ال�صيا�صي والجتماعي الذي وجهته 
ِّ
خام�صًا: مبقارنِة كم

َه 
َّ

املوج النِتقاَد  اأن  جنُد  وال�صني،  اجلزائر  من  لكٍل  الرواية 

اأّنه ل خالَف  لل�صني، ومع  ه 
َّ

املوج النتقاد  اأكرث من  للجزائر 
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فال�صني  واجلزائر،  ال�صنِي  بني  ال�صلطِة  اأخطاِء  يف  جوهريًا 

لي�صت الدولة الدميقراطُية امُلثلى ذات املمار�صات الهينة مع 

 له الراوي يف اأكرث من مو�صٍع من 
َ
مواطنيها – وهو ما اأملح

تريد  كانت  اأمي   « يقول:  ال�صيني،  بطلِه  ل�صان  على  الرواية 

ل  كالن�صل،  �صارم  بالدنا  يف  الن�صل  تنظيم  وقانون  ا، 
ً
ذكر

اأنا الذكر، رمت  اأنا،  اأن اأكون لها  يرحم، وهي التي من اأجل 

اأمي  باأختي التي تكربين ب�صنة على الر�صيف. لقد حكت يل 

األب�صتها ثيابا خ�صنة خوًفا عليها  كيف حملت طفلتها، وقد 

من الربد، كان الف�صل بداية الربيع، وقد قررت بالتفاق مع 

ا، 
ً
اآنذاك ع�رشين يوم اأختي، التي كان عمرها  اأن ي�صعا  اأبي 

عادة  هي  الر�صيف  على  البنات   
ُ
رمــي املهمالت!  �صلة  يف 

ال�صيني،  املجتمع  يعرفها  ودميغرافية  وثقافية   اجتماعية 

وقد اأغم�ص النظام عينه عنها؛ تطبيًقا لقانون تنظيم الن�صل 

ما  فاإذا  احلزب،  ومبادئ  الد�صتور  مواد  من  واحد  هو  الذي 

واإذا  اآخر،  مولود  اإجناب  حقهما  من  فلي�ص  ولد،  للزوج  كان 

ما رزقت املراأة بطنا بنًتا فلها حظ ثاٍن اأماًل يف ذكر، وهو 

الأم  ت�صطر  لذا  اأنثى؛  اأم  ا 
ً
ذكــر املولود  اأكــان  الأخــري:  احلظ 

اأن متار�ص عملية و�صع  الأول  الو�صع  بنًتا يف  اأجنبت  التي 

هذه  تف�صي  اء 
ّ
جــر ومــن  الر�صيف،  على  الثانية  الر�صيعة 

الظاهرة فقد تكونت جمعيات خريية �صينية مدعومة، وب�رشية 

دولية،  حكومية  غري  ومنظمات  عاملية  بجمعيات  كبرية، 

اأوروبــا  اإىل  وتهريبهم  الر�صيف  بنات  جمِع  اأجــل  من  تعمل 

وال�صحة  والرتبية  التعليم  والهتمام بهن من حيث  واأمريكا، 

)9(
وحت�صريهن مل�صتقبل ما.«

التاأويلية  الــقــراءة  تثريها  التي  الأ�صئلة  هــذه  بــنِي  من  اإذن 

الروايَة   
ُ
ُيك�ِصب الذي  ما   :

ٌّ
جوهري �صوؤاٌل  ُد  يتولَّ الرواية،  لهذه 

اأّنها تنبعث من و�صِط لقاٍء ماأزوم و�صخ�صيات  اذبيّتَها؛ مع 
َ

ج

الجتماعي– القت�صادي– اجلن�صي  ال�صغط  تقع حتت طائلة 

ما بني ثقافتني متقابلتني: ال�صينية – العربية؟

 
ُ
يف اعتقادي، اإن ما ي�صفي على الروايِة جاذبيًة خا�صًة جاِنب

الو�صِف فيها، والروؤية ال�صاعرية التي يتحدث بها الراوي على 

ل�صان اأبطاِلِه، اإذ- يف ت�صوري اأي�صًا- اإن ذات املوؤلف وا�صحة 

اإننا  اأبطاله �صخ�صياته، حتى  متامًا وغري متوارية على ل�صان 

ليوجهه  ال�صخ�صيات  بني  احلواِر  �صياِق  يلِّ  يف  بتدخله  ن�صعر 

ل�صان  على  ورد  ما  ذلك  ومن  للقارئ،  معينة  ر�صالٍة  لتو�صيِل 

 زمٌن يكوُن فيه يوم عيد 
ُ
بطله ال�صيني؛ فيقول: »"هل �صيجيء

اجلزائر،  يف  الأجــِر  مدفوعِة  عطلٍة   
َ
يوم ال�صيني  ال�صنة  راأ�ــص 

كما هو عيد امليالد وعيد املولد النبوي املحمدي؟". اأردت اأن 

اأن  خفت  ترددت،  لكنني  ال�صوؤال،  هذا  ال�صيدة  هذه  على  اأطرح 

تكون اأمازيغية من حركة املاك )MAK( )حركة ال�صتقالل 

مهني،  فرحات  املغني  الفنان  يقودها  التي  للقبائل(  الذاتي 

فتب�صُق  الرببرية(،  الثقافية  )احلركة   )MCB( يف  ع�صواً  اأو 

راأ�ص  تر�صيم  يف  احلق  اأوًل  نحن  لنا  »"ليك  قائلًة:  وجهي  يف 

ال�صنة الأمازيغية، واأن يكون يناير عيًدا وعطلة مدفوعة الأجر 

للجزائريني، وهو ما نطالب به منذ ن�صف قرن ون�صف.. وبعد 

، الإي�صاح و�رشح 
)10(

ذلك ننظر يف اأمر راأ�ص ال�صنة ال�صينية!"«

�صخ�صية  ل�صان  وعلى  هنا،  احلركات  وتعريف  الخت�صارات 

هتمٍة 
ُ
م غرُي  َها  اإنَّ قبل  من  نف�صها  عن  قالت   – جزائرية  غري 

و�صوُتُه  حا�رشاً  كان  املوؤلَف  اأن  نعتقد  جتعلنا   – بال�صيا�صة 

هو الغالب على توجهاِت اأبطاِل �َصخ�صياته، ومع ذلك فاإنَّ من 

الفنياِت اجلميلِة التي ُتعِطي للروايِة رونقًا خا�صًا هو الو�صف، 

اأي�صًا يف الو�صف، الروؤيُة والنظر للمحيط من حول  ال�صاعريُة 

ال�صخ�صيات ب�صكٍل خُمَتِلف، خا�صًة عندما تعلَّق الأمر بالعالقة 

مغٍر  عليه  اأجل�ص  الذي  »ال�صجاد  »�صاكورا«:  تقول  احلميمة، 

ملمار�صة �صيئني ل ثالث لهما: اجلن�ص، وال�صالة. قلت يف نف�صي 

"ممار�صة  واأنا األم�ص نعومة ال�صجاد باأ�صابع رجلي العارية: 
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ال�صلواِت   
رُّ
اأم  ، �صالة  واأكرب  �صالة،  ال�صجاد  هذا  فوق  اجلن�ص 

)11(
دُتها".«

ِّ
و�صي

ِف 
رُّ
التطر ب�صاعِة  تناوُل  هو  الرواية  يف  املهم  الثاين   

ُ
اجلانب

والإرهاب، وت�صليط ال�صوء على ق�صية »جهاد النكاح« وخطف 

تقول: »خطفوين  التي  �صخ�صية »حفيظة«  الفتيات، من خالل 

بالقرب  توقفت  �صوداء،  �صيارة  جاءت  الثانوية،  باب  عند  من 

مني، غري بعيد من باب الثانوية، خاطبني من داخلها اأ�صتاُذ 

الدرا�صي،  املو�صم  بداية  منذ  اختفى  قد  كان  الــذي  الفيزياء 

 ،
)12(

النافذة: �صافو.. �صافو..« ناداين با�صمي من خلف زجاج 

مت اغت�صاُبَها يف �رَشيِر اأمراء اجلهاد، حتى اأنها تنجب طفاًل ل 

 
َّ
 بنف�ِصَها هاربة، وبعد اأن تفر

رُّ
تعرف له اأبًا، وترتكه خلفها وتفر

من َهذا اجلحيم – مثل كثرٍي من الفتيات – ل ت�صتطيع اأن ترجع 

لأهلها، ل ت�صتطيع اأن تواجههم بعاٍر  لي�ص لها فيه ذنب، ومع 

ة؛ اإل اأنها ل تريد لأهلها اأن يكونوا �صحيًة اأكرب منها 
َّ
اأنها �صحي

النف�صي،  واملر�ص  بالهالو�ِص   
ُ

فت�صاب العار،  هذا  حتمل  يف 

َتعِرَف  اإن  وما  فيِه،  ُل 
َ
وتعم ُفُه  ُتنظِّ لل�رشطِة  خمفٍر  يف  وتبقى 

اأن طفلها »قتيبة« ل يزاُل على َقيِد احلياة حتى يجنرُّ جنوُنها 

ال�رشطة  رجال  لقاه  ملا  اأي�صًا  الروايُة  وتعر�صت  جديد،  من 

واأهلهم  لأقربائهم  وا�صتهداٍف  وَتهديٍد  ترويٍع  من  اجلزائر  يف 

من هذا الإرهاب الأ�صود، حتى اإّن اأهل رئي�ص املخفر ال�رشطي 

جميعهم اأ�صبحوا مهددين ويف مرمى ال�صتهداف الإرهابي.

املفاهيم  حوَل  الت�صاوؤل  الرواية  تطرُح  اأخــرى،  ناحية  ومن 

وقيمة العمل، واملنظور اجلزائري والآخر ال�صيني حول �صبيل 

ور�ص  يف  ل  ي�صتغل  ل  اجلزائري  رجل،  "يا  اآخر:  »قال  العمل 

البناء ول يف الزراعة. اجلزائري حني يدخل املدر�صة من اأول 

اأو  طبيًبا  ي�صبح  اأن  وحيد:  بحلم  راأ�صه  الأ�ــرشة  له  متالأ  يوم 

�صخرة  عمل  هو  يدوي  عمل  كل  اأ�صتاًذا..  اأو  ا 
ّ
اإداري اأو  ا 

ً
مهند�ص

.
)13(

وعبودية يف مفهوم اجلزائري!".«

َها  ا�صتعرا�صِ يف  اجلــزائــري  الرجل  جــراح  تنكاأُ  روايــٌة  اإنها 

لأخطائه و�صلبياته، وحتاول اأن تنت�رش للمراأة اجلزائرية، واأن 

تقول للمجتمع الذكوري ما ل ت�صتطيع هذه املراأة يف ظل قمع 

ديني اأو عريف اأو اجتماعي اأن تقوله، �صحيح اأنه يرد على ل�صان 

اإحدى ال�صخ�صيات العابرة يف �صيارة نقل: »قالت امراأة كانت 

تتابع عن قرب احلديث بني ال�صباب: "ن�صاء اجلزائر ما جربو�ص 

فيكم ما ي�صلح! لو اأنه وجدن فيكم العمل والثقة والرجولة التي 

ال�صينيني، ظل رجل  ِة 
َّ
اأ�ــرش اإىل  الأجــداد، ملا ذهنب  كانت يف 

ُيقال هذا  اأن  ، لكن ي�صعب 
)14(

�صيني ول ظل جدار جزائري"«

اأن يقوله عرب ت�صوٍر يحلُِّلُه ويدر�صه   
ُ
الكاتب الواقع، فاأراد  يف 

ويوثقه خلطر م�صريي على الرجل اجلزائري اأن ينتبه له، فلم 

وعليها  اجلزائرية  املــراأة  على  املفرو�ص  الأوحــد  اخليار  يعد 

يف   
ٌ

مناف�ص له  ظهر  فقد  جمــربًة،  له  وال�صتجابة  به  اللتزام 

 رغم اختالفه وثقافته البعيدة 
ٌ

اأر�ص الواقع اجلزائري، مناف�ص

ة 
ّ
اإل اأّنه ي�صكل باعثًا كافيًا ومقنعًا للتمرد على ال�صورة النمطي

هذه  للمراأِة،  َدٍة 
ِّ
قي

ُ
م بتابوهاٍت  الت�صاِقِه  يف  اجلزائري  للرجل 

اإطار  يف  وتفكيكها  تتبعها  الرواية  حاولت  التي  التابوهات 

اإىل  وتوقها  وحريتها  املــراأة  هوية  اأ�صئلة  تعميق  اإىل  �صعيها 
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تحفل بالسرد والتفاصيل المفزعة 
لمخيلة القارئ

»شرطة الذاكرة« ليوكو أوغاوا 

كن للعامل الذي نعرفه يف حياتنا اأن يختفي حقا، ول 
ُ

هل مي

نعود نتذكره كما عرفناه. حمو ذاكرة وعنا�رش حياة متعمد. 

وقوى  �صلطات  من  د 
ّ
وتعم اإ�ــرشاٍر  �صبق  مع  ذلك  يكون  واأن 

ة حتّقُق �صيا�صاتها يف حمِو عنا�رش احلياة من الطبيعة 
ّ
اأمني

اأجهزتها  وتخلق  والفن،  واملجتمع  والقت�صاد  والثقافة 

لفر�ص ذلك على الب�رش دون هوادة اأو رحمة.

اليابانية  للروائية  الذاكرة  نعم ذلك ممكن يف رواية �رشطة 

يوكو اأوغاوا. �صبق اأن قراأت لها رواية فندق ال�صو�صت اآيري�ص، 

ا يف امل�صائر عن الثانية.
ً
عب

ُ
و هي ل تقل ر

بالطبيعة  حتت�صد  ولغة  ــة  ورق بهدوء  اليابانيون  يكتب 

والتفا�صيل عن اأ�صد الأمور فظاظة وق�صوة يف غالب اأعمالهم 

الإبداعية.

مبا�رشة،  العربية  اللغة  اإىل  اأوغــاوا  يوكو  اأعمال  ترتجم  مل 

ترجمتها  متت  كتب  ولها  الإجنليزية.  اللغة  و�صيط  عرب  بل 

املنزل،  ومدبرة  ثــاأر،  منها  الإجنليزية؛  اإىل  اليابانية  من 

والربوفي�صور، وحو�ص ال�صباحة.

ون�رشت  الأدبية،  اليابان  جوائز  باأكرب  الكاتبة  فازت  وقد 

ور�صحت  واأوروبــا،  اأمريكا  الكربى يف  الأدبية  املجالت  يف 

جلوائز عاملية.

ات التي قراأت فيها ليوكو اأوغاوا �صعرت بتاأثري عقلي 
ّ
يف املر

�صبه ال�صدمة العميقة ملا تثريه 
ُ
وروحي وبدين لأيام. �صيء ي

حتمل  .ل  وال�صل�صة  الهادئة  لغتها  عرب  عنيفة  م�صاعر  من 

�صخ�صيات اأعمالها اأ�صماء اأحيانا؛ لكنك ل تالحظ ذلك واأنت 

ات؛ بحيث تن�صى 
ّ
تقراأ، فهي ت�صحب وعيك اإىل ذوات ال�صخ�صي

اأن لها اأ�صماء اأ�صال.

يف  ــداث  الأح جتري  الذاكرة  �رشطة  ويف  اآيري�ص  فندق  يف 

ين�صج  عاطفة  وخيط  حمدودة  وذوات  مغلقة  وغرف  جزيرة 

 ما متار�صه جهة ما اأو 
ٌ
نف�صه كبيوت العنكبوت .هناك تعذيب

ة اأو ال�صحايا. ب�رش ل يقاومون 
ّ
 لل�صحي

ّ
فرد، وا�صت�صالم كلي

ما يفعل بهم مهما بلغ �رشه.

فندق  مراهقة ومرتجم عجوز يف  فتاة  عالقة غام�صة بني 

اأ�صكاله  بكامل  تعذيب  بل  حب؛  ل  و  حوار  من  ما  اآيري�ص. 

زياراتها  تكرر  التي  الفتاة  من  اعرتا�ص  اأي  دون  ة 
ّ
اجل�صدي

�صغرية  اأخرى  جزيرة  يف  املعزول  بيته  يف  املرتجم  لذلك 

اأ�صكال  من  �صكال  ظنته  الذي  التعذيب  من  ح�صتها  لتتناول 

احلب والتعلق.

جل�صاِت  يف  مطلٍق  واكتفاء  مطلقة  وحدة  يف  وامــراأة  رجل 

 تتكرر، ونهاية ماأ�صاوية للمرتجم الذي اأنهى 
ٍّ

تعذيٍب ج�صدي

حياته باملوت غرقا.

- » اأحيانا اأتعجب ما الذي اختفى اأول مرة، من بني كل تلك 

الأ�صياء التي تختفي يف هذه اجلزيرة؟«.

هكذا تبداأ الراوية حكايتها يف كتاب �رشطة الذاكرة. ت�رشد ما 

التي كانت من قلة احتفظوا بذاكرتهم،  اأمها،  اإياها  اأخربته 

ا  مما اختفت. الأم النحاتة 
ًّ
وجمعوا اأ�صياء اأبقوها لديهم �رش

شاعرة وكاتبة إماراتية

المتابعات والرؤى
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نف�صها  الأم  اأن  غري  خمتلفة؛  اأ�صياء  عن  طفلتها  تخرب  التي 

تختفي بعد حني عندما تقب�ص عليها �رشطة الذاكرة بتهمة 

بعد  العائلة  بيت  اإىل  الن�صيان، ويعيدونها جّثة هامدة  عدم 

اأ�صبوع. واختفى الأب اأي�صا، عامل الطيور الذي علم طفلته عن 

الطيور،  وجود  اإنهاء  الذاكرة  �رشطة  قررت  بعدما  اأ�صنافها 

وكل ما يخ�صها من اجلزيرة حتى مل يعد النا�ص يعرفون اأن 

هناك كائنات تدعى طيورا.

يف البداية اختفت اأ�رشطة ال�صعر والأجرا�ص والزمرد والطوابع 

تكتب  وكانت  وحيدة  البنت  وحدائقها.عا�صت  ـــورود  وال

الأ�صلية  والرواية  البنت  تكتبها  رواية  الن�ص  ويف  الرواية. 

ملا تعي�صه تلك البنت، وكله يدور حول �صلطة مت�صلطة تخفي 

عالمات وعنا�رش وذاكرة احلياة التي يعي�صها النا�ص ومت�صح 

فقد  ي�صتطع  مل  من  القتل  وي�صتحق  جمرما  ويعترب  ذاكرتهم 

ذاكرته.

ويف كل مرة ي�صدر قرار �رشطة الذاكرة باأن يتخل�ص النا�ص 

اأو  البحر  اأو  النهر  يف  الأ�صياء  برمي  ذاكرتهم  عنا�رش  من 

حرقها مثال.

 كتبها، الذي مل ي�صتطع 
ُ
ر

ّ
لدى بطلة الرواية �صلة باثنني: حمر

ي�صلح  كان  للعائلة  �صديق  وعجوز  ذاكرته،  من  التخل�ص 

كل  حرق  قرار  �صدر  اأن  اإىل  �صابقا؛  بحارا  وكان  الأ�صياء 

القوارب واملراكب ومنع ال�صيد والإبحار.

الفتاة  ــرة  ذاك يقدح  اأن  ويحاول  املا�صي،  يحب  املحرر 

باحلديث عن اأ�صياء اختفت ومل تعد تتذكرها.

ويف كل يوم يرّتب�ص النا�ص بذلك ال�صيء الذي �صيختفي مع 

�ص وفزع واإح�صا�ص باختفاء ما ل�صيء يكت�صفون 
ّ

�صعور توج

كنهه فيما بعد، ثم يتخل�صون منه يف �صجل ذاكرتهم.

يلجاأ بع�ص من ل ي�صتطيعون التخل�ص من ذاكرتهم اإىل بيت 

اآمن، حيث يخفيهم البع�ص كي ل يقب�ص عليهم جهاز �رشطة 

خمباأ  بعمل  الرواية  بطلة  تفعله  ما  وهذا  ويقتلهم.  الذاكرة 

�صيق خفي يف بيتها و�صعت فيه كل ما يحتاجه املحرر، 

واأغلقت عليه مب�صاعدة �صديقها العجوز.

الأ�صياء  يــروا  اأن  مني 
ّ
م�صم رجــال  عرب  تــدار  اجلزيرة   «-

تختفي. ومن وجهة نظرهم كل ما يقررون اختفاءه ويف�صل 

بع�ص النا�ص يف ذلك فاإنهم يطبقون عليهم القانون بالقوة 

ويجعلونه يختفي باأياديهم.«

�رشطة  يف  يعملون  الذين  لأولئك  اإن�صانية  ملحة  توجد  ل 

بريق  بال  ونظراتهم  التعبري  من  خالية  وجوههم   . الذاكرة 

وق�صوة معدنية ونظامية يف هيئاتهم حتى تخالهم جمموعة 

من الآليني يتحكمون يف م�صائر الب�رش.

حرم النا�ص 
ُ
حتى الطعام يختفي؛ وخ�صار وفواكه ونباتات ي

تختفي،  الــورد  وحدائق  القليل.  �صوى  لهم  يبقى  ول  منها، 

ياأخذه  النهر،  جمرى  يف  ويقذف  ب�صتالته  كّله  الورد  يجمع 

للبحر، ويعدم ول يعود النا�ص يرون الورد وين�صون وجوده 

و�صذاه.

 حمو الكتاب 
ّ
حترق حدائق الورد وحترق املكتبات حني يتم

واللوحات  الفوتوغرافية  �صورهم  النا�ص  ويحرق  والرواية 

باأيديهم، وحتى ف�صول ال�صنة مت منعها، واأجرب النا�ص على 

واجلليد  الثلوج  تك�صوه  واحد  قا�ٍص  �صتاء  ف�صل  يف  احلياة 

طوال العام فين�صى النا�ص ال�صعور ببقية الف�صول.

يجاهد املحرر مع الكاتبة كي تبقى قادرة على الكتابة ولو 

�رشا، ويغلفهم ال�صعور بالرعب طوال الوقت، والتهديد ب�صطوة 

�رشطة الذاكرة.

وميوت العجوز بعد اعتقاله باأيام وهو ي�صاهد البحر.

على  قدرة  لديهم  تعد  مل  اأنه  ليجدوا  يوما  النا�ص  ي�صتيقظ 

ا�صتخدام ال�صاق اليمنى ثم اليد الي�رشى، وتختفي اأع�صاوؤهم 

تخرب  بحيث  الــذاكــرة؛  �رشطة  من  بقرارات  ع�صوا  ع�صوا 
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اجلزيرة، ول ي�صتطيع النا�ص اأن يخدموا اأنف�صهم.

-» فقد املواطنون كل �صيء له �صكل من اأج�صادهم ومل يبَق 

�صوى اأ�صواتنا تتجول بال هدف«.

وقليال قليال حتى الأ�صوات تتبخر.

ومل يبَق من ذلك العامل �صوى املحرر الذي خرج من خمبئه 

اأنهت  التي  الذاكرة  �صيء مبا فيه �رشطة  اختفى كل  اأن  بعد 

مهمتها.

بال�رشد  حتفل  اأوغاوا  يوكو  لليابانية  الذاكرة  �رشطة  رواية 

اأن  لنا  كيف  ا. 
ً
وجودي القارئ  لة 

ّ
ملخي املفزعة  والتفا�صيل 

نتحمل اختفاء احلياة بكامل تفا�صيلها حتى مُتحى حيواتنا 

حقا، وتتبخر بعد حمو كل تلك التفا�صيل.

بالفعل  ويحدث  حدث  ذلك  اأن  تكت�صف  تفكر  حني  اأنك  غري 

الأ�صياء  من  كم  باأكمله.  عمر  عرب  لة 
ّ
املتحو حياتنا  يف 

مكانها  بقي  اأو  بغريها  ا�صتبدلت  ورمبــا  يت، 
ُ

وحم اختفت 

ا. وكم من النا�ص اختفوا باملوت اأو القطيعة اأو 
ّ
فارغا من�صي

الن�صيان. وكم من مالحمنا واأفكارنا وذكرياتنا اخلا�صة قد 

ت اأو اختفت اأو ن�صيناها.
ّ

تغري

والتحول  الأوبئة  وانت�صار  التكنولوجيا  تقدم  مع  واليوم 

اأمور  من  والتوج�ص  والتوا�صل  احلياة  طرق  على  الق�رشي 

كثرية؛ األ�صنا اأي�صا منر بتجربة مماثلة؟

على  قب�صتها  واأحكمت  تنامت  ة 
ّ
الر�صمي ال�صلطات  اأن  كما 

من  املزيد  و�صّنت  العامل،  حول  والنا�ص  املجتمعات  حياة 

دة وامل�صادرة للحريات وو�صعت النا�ص حتت 
ّ
القوانني املقي

زاد  وكلما  الت�صفري،  ورموز  والكامريات  التكنولوجيا  رقابة 

على  مرئية  والال  املرئية،  ال�صيطرة  زادت  الدول  يف  التقدم 

�صعوب وعقول واأج�صاد وحياة الب�رش فيها.

�رشطة الذاكرة �رشٌد خميٌف لواقع النا�ص وم�صتقبلهم، وحتذير 

واهن؛ لكّنه يوؤكد على اأهمية احتفاظ النا�ص بحق الذاكرة.

 من أعمال الفنان وائل حمدان -  مصر 
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ريموند فوي - ترجمة: محمد مظلوم
شاعر وناقد عراقي 

المطر الذي جال الحكايات)1(

كانت  الالفت  الوجه  ذلك  فيها  التي �صادفُت  الأوىل  ة 
ّ
املر

بالوحدة(  مكتظة  )عــزلــة  ديــوانــه  غــالف  على  �صورته 

يف  ذلك  حدث   )1965 اجلديدة،  الجتاهات  عن  )ال�صادر 

عام  مبا�صات�صو�صت�ص،  لويل  يف  امل�صتعملة  للكتب  مكتبة 

عليك  فما  كوفمان،  بوب  على  ف 
رُّ
التعر اأردَت  اإن   .1972

اإىل �صوٍر عدَّة له، فهي تف�صح عن كل  ن 
َّ
النظر بتمع �صوى 

ة �صخ�ص، �صئيل البنية، يحدِّق بك 
َّ
�صيء ب�صخ�صيته حقًا: قو

بنظرة هي مزيج من هيبة وحتٍد، وحنان و�صخرية. وجهه 

ومنطقة  الغربية  الهند  وجــزر  اإفريقيا  خلريطة:  خال�صة 

الكاريبي، وحبيبته نيو اأورلينز مهد مو�صيقى اجلاز. وجهه 

وجه قدي�ص حلَّ على الأر�ص بطاًل و�صهيداً يف �صورة عا�صق 

ع. جاز فو�صوي ومت�صكِّ

يف  ي�صمى  مبا  احلال  يف  �صعرُت  ال�صورة،  تلك  خالل  من 

ل 
رُّ
بالتحو ال�صعور  ذلك  اأي  )الدار�صان(:  الهندو�صي  الرتاث 

يتوا�صالن  وهما  ال�صيخ،  ح�رشة  يف  املريد  يغمر  الــذي 

بالب�صرية والب�رش. على اأية حال، حكمت على الكتاب من 

فيه،  الأوىل  الق�صيدة  قراأت  اإن  وما  فوراً.  واقتنيته  غالفه 

)لقد طويت اأحزاين( حتى وقعُت على الفور حتت تاأثري �صحر 

 لغة بوب الرفيعة 
ْ
�صورها ال�صفافة بل الإ�رشاقية. لقد ر�صمت

 ميتد من ع�رش �صك�صبري اإىل ع�رش 
ٍّ
خطًا م�صتقيمًا مل�صاٍر فني

النه�صة الفنية يف هارمل، اأما اإيقاعه الفخم، الذي عادة ما 

خطى  وقع  مثل  معه  اأخذين  فقد  ومهيبًا،  متناغمًا  يكون 

فرقة جاز جنائزية ت�صري يف موكب خلف نع�ٍص عرب احلي 

الفرن�صي.

)�رشدين  الثاين  ديوانه  على  عرثُت  اأ�صهر  بب�صعة  بعدها 

( ال�صادر عن )اأ�صواء املدينة1967-( ومرة اأخرى، 
ّ
ذهبي

وهو  الوجه  ذات  وعليها  الغالف  �صورة  يف  النظر  اأمعنُت 

يحدق بي. كانت كتبه �صغرية احلجم فحفظتها تقريبًا. وقد 

فهمُت باحلد�ص اأن هذه الق�صائد �صفاهية/�صمعية: مل ت�صدر 

عن الكلمة املكتوبة بل انبعثت من قيثارة اأورفيو�ص. وهكذا 

اأثناء �صفري، وعادة  الكتابني معي  داأبُت على حمل هذين 

ما كنت اأ�صعهما على الرّف بحيث تكون �صورة غالفيهما 

يف الواجهة.

و�صلت  ع�رشة،  التا�صعة  �صن  يف  واأنــا  املغامرة  عن  بحثًا 

 ،1977 الثاين-يناير  كانون   1 يف  فران�صي�صكو  �صان  اإىل 

وحجزُت يف فندق )بنورث بيت�ص( قريبًا من مكتبة )اأ�صواء 

املدينة(.

يقع فندق )تيفري( يف املثلث ال�صيق من امل�صاحة التي ي�صكلها 

تقاطع �صارعي )غرانت( و)كولومب�ص( بينما يحدرُّه من اجلهة 

)مقهى  فوق  تقع  غرفتي  كانت  )فاليجو(  �صارع  ال�صمالية 

تري�صتا( وتطل على )ال�صالون( وذات �صباح وبينما اأنا نازٌل 

 بي وجه ماألوف. 
َّ
على الدرج ال�صيق املوؤدِّي اإىل ال�صارع، مر

كوفمان؟(  بوب  اأنت  )هل  لأ�صاأله،  التفترُّ   
َّ
ثم لوهلة،  فذهلُت 

َف، ودون اأن يلتفَت: )اأحيانًا(. فاأجاب دون اأن يتوقَّ
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�صخ�ص  اإىل  منه  ل�صبح  اأقــرب  بوب  كان  الأيــام،  تلك  يف 

مرئيًا  ل  �صبحًا  لي�ص  لكّنه  اآخر؛  عامل  من  بدا  فقد  حقيقي. 

 املعروف با�صم )نورث بيت�ص(. مل اأعرف 
ّ
يف احلي البوهيمي

فاآنذاك،  بالغياب.  ح�صوره  عن  اأعلن  �صواه  �صخ�صًا  مطلقًا 

ال�صمت والعزلة، وهكذا بقيُت  اإىل   بالفعل 
َ
ان�صحب كان قد 

اأراقبه من بعيد لأ�صهر عدَّة كاأنني اأطارد �صبحًا يف ال�صوارع 

والأزقة مثل )رجل الزحام( لإدغار اآلن بو، دون اأن يتحدث 

�صار  اأن  م�صاء  ذات  قط، حتى حدث  ف  يتوقَّ اأن  ودون  قّط، 

ال�صعر  بقراءة  ي�صدح  وبــداأ  )�صبيك�ص(  حانة  ودخل  فجاأة 

 اإذْن، اأنا واأنَت، / حيُث ميتدرُّ امل�صاء 
ْ
باأعلى �صوته: )فلنذهب

قراأ  ُد مري�ٌص خمدَّر على طاولة.(  يتمدَّ ال�صماء / كما  على 

بالكامل  اإليوت  اإ�ص  لتي  بروفرك(  لألفريد  )اأغنية  ق�صيدة 

ثم ا�صرتى له اأحدهم برية. تبعها بقراءة املزيد من ال�صعر: 

)طيور الرفراف( لت�صارلز اأول�صون، التي تبداأ بعبارة )ما ل 

يتغري / هو الإرادة للتغري( ولوال�ص �صتيفنز )بيرت كوين�ص 

لي�صت  فهي  ــذا،  ل  ،
ٌ
�صعور )املو�صيقى  بعبارة  عزفه(  يف 

�صمت  فرتة  تنتابه  بوب  اأن  فهمُت  ما  و�رشعان  �صوتًا( 

فرتة  كل  وبني  ي�رشب.  حني  �صخب  وفرتة  ي�رشب  ل  حني 

ننتظر  جميعًا  وكنا  اأ�صهر.  ثمانية  اأو  �صتة  واأخرى  �صخب 

القرتاب منه  ي�صبح  فبا�صتثنائها  ال�صاخبة،  الفرتات  تلك 

متعذَّراً متامًا.

ع باإ�رشار كبري، مما جعلني  داأب بوب على التجوال والت�صكرُّ

عرب  راقبته  يوم  ذات  يذهب؟  اأين  اإىل  ترى  الت�صاوؤل  دائم 

نافذة )اأ�صواء املدينة( وقررت اأن اأتبعه، تاركًا بيني وبينه 

م�صافة كافية بحيث ل يراين. م�صى عرب �صارع )كولومبو�ص( 

نحو )كريين( ثم عرب جنوب )�صارع الت�صوق( جمتازاً ع�رشات 

كانت  ال�صيني.  احلــي  اإىل  و�صل  حتى  الأخـــرى  املباين 

له نوعًا  القدمي هذه، متثل  اأر�صفة خليج �صان فران�صي�صكو 

من الديار. وقف ملت�صقًا بال�صياج املحاط بالأ�صالك لأكرث 

اأو  ل 
ّ
اأو حتم تبحر،  اأو  تر�صو  ال�صفن  يراقب  وهو  �صاعة،  من 

غ حمولتها، عندها راأيُت بداخله البحار القدمي -الفتى 
ّ
تفر

الذي اأبحر وهو يف �صن املراهقة واأم�صى �صبع �صنوات على 

من ال�صفن، �صافر خاللها حول العامل وق�صى اإجازة الر�صو 

خم�صة  فيها  اأم�صى  حيث  كلكتا،  مثل  غريبة  موانئ  يف 

لت ملعرفة هذا اجلزء من حياته من زميل 
َّ

اأ�صابيع. وقد تو�ص

له بحار وحمارب قدمي يف احلرب الأهلية الإ�صبانية، وهو 

دعى )هري توما�ص( عرف عنه 
ُ
�صخ�صية �رش�صة وجاحمة ي

تيفويل(  )�صافوي  151. يف حانة  نوع  )للروم( من  �رشبه 

من  و�صواه  )الأممية(  ن�صيد  بغناء  وا�صتهر  )غرانت(  ب�صارع 

الأنا�صيد ال�صيوعية حنب ب�صكر. اأخربين هري هذا اأن بوب 

اأثناء  ال�صارية  ت�صلق  مثل  املهمات،  اأ�صعب  بتوليه  عرف 

العا�صفة لربط حبال ال�صواري.

على  يعتا�ص  بوب  كان  بي�ص(،  )نــورث  يف  اإقامته  خالل 

حوالة زهيدة من املعونة احلكومية. ففي بداية ال�صهر غالبًا 

اليوم،  الوحيدة يف  الإفطار، وجبته  يتناول وجبة  اأراه  ما 

على الطاولة الأمامية القريبة من املطبخ وهي الأثرية لديه 

يف مطعم �صغري ي�صمى )كوريل( يقع على تقاطع �صارعي 

حتى  ال�صهر،  منت�صف  يحل  اإن  وما  وكولومبو�ص.  )كرين( 

الأيام  لبقية  عي�صه  لتدبري  وي�صطر  املعتادة  تنفد وجباته 

اأقبَل  يوم  ذات  الأ�صدقاء.  من  ي�صتجديه  اأن  ميكن  ما  على 

نحوي قائاًل: )مرحبًا يا رميوند، هل ميكنني احل�صول على 

دولر( مل يكن قد م�صى على تعارفنا وقت طويل لذا فوجئُت 

د يف داخلي  باأنه يعرف حتى ا�صمي. اأتذكر اأنني رحُت اأردِّ

َظ بوب كوفمان با�صمي  بذهول واأنا اأعطيه املال، )لقد تلفَّ

للتو.( وبعد اأ�صبوع، اقرتب مني وقال، )مرحبًا رميوند، هل 

ميكنني احل�صول على خم�صة دولرات؟( فاأعطيته. وبعدها 

الذي  الأ�صبوع  -ويف  ع�رشة  وطلب  نحوي  اأقبَل  باأ�صبوع 

اقرتب  فيها  راأيته  التي  التالية  املــرة  يف  ع�رشين.  تــاله، 

بعفوية و�صاألني )مرحبًا رميوند، هل ميكنني احل�صول على 

مائة دولر؟( �صحكُت، و�صحك هو اأي�صًا، وانخف�ص بعدها 

املبلغ الذي يطلبه اإىل خم�صة.

عدد  اأكرب  جمع  يف  ترتكز  تي 
َّ
مهم جعلت  ــام،  الأي تلك  يف 

جمالت  من  ا�صتن�صخها  املتناثرة،  بوب  ق�صائد  من  ممكن 

له  اأ�صدقاء  من  عليها  اأح�صل  اأو  )بيتتيود(  مثل  قدمية 

والق�صا�صات  املناديل  على  كتبها  بق�صائد  احتفظوا 

كوفمان(  )اإيلني  زوجته،  هذا  يف  دليلي  وكانت  الورقية. 

التي كانت �صببًا يف احلفاظ على الق�صائد التي ظهرت يف 

مل  فهي  اآنــذاك:  منف�صلني  وكانا  بالوحدة(  مكتظة  )عزلة 

ت�صتطع ال�صيطرة على �صلوكه وهو غري قابل لل�صيطرة اأ�صاًل. 

احتفظُت بهذه الق�صائد يف ملّف، على اأمل اأن اأن�رشها ذات 

بالوحدة(  مكتظة  )عزلة  تراث  اإىل  ي�صاف  كتاب  يف  يوم 

و)�رشدين الذهبي(.

زقاق   28 يف  غرفة  يف  لل�صكن  انتقلت  )تيفري(  فندق  بعد 

بوب  زقــاق  اإىل  لحقًا  ا�صمه  تغيري  جرى  )الــذي  هــاروود 
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كوفمان( يف الغرفة ذاتها التي �صغلها بوب لفرتة وجيزة، 

وهي �صقة ت�صاركتها مع ال�صاعر )نيلي ت�صريكوف�صكي( كان 

هذا املطبخ مركزاً للحياة الجتماعية ل�صعراء )نورث بيت�ص( 

 منذ ال�صباح وحتى امل�صاء باأمثال )غريغوري 
رُّ
حيث ي�صج

كور�صو( و)كريبي دويل( و)هوارد هارت( و)كاي ماكدونو( 

و)تي�صا والدن( و)لورن�ص فرلنغيتي( وع�رشات اآخرين. وكان 

وكانت  الزقاق  مقابل  �صقة  يف  ي�صكُن  لمانتيا(  )فيليب 

وحني  بع�صا.  بع�صهما  على  مبا�رشة  تطاّلن  نافذتانا 

يكون )فيليب( يف مزاج رائق اجتماعيًا، يفتح نافذة �صقته 

ويحيينا، ويعقبها حوار، ويف النهاية )اأحيانًا بعد �صاعة( 

بوب  كان  �صاعات.  لب�صع  وميكث  القهوة  لتناول  ياأتي 

مواظبًا على احل�صور كذلك. وكنت قد علقُت �صوراً له على 

باب املطبخ اإىل جانب ن�رشات ومل�صقات لقراءات �صابقة. 

وحني راآها ذات يوم قال مبت�صمًا وهو ينظر اإىل ال�صور: )هل 

مقطعًا  التقط  املرات  اإحدى  ويف  املحلي؟(.  البطل  هذا  اأنا 

رجتلة. قال 
ُ
كبرياً من ق�صيدته )ني�صان الثاين( وقراأ قراءًة م

اأنني يف دياري(. فحنَي  )اأ�صعر يف هذا احلي  يل ذات يوم: 

اأ�صعر بال�صياع والوحدة، واأ�صمع بول روب�صون يغني مردداً 

النوم،  اأ�صتطيع  ول  راأ�صي،  يف  ال�صوفيتي  الوطني  الن�صيد 

اأخرج واأمت�صى يف هذه ال�صوارع، فاأ�صعر اأنني يف دياري(

ويف اإحدى املرات وبينما اأنا يف غرفتي اأ�صتمع اإىل اأ�صطوانة 

 بوب. ودخل وهو يدندن منفرداً-
َّ
 علي

َّ
لـ)ديزي غلي�صبي( مر

كان يغني معها بتناغم نوتة بنوتة، ومبنتهى الدقة، كما 

كذلك  )وهو  املو�صيقى  عن  م�صجلة  ن�صخة  راأ�صه  يف  انَّ  لو 

فعاًل(. حينها اأدركت كم هو �صليع يف مو�صيقى )البيبوب( 

مل  ومــذَّاك  عمله.  �صميم  يف  املو�صيقى  هذه  ر�صوخ  ومدى 

الإيقاعات  لتلك  اأ�صتمع  واأنا  اإل  اأبداً  اأعماله  قراءة  اأعاود 

املركبة، باأحلانها املن�صابة وتغرياتها املتموجة: لقد �صطا 

على جوهرها باأذنيه. لكن ميكن قول ال�صيء ذاته عن العديد 

ها 
َّ

 �صري
َّ
من التاأثريات الأخرى التي ا�صتوعبها مبجملها ثم

وثمة  املثال.  �صبيل  على  لوركا،  غار�صيا  ملكه-فيديريكو 

الكثري من هذا القبيل ل يزال ينتظر ا�صتنباطه من �صعره.

اأحيانًا، حني يكون بوب يف مزاج رائٍق، كنت اأزوره يف فندق 

)دانتي( كانت غرفته تقع فوق ملهى )الكوندور( مبا�رشًة. 

التي  الفن،  لفافة ماريجوانا ونت�صفَّح كتب  نت�صارك  وكنا 

الأر�ص  على  اأكوامًا  مكد�صة  منها  رائعة  جمموعة  ميتلك 

اعتاد اأن ي�صرتيها من م�صتودع الكتب امل�صتعملة يف الطابق 

ال�صفلي يف )برودواي( )وهذا هو التبذير الوحيد الذي عرفته 

ي�رشف فيه حقًا( لقد اأحب )بيكا�صو( )ومريو( و)كلي( و)فان 

غوخ( والنطباعيني. اأتذكره وهو يحدق ب�صمت لفرتة طويلة 

ليعلق  غوخ،  لفان  الليلي(  )املقهى  للوحة  �صورة  يف  جداً 

اإنه هناك  )فان غوخ هناك،  الف�صاء:  اإىل  وهو ي�صري  اأخرياً 

حقًا. اأعني، لن يتكرر( كان كتاب بوب املف�صل هو )�صورة 

اأجزاء  ة  بعدَّ تاريخي  جملد  وهو  الغربي(  الفن  يف  الأ�صود 

ن�رشته موؤ�ص�صة )مينيل( للمرة الأوىل منت�صف ال�صبعينيات 

)نقحه وو�صعه لحقًا ديفيد بيندمان وهري لوي�ص جيت�ص 

للوحة  �صورة  �صادَف  املنا�صبات،  اإحدى  ويف  جونيور(. 

على �صفحة كاملة لقناع خ�صبي منحوت من »بينني« بدا 

ده ب�صمت مكتفيًا برفع الكتاب  �صديد ال�صبه به، وهو ما اأكَّ

مبوازاة وجهه متامًا وهو يعاود النظر اإيل. بعد فرتة �صمت 

مل اأره خاللها لب�صعة اأ�صهر، �صادفته و�صاألته عما اإذا يرغب 

املاريجوانا من  )رميت  فاأجابني:  نت�صلى يف غرفته.  باأن 

النافذة( ووا�صل طريقه مبتعداً.

بع�صها  الغريبة  ال�صخ�صية  العادات  من  الكثري  بوب  لدى 

 مزعجًا للغاية. فاإن فتح �صنبور املياه، فلن يغلقه 
ُ
ي�صبح

اأبداً: كل ما يفعله يدير وجهه تاركًا املياه تتدفق. ذات مرة 

اأو�صلته بال�صيارة اإىل حفلة �صواء يف منزل �صقيقه )جورج( 

ال�صيارة  فيهما من  نزل  اللتني  املرتني  )اأوكالند( ويف  يف 

اإىل  الأمور  النهاية، عزوت هذه  الباب خلفه. ويف  مل يغلق 

)عي�صه اللحظة(. 

اأحد اأكرث اجلوانب احلافلة بالإثارة خزانة مالب�صه. مل اأعرف 

مطلقًا �صخ�صًا يتمتع بذوق يف الأناقة اأف�صل منه: يف نوع 

ت�صاءلُت  ما  وكثرياً  والقبعات.  املالب�ص  واألــوان  الأقم�صة 

ر كل هذا بدخله املحدود. ذات يوم راأيته 
رُّ
كيف ت�صنَّى له تدب

ال�صتثنائية  اأناقته  انتباهي  ولفتت  باجتاهي  مي�صي  وهو 

مقلمًا  حريريًا  وو�صاحًا  بي�صاء  �صهرة  �صرتة  يرتدي  كان 

وو�صاحي-فقد  �صرتتي  اأنهما  اأدركــت  وفجاأة  بالأخ�رش. 

فابت�صم  هــاروود(.  )زقــاق  يف  مالب�صي  خزانة  لتوه  داهم 

 طريقه.
َ
 تابع

َّ
وحياين برتحاب كبري ثم

رغم اأن �صرية حياة كوفمان عادة ما تقراأ مباأ�صاوية خال�صة، 

واحلجر  وال�صجون  ال�رشطة  لعتداء  بتعر�صه  حافلة  فهي 

 بالكثري من املرح واملتعة. 
ُ
اأنَّ �صحبته تزخر اإل  الق�رشي، 

ُد بها الفكاهة يف لغة 
ِّ
وكثرياً ما ذكرتني الطريقة التي يج�ص

ج�صده مبمثلي الأفالم ال�صامتة: كبا�صرت كيتون اأو هارولد 
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لويد، كان �صئيل القامة لكن مبنتهى القوة. ذا ح�ص عاٍل 

زاخراً  بتوقيتها،  مرهف  واإح�صا�ص  اجل�صدية  بالكوميديا   

بال�صتجابة اجل�صدية املزدوجة واملفاجاأة املتهكمة. ذات 

�صيارة  اأ�صواء املدينة( بينما كانت  اإىل )مكتبة  مرة دخل 

اأن  ودون  العادم،  من  وال�صوت  ال�رشر  تطلق  ال�صارع  يف 

الباب  عند  مرتنحًا  واندفع  قلبه  اأم�صك  حلظة،  اأية  ت 
ِّ
يفو

النار على بوب كوفمان!( كانت  اأطلقوا  )لقد  وهو ي�رشخ، 

تعليقاته مقت�صبة عادة وم�صحونة غالبًا باإح�صا�ص كثيٍف 

بالالمعقول. اأتذكره جال�صًا مع غين�صربغ على طاولة مقهى 

م�صتغرقًا بال�صمت لقرابة �صاعة ثم نظر فجاأة اإىل الأعلى 

واأعلن باندها�ٍص: )املريخ كوكب اأحمر!( حنَي تعرفُت عليه 

لأول مرة، ا�صتجمعت ال�صجاعة لأ�صاأله عما اإذا كان ل يزال 

من  اأعاين  لكني  بالغناء،  اأرغب  )اأحيانًا  فاأجاب:  يكتب. 

التهاب حنجرة الروح(

عام 1979، قمنا اأنا و)نيلي( بتحرير عدد خا�ص ملنا�صبة 

عن  �ص 
ِّ

خ�ص )بيتتود(  جملة  ل�صدور  الع�رشين  الذكرى 

وعن  جتنيًا  اإهماله  جرى  باأنه  كالنا  �صعر  الذي  كوفمان 

�صابق اإ�رشار. كان بوب قد �صارك يف تاأ�صي�ص املجلة عام 

)بيري  اأ�صار   .1979 عام  بحلول  توقفت  لكنها   ،1959
ديالتر( الذي �صاهم يف ن�رش املجلة مع كوفمان، اإىل هذه 

اأنَّ كلَّ  �صائبة( لأنها تعني  )لعبة مقامرة  اأنها  اللعبة على 

اإعادة طباعة جملة فهو مباح له. كان ن�رش عدد  من يريد 

وهي  ببوب،  الهتمام  لإعادة  بداية  هذا  ال�صنوية  الذكرى 

ع ثلة اأو 
َّ
املرحلة التي انتبه فيها اجليل التايل لأعماله فتجم

اأكرث من ال�صعراء ال�صباب حوله. يف الواقع، بعد فرتة وجيزة 

من ن�رش العدد والرتويج له مع قراءات خمتلفة �صارك فيها، 

فقادين  الأيام.  اأحد  بعد ظهر  احلانات  اإحدى  �صادفته يف 

)وب�صكل  بفخر  واأعلن  �صديق،  اإىل  وقدَّمني  ذراعــي  من 

ات، 
ّ
اخلم�صيني يف  بداأناه  ال�صيء  )هذا  متامًا(:  معهود  غري 

اإنه  الزمن،  ذلك  منتك�صًا يف  ينتِه  البيت، وهو مل  هذا جيل 

عزرا  من  اقتب�صته  ما  هو  بال�صبط  املعنى  وهذا  م�صتمر.( 

)اأن  كوفمان:  عن  باملجلة  مقالتي  يف  به  لأ�صت�صهد  باوند 

جنمع من الهواء الطلق تراثًا حيًا، اأو من عني عجوز حادة، 

اللهب الذي ل يخمد(.

طريقي  يف  اأنــا  وبينما  ــام  الأي اأحــد  من  باكر  �صباح  يف 

بتثاقل  خطاه   
رُّ
يجر بــوب  �صادفُت  تري�صتا(  )مقهى  اإىل 

جحيم  مــن  جنــاتــه  عــن  ب�صيء  ويتمتم  الر�صيف،  على 

التحدث  يف  املعتادة  طريقته  من  جــزءاً  فظننتها  دانتي. 

اأن فندق دانتي،  بال�صتعارات. وبعد �صاعة اأخربين اأحدهم 

بغرفته  فـــوراً  ففكرت  بالفعل.  احــرتق  قــد  يقيم،  حيث 

ال�صغرية، وفقدان كتب الفن، و�صواها من اأ�صياء، ثم ت�صاءلت 

اإن كان  فكرة عما  اأدنى  لدي  يكن  عن م�صري ق�صائده. مل 

لكن  مطلقًا،  بذلك  ي�رشح  مل  فهو  ال�صنوات  تلك  يف  يكتب 

الحتمال ظلَّ قائمًا. ثمة غريزة دفعتني لالإقدام على بع�ص 

اخلطوات. انتظرت مغادرة فريق الإطفاء بعد اإخماد احلريق 

يف املبنى، واجتزت احلواجز التي و�صعتها ال�رشطة. كان 

الفندق وا�صعًا وذا غرف كثرية، لكن حل�صن احلظ كنت اأعرف 

مكان غرفته بال�صبط. ووجدتها اأكرث اأجزاء املبنى احرتاقًا؛ 

يف الواقع، رمبا بداأ حلريق من غرفته بالفعل. اأدراج خزانته 

بت يف الأ�صياء  اأ�صبحت جمرد كومة �صغرية من الفحم. نقَّ

التي مل حترتق، امل�صكوكات والأيقونات الدينية. ويف اجلزء 

ال�صفلي من الكومة كان هناك مغلف جلدي �صميك منقوع 

�صُت ما بداخله وملحُت �صفحات حتمل 
َّ
مبياه الإطفاء. تفح

خط يده املميز بالأحرف الكبرية وال�صغرية. اأخذت املغلَّف 

و�رشُت عرب ال�صارع اإىل مكتب )اأ�صواء املدينة( حيث عملت 

املخطوطة  �صفحات  اأفردت  اأ�صهر.  لب�صعة  م�صاعداً  حمرراً 
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بعناية ون�رشتها يف اأرجاء املكتب يف الطابق العلوي. ما 

زلت اأتذكر مظهر الذهول على مالمح فرلنغيتي حني و�صل 

للعمل حوايل ال�صاعة العا�رشة �صباحًا. بالن�صبة للقلة منا 

كان كوفمان ميثل عبقرية �صعرية حقيقية، فبدا الأمر كاأنه 

باب انفتح اإىل �رشيح امللك توت عنخ اأمون. اأذن فهو يكتب 

ذلك  ب�صمات  حتمل  الق�صائد  وكانت  ال�صنوات،  تلك  طوال 

العقل واخليال الذي ل تخطئه العني:

اأَنا كامريا

 على
ٌ
ر

َّ
�صم

ُ
 م

ُ
)ال�صاعر

�صة لهذا العامِل، 
َّ
العظاِم املتيب

ِت
ْ
ٌة لل�صم

َ
�ص

ّ
ُه مكر

ُ
وروح

هو �صمكُة بعيوِن �صفدع، 

 ال�صاعر يجري يف ق�صائِده، عائداً 
ُ
دم

اإىل اأهراِمات العظاِم التي انبثَق منها.

دَّخرة ُ
وموُتُه نعمٌة م

َخْلقًا على اأح�صن حاٍل.(

بداأت بطباعتها على  املبللة، حتى  الق�صائد  ت  اإن جفَّ وما 

الآلة الكاتبة. و�رشعان ما اأدركت اأن ما بحوزتي من مواد 

يكفي لإخراج الكتاب الذي طاملا �صعيُت له. وقد �صكلت هذه 

الق�صائد اجلديدة بعد اإ�صافتها اإىل ما �صبق اأن جمعته من 

الأخري،  بوب  ديوان  �صي�صبح  مما  الثاين  الن�صف  ق�صائد، 

اجلزء  لكن   .)1981 اجلديدة،  )الجتاهات  القدمي(  )املطر 

الأ�صعب يف املهمة يكمن يف اأنني اأحتاج اأوًل لإقناع بوب 

ب�رشورة ن�رشها. فطاملا رف�ص وباإ�رشاٍر يف كل مرة اأتطرق 

الأمر؛  يف  مل�صاعدتي  باإيلني  ا�صتعنت  لذا  للمو�صوع.  فيها 

اأجاب: )لأنني ل  ال�صبب.  الإفطار و�صاألته عن  تناولت معه 

اأعتقد اأن ذلك �صيحدث(. ففهمت اأنه كان يدراأ عن نف�صه خيبة 

الأمل، لذلك اأر�صلت املخطوطة اإىل )فريد مارتن( و)غري�صلدا 

اأوهان�صيان( يف )الجتاهات اجلديدة( فقبلوها على الفور. 

بعد ذلك بوقت ق�صري، حا�رشت بوب يف ال�صارع يف �صباح 

اأحد الأيام لأطلعه على م�صودات الربوفات الطباعية والعقد، 

اأي�صًا  اأنه وقع العقد ب�رشعة. وكان بحوزتي  اأراحني  ومما 

اإليه.  اإعادتها  فحاولت  احلريق،  طالها  التي  خمطوطاته 

فقال: )ل اأريدها( ثم غادر فجاأة. �صدر الكتاب مع �صورة 

يظهر  نوفين�صكي(  )اإيرا  بكامريا  الغالف  على  لبوب  رائعة 

فيها مرتديًا عباءًة مك�صيكية، وهو يقف باهتمام لفت يف 

)كويف غالريي(.

اأن يكون موؤهاًل للح�صول  اأتاح لبوب  اإ�صدار جديد،  وجود 

املنحة  للح�صول على  لذلك مالأت طلبًا  �صعرية،  على منح 

الوطنية للعلوم الإن�صانية، واأرفقت معه الق�صائد املطلوبة، 

اأ�صهر  �صتة  حوايل  وبعد  توقيعه.  على  احل�صول  وا�صتطعت 

جاءين يف ال�صارع. )رميوند، هذا ال�صيك لي�ص �صاحلًا( كان 

12500 دولر  ال�صيك من وزارة اخلزانة الأمريكية بقيمة 

البنك رف�ص �رشفه لعدم  با�صم بوب كوفمان. لكن  حمرراً 

و�رشحت  البنك  اإىل  عدنا  لديه.  م�رشيف  ح�صاب  وجــود 

للموظفني اإن جزءاً من �صالحيتهم كم�رشف �رشف �صيكات 

اخلزانة الأمريكية، بغ�ص النظر عن عالقة امل�صتفيد بالبنك. 

فاأجروا مكاملات هاتفية وبداأ �صرب بوب ينفد اأكرث فاأكرث، 

لأي  كرهه  مدى  وا�صحًا  فوراً-بدا  املغادرة  على  واأ�ــرش 

تفاعل مع ال�صلطة وموؤ�ص�صاتها-ووافقواً اأخرياً على �رشف 

ال�صيك. )كيف تريد املبلغ( �صاأله ال�رشاف. كان بوب يعاين 

الأخرى،  يف  ال�صمع  يف  و�صعوبة  اأذنيه  اإحدى  يف  �صممًا 

مما جعله ي�رشخ اإىل حد ما حنَي يتحدث. ف�رشخ )ماذا؟( 

دَّ  َ
)كيف تريد املبلغ؟( )ل اأهتم!( قالها �صارخًا مرة اأخرى. ع

اف ب�رشعة رزمة اأوراق نقدية فئة مائة دولر ح�صاها 
َّ
ال�رش

بوب يف جيبه وغادر. خالل ب�صعة اأ�صابيع تالية، كان كل 

مالب�صه  خزانة  ب�صخائه.  يحظى  بيت�ص(  )نورث  يف  �صاعر 

اأناقتها وامتالأت  – ازدادت  -التي مل تفتقر يومًا لالأناقة 

رفوفها. ويف غ�صون �صهر، عاد لالإفال�ص، لكنه بدا �صعيداً 

جداً.

يف تلك الأيام، كان يف كل مبنى بـ )نورث بيت�ص( حانة، 

واأحيانًا اثنتان اأو ثالث، ولكل منها طابع خمتلف وزبائن 

خمتلفون. كان بوب مواظبًا تقريبًا على ارتيادها جميعًا: 

كان هناك حانة )ال�صالون( يف �صارع )غرانت( وهي حانة 

عزف  وفيها  ال�رش�صون  النارية  الدراجات  راكبو  يرتادها 

ال�صاعرة  مع  عــدَّة  �صاعات  يق�صي  حيث  بلوز  لفرقة  حي 

جاني�ص بلو، �صديقته اآنذاك. وهناك )كافيه غالريي(، وهي 

بلومفيلد(  )مايكل  اجليتار  عازف  كان  اأخرى  بلوز  حانة 

وكارلو(  )جينو  هناك  وكــان  لآخــر؛  حني  من  عليه  يحل 

بطاولة البلياردو يف �صالتها وباعة املخدرات يف غرفها 

رميو(  و)�صان  )كولومبو�ص(  مقهى  هناك  وكان  اخللفية؛ 

يف  ويقع  الغالية  الأ�صعار  ذو  اأنريكو  ومطعم  و)�صبيك�ص( 

الهواء الطلق يف �صارع )برودواي( وبجوار )اأ�صواء املدينة( 

غالبًا  حيث  )في�صوفيو(  هناك  كان  كولومبو�ص  �صارع  يف 
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يبدو  ولكن  ال�صباح.  يف  اإيرلندية  قهوة  بوب  يتناول  ما 

اأن احلانات املف�صلة لديه هي ذات الديكور الغريب: حانة 

و)غرين(  )غرانت(  �صارعي  زاوية  عند  الهاواوي(  )الطراز 

غرار  على  بنيت  التي  بــرودواي،  يف  ال�صوي�رشية  واحلانة 

�صاليه للراحة يف جبال الألب؛ اأو )يل بو( يف احلي ال�صيني، 

وهي حتفة فنية من الف�صيف�صاء ال�صينية الزاخرة باحلنني 

للما�صي، �صميت على ا�صم �صاعر �صاللة )تانغ( الذي يروى 

انعكا�ص  بينما كان يحاول معانقة  �صكران  اإنه غرق وهو 

البدر يف نهر اليانغت�صي. كان وجود عدد كبري من احلانات 

كور�صو،  اأو  كوفمان  مثل  ل�صعراء  بالفائدة  يعود  احلي  يف 

ب�صع  بعد  وال�صخب  ال�صغب  اإىل  يتحولوا  اأن  ميكن  ممن 

يف  اآخــر.  اأو  مكاٍن  من  اأحيانًا  يطردون  وكانوا  كوؤو�ص، 

الواقع، يف اإحدى زياراتي اإىل �صان فران�صي�صكو قادمًا من 

نيويورك، وحني �صادفت كوفمان يف ال�صارع واقرتحت اأن 

خمتلفات  حانات  ثالث  ي 
ِّ
اأ�صم اأن   

َّ
علي كان  برية،  ن�رشب 

قبل اأن اأقع على واحدة م�صموح له بدخولها اآنذاك.

ولطيفة، مع  رفقة طيبة  بوب   
َ
با�رش الالحقة،  ال�صنوات  يف 

)لني وايلد( واتخذت حياته �صمة احلياة العائلية – حتى بدا 

اأن اأمراً كهذا ممكن.

قبل يوم من وفاته، قام كوفمان بتنظيف غرفته بعناية، 

كتابه  باأناة  وو�صع  بالكامل،  بي�صاء  مالب�ص  ــدى  وارت

من�صدة  على  �صوزوكي(  تي  )دي  لـ  ــزن(  )ال عن  املف�صل 

�رشيره، قبل اأن ين�صّل ب�صالم من الوجود.

غالبًا ما يعتمد كوفمان يف كتابته على ال�صتعارات التي 

تبدو ا�صتيهامية اأو م�رشفة يف اخليال، بيد اأن خلف كل من 

هذه ال�صور تكمن جتارب حلياة واقعية، وغالبًا ما تكون 

اعتداء  من  كوفمان  له  �ص 
َّ
تعر ما  وبفعل  للغاية.  مريعة 

َفَقَد  اجلنوب،  اأق�صى  يف  النقابي  ن�صاطه  خالل  بال�رشب 

اأذنيه،  اإحدى  يف  كليًا  ال�صمع  وفقَد  اأ�صنان،  ة  عدَّ كوفمان 

الأخــرى. هذه احلقائق تتخفى خلف  وعاين من طنني يف 

رقة بالغية يف ق�صيدة ب�صيطة من �صبعة اأ�صطر:

مايكل اآجنلو الأكرب:

رة،
َ
 يف �َصج

ٍّ
حيداً، كُلب

َ
)اأعي�ُص و

تزرُّ كاآلٍت مو�صيقيٍة.
ْ
اأ�صناين َته

كَتُه من العينني،
َ
 �صب

ُ
يف اإحدى اأذينَّ عنكبوٌت ين�صج

 طواَل الّليِل،
ُ
ار الليِل ي�رش�رش

َّ
ويف الأخرى �رش

اإنها النهايُة، 

 بي.
َ
دي الذي جاء

ْ َ
ثبُت جم

ُ
ذلك الَفن، الذي ي

عِر.( ِل ال�صِّ
ْ

وُت ِمْن اأج
ُ
ول�صوَف اأَم

اإ�صارات  الكاملة(  اأعماله  )يف  اأخرى  ق�صائد  �صمن  �صتجد 

اإىل حماولة انتحار )ويليام مارجولي�ص( الذي األقى بنف�صه 

ميتات  وكذلك  هـــاروود،  زقــاق  يف  بناية  يف  نافذة  من 

)�صارع  ق�صيدة  عرفها.  عدة  انتحار  حالت  واإىل  اأ�صدقاء 

فيه يف  ن�صاأ  ال�صم  هذا  ل�صارع يحمل  مريو( جت�صد و�صفه 

)نيو اأورلينز(. بينما يتمحور كل مقطع يف ق�صيدة )اأحداث 

غري تاريخية( حول �صديق معني اأو مالح عرفه على من 

وريف  بلو،  بوتوم  و�صيندر  ت�صاريل،  غوت  -روك  ال�صفينة 

املقطع  ي�صف  -بينما  واين  ت�صوبي  وليدي  رولــف،  راف 

مروعًا من طفولته عندما طارده زمرٌة من  الأخري م�صهداً 

الغوغاء. وعلقوه من اإبهامه يف م�صتودع ثلج يف )لويزيانا( 

يف  اكت�صف  حتى  العذاب  يكابد  وحيداً  فيه  حمبو�صًا  وظل 

ال�صمغ  هو  ال�صتعارة  خلف  الكامن  الواقع  التايل.  اليوم 

هذا  حتويل  ويف  البع�ص.  ببع�صها  ــزاء  الأج يل�صق  الــذي 

الواقع يكمن �صحر الق�صيدة.

ته، ل بد يل من 
ّ
واأنا اأ�صتمتع با�صتذكار حيوية بوب وحميمي

التي عرفته  ال�صنوات  اإىل عزلته. فعلى مدى معظم  العودة 

عن  تف�صله  م�صافة  على  الإبقاء  على  م�صممًا  بدا  خاللها، 

واإن  عزلته  ا�صت�صعر  فرد  هو  ــادي؛  امل والعامل  املجتمع، 

مالحظاته  وجميع  وا�صحًا،  ذلك  كان  معه،  اأحدهم  كان 

يل تقريبًا وعلى مدى تلك ال�صنني كانت حول هذا املكان: 

)اأعي�ص يف بئر من الوحدة(. )ل اأدري كيف تريد اأن تتورط 

اأرغب يف  التورط يف �صحبة، لكني ل  يريد  مع �صخ�ص ل 

اأن اأكون �رشيكًا يف �صحبة( كتب )وال�ص �صتيفنز( ق�صيدة 

)اأريد اكت�صاف دوافعي لال�صتعارة(.  عن دوافع ال�صتعارة. 

بالن�صبة لكوفمان، مل تكن العزلة جمرد ا�صتعارة، ول حالة 

ق�رشية  عزلة  اأبدية.  حقيقة  على  �صاهٌد  �صمته  اإكلينيكية. 

فر�صها على نف�صه، حاجته اإىل الكهف الأعمق حيث ميكن 

فيه  انتع�َص  الذي  املكان  اإنها  نف�صه.  ي�صبح  اأن  لإح�صا�صه 

ارتباط دنيوي. وحل�صن احلظ، كان  اأو  اأي غرور  �صعره بال 

خالل  من  اإلينا  ليتحدث  الكهف  ذلك  من  اأحيانًا  يخرج 

ق�صائده.
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لل�صاعر . 1 ال�صعرية  الأعمال  فران�صي�صكو،  ب�صان  املدينة(  )اأ�صواء  من�صورات  عن  موؤخراً  �صدرت 

الأمريكي بوب كوفمان )1986-1925( اأحد اأبرز �صعراء )جيل البيت( الذي حر�ص طيلة حياته 

وهي  ين�صى،  اأن  طموحه  باأن  �رشح  بل  �صنوات.  لع�رش  لل�صمت  وجلاأ  ومغموراً  هام�صيًا  يبقى  اأن 

املرة الأوىل التي جتمع فيها اأعمال هذا ال�صاعر يعد خم�صني عامًا حيث مل يكن يهتم بن�رش �صعره 

ول حتى الحتفاظ بق�صائده. و)رميوند فوي( حمرر ديوان )املطر القدمي( لبوب كوفمان وحمرر 

الكتاب  الكتاب جائزة  )اأ�صواء املدينة( ونال  التي �صدرت عن  ال�صعرية  م�صارك لأعمال كوفمان 

الأمريكي لعام 2020. وقد ُترجم هذا املقال باإذن خا�ص من الكاتب.

م�صاء  )يف  احلرية(  اأجرا�ص  )رنني  ال�صهرية  ديالن  بوب  اأغنية  مقطع  من  مقتب�ص  املقال  عنوان 

دة ل حيز لها( وي�صري )فوي( من 
َّ
الكاتدرائية املوح�ص، جال املطر حكايات عن �صور جمهولة جمر

خالله كذلك اإىل عنوان ديوان بوب كوفمان )املطر القدمي( وهو يتذكر تلك احلكايات عنه ومعه.

ال�صاعر )عزلة مكتظة بالوحدة-�صدرت عن من�صورات  الأول  للديوان  اأول ترجمة عربية  اأن  يذكر 

اجلمل-بريوت2019-( تالها ديوانه الثاين )املطر القدمي2021-( برتجمتنا. 

يف الأ�صل )احلزن ال�صخ�صي( وقد حدث �صهو هنا. فهي الق�صيدة الأوىل يف ديوان كوفمان الأخري . 2

ديوان  يف  الأوىل  الق�صيدة  فهي  اأحزاين(  طويت  )لقد  اأما  نف�صه.  فوي  ره 
َّ
حر الذي  القدمي(  )املطر 

فاأكد حدوثه  ال�صهو،  لهذا  بالوحدة(. كتبت لرميوند فوي منوهًا  )عزلة مكتظة  كوفمان املق�صود 

واأنه �صيقوم بت�صحيحه يف الطبعات والن�رشات القادمة للمقال. )املرتجم(

نوع من م�رشوب الروم يحتوي على ن�صبة عالية من الكحول تبلغ 75.5 ٪. وهي اأعلى بكثري من . 3

ن�صبة الكحول يف الروم العادي لذا كان قاباًل لال�صتعال. وحملت الزجاجة مل�صقًا حتذيريًا ين�صح 

بعدم ا�صتخدام املنتج لالأطباق امل�صتعلة اأو امل�رشوبات الأخرى. وجهزت قنانيه مبانع للهب ملنع 

امل�رشوب من ال�صتعال داخل القنينة. ومع ذلك واجه منتجوه عدة دعاوى ق�صائية من م�صتهلكني 

اأ�صيبوا بجروح بالغة بفعل اللهب الناجت عن امل�رشوب. لذا جرى ايقاف انتاجه موؤخراَ. )املرتجم(

اأنه ق�صى احلرب . 4 اإذا ما عرفنا  لعل هذه املهمة تعدرُّ الأقل خطورة من بني مهمات بوب كوفمان 

العاملية الثانية باأكملها تقريبًا على من �صفن �رشكة )ليربتي( وهي جزء من الأ�صطول التجاري 

الأمريكي الذي مني باأعلى معدل خ�صائر من اأية �رشكات خدمية اأخرى يف احلرب، حيث غرقت اأكرث 

من 1500 �صفينة وهو ما اأدى اإىل خ�صائر فادحة يف الأرواح. ول تزال الق�صة املهمة لهذه ال�صفن 

غري معروفة متامًا. )الكاتب(.

ا�صرتك بوب وجان�ص بلو يف تاليف كتاب اقتبا�صات بعنوان )وقت الإغالق حتى الفجر( )جتميع . 5

اأن بوب مل يكن �صعيداً عمومًا  العفوية، بيد  ال�صعرية  بوب كوفمان1986-، ن�صخ من جل�صاتهما 

ل�صعراء  اأبيات  ن 
ِّ
اإنه حني يرجتل فاإنه ي�صم الأ�صلوب لأنهم مل يفهموا  الآخرون هذا  ب 

َّ
عندما جر

اآخرين بني اأبياته -ومل ُيرد اأن تبدو وكاأنها منتحلة. فبالن�صبة لبوب، كل ال�صعر واحد. )الكاتب(

للتعرف على جانب موؤثر من حياة كوفمان خالل هذه الفرتة، راجع ال�رشدية النرثية لإيريك ووكر . 6

)املطر القدمي( �صمن كتاب )اإيريك ووكر: ق�صائد خمتارة )نيويورك: كتب رميوند فوي، 2019(. 

وهي متاحة اأي�صًا على الإنرتنت على الرابط:

 https://brooklynrail.org/2014/12/criticspage/the-ancient-ruin 

)نعم، الكلمة الأخرية يف الرابط لي�صت )مطر( )rain( بل )خراب( )ruin( ووكر �صاعر متقد الذكاء 

لكنه م�صوؤوم ُعرث عليه م�صنوقًا يف ال�صجن وهو يف التا�صعة والع�رشين من عمره، وكان اأكرث من 

فه لفرتة. )الكاتب(
َّ
ي�صتاأمنهم كوفمان، حتى اأنه �صي
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ناقد وأكاديمي مصر 

1

القارئ  بني  �صمنّيٍة  ب�صورٍة  قائٌم  �ــرشٌط  بال�رشد  ال�صتمتاع 

التجاذب  الن�ّص وحدث  �صفرة  على  القارئ  ف 
ّ
تعر فاإْن  والكاتب؛ 

الن�ص   
ُ
�صحر يت�صّكل  هكذا  احلكاية.  تنتهي  األ  معه، متّنى  املمتع 

اللعبة  اأّن  القارئ ووعيه مًعا. على  اأن يت�صيد روح  ال�رشدّي بعد 

ي�صميه  ما  تقدميها؛  طريقة  يف  هي  ما  بقدر  احلكاية،  يف  لي�صت 

عليها  يجرتئ  اأخرى  اآفاٌق  اأي�صا  هناك  احلبكة.  اأو  البناء  النقاد 

ال�رشد باأكرث مما يفعل غريه؛ اأعني زوايا الثقافة التي يك�صف عن 

اأن�صاقها، ويعيد النظر يف تف�صري تاريخها باأكرث مما يظّن موؤّلفه.

للو�صف؛  و�صف  اأو  ال�رشد،  عن  �ــرشٍد  تقدمي  حماولة  يف  اأثــق  ل 

الكتابة،  وفعل  الثقافة  عن  اأفكار  هو  املقال  هــذا  يقدمه  فما 

را بها، وتبعرثت كتبعرث  تفرقت كتفرق ف�صول الرواية، ورمبا تاأثَّ

�صخ�صياتها يف حمنة الوجود.

2

بعينها  بيئة  با�صتعرا�ص  ال�صايجي   حلمود 
)1(

»جليلة« رواية  تبداأ 

هي جزيرة فيلكا الكويتية. الزمن ممتدٌّ من الن�صف الثاين للقرن 

الغناء  الع�رشين.  القرن  من  الثاين  الن�صف  حتى  ع�رش،  التا�صع 

مقام  خادمة  �صاحلة  دي. 
ّ
املتح العلني  وطق�صه  ال�رشد  غالف 

وتراثه  بقيمه  املن�صد  املكان  روح  هما  ح�صينة  وخالتها  اخل�رش 

اأهل  عن  ال�صلة  منبتتني  تبدوان  كلتاهما  الغنائي/الإن�صاين، 

واإيقاع  اأنهما من يحمل تاريخه  باأخرى رغم  اأو  املكان ب�صورة 

بدون  �صدره  من  البهجة  يطلق  اأن  ي�صتطيع  ل  اجلميع  وجــوده. 

كاهنات املعبد اللواتي يقّدمن الطقو�ص الالزمة لل�صعور بالفرح؛ 

منذ  العربية  الثقافات  اأحاطتها  مل�صاحة  العبور  طقو�ص  هي  اأي 

هذا  الرواية عن  اأعلنت  لقد  �صائكة.  باأ�صالك  الظالم  بداية ع�صور 

الدور املحوري ل�صاحلة وح�صينة منذ ال�صفحات الأوىل؛ حيث ظل 

�صادنة  له  اأذنت  العرو�ص، حتى  اأم  الفرح حبي�صا يف �صدر  �صعور 

ال�صعادة باخلروج:

»تهلل وجه اأم العرو�ص وورد اأكرث من ابنتها وراحت تزغرد فقط 

حني باركت لها �صاحلة بقولها »باملبارك اإن �صاء اهلل«.)١٤( لقد 

م�رشوعّية  ل�صعادتها  متنح  �صاحلة  اأن  اإىل  العرو�ص  اأم  اطماأنت 

الوجود. ما متثله �صاحلة وح�صينة ومن بعدهما جليلة منذ بداية 

الرواية هو تعويذة ثقافّية يقبل بها النا�ص بكل تناق�صاتها فهن 

ال�رشف  والأمل،  البهجة  �رش  واللعنة،  الربكة  والغــرتاب،  الأ�صل 

اإذنهّن  بدون  �صدره  يف  يدور  ما  يطلق  اأن  ميكنه  اأحد  ل  والعار. 

وح�صورهّن يت�صح ذلك يف عر�ص اأم غامن التي ل حتبها ح�صينة، 

يف  و�صاحلة.  هي  بدونها  الفرح  ممار�صة  ي�صتطيع  ل  اأحــًدا  لكن 

هذا امل�صهد حتديدا تظهر جليلة امتداًدا مباركا لهما. اإنها ترق�ص 

ابنة اخلام�صة مبا يبهر اجلميع وُيثري م�صاعر  الأوىل وهي  للمرة 

الغرية يف �صدر بنات اأم خليفة. جليلة اللقيطة التي يعرّب ا�صمها 

ت�صمى  اأن  معه  ي�صح  كان  الذي  الجتماعي  و�صعها  نقي�ص  عن 

حتمل  هذا  الإ�صكايل  وبو�صعها  تناق�صاتها  بكل  لكّنها  »ذليلة«. 

اإعالنه.  تتمنى  ما  تخفي  ثقافة  اأزمة  عن  وتعرّب  املكان،  تعويذة 

نحن آتون من الماضي وللمستقبل 
احتماالت من صنع أيدينا

أيمن بكر

 »جليلة« لحمود الشايجي
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باب مقام اخل�رش ملقاة على درجاته كجزء  جليلة وجدت على 

الطق�ص  تدفع  مبهرة  ب�صورة  طفلة  وهي  ترق�ص  اإنها  ثم  منه، 

للتكرار الذي ي�صل به حد الكتمال امُل�ْصِبع؛ اإنها الوريث الطبيعي 

خلادمات املقام: �صاحلة وح�صينة. 

3

لكن، ما الذي تقوله رواية جليلة بني ال�صطور عن الثقافات التي 

العليم يف  الراوي  لت عني 
ّ
الأحداث؟ هل حتو تدور بني جنباتها 

جمتمعات  زوايــا  بني  يتجول  اإن�صاين،  بحث  ك 
ّ
حمــر اإىل  جليلة 

اجلزيرة، بكل ما حتمل من تراكيب ثقافية معقدة وثرية، ليك�صف 

عنها وي�صتعر�ص تناق�صاتها؟ يبدو اأن جليلة تنطق منذ ال�صفحات 

م�صاحات  يف  والدخول  للك�صف  وجــارف  عميق  بطموح  الأوىل 

الرتدد والتوتر يف وعينا ا�صت�رشافا مل�صتقبل جنهله، ولن ت�رشح 

كلرُّ  �صنعه.  م�صوؤولّية  اأمــام  جميعا  لت�صعنا  الرواية؛  خامتة  به 

وحدة �رشدية يف جليلة -اإن جاز لنا تق�صيم الأحداث اإىل وحدات 

الغطاء  وتك�صف  اجلمعي،  العقل  يف  ا  مهمًّ جانبا   
ّ

مت�ص �رشدية- 

برباءة مق�صودة عما ي�صكنه من تناق�صات.

يف م�صهد موجع ياأتي »ُعودة« حل�صينة بخرب موت ابنها خ�صري. 

ولأنها �صادنة ال�صعادة واحلزن، ومو�صع ال�رّش الذي مينح املكان 

احلياة والبهجة واملعنى، جاء موتها مبا يليق بها يف طقو�صية 

الغناء باإن�صاد يبدو كاأمنا  بديعة. مل تبك ح�صينة واإمنا بداأت يف 

الأن�صودة  نف�صه.  الوقت  يف  موتها  عن  واإعــالن  لبنها  نعي  هو 

هي اإعالن ثاٍن و�صاخب عن جليلة/ الوريثة التي حتول رق�صها 

اأكرث  ُتعيد املقاطع  الطق�ص، ما جعل ح�صينة  اإىل جزء من  املبهر 

اأنه طق�ص موتها؛ فما  الذي يت�صح  الطق�ص  من مرة؛ م�صبعة ذلك 

اإن تنتهي من الأن�صودة حتى تغم�ص عينيها مفارقة احلياة. تغلق 

ح�صينة عينيها وتفتح بوابات الأمل يف �صدور اجلميع؛ فموتها هو 

اأنف�صهم.  مع  بها  املحيطون  ميار�صها  قلما  مباغتة  �صدق  حلظة 

حلظة ك�صف لكل ما نوؤمن به، اأو ندعي اأننا نوؤمن به.

تتجلى الأزمة حني يعلن �صيخ امل�صجد اأنه لن ي�صلي على ح�صينة، 

ولن ي�صمح بدفنها يف قبور امل�صلمني راميا اإياها بالكفر. ينف�صح 

دللت  ذات  مواجهة  يف  نف�صها  عن  قوة  كل  وتعلن  الزدواج 

وا�صحة. من يكون هذا ال�صيخ املجهول الذي يقف يف وجه الفرح 

اإنه يبدو للوهلة الأوىل  واحلقيقة ل�صالح اجلهامة والالاإن�صانية؟ 

ن�صخة مبهمة من �صحيالن/ عبد الوهاب موؤذن امل�صجد يف قبيلة 

ال�صيخ عبد اهلل الذي �صيظهر لحقا، وت�صبب يف مقتل العامل بالغناء 

م�صدر الفرحة والبهجة وال�صداقة التي ت�رشب بالطبقات عر�ص 

ة، 
ّ
احلائط. كالهما ينتمي لعامل من القواعد امل�صطحة ال�صلبة الفج

كراهية  من  فيه  يوجد  ما  بكل  ال�صطحي  الدعاء  لعامل  املنتمية 

وممار�صة للكذب والإيذاء وامل�صالح اجلاهلة، و�صنكت�صف بعد ذلك 

ا�صم تكرر  اأو هو  اإىل مكان،  انتقل من مكان  اأنهما �صخ�ص واحد 

 .)٣٢٢  -٣٢٠( بن�رشها  يقوم  التي  الوهابية  دللته  اإىل  لي�صري 

احلقيقة  اإىل عامل  يرتبط كل من وقع عليهم �رش هوؤلء  يف حني 

احلقيقية  الإن�صانية  والقيم  امل�صاحات  ذات  ال�صادقة  الباطنة 

اخل�صيبة العليمة باأعماق الإن�صان.

الرجال  وقــف  اإلــيــه.  اأح�صنت  من  كــّل  ح�صينة  جنازة  يف  خــرج 

يتم  الذي  الإن�صاين  العمق  منا�رشة  على  قادرين  غري  متجمدين 

عودة  با�صتثناء  عينه،  العجز  ليج�صدوا  اأعينهم،  اأمــام  انتهاكه 

الطبال وهزاع ودخيل وعي�صى ال�صماك، يف حني حتركت الن�صاء، 

للمكان،  الثقايف  والإرث  العميقة  الإن�صانية  القيم  حامالت 

حتولت  مبا�رشة.  قلوبهن  من  ت�صدر  التي  احلقيقة  نداء  ليلبني 

لأنها  ي�صميها؛  اأن  الن�ص  اأ�رّش  كما  »موكب«  اإىل  ح�صينة  جنازة 

ملكة املكان وحافظة �رّشه، ولأنها مبوتها و�صعت كل كائن يف 

مع�صكره ال�صحيح... عاريا.

وجدن  حتى  اجلنازة  اجلزيرة  ن�صاء  باتباع  املوكب  اكتمل  لقد   

لدفن  املالئم  املكان  الرجال،  من  قلبه  رق  من  ومعهن  جميعا، 

�صاخبة  الرمزية  ال�صحراء.  يف  وحيدة  �صدر  �صجرة  حتت  ح�صينة 

هنا: لقد بداأ طق�ص موت ح�صينة ب�صوتها هي �صخ�صيا ممتزجا مع 

رق�ص جليلة، ثم اكتمل بالغناء الذي اأحاط جنازتها:

»ما اإن خرج عودة من الباب، وا�صتقرت قدماه راح يقرع على طبله 

اإىل مقام اخل�رش،  تبعته �صاحلة بطارها، اجتهوا  ثابت،  باإيقاع 

 ... وترددها  حتبها  ح�صينة  كانت  التي  الأغــاين  كل  يغنون  وهم 

و�صلوا املقام، لفوا عليه ثالث لفات وهم م�صتمرون يف غنائهم، 

اأعني رجال  اأكملوا متجهني اإىل ال�صحراء. كان هذا كله حتت  ثم 

اجلزيرة الذين ت�صمروا يف اأماكنهم، لكن ن�صاءهم رف�صن الت�صمر، 

لتتبع  راأ�صها  على  عباءتها  ت�صع  الأخــرى  تلو  الواحدة  وراحــت 

موكب ت�صييع ح�صينة« )٣٣(.

4

الفتتاحية  الف�صول  اأن  الن�صرُّ  َيعرُف  ح�صينة؟  تكون  من  لكن 

يحكي  تلكوؤ.  دون  من  الإجابة  القارئ  فيمنح  لل�صوؤال،  توؤ�ص�ص 

العبيد  جتار  اختطفها  منذ  ق�صتها  ح�صينة  ملوت  التايل  الف�صل 

من اأفريقيا، وهي احلرة ابنة الأحرار، لتباع يف �صوق الرقيق. لكن 

الرقيق  تاجر  رامبو  نظر  تلفتان  وجراأتها  املختلفة  �صخ�صيتها 
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الفرن�صي وال�صاعر امل�صهور، ليف�صلها عن قريناتها. ميكن للقارئ 

يلفت  ما  لكن  م�صريها،  اختارت  وكيف  ح�صينة  ق�صة  يتتبع  اأن 

النظر هنا هو ت�صابه عميق يف املنبع الأ�صطوري لكل من ح�صينة 

وجليلة.

اأتت ح�صينة من غياهب جمهولة متاما مثل جليلة، وحملت  لقد 

موهبتها يف �صدرها لتتجلى قدرتها العقلية والروحية الفائقة، 

ال�رش  مذهل.  روؤيــة  بو�صوح  م�صريها  لختيار  اأهال  جعلها  ما 

ما  نف�صه  وهــذا  لالإن�صان،  احلقيقي  العمق  ــروح/  ال القلب/  يف 

الرواية: »�صاحلة ل تعتمد على  بداية  علمته �صاحلة جلليلة يف 

املن�صاأ...  داخلي  اإيقاعها  خارجها،  من  تاأتي  التي  الإيقاعات 

ت�صري  تقوله جلليلة وهي  ياأتي من هنا« هذا ما كانت  »الإيقاع 

اإىل و�صط �صدرها. اإذا ما ح�صيتيه يطلع من هني ما راح تعرفني 

ترق�صني اأبد« جليلة ذات ال�صنوات اخلم�ص ت�صمع �صاحلة بعينيها 

الوا�صعتني اأكرث من اأذنيها. حتفظ ما يقال لها وتن�صاه وتذكرها 

�صاحلة به« )�ص ١٥- ١٦(.

فكرة ال�صل�صال حامل املعرفة/ ال�رش وا�صحة. وهي تقدم نف�صها 

�صادنات  من  اأخرى  اإىل  واحدة  من  ال�رش  ينتقل  خطابّية،  دومنا 

املقام. هل ي�صري الن�ص اإىل خليقة/ بطل/ كائن من نوع خا�ص 

اأفريقيا  هو وريث جينات احلياة يف �صورتها النقية، وخرج من 

حلقات  وتبدو  ال�رش  الن�صاء  حتمل  وملــاذا  احلياة؟  َن�َصاأِت  حيث 

الرجال التي تو�صله لهن غام�صة �صاحبة ك�صحوب ال�صيخ »�رش«؟

5

العمق من عقول  وتقع يف  تغّلف جليلة  والفنتازيا  حر 
ّ
ال�ص عوامل 

بو�صفها  العوامل  تلك  ُي�صدِّر  ل  الن�ص  اأن  �صحيح  �صخ�صياتها، 

واجهة احلدث كما فعل حمود ال�صايجي يف روايته الأوىل »�صيخ 

وراء  الكامنة  القوة  م�صدر  هي  العوامل  تلك  اأّن  اإل  اخلطاطني«، 

الذي  »�ــرش«  ال�صيخ  ربيبة  ح�صينة  وقدراتها.  ال�صخ�صيات  فعل 

منه  تعلمته  وما  نف�صها،  ال�صخ�صية  �صحوب  رغم  ا�صمه،  ي�صري 

املحركة  اخلفية  ال�صحرية  القوى  م�صادر  من  واحد  اإىل  ح�صينة 

بكل  اخل�رش  الإن�صانية.  الأعماق  �صرب  على  والقادرة  لالأحداث، 

العربية،  العقلية  املده�صة يف  التنبوؤية  وقدراته  الرمزي  خمزونه 

وقبل امل�صدرين ال�صابقني اأفريقيا منبع احلياة والأ�رشار وال�صحر 

التي ت�صبه تعويذة يت�رشب طاقتها كل من ولد على اأر�صها. لكن 

هناك عروًقا خفية تربط الأرا�صي املربوكة بع�صها ببع�ص، فمن 

ت�صفها  التي  فيلكا  اإىل  والقوة  ال�صحر  خمزن  متثل  التي  اأفريقيا 

واأر�صته«  اإل  حمتاج  يجيها  ما  مربوكة  »اأر�ص  بقولها:  ح�صينة 

)١٤٨( ميتد اخلري وت�رشي املعرفة مبنطق غام�ص ل تف�رشه �صوى 

طبيعة احلياة التي تاأبى اإل اأن جتد طريقها.

6

دائــر بني  زمــان ومكان، وهو هنا  ال�صلطة يف كل  يــدور �ــرشاع 

فيلكا،  يف  متمايزين  مع�صكرين  وبني  جند  يف  القبائل  م�صايخ 

اأحدهما اإن�صاين حامل لرتاث املكان وفنه وقيمه، والآخر هو ابن 

حتقيق  يف  وعنف  بالإن�صاين،  وا�صتهانة  نفعية،  من  ال�صوق  قيم 

ال�صحراوية؛  بالثقافة  عميق  وعي  عن  جليلة  تك�صف  امل�صالح. 

الثقافات  -ككل  حتمل  التي  واأعماقها  املنظمة،  قوانينها 

اإن�صانية.  طيف  األــوان  من  بينهما  وما  وال�رش  اخلري  الإن�صانية- 

اإن احلوار الذي اأح�صب اأن حمود كان موّفًقا حني اختار له اللغة 

العامّية اخلال�صة كان تعبريا عن نوعني من القت�صاد: اقت�صاد 

وتعابريه  لغته  اخلطاب  باقت�صاد  اأعني  قيم.  واقت�صاد  خطاب، 

يف  جليًّا  كان  ما  العامية،  باللغة  اخلا�صة  بالدللت  املكتنزة 

تكرار �صيغ لغوية بعينها اأ�صفت على الرواية الأجواء ال�صحيحة 

التي تنقل روح الثقافة واملكان »طويل العمر )التي اأ�رشف الن�ص 

)ما  الدبرة  و�ــص  ــدث؟(/  ح )مــاذا  �صار  و�ــص  ا�صتخدامها(/  يف 

البق�صة  الدزة،  الب�صت،  الد�صدا�صة،  ليال(،  )مي�صي  ي�رشي  العمل؟(، 

اجلزيرة  لهجات  بع�ص  هل  ال�صابقة  واملفردات  التعابري  ...الخ«. 
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ا للغة الف�صحى وما عداها  التي اأح�صبها جميعا وريثا �رشعيا حيًّ

من األ�صنة تدخل يف اإهاب ما ي�صمى باللغة العربية. اأما اقت�صاد 

القيم فيتجلى يف العادات والتقاليد التي تعبئ الن�ص من بدايته 

لنهايته؛ اإنها عادات ل ميكن ملن يجهل الثقافة ال�صحراوية بعمق 

اأن يتفاعل معها. من ذلك اأن من يدخل بيتك وي�رشب قهوتك بال 

وكذلك  )�ص ١٢٤(،  طلبه  اإىل  �صتجيبه  اأنك  من  متاأكد  فهو  تردد 

عنا�رش ال�صلطة التي ح�صمت ال�رشاعات على مدى تاريخ اجلزيرة: 

القوة، املال، الأ�صل، واأخريا حب النا�ص اأو خ�صوعهم؛ اأيهما اأ�صهل. 

ومن ذلك اأهمية دهن العود وطريقة ا�صتخدامه )�ص ١٤٠(، وغري 

ذلك مما تخت�ص به احلياة يف اجلزيرة، اإ�صافة اإىل ما جادت به 

الرواية من ا�صتعرا�ص لفنون الرق�ص والغناء. )العر�صة/ ١٤١(

7

التي  مراد،  ال�صيخ  ب�صرية  فيلكا  اإىل  مراد  رحلة  ن�صف  اأن  ي�صح 

ب�صورة  الهاللية  لل�صرية  ال�صهرية  الرحلة  ُي�صبه  ما  على  ا�صتملت 

يغيب  الذي  فار�ص  ولده  �صرية  يف  امتدادها  جتد  �صرية  م�صغرة. 

ُيقّدر له  ياأتي، ورمبا لن  الذي ل  للبطل املنتظر  اأيقونة  ثم يبقى 

اأن ياأتي. ال�صرية ل بّد لها من بطل؛ بطل وحيد ل يدانيه اأحد يف 

�صرية  »جليلة«  تقدم  هل  والعدل.  باحلق  مت�صكه  و�صالبة  �رشفه 

وفار�ص  وح�صينة  مراد  فيه  ميتزج  الذي  الأ�صطوري  الكائن  هذا 

و�صاحلة ومرمي وجليلة؟ الأدوات موفورة لهذا الكائن ذي الوجوه 

املختلفة، من قدرة ج�صدّية ومالّية وروحّية، وهو بطل اإن�صاين له 

خيباته واأخطاوؤه. لكن حركة البطل ذي الوجوه الكثرية كلها رد 

�رشنا  ملا  اإملاح  اأهذا  املبادرة.  بنا�صية  ياأخذ  دوما  ال�رش  فعل. 

اأمام  العاجز  ال�صامت  وقوفنا  من  حتذير  تراه  اأم  جميعا،  عليه 

عجلة التاريخ التي جرفتنا اأو هي على و�صك ذلك؟

8

لكن ماذا عن لغة ال�رشد وا�صرت�صاله امُلربك؟ يبدو اأن �صحر الق�صة 

قد ا�صتوىل على قلم كاتبها، حتى منعه من الت�رشف يف �صياغات 

الن�ص بالخت�صار وجتنب ال�صتطرادات الزائدة؛ ما اأعنيه حتديًدا 

الرتهل  بع�ص  لكن  �صاحرة،  ثرّية  عــوامل  تقدم  جليلة  روايــة  اأن 

الن�ص  اأف�رشه ب�صطوة عوامل  ال�رشد واحلوار فيها، وهو ما  اأ�صاب 

على الكاتب نف�صه، وا�صتطرادها رغما عنه. هل لعبة الرواية هي 

تتبع عوامل انفتحت اآفاقها اأمام عني اخليال بال قيد اأو �رشط من 

اللغة، اأم الجتهاد يف تقدمي تلك العوامل ب�صياغات تخلق اجلمال 

واملتعة وجتتهد يف جتنب الرتهل والتكرار اململ؟

ها هنا م�صكلة؛ فالرواية ت�صدر عن وعي كتابي وتخاطب وعًيا 

كتابيا واإن كانت بقايا ال�صفوية فيه كبرية، من هنا يبدو تقدمي 

كا 
ّ
الوعي ال�صفوي منفلتا من ربقة البناء املدرو�ص العمدي، ومتحر

يراه  اأن  ميكن  ما  وهو  الوقت،  هذا  يف  ال�صفوي  الكالم  بحرية 

البع�ص ميزة واأراها نقي�صة. من ذلك التكرار الذي يربك التقنية 

اأدري  »ال�صت«، ول  ال�رشدية يف و�صف �صاهة يف كل مرة بكلمة 

اأحد �صخو�ص  اإحدى �صخ�صياته كاأنه  العليم  الراوي  كيف يحرتم 

العليم،  الراوي  فكرة  مع  يتناق�ص  ا 
ً
ح�صور حدد  اإنه  بل  الق�صة؟ 

فهو يبدو كاأحد ال�صخو�ص الذين يحبون �صاهة ويحرتمونها ول 

ي�صمرون لها حقدا اأو عداوة! من التزّيد الو�صفي اأي�صا ما يعقب 

به الن�ص اأحيانا على بع�ص امل�صاهد التي تنطق بذاتها ول حتتاج 

وهو  مراد  لل�صيخ   
ّ
مهم موقف  على  الــراوي  كتعقيب  تف�صري؛  اإىل 

التعقيب:  يقول  )خلف(.  رجاله  لأحد  ال�صيخ حمود  ابنة  يد  يطلب 

التاأجيل«  اأو  بالرف�ص  حلمود  فعل  رد  اأية  ح�صم  احلــوار  »وبهذا 

)١٣٩(. اإنه ا�صتطراد �صارح ب�صورة يقدمها امل�صهد دومنا حاجة 

اإليه، لكنه ا�صتطراد املنفعل باحلدث، وبنجاح مراد اأن يوجه دفة 

يظهر  الذي  ال�رشوري  غري  ال�رشح  يبدو  باجتاهه،  املفاو�صات 

اأحيانا يف م�صاهد الرواية كاأنه نافذة خفّية على حلظة الكتابة، 

ا، تعبرًيا عن ا�صتمتاعه 
ً
�ص

ّ
التي انفعل فيها الكاتب م�صرت�صاًل متحم

الذاتي املتولد من �رشٍد �صّيق يت�صكل اأمام عيني خياله.

9

اأو  قيد  بال  الب�رش  بني  املطلقة  للعدالة  متاما  جليلة  تنت�رش  هل 

ل  عنها  يك�صف  التي  بالتناق�صات  ميوج  كاحلياة  الن�ص  �رشط؟ 

اللئيم هو من يخونها هو  وعيه، الأ�صيل هو حامُل القيم والعبد 

الذي  األي�ص هذا بالتحديد ما عربت عنه �صاهة وابنها  و�صل�صاله؛ 

يعرب ا�صمه عن اأخالقه )فار�ص( من ناحية، و�صويرة وابنها الذي 

نذر  فار�ص  )غــامن(؟  احلياة  يف  املفرت�ص  توجهه  عن  ا�صمه  يعرب 

اأخالقا  والده  من  الأ�صل  طبق  »ن�صخة  لأّنه  النا�ص  خلدمة  نف�صه 

وخلقا« )٢٢٥(. اإن المتداد الطّيب لبّد اأن ي�صدر عن اأ�صٍل طيب، 

وهي الفكرة التي ل تختلف كثريا عن قوانني ال�صحراء التي جعلت 

»غامن«  يتحول  ولهذا  واأخالقهم،  النا�ص  ملراتب  ا 
ً
معيار الأ�صل 

اأذيته؛  عن  يتورع  ل  لأخيه  عدو  اإىل  الأ�صل  �صويرة جمهولة  ابن 

ح�صينة  وهابيل؟.  قابيل  ق�صة  من  اأخرى  ن�صخة  اأمام  نحن  هل 

اأ�صول يف حدود  ابنة  واإن يكن بعيدا، و�صاحلة  اأ�صل  ابنة  اأي�صا 

دورها الوجودي، كخادمة للمقام، كما اأن اأبويها )زينب وبالل( 
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ال�صخ�ص حدود  يتجاوز  اإن  ما  كتابعني.  دورهما  مع  متنا�صبان 

يادة حتى تتحكم الأ�صول فيظهر 
ّ
ال�ص دوره وي�صعد نحو م�صاحة 

ا، اإما �رشفا وقوة )فار�ص( اأو 
ً
 اإما ذهًبا اأو نحا�ص

ّ
املعدن احلقيقي

جليلة:  يف  متداخالن  معنيان  لها  الأ�صول  )غامن(.  وعجزا  لوؤما 

الأ�صول البعيدة لل�صخ�ص التي تدل على طيب منبته، والأ�صول اأي 

جمموعة الأعراف التي حتر�ص كل جماعة على اتباعها واحلفاظ 

مو  »هذي  الدللة:  منتهى  يف  الآتية  اجلمل  تكون  هكذا  عليها. 

اأ�صول يا �صويرة«، »الأ�صول تركتها لك ول�صتك  اأ�صول، هذي مو 

�صوى  بال مربر  ال�رش  �صويرة يف  تتمادى   .)٢٤٥/ ٢٤٦( �صاهة« 

»اأ�صلها« الذي ل يردعها حتى عن خيانة رجلها؛ حني نكت�صف اأن 

ابنها عبد الرزاق لي�ص من �صلب ال�صيخ مراد )٢٧٥(. هل امل�صاواة 

هنا بال قيد اأو �رشط؟ نعم رغم �رشوط ال�رشد، فامل�صاواة كما تنطق 

اآخر، هو قدرة كل �صخ�ص على اكت�صاف  بها »جليلة« لها معيار 

الكرا�صي  تنقلب  حر.  مق�صود  واٍع  بقرار  خلريها  والنحياز  ذاته 

ويعاد ترتيبها حني يتم الك�صف عن قوة كل �صخ�ص، هنا ي�صبح 

ا لالأعراف الجتماعية. يقول بالل لبنته 
ً
القيا�ص خمتلًفا ومغاير

�صاحلة: »كل اآدمي بها الدنيا اهلل رزقه قوة، واإذا بتعاملني غامن 

بالقوة اللي يفهمها، وهي قوة تخويف النا�ص بال�رشب وال�صيف، 

رح ت�صريين نف�صه. �صويف قوجت وين« )٢٨٢(.

10

ق، يعد بجاذبية �صاحرة منذ ال�صفحات 
ّ
بناء الن�ص مرهق وم�صو

ما  لكن  الف�صول.  جنبات  بني  منترثة  القارئ  و�صيجدها  الأوىل، 

الأحــداث  بتقدمي  يتالعب  الذي  البناء  اأهو  الن�ص؟  جاذبية  �رش 

وتاأخريها لتبقى قطعة مهمة يف كل حكاياتها منقو�صة عن عمد؟ 

اأم طبيعة ال�صخ�صيات التي تبدو م�صطحة flat للوهلة الأوىل ثم 

تتبدى اأعماقها بتدريج ُمده�ص يف بنائه، وعرب حوارات لها طعم 

املكان ورائحته؟ اأم لعله املكان نف�صه بكل ما يحمله من اأجواء 

اأ�صطورية يعج بها تراث �صحراء جند وجزيرة فيلكا؟ هل ت�صويق 

البناء ياأتي من لعبة اإعادة امل�صاهد الفتتاحية يف نهاية الرواية، 

ليكت�صف  باأجوائها،  حممال  وقلبه  القارئ  وعي  اأ�صبح  اأن  بعد 

مع  وا�صلها  هو  بعيدة  اأغوارا  الفتتاح  م�صاهد  يف  كلمة  لكل  اأن 

ليجرب  الزمن،  �صديدة يف  بر�صاقة  يدور  البناء  اأن  املهم  النهاية؟ 

اإىل نقاط  القارئ على ا�صتعادة ما قراأه يف البداية بعد الو�صول 

معينة من انك�صاف ال�صخ�صيات والأحداث. هل كانت جليلة تدور 

لتخرج  املوؤلف  راأ�ــص  يف  تليفزيوين  م�صل�صل  حلقات  هيئة  على 

يدور  يدور،  البناء  اأن  املهم  رمبا.  ال�صيق؟  املحكم  التقطيع  بهذا 

ب�صورة مدوخة، تدفعنا للتفكري يف امل�صتقبل، اأو لنقل يف الدورة 

القادمة التي ميكن لكل منا اأن يبداأها منذ حلظة ان�صياب الدم بني 

الإن�صانية، وبني غامن  الفن/  الأ�صيل/ اخلري/  جليلة/ املوروث 

الديكتاتور/ قيم ال�صوق/ ال�رش/ النفعية املطلقة.

11

لكل �صخ�ص يف رواية جليلة ن�صيب من ا�صمه ولكن بطرق متنوعة: 

�صويرة،  الوهاب،  �صحيالن/عبد  �صاهة،  بــالل،  زينب،  �صاحلة، 

...الخ. لعبة تقليدية لكنها هنا تدعو حقا  فار�ص، غامن، مهاو�ص 

لل�صخ�صية  خفيا  ظال  يكت�صف  اأو  لغزا  يحل  من  مبنطق  للتفكري، 

عن  غامن  يعرب  األ  ودللتــه.  ال�صم  طيات  بني  باإحكام  خمتفيا 

ال�صعي املحموم نحو الك�صب؟ غريزة انت�صار موؤقت مغرو�صة يف 

الكائن الإن�صاين تلقفتها فل�صفات الراأ�صمالية وحولتها اإىل منهج 

�صوف  باأنه:«عمي  غامن  و�صف  يعرب  األ  الفــرتا�ــص.  حد  عنيف 

وقلب« )٢٨١( عما يتم دفعنا اإليه من عماء �صوق ت�صتهني بالقيم 

املبا�رش  املغنم  اإل يف حدود ما يحقق  والرتاث  والفن  وامل�صاعر 

اأيا كانت العواقب؟ مرمي بعذريتها تف�صح عجز غامن، وحتى حني 

يكون ال�صم غريبا عن املكان مثل مراد الذي مل يكن �صائعا بنجد. 

الأمر ميتد من الن�ص اإىل خارجه، فاأحيانا يلعب بدللة ال�صم كما 

�صبق، واأحيانا اأخرى يكون املق�صود ا�صتبعاد دللت ميكنها اأن 

يف  �صداها  جتد  ب�صيطة  معادلت  نحو  وتوجهها  القراءة  ت�صو�ص 

فيه  النظر  باب  »جليلة«  فتحت  الذي  التاريخ  املنطقة،  تاريخ 

وا�صتخدامه من قبل كتاب الرواية الكويتيني.

12

�صنع  من  كلها  احتمالت،  وللم�صتقبل  املا�صي  من  اآتون  نحن 

اأيدينا الآن هنا؛ هكذا تكلمت جليلة.

هوامش
حمود ال�صايجي، جليلة، الكويت، من�صورات ذات ال�صال�صل، ٢٠١٩. )و�صي�صار اإىل اأرقام ال�صفحات بني اأقوا�ص يف املن(.. 1
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راجاغوباالن راداكريشنا - ترجمة: ربيع ردمان 
كاتب وباحث يمني

ال يجب أن تعزل في شرنقتها بعيدا 
عن العالم وتدفقاته

 النظرية )أو نظرية التفكيك فيما بعد جاك 
دريدا(

يرى اإدوارد �صعيد اأن يف النظرية ما ي�صتدعي العرتا�ص 

 textuality ة
َّ
ب�صفة خا�صة، وهو تعاطيها مع النَّ�صي

الأو�صال  مفّككة  كزمانية  الأوىل  خا�صيتها  واإبـــراز 

ومركزية   ،logocentrism العقل  مركزية  بـ  ُتعرف 

ومركزية   ،phallogocentrism الذكوري  العقل 

ذاتها؛  بحد  واملركزية   ،phonocentrism ال�صوت 

ز للتاريخ، اأو جمال للفجوات 
ّ
اإنها زمانية ل تتيح اأي حي

ة. 
ّ
ولال�صتعادات والنعطافات والنحرافات غري التزامني

البارز تريي  الثقايف املارك�صي  الناقد  وكما هو موقف 

اأي�صا ل يتمتع بالكثري من  اإدوارد �صعيد  اإيجلتون، فاإن 

ال�صرب جتاه مقولة دريدا املاأثورة ال�صهرية ومفادها اأنه 

ما  كل  العقل:  مركزية  �صفحات  عن  خروج  هناك  لي�ص 

نة. وكانت 
ّ
جرى هو جمرد تقليب لل�صفحات بطريقٍة معي

النتيجة اأنه مت و�صم النظرية وحتديدها بو�صفها ممار�صة 

"متوالية  الدهر  اأبد  ت�صوغ  تظل  فالنظرية  ل.  َخرُّ
د التَّ عدم 

على  يكمن  الذي  امل�صتقبل  اأولوية  لفتة  حتت  احلدث" 

القابل  وغري  املحدود  غري  ة 
َّ
النَّ�صي اقت�صاد  يف  الــدوام 

للتحديد. 

التفكيك؟  لدريدا ونظرية  ا 
ّ
هل هذا يعترب نقدا ت�صحيحي

لي�ص هذا بال�صوؤال ال�صهل الذي ميكن الإجابة عنه. فمن 

اإىل  ينتميان  و�صعيد  دريــدا  اأن  ال�صوؤال  ظهر 
ُ
ي ناحية، 

ا منهما ل يوؤمن بوجود 
َّ
املدر�صة الفكرية  نف�صها. واأن اأي

املعرفية  النماذج  عن  نقية  اإيب�صتمولوجية  انقطاعات 

ال�صابقة. على �صبيل املثال، يحاجج �صعيد حماجًة قوية 

بالفعل وجود موقف نظري يعرف  الالزم  لي�ص من  اأنه 

با�صم ما بعد الإن�صانوية post-humanism. ويبدو 

�صعيد اأكرث ثقًة باأنه من املمكن اأن تكون الإن�صانوية اأف�صل 

واأكرث اإن�صانية و�صموًل باملمار�صة حتت ا�صم الإن�صانوية 

من  تتعلم  اأن  باإمكانها  الإن�صانوية  اأن  افرتا�ص  على 

لهذا  ا�صتجابة  نف�صها  ت�صكيل  وتعيد  ال�صابقة،  اأخطائها 

التعلم. اإن ا�صرتاتيجية �صعيد هنا، التي تتلخ�ص يف عدم 

التخلي عن الإن�صانوية ذات املدى الطويل، ت�صبه اإىل حٍد 

واملتمثلة  دريدا  يتبناها جاك  التي  ال�صرتاتيجية  كبري 

 
ٍّ

يف البقاء �صمن �صلطة مركزية العقل ولكن ب�صكٍل نقدي

ة وجود 
ّ
. اإن كال من دريدا و�صعيد يقدران اأهمي

ٍّ
وتعار�صي

وتعيد  الــدوام  على  نف�صها  ت�صكيل  تعيد  �صاملة  تقاليد 

الة 
ّ
الفع ا من ال�صتجابة 

ً
ل نف�صها باعتبار ذلك نوع

ّ
تخي

جتاه تاريخها اجليد والرديء. ولكن عندما يتعلق الأمر 

احلقيقية  الفوارق  تبداأ  الفعلية  واملمار�صات  باملنهجية 

يف الظهور بني الرجلني. 

على  تنطوي  كانت  النظرية  بدايات  اأن  اإىل  �صعيد  ي�صري 

الإن�صانيات  درا�صة  يف  التمرد  ونزعة  ل  التدخرُّ اإمكانية 

المتابعات والرؤى

موقف إدوارد سعيد من »النظرية«

ُ



نزوى العدد 107 يوليو 2021
245

 human الإنــ�ــصــانــيــة  والــعــلــوم   humanities
احلركات  مع  البدايات  تلك  بتزامن  وذلك   ،sciences
لكنها  والــثــورة،  والحــتــجــاج  للتغيري  الجتماعية 

اإىل رطانة وخطاب  القدرة وحتولت  لالأ�صف فقدت هذه 

نف�صها  تعزل  العليا  النظرية  عمليات  اإن  اخت�صا�صي. 

عبء  مــن  م�صوؤوليتها  وتخلي  الــظــريف  التاريخ  عــن 

با�صم  النظرية  فاإن  وليامز  رميوند  راأي  ووفق  التمثيل. 

ا�صتغراقها الذاتي تفقد الفر�صة املتاحة للعمل كم�رشوع 

"احلركات"  مع  وح�صا�ص  ن�صط  حتالٍف  يف  موؤ�ص�صي 

احرتاًفا  النظرية  ت�صبح  حني  الواقع.  عامل  يف  القائمة 

وا�صتحقاًقا و�صكال للرباعة، تفقد األقها النقدي بالإ�صافة 

عن  �صوف�صطائي  مدافع  جمرد  اإىل  وتنحط  �صوتها  اإىل 

ة 
ّ
الو�صع القائم. تعلن النظرية يف اأكرث اأ�صكالها نرج�صي

بحد  والتمثيل  ة، 
ّ
والق�صدي وال�صوت،  املوؤلف،  موت  عن 

ذاته، وبذلك فهي تكتب لنف�صها تفوي�صا مطلقا للحديث 

عن نف�صها يف خطابها امل�صادق عليه مقدما. ويتبدى 

ت�صخي�ص �صعيد احلاد يف القول اإن النظرية تخلق وتدمي 

الواقع.  يف  ب�صيء  تتعلق  ل  زائفة  اأو  متكلفة  تعقيدات 

كتلك  التعقيد؛  من  خمتلفة  اأنواع  بني  دوما  �صعيد  مييز 

ومتثيلية،  وممثَّلة  دنيوية  تعقيدات  تعترب  التي  الأنواع 

وتلك التعقيدات الناجتة عن التلفيقات الزائفة، اأو ملجرد 

الت�صوي�ص املق�صود. وعندما تهيمن على النظرية رطانة 

التخ�ص�ص الثقيلة للغاية والبالغة املنفِّرة، فاإنها ت�صبه 

ري اأو مبالب�ص 
ُ
اإىل حد كبري الإمرباطور وهو يف حالة ع

ع�رشية.

تفتقر  النظرية  عن  ت�صدر  التي  الكربى  الإعالنات  اإن 

متاما اإىل املحتوى، ودعاواها نرج�صية، ولي�صت دنيوية 

ول جتريبية وغري تاريخية متاما. ومن املنا�صب يف هذا 

م به رميوند وليامز كتاب 
َّ
ال�صياق اإيراد التعريف الذي قد

اإدوارد �صعيد "العامل والن�ص والناقد". يقول وليامز عن 

�صعيد: "اإنه ملن دواعي �رشوري اأن اأقراأ ل�صخ�ص مل يدر�ص 

ا فح�صب، بل بداأ اأي�صا يف اجرتاح طريقة تفكري 
ّ
ويفكر ملي

جديدة بالفعل، اإنها طريقة متميزة عن الإعالن عنها". 

فالتمييز الذي ي�صطنعه رميوند وليامز فعليا بني اإثبات 

اأمرا  ميثل  عنه  الإعــالن  جمرد  وبني  ز 
ّ
التمي ذلك  �صحة 

بالغ الأهمية يف حتديد عالقة �صعيد النقدية بالنظرية. 

اإن ما يتطلع اإليه �صعيد ول يجده يف النظرية هو الربهان 

واجلوهر؛ فما يجده هو �صيء اآخر جمرد مواقف متعالية 

جمرد  اأي  ذلــك،  اإىل  ومــا  و�صفي  بعد  ذات  واإعــالنــات 

وهم، وتكرارات متوقعة و�صيغية عن الن�صق واملنهجية 

اإىل  اأي�صا  النظرية  تفتقر  كما  حقيقية.  روؤية  اأي  بدون 

، والظهور الأ�صيل 
ّ
التفاعلي التفكري  ني هما: 

ّ
اأمرين مهم

ملهنية  النهاية  يف  تخ�صع  ة 
ّ
فالنظري بدائل.  �صكل  على 

العامل  مع  التخاطب  عدم  ا 
ًّ
جد ي�صعدها  وج�صعة  طائ�صة 

حكم  اإن  املحكمة.  �رشنقتها  يف  العي�ص  مف�صلًة  باأ�رشه 

ة من ناحية 
ّ
�صعيد اجلوهري على النظرية بكونها حقيقي

اخلا�ص  عاملها  يف  ة 
ّ
حقيقي اأخــرى،  وبعبارة  نظرية، 

ولي�ص يف عامل الظروف الواقعية والتاريخية. واإذا كان 

هذا هو ما ت�صلبت فيه النظرية، فاإن �صعيد ينخرط معها 

يف احلجاج مدافعا عن  ق�صية "الوعي النقدي امل�صاد" 

القادر على املمار�صة والأداء الدنيويني.

انتقال النظرية
ذات  النظرية(  )انتقال  �صعيد من خالل مقالته  ا�صتطاع 

ب�صكٍل جيد عددا من  ح  اأن يو�صِّ والتوقيت اجليد  التاأثري 

"النظرية" وو�صعها وادعاءاتها احلقيقة  الق�صايا حول 

المتابعات والرؤى
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جاءت  النظرية  اأن  الوا�صح  من  والتاريخ.  العامل  اإزاء 

والنقد  الأدب  عامل  يف  لتظل  جاءت  وقد  الأطل�صي  عرب 

ومن  اأدبية؛  نظرية  اإىل  العملي  النقد  حتول  لقد  الأدبي. 

ثم اإىل نظرية نقدية. واأخريا، حتولت النظرية اإىل جمال 

اأهمية فيما  الأ�صئلة  اأكرث  اأحد  م�صتقل خا�ص بها. ولعل 

النظرية  باأ�صول  املتعلق  ال�صوؤال  هو  بالنظرية  يت�صل 

غربية  بال�رشورة  العليا  النظرية  فهل  م�صدرها.  اأو 

ت 
ّ
ثب

ُ
واأوروبية املركز؟ فعندما يتم العرتاف ب�صيٍء ما وي

اإىل مفهوم عاملي  بو�صفه نظرية فهل يتحول بعد ذلك 

التعبري  خالل  من  القول  وميكن  وتاريخي؟  و�صياقي 

العامي: "من اأين تاأتي النظرية؟ وهل من املهم معرفة 

من اأين تاأتي؟ هل احلداثة، مثال، غربية ب�صكٍل قاطع؛ واإذا 

كان الأمر كذلك فكيف ميكن للمرء اأن يقيم �صلة للحداثة 

فرن�صي  تكوين  فوكو  مي�صيل  تكوين  هل  الغرب؟  بغري 

املمكن  من  وهل  انتهاكها؟  ميكن  ل  بطريقة  خال�ص 

جعل اأفكار فوكو ونتائج اأبحاثه تنتقل اإىل اأماكن اأخرى 

اأنها  اأم  ثابتٌة  النظريُة  للظروف املحلية؟ هل  م�صتجيبة 

اأنواع  كافة  له  ت�صكِّ عامل  يف  النتقال  على  قــادرة  غري 

معيارية،  النظرية  هل  املتبادلة؟  والتاأثريات  التدفقات 

اأو ميكن اإعادة التفكري فيها بجدية، اأو اإعادة �صياغتها 

ا�صتجابة ملواقف و�صياقات جيو�صيا�صية خمتلفة  اأ�صال 

بالعالقة  يرتبط  هنا  الأ�صئلة  اأهــم  اأحــد  اإن  ومتنوعة؟ 

وظرفية،  عر�صية  النظرية  فهل  والتاريخ.  النظرية  بني 

ما  ة؟ 
ّ
النقي حقيقتها  با�صم  التاريخ  تتجاوز  اإنها  اأم 

التحليل  اأو  الذي يحدث عندما تنتقل نظرية، كالتفكيك 

بعيدا  بــارت،  رولن  �صيمولوجية  اأو  الالكاين  النف�صي 

اأ�صعف  املوجية  اأطوالها  تغدو  هل  ن�صاأتها؟  اأماكن  عن 

نقطة  عند  بحيث  طويلة  م�صافات  قطعها  عند  واأ�صعف 

ما ل يكون بالإمكان �صماع �صيء؟ هل هناك ا�صتخدام 

ة، اأم اإن النظرية نف�صها ل تزيد ول تنق�ص 
ّ
مثايل للنظري

الأعرا�ص يف وقٍت معني ومكان  عن كونها عر�صا من 

معني؟ هل تنتمي النظرية اإىل مكاٍن ما بطريقٍة اأ�صيلة 

يتم  ممار�صات  جمموعة  من  اأكرث  لي�صت  النظرية  اأن  اأو 

تاريخية  وظروف  مواقع  ويف  خمتلف  ب�صكل  متييزها 

اإىل  �صعيد  اإدوارد  �صعى  التي  الأ�صئلة  خمتلفة؟ هذه هي 

الإجابة عنها. 

كبري؛  حــٍد  اإىل  وا�ــصــحــة  �صعيد  مقا�صد  اأن  ــع  ــواق ال

الغنو�صية  النزعة  ــة  اإزاح يف  يرتكز  اهتمامه  فمحور 

ــادة  واإع بالنظرية  اأحاطت  التي   hermeticism
مو�صعة الأخرية �صمن العمليات التاريخية كما حتدث 

هنا وهناك ويف كل مكان. بعبارة اأخرى، لي�صت حقائق 

اإنها لي�صت اأ�صيلة يف  النظرية �صياديًة ومتجان�صًة، كما 

وتتمثل  لها.  كموطٍن  حتديده  ميكن  بحيث  معني  مكان 

متنقلة.  النظريات  كل  اأن  يف  هنا  املهمة  �صعيد  روؤيــة 

ولي�ص الأمر كما لو اأن هناك نوعني من النظرية، اأحدهما 

والت�صتت  واحلركة  فالنتقال  متنقل.  والآخــر  ثابت، 

والنت�صار اأمور ت�صكل عاملنا الذي ل يعدو كونه عالئقيا 

من  ا�صتثناء  النظرية  تكون  اأن  ميكن  ول  طبيعته،  يف 

اأوروبية؛  اأ�صول  البنيوية  بعد  ملا  يكون  قد  الواقع.  هذا 

لكنها لي�صت باأية حال من الأحوال اأوربية ب�صكٍل اأ�صا�صي 

هناك  توجد  فال  النظرية،  تنتقل  وعندما  نهائي.  اأو 

طفراتها  اأن  من  للتاأكد  حماية  اإجــراءات  ول  �صمانات 

�صتحافظ على اأ�صولها وتبقى و�صيطة بحزم يف الإ�صارة 

اإىل موطنها الأ�صلي. فالنظرية ل تقت�رش على تاريخها 

"الأ�صلي"، بل اإنها تتعر�ص من خالل انتقالها لتواريخ 
وحقائق اأخرى يف العامل بطرق خا�صة.

يعمد �صعيد اإىل جتزئة عملية انتقال النظرية اإىل حلظات 

مت  التي  و"امل�صافة  البداية"،  "نقطة  خمتلفة:  �رشدية 

تواجه  الــظــروف....الــتــي  مــن  "جمموعة  ثــم  قطعها"، 

الفكرة  "حتول  واأخريا  امل�صتوردة"،  الفكرة  اأو  النظرية 

ا�صتعمالتها  بوا�صطة  دجمها(  )اأو  قبولها  جرى  التي 

اجلديدة ومو�صعها اجلديد يف مكانها وزمنها اجلديدين" 

وهذه   .)227  –  226 �ص  والناقد،  والن�ص  )العامل 

الطريقة يف النظر اإىل النظرية تكت�صب اأهميتها اخلا�صة 

يكونون  ما  عــادة  الذين  ال�صتعمار  بعد  ما  نقاد  لدى 

وكذلك  بهم،  اخلا�ص  ال�صتقاق  لظرف  مبــرارة  واعــني 

عموما  املتحولني  واملثقفني  الأقليات  مثقفي  لــدى 

امتالك  عــدم  �صيغة  ب�صبب  بال�صجر  ي�صعرون  الذين 

والتاأثري  النتقال  موتيف  وبتعميم  بهم.  خا�صة  اأدوات 

والقرتا�ص والعرتافات عرب النق�صام بني ال�صيد والعبد 

ر، وفيما وراء هذا النق�صام، يتطلع 
َ
وامل�صتعِمر وامل�صتعم

�صعيد نحو عامل متعدد الأطراف ومتعدد الجتاهات من 

بدايته وحتى النهاية. وخالل ذلك، ي�صعى �صعيد اإىل ح�صد 

مواقع خمتلفة، لي�صت اأي منها �صفحة بي�صاء، ا�صتجابًة 
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من بع�صها لبع�ص يف اإطار عملية تغيري واإعادة ت�صكيل 

وتداخل م�صتمرة.

بتقدمي  يهتم  ل  �صعيد  اإدوارد  اأن  ا 
ً
متام الوا�صح  من 

 
ّ
تعريف نظري �صامل لـ "انتقال النظرية"، بل اإنه مهتم

وجدايل  مق�صود  ب�صكٍل  ل�صتخدامه  املفهوم  بو�صع 

وملواجهة  الهتمامات  من  جمموعة  لتعزيز  وعملي 

اأطراف معار�صة اأو انتقادها. يف البداية ي�رش �صعيد على 

اإ�صفاء الطابع التاريخي على النظرية؛ وبعبارة اأخرى، 

النظرية  بذاتها.  م�صتقلة  دائرة  جمرد  لي�صت  فالنظرية 

ما  لكن  املفيدة،  الكلي�صيهات  تلك  اإىل  اللجوء  هي  هنا 

الذي تفعله النظرية؛ اإن ما تقوم به النظرية ل ميكن اأن 

يحدث اإل يف عامل الظروف املتغرية. فال يجب اأن ُتعزل 

عن  بعيدا  املثالية  من  اخلا�صة  �رشنقتها  يف  النظرية 

ويف  واملتناق�صة.  املتنوعة  وطاقاته  وتدفقاته  العامل 

اإ�رشار �صعيد على اأن اأجندة النظرية هي اأجندة متنقلة 

النظرية ل تتجذر يف  اأن  اأو حتى متاأ�صلة، تاأكيد على 

اأو  الأ�صلي،  املذهب  با�صم  الزرع  وتقاوم  واحدة،  تربة 

املرياث  نظريات  بع�ص  اأو  اجلوهرية،  اأو  الأ�صالنية، 

اأن العامل ماثٌل يف كل مكان،  اأو الإلهي. ومبا  الطبيعي 

اأي هنا وهناك، ويف اأمكنة اأخرى بطرق خمتلفة دائما، 

فاإن النظرية اأي�صا يف حالة من التغري امل�صتمر والتحول 

الذاتي. بعبارة اأخرى، ل يوجد �صخ�ص واحد اأو جمموعة 

نظام  اأو  كممار�صة  النظرية  متتلك  فكرية  مدر�صة  اأو 

معياري خا�ص بها. واإذا كان هناك من يقول بذلك، فاإن 

والفعال  احلقيقي  النظرية  تاريخ  حتقق  اأن  يوؤكد  �صعيد 

من خالل حتولها يف مواقع واأمكنة اأخرى.

جمموعة  اإىل  معني  تاريخ  من  النظرية  تنتقل  عندما 

ر نف�صها، وفق تعبري جيل 
ّ
اأخرى من الظروف، فاإنها تكر

دولوز، على نحو غري مطابق. اإن م�صار النتقال للمفهوم 

اأو للنظرية يجعلنا ندرك كال مما هو م�صرتك وما هو غري 

التمييز  من  كال  �صعيد  يعار�ص  احلالتني.  بني  م�صرتك 

ة، والفهم 
ّ
ة التطبيقي

ّ
ال�رشيح بني النظرية البحتة والنظري

ميكانيكيا  جت�صيدا  باعتباره  لـ"تطبيقها"  الربناجمي 

للنظرية، ف�صعيد يفهم النظرية على اأنها جزء ل يتجزاأ من 

�صعيد،  ح  ويو�صِّ للعامل.  و"الدنيوية" التاريخية  التاريخ 

ولو�صيان  لوكات�ص  جلورج  كال�صيكية  ظرفية  قراءة  يف 

اأثناء  النظرية  بها معنى  يتغري  التي  الكيفية  غولدمان، 

عن  يرد  ومل  اأخرى.  اإىل  تاريخية  و�صعية  من  انتقالها 

�صعيد اأي تلميح اإىل ما اإذا كانت نظرية لوكا�ص �صحيحة 

واأ�صيلة واأن نظرية غولدمان مغلوطة و�صيئة، اأو العك�ص، 

�صهادتني  ميثالن  النظريني  املوقفني  اأن  اإىل  اأ�صار  بل 

على �صياقني تاريخيني خمتلفني )اإدوارد �صعيد، تاأمالت 

يف املنفى(.

المصدر

. 1 R. Radhakrishnan، A Said dictionary، Wiley-Blackwell، )2012(، p 
133-137.
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حسونة المصباحي
روائي ومترجم تونسي

شارل بودلير ُمقّدما وُمترجما ادغار 
ألن بو 

العام  مبرور مائتي عاٍم على ميالد    حتتفل فرن�صا هذا 

وؤ�ص�صا 
ُ
م  

ّ
ــد

َ
ــع

ُ
ي ــذي  ال  )1821-1867( بــودلــري  �ــصــارل 

العامل  يف  بل  فح�صب،  بــالده  يف  ل  ال�صعرية  للحداثة 

ال�صعرية  مبجموعته  ا�صتهر  العربي  العامل  ويف  باأ�رشه. 

اأكرث من  اإىل املحاكم  ته 
ّ
"اأزهار ال�رش" التي جر ال�صهرية 

العامة"،  لالأخالق  �صيئة 
ُ
و"م "خليعة"،  باعتبارها   مرة 

العقل ولكّل تعّفنات  بـ"م�صت�صفى لكّل اختاللت  و�صبيهة 

ال�صاعر  هذا  به  متيز  الذي  الآخــر  اجلانب  اأما   .
القلب")1(

العربية.  ثقافتنا  يف  جمهول  و�صبه  ورا 
ُ
ْغم

َ
م يــزال  فال 

ويتمثل هذا اجلانب يف املتابعة النقدية اجلادة والذكية 

الفنانني وال�صعراء والكتاب    بها بودلري كبار 
ّ

التي خ�ص

هوغو،  وفيكتور  وبالزاك،   ، ديالكروا  اأمثال  ع�رشه  يف 

ليل،  دو  ولوكنت  بنفيل،  دو  وتيودور  غوتييه،  وتيوفبل 

األن  اإدغار  الأمريكي   وال�صاعر   الكاتب  اأّن  اإل  وغريهم. 

من  نقدية  بعناية  حظي  الذي  هو   )1809-1949( بو 

الآخرين. وهو مل  ال�رش" اأكرث من جميع  "اأزهار  �صاحب 

يكتف فقط بتقدميه اإىل القراء يف بالده، بل قام برتجمة 

اأعماله الق�ص�صية. 

فرتة  يف  بو  األن  اإدغــار  اكت�صف  قد  بودلري  �صارل  وكان 

ة من م�صريته الإبداعية. وكان اآنذاك  يف الثالثني 
ّ
لي

َ
ْف�ص

َ
م

املناه�صة  للثورات  �صاندا 
ُ
م كــان  اأن  وبعد  عمره.  من 

تعاطفا 
ُ
وم والدميقراطية،  باحلرية  واملطالبة  لال�صتبداد، 

1772-( فورييه  �صارل  ال�صرتاكي  اأفكار  مــع   بقوة 

 املدافعني عن 
ّ
 عن ذلك لي�صبح من  اأ�صد

َ
ع

َ
تراج  ،)1837

جوزيف دو ما�صرت)1821-1753( الذي ا�صتهر مبعاداته  

ومنظريها.  زعمائها  ولأفكار  الفرن�صية،  للثورة  امُلطلَقة 

ويف تلك الفرتة التي كان املفكرون والفال�صفة والكتاب 

ة، 
ّ
�صيدون بالنه�صة ال�صناعي

ُ
دون التقدم، والرقي، وي

ّ
ميج

والتكنولوجيا،  العلوم  جمال  يف  اجلديدة  وبالخرتاعات 

�صخر  �صارل بودلري من كل ذلك قائال: "لي�ص هناك ما هو 

اأكرث عبثية وفقدانا للجدوى مثل التقدم. اإذ ما فائدة هذا 

ت�صاويا مع نف�صه، اأي 
ُ
التقدم ما دام الإن�صان يظل دوما م

اأّنه �صخر  . كما 
)2(

اأبدا ته، وعنها ل يتخلى 
ّ
ثا بوح�صي

ّ
َت�َصب

ُ
م

الثورة  باأن  قائال   الثورة   اجلمهوري، ومن   النظام  من 

"حني  وم�صيفا:   ،
الأبرياء")3( ُة 

َ
ح

َ
"مْذب احلقيقة  يف  هي 

 
ُ
اأعلم فاإين  اجلمهوري  للنظام  �صانًدا 

ُ
م اأكــون  باأن  اأْقبُل 

ودائما،  الثورة،  حتيا  نعم،  بعينه.   
ّ
ال�رش اأرتكب  اأين  جيدا 

ا...
ً
َغّفال ول خمدوع

ُ
رغم كل �صيء. غري اأيّن مل اأكن اأبًدا ل م

فاأنا اأقول: حتيا الثورة مثلما اأقول: يحيا اخلراب، ويحيا 

املوت.  ويحيا  العقاب،  ويحيا  التكفري،  ويحيا  الدمار، 

اأكره  اأنني ل  اإّل  اأكون �صحية،  اأكون �صعيدا حني  و�صوف 

اأن اأكون جالدا")4(

عرف يف فرن�صا �صمن حلقات 
ُ
وكان اإدغار األن بو قد بداأ ي

"بالتيمور" يف  قليلة من وفاته يف  �صنوات  قبل  قة  
ّ
�صي
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ال�صابع من �صهر اأكتوبر-ت�رشين الأول 1849. فقد ُن�رشت 

 La(  بع�ص الرتجمات لق�ص�صه يف �صحف وجمالت مثل

 ،)Quotidienne –3 - 4-Decembre 1844
ترجمة  اأ�صدرت  التي   Démocratie pacifiqueو

لق�صة "القط الأ�صود". وقد اأجنزت تلك الرتجمة �صيدة من 

اأ�صول بريطانية تدعى اإيزابيل مونييه. وهي متزوجة من 

مدير املجلة املذكورة املعروف بدفاعه عن اأفكار �صارل 

 ": فورييه ال�صرتاكية. ويف مقدمة الرتجمة، كتبت تقول 

تقل�صت  مدى    
ّ

اأي اإىل  ُنربز  لكي  الق�صة  هذه   
ُ
م

ّ
نقد نحن 

بُلوا 
ُ

العتبارات الغريبة للمدافعني عن النحرافات التي ج

ة للدفاع عن هذا النحراف الذي 
ّ
عد

ُ
عليها . وهنا ق�صة م

ي�صقط، والذي ل يجروؤ املوؤلف رغم اأنه �صابح يف فانتازيا 

 
ُ
تعرب �صخ�صيته  يجعل  اأن  بعد  اإّل  ت�صمينه  على  اخليال، 

.ومعنى 
والعربدة")5( ال�صكر  يف  اأم�صتها  عديدة  �صنوات 

عندما  النية  �صيئة  كانت  مونييه  ازابيل  ال�صيدة  اأن  هذا 

قامت برتجمة تلك الق�صة؛ اإذ اإن هدفها مل يكن التعريف 

م�صبوق   وغري  جديد،  فّني  اأ�صلوب  له  ككاتب  ب�صاحبها 

من  كرمز  به،  والت�صهري  لإدانته،  بل  الق�صة،  جمال  يف 

رموز الرجعية الفكرية والأدبية. ورمبا لهذا ال�صبب  اأبدى 

بودلري،  �َصَغفا كبريا باإدغار األن بو،  واإليه اجنذب  بقوة 

هو الذي كان اآنذاك يف اأوج نفوره من كل ما ميت ب�صلة 

لالأفكار الثورية وال�صرتاكية. لذا راح يبحث هنا وهناك 

�ص 
ْ
عن كل اأثر له، وعن كل ما ميكن اأن ي�صاعده على  الغو

يف عامله العجيب الغريب. والق�صة الأوىل التي قراأها له 

كانت كافية لكي يعتربه كاتبا كبريا. لذلك �صوف ين�صغل 

باعتباره  عاما  ع�رش  ثمانية  مدى  على  وباأعماله  به 

"�رشيكا له يف الإبداع"
الدرا�صات  مركز  موؤ�ص�ص    )W.T.B andy( وي�صري 

ال�رش"  "اأزهار  �صاحب  معرفة   اأن  ببودلري  اخلا�صة 

لها  اتقانا  ازداد  اأنه  اإّل  َفة" 
ّ
�رَش

ُ
"م كانت  �صك�صبري  بلغة 

يحر�ص  كــان  فقد  بــو.  األــن  ــار  اإدغ عــامل  اإىل  َنَفَذ  حاملا 

على الت�صال بالأمريكيني املقيمني يف باري�ص  بهدف 

كانت  التي  واملجالت  ال�صحف  من  اأعداد  على  احل�صول 

قد ن�رشت ق�ص�صا  واأ�صعارا له . وبعد اطالعه  عليها كتب 

فرباير- بتاريخ   )Armand Fraisse( �صديقه  اإىل 

ق�ص�صا  وجــدت  ...لقد  �صدقني  يقول:"   1860 �صباط 

اأّنها  �ْصبهها، غري 
ُ
ي وق�صائد كنت قد فكرت يف كتابة ما 

اإنهائها  اأمتكن من  فلم  ة يف ذهني 
َ
م

َ
ه

ْ
ب

ُ
وم ظلت غام�صة 

على الوجه الأكمل مثلما فعل هو )يق�صد اإدغار األن بو( . 

�صي له، و�صربي الطويل للتعريف 
ّ
وذلك كان م�صدر حتم

به". لذلك اعترب النّقاد وموؤرخو الأدب اأن اكت�صاف بودلري 

اكت�صاف  عن  ووزنا  اأهمية  تقل  ل  بو  األن  اإدغار  لأعمال 

اأنطوان غالن لـ"األف ليلة وليلة" قبل ذلك بثالثة قرون.

باأعماله،  و�صغفه   ، بو  األــن  لإدغــار  �صه 
ّ
حتم دلئــل  ومن 

تنّقال 
ُ
م م�صاء،  �صباحا  باري�ص  يف  يطوف  بودلري  كان 

بني  املكتبات واملقاهي واملطابع بهدف العثور على ما 

ي�صطدم  حني  غا�صبا  ينتف�ص  وكان  عنه.  بحوثه  رثي 
ُ
ي

�صاحبه.  يجهل  بريطاين  اأو  اأمريكي  �صحايف  اأو  بنا�رش 

وكان ي�صيح يف وجه هوؤلء :" اأية حياة بائ�صة تعي�صونها 

معرفتكم  وعدم  بو(،  األن  اإدغار  )يق�صد  له  جهلكم  ب�صبب 

اأ�صدقائه باأنه رافقه ذات  اأحد  بتف�صيل حياته". ويروي 

حيث  بباري�ص   )Capucines( ة 
ّ
بجاد فندق  اإىل  مرة 

 بالأدب. وعند الدخول اإىل غرفته، 
ّ
هتم

ُ
 م

ّ
قيم اأمريكي

ُ
كان ي

كان الرجل يف �رشوال ق�صري، وقمي�ص، وحوله  عدد كبري 

من الأحذية. ومن دون اأن مينحه فر�صة ارتداء ثيابه، راح 

بالقول  اكتفى  الأمريكي  اأن  اإّل  بالأ�صئلة؛  ه 
ُ
طر

ْ ُ
مي بودلري 

باأن اإدغار األن بو "كائن غريب يف �صلوكه ويف كتاباته"، 

ة �صاقة"  فلما �صمع ذلك،  ا�صت�صاط 
ّ
واأن احلوار  معه " عملي

بودلري غا�صبا  وغادر من دون اأن  يودع  الأمريكي. ويف 

املدارج قال ل�صديقه :"اإن يانكي تافه وغبي".

األن بو فهو  الآخر على حتم�ص بودلري لإدغار  الدليل  اأما 

ثالثة  يف  �صدرت  ق�ص�صه  جلّل  بديعة  لرتجمة  اإجنــازه 

لدى  هائال  اإقــبــال  الرتجمة  تلك  لقــت  وقــد  جمــلــدات.  

القراء، خُمّفَفة عنه  بذلك اآثار اخليبة املرة التي اأ�صابته 

الرتجمة  تلك  ال�رش". وعن  :"اأزهار  اإ�صدار جمموعته  عند 

علق الناقد اإميل �صوفاليه قائال:" لقد قراأت لل�صيد �صارل 

ق�صائد  ال�صحف  بع�ص  ويف  طائرة،  اأوراق  على  بودلري 

اأّل   
ُ
متنيت قد  وكنت  ومتميز.  اأ�صيل  �صاعر  اأنه  على  تدّل 

مرموقة بني من ميكن  مكانة  لنف�صه  يجد  اأن  يتاأّخر يف 

التنويه بهم. وعلينا اأن ن�صري اإىل اأن بودلري قد انقطع عن 

كتابة ال�صعر ليهتم بالنرث. ونحن ُندين له برتجمة ق�ص�ص 

اليوم  البديعة هي  األن بو. وهذه الرتجمة  خارقة لإدغار 

يف متناول القراء". 

املقالت   من  العديد  بودلري  ن�رش  الرتجمة،  جانب  واإىل 
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األن  باإدغار  للتعريف   الكبرية  الفرن�صية  ال�صحف  يف 

عاجلوا  الذين  وال�صعراء  الكتاب  �صمن  اإياه  وا�صعا  بو، 

اأعمالهم ق�صايا فل�صفية عميقة مثل ديدرو، وغوته،  يف  

اأن �صوء احلظ كان باملر�صاد له  اإّل  وهوفمان، وبالزاك؛ 

الر�صيف.  على  ًتا 
ّ
مي نهايتها  وحتى  م�صريته  بداية  منذ 

ومثل كل �صحايا احلظ العاثر، عا�ص اإدغار األن بو حياة 

يظفر  فلم  والتهمي�ص  واحلــرمــان،  بال�صقاء،  مو�صومة 

نهايته  قارنا 
ُ
وم الكتابة.  احلب، ول يف  بال�صعادة ل يف 

كتب  اأي�صا،  هي  املاأ�صاوية  بالزاك  بنهاية  املاأ�صاوية 

يف  بالزاك  �صقوط  من  قليلة  �صنوات  :"قبل  يقول  بودلري 

طلقا �صكاوي واأنات بطل كانت ما تزال 
ُ
الهاوية الأخرية م

األن بو الذي  اإدغار  اأعمال كثرية لإجنازها،  �صقط  اأمامه 

يقا�صمه الكثري من املوا�صفات، �صحية موت فظيع. واإن 

كانت فرن�صا قد فقدت واحًدا من عظماء عباقرتها؛ فاإن  

ا، وفيل�صوفا 
ً
اأمريكا فقدت هي اأي�صا روائيا، وناقدا، و�صاعر

مل تكن جديرة به". واأ�صاف بودلري قائال :"كثريون هنا 

كثريون  اآخرون  بو.  األن  اإدغار  موت  يجهلون  فرن�صا  يف 

يكتب  وثــري،  اأنيق  �صاب،  "جانتلمان"  اأنه  ظّنوا  اأي�صا 

قليال، ويتناول موا�صيع  اأ�صياء غريبة ومرعبة يف اأجواء 

لية و�صاحكة، واحلقيقة هي عك�ص كل هذا متامّا".
َ
�ص

ُ
م

بو،  األن  اإدغار  �صخ�صية  البارزة يف  تعر�صا  اجلوانب 
ْ
�ص

ُ
م

:"حياة بو، وعاداته، وطرقه، وكيانه،  كتب بودلري يقول 

َتما 
ْ
ع

ُ
م لنا  يبدو  �صخ�صيته  نات 

ّ
مبكو يت�صل  ما   وكــّل 

�صيئا يف نف�ص الوقت. فقد كان �صخ�صية فاتنة وغريبة 
ُ
وم

بحزن  مو�صوما  كان  ة، 
ّ
البداعي اأعماله  ومثل  الأطــوار،  

لي�ص بالإمكان حتديد كنهه. وعلى اأية حال، كان موهوبا 

التمارين  كل  على  اإقبال  اأظهر  و�صابا  املقايي�ص.  بكل 

�صبيهتني  ويدين  ب�صاقني  قامته،  ق�رش  رغم  الريا�صية 

املراأة   بنعومة  اأي�صا  يتحّلى  وكان   . امراأة   
ْ

ويدي ب�صاقي 

ولطفها. مع ذلك كانت له قوة الرجولة و�صالبتها. ويف 

ثريا الده�صة والإعجاب. 
ُ
�صبابه، ربح مباراة يف ال�صباحة م

 من ترغب يف اأن ت�صتخرج منهم اأ�صياء 
ُ
لكاأن الطبيعة َتهب

خارقة،  حيوية مثل تلك التي تهبها لالأ�صجار التي تكون 

ع".
َ

رمًزا للحداد والوج

بودلري  كتب  اأمــريــكــا،  يف  الأدبــيــة  ــاط  ــص الأو� ْنتقدا 
ُ
وم

ة وعجوزا يف نف�ص الوقت، ترثثر اأمريكا وتهذي 
ّ
يقول:"فتي

 عدَد �صعرائها؟ اإنهم 
َ
ح�صي

ُ
ب�صخاء كبري. من باإمكانه اأن ي

نقادها؟  وال�صحف.  املجالت  يحتلون  وهــم  كثريون، 

من  مب�صتوى  وف 
ُ

ج بالغيني  لها  اأن  تعتقدوا  اأن  ميكنكم 

القدمي،  باجلمال  الفنان  ذّكروا 
ُ
ي اأن  تهم 

ّ
هم

ُ
وم عندنا،  هم 

اأخالقية هدفه، وعن قيمة  اأو روائي عن  وم�صاءلة �صاعر 

�صنون 
ْ
ح

ُ
ي ل  اأدبــاء  هنا،  كما  هناك  ونواياه.  توجهاته 

الكتابة من دون ارتكاب اأخطاء فظيعة. وما يقومون به 

جى 
ْ
ل ينتمي اإىل الأدب، بل هو ن�صاط عبثي، ل فائدة  ُتر

ْنَتحلون بغزارة،  ونقاد نقاد. ويف هذا الغليان 
ُ
منه. وهم م

املادية،  باملهارة  املفتون  العامل  وهــذا  ـــرداءة،  ال من 

-ف�صيحة من �صنف جديد لفهم عظمة ال�صعوب الك�صولة-

للحياة،   العا�صق  للمفاجاآت،  النهم  املجتمع  هذا  ويف 

خ�صو�صا تلك احلياة املو�صومة بالإثارة امل�صتمرة، ظهر 

رجل، وكان عظيما لي�ص فقط ب�صبب دقته امليتافيزيقية، 

هج ملفاهيمه، وعمق حتليله، واإمنا 
ْ
واجلمال املرعب وامُلب

هو عظيم اأي�صا ب�صعة خياله، وبغزارة اأحالمه. وخُمتنقا 

اإحدى  باأجواء احلياة املادية يف بالده، كتب يف مقدمة 

الأحالم  اأن  اآمنوا  للذين  الكتاب   :"اأهدي هذا  جمموعاته 

هي جوانب الواقع الوحيدة". وي�صيف بودلري قائال:" ويف 

ود احتقاره للدميقراطية، 
ُ
ع

ُ
البع�ص من ق�ص�صه، اأطلق بو  ر

ونفوره منها، ومن احل�صارة، والتقدم ". 

وكان  بو.  األن  اإدغــار  ب�صعر  اأي�صا  مفتوًنا  بودلري  وكان 

وراء  الرومان�صية يف  ّثل  احلركة 
ُ

الذي مي الوحيد  يعتربه 

املحيط  الأطل�صي. وهو يرى اأنه يتفوق �صعريا على ال�صعراء 

دو  واألفريد  لمرتني  خ�صو�صا  بالده  يف  الرومان�صيني  

اأ�صلوبه  اأول اأمريكي يجعل من  مو�صيه. وهو  بالن�صبة له 

من  جوهرة  مثل  "لمع  و�صعره  ة. 
َ
ع

ّ
طي اأداة  ال�صعري 

فاإنه  امُلعّقَدة  الإيقاعات  ل  يف�صّ اأنه  و"رغم  الكري�صتال"، 

يتو�صل رغم ذلك اإىل ان�صجام بديع يف بنية الق�صيدة". 

ُق بودلري اإىل ق�صيدة "الغراب" التي حققت  لإدغار 
ّ
ويتطر

األن بو �صهرة كبرية يف عامل ال�صعر، التي �صيقوم �صتيفان 

اأن  يرى  وهو  موليري.  لغة  اإىل  بنقلها  بعد  فيما  مالرميه 

ُز بعمق فل�صفي عميق. 
ّ
مو�صوعها  يبدو ب�صيطا لكنه يتمي

ففي ليلة ا�صتدت فيها العوا�صف والأمطار، ي�صمع طالب 

وحني  غرفته.  باب  على  ثم  النافذة  على  طرقات  �صاب 

الباب، يجد غرابا م�صكينا جذبه نور امل�صباح يف  يفتح 

ذلك الليل احلالك الظالم. وكان ذلك الغراب قد تعلم الكالم 

عند �صيد كان قد قام برتبيته وتروي�صه. والكلمة الأوىل 
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اأحا�صي�ص  الطالب  لدى  اأيقظت  منقاره،  من  انطلقت  التي 

وم�صاعر واأفكارا كانت نائمة يف اأعماق اأعماقه. وها هو 

تة، وطموحات خائبة، وحياة ته�ّصمت اأكرث 
ّ
يتذكر امراأة مي

البارد  الليل   يف  يتدفق  الذكريات  نهر  مرة...ويظل  من 

"الغراب"  ق�صيدة  اأبيات  باإن  بودلري  ويقول  املوح�ص... 

تنزل الواحدة بعد الأخرى مثل "دموع رتيبة".

وي�صري بودلري اإىل اأنه وجد يف �صعر "�رشيكه و�صنوه يف 

الإبداع " ما ين�صجم مع روؤيته ال�صعرية.  فاملبداأ احلقيقي 

لل�صعر  بالن�صبة له هو بكل ب�صاطة  الطموح الإن�صاين نحو 

اجلمال يف اأ�صمى �صورة له. وقد يكون الهدف من ال�صعر 

ال�صيقة  امل�صالح  عن  الرتفاع  على  الإن�صان  م�صاعدة 

وال�صغرية، خ�صو�صا املادية منها، غري اأن ذلك ل يعني 

ال�صورة،  هذه  على  كان  فاإن  اأخالقيا.  هدفا  لل�صعر  اأن 

�صيًئا  ا 
ً
�صعر النهاية  ليكون يف  ال�صعرية   ْفقُد قوته 

َ
ي فاإنه 

َد 
ّ
ــد ُه ولــو  حتى  لل�صعر  ميكن  ول  روح.  ول  طعم  بــال  

لقيم  وحامال  للعلم،  ناف�صا 
ُ
م يكون  اأن  والذبول  باملوت 

عالقة  ل  احلقيقة  لأن  احلقيقة؛  يبتغي  ل  وهو  اأخالقية. 

 به الأغنية من جمال، ومن 
ُ
لها بـ"الأغنية". فكل ما َتّت�صم

ونفوذها  �صلطتها  احلقيقة  عن  َتْنَزُع  عذوبة،  ومن  رقة، 

خالل  ومن  ال�صعر،  وبوا�صطة  و�صالبتها…  وبرودتها 

�ص 
ْ
د

َ
ال�صعر واملو�صيقا اأي�صا، تتمكن الروح الإن�صانية من ح

القرب. وعندما تثري ق�صيدة  اإ�رشاقات ما بعد  وا�صت�رشاف 

بديعة الرغبة يف البكاء، فاإن الدموع لي�صت نتيجة اإفراط 

احلقيقة حزنا عميقا،  تعك�ص يف  واإمنا هي  املتعة،   من 

نجْز. لذا هي ترغب يف 
ُ
ْل ومل ي

َ
ْكَتم

ُ
ة فيما مل ي

ّ
ْنفي

َ
وطبيعة م

احل�صول فورا على "اجلنة يف الأر�ص".  

  بودلري لرتجمة ثالثة جملدات من ق�ص�ص 
َ

�ص
ّ
لكن مَل حتم

اإدغار األن بو، ومل يفعْل ذلك مع �صعره؟ 

لقد اأ�رشنا �صابقا اأن  �صاحب "اأزهار ال�رش" كان يعترب منذ 

حلظة اكت�صافه له، اأن اإدغار األن بو "�رشيكه و�صنوه" يف 

والأفكار   والعواطف  الو�صائج  تلك  يتبادل  معه  الإبداع.  

التي  الأزمنة  عن  النظر  بقطع  املبدعون  يتبادلها  التي 

لون  وعــن   بها،  كتبوا  التي  اللغات  وعن  فيها،  عا�صوا 

ر اأن ما اأجنزه يف جمال ال�صعر  كاٍف 
ُ
ب�رشتهم. ولعله �َصع

و اإليه. اأما يف جمال الق�صة 
ُ
م

ْ
�ص

َ
لإر�صاء ما كان يطمح وي

ا يف 
ً

�ص فراًغا ونق�ص
ّ
عو

ُ
فقد وجد لدى اإدغار األن بو ما ي

مبتعة  ق�ص�صه  ترجمة  على  اأقبل  لذا  الإبداعية.  م�صريته 

وحما�ص كما لو اأنها  الق�ص�ص التي  كان  يبتغي ويتمنى  

الق�ص�ص  لتلك  رائعة  �صياغة  الرتجمة  فكانت  كتابتها.  

يف لغة موليري. 
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طارق إمام
كاتب مصري

أشباٌح ذاتية االنعكاس

واحدة يف  دفعًة  يخو�صها حامت حافظ  مغامرات  حزمة 

ر 
ّ
روايته الأحدث "كقطة تعرب الطريق". لي�ص فقط لأّنه قر

"غري م�رشية" على  رواية  يقدم  اأن  دم،  مبدئيًا، بربودة 

م�صتوى الف�صاء واملكان وال�صخو�ص، فحتى اجرتاء كهذا 

ل يعدو اأن يكون واحداً من خيوط املقامرة.  

يف الرواية، ال�صادرة موؤخراً عن الدار امل�رشية اللبنانية 

"املوؤلف"  يطاأ  مل  رمبا  التي  الأمكنة  تنه�ص  بالقاهرة، 

بال�صفرات  وملتب�صًة  متناهية،  بدقٍة  مو�صوفًة  اأغلبها، 

واأفكار  واأديــان  جن�صيات  رهط  بني  املرتاوحة  الثقافية 

الأ�صعب  عليها.  ترتدد  اأو  الأمكنة  هذه  تقطن  وطبقات 

با�صتذكاٍر  لهجات،  لغط  من  تتخّلق  التي  احلوارية  هو 

دقيق حد اأننا نتنقل مثاًل بني الفروق بني لهجات درعا 

ال�صورية،  هي  واحــدة  لهجٍة  اإطــار  يف  ودم�صق  وحم�ص 

ف�صاًل عن األ�صنٍة اأخرى.

الإبداعية  العملية  ت�صري  اإذ  اأخــرى،  مغامرة  تنه�ص  هنا 

ة، مرتدًة من الفرتا�ص للواقع. 
ّ
هذه املرة يف حركة عك�صي

لي�صت اخلربة املعي�صة فقط ما ينتج مرويًة "واقعية".هذا 

ما اأفرت�ُص اأنه من بني اأ�صباب حامت حافظ للنهو�ص بهذه 

للبنى  وميكن  الواقع،  اأفكار  هو   
ّ
احلقيقي الواقع  الرواية. 

ومتنحها  بل  التحتية  بناها  تبتعث  اأن  الفن  يف  الفوقية 

رواية  من  يجعل  ما  والإيهام،  التج�صد  على  فائقة  قدرًة 

انعكا�صًا  اأنه لي�ص  النب�ص رغم  حامت حافظ ن�صًا مكتمل 

مبا�رشاً ملاأزٍق معي�ص ميكن عربه البحث عن "املوؤلف" يف 

اأحد اأبطاله بطريقة النقاد املدر�صيني. 

نحن اأمام رواية مو�صوعها "العامل"، بهذه الب�صاطة وبذلك 

الباختيني،  بالق�صد  ة 
ّ
حواري كرنفالية،  رواية  التعقيد، 

را�صخة  ات 
ّ
هوي جدل  على  تنه�ص  احلوارية  هذه  وليت 

اأمام  مهمتها  من  ب 
ِّ
ُت�صع لكنها  نقية،  األ�صنة  اأو  حتى 

 
ٌ

هويات جروحها:  هي  هنا  ال�صخو�ص  فهويات  نف�صها، 

طفلة  من  التعريف،  على  ع�صية  ممزقة،  قلقة  مراِوحة، 

ردها  اأن   
َّ
حد الن�ص،  عجائز  اأعتى  اإىل  "ليلي"  اخلام�صة 

كرد  بال�صبط  العبث،  من  يغدو �رشبًا  الأ�صلية  ملنابعها 

مبل�صق،  الأ�صلي  ملوطنه  اإىل  احليوان  حديقة  يف  كائن 

لد وميوت يف خارطٍة ل ينتمي لها، هذا اإن اأدركها.
ُ
فيما و

محكيٌة تعبر الطريق
يجرتح حامت حافظ بنيًة خطرة �صّقت الرواية اإىل ق�صمني 

رواية  اأحدهما ع�صبه  عنيف:  ت�صاوق  عدم  على  يلتئمان 

اأ�صوات، والثاين مي�صك به ال�صارد العليم. من جهة هناك 

من  الأ�صوات  روايــة  متثله  ملا  الق�صوى  الن�صبية  ية 
ّ
حد

لأحادية  راديكايل  ودح�ص  الروائية  الواقعة  يف  ت�صكيك 

املقابلة  اجلهة  ويف  "احلقيقة"،  ومعها  النظر،  وجهة 

تنه�ص يقينية وجهة النظر املركزية لل�صارد العليم التي 

ل تقدم ما تراه اأو ما تعرفه، بل ما تفرت�ص اأنه "احلقيقة". 

»كقطة تعبر الطريق« لحاتم حافظ: 
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متوترة  مهجنة،  روايٍة  يف  نتحرك  والوجهة  املنبت  بني 

من  تعرب  ومثلهم،  ك�صخو�صها،  بال�صبط  قطبني،  بني 

جانٍب �رشدي اإىل اجلانب املقابل خماطرًة بعبور الطريق، 

وكاأن ال�صكل نف�صه هو املحاكاة الأعمق ملا يطرحه.

الثالثني،  امل�رشفة على  "عالية" ال�صورية،  الن�ص  ينت�صل 

نقول  دعنا  املنفى.  يف  ليختربها  "درعا"،  خرائب  من 

باري�ص  ثم  فبازل  بريوت  اإىل  انتقلت  لأنها  "املنايف"، 
فنيم، م�صفوعًة بطفلٍة اأنبتتها عالقٌة غري �رشعية. 

الأول،  الق�صم  من  ف�صول  �صتة  عالية  ت�رشد  ب�صوتها 

في�رشدها  الق�صم،  نف�ص  يف  الأخــرى  ال�صتة  الف�صول  اأما 

اته، الذي 
ّ
"مي�صيل"، الفرن�صي املنزلق نحو غروب اأربعيني

اثنتي   يف 
ٌ
ق�صم يتعرث يف حجر.  بازل كمن  به يف  تتعرث 

ع�رشة نقلة تكاد ترتجم �صهور العام الوحيد الذي انق�صى 

الوحدة  الن�ص. هكذا تتاأ�ص�ص حوارية  بالكاد مع انطالق 

الأوىل من الرواية، كاأّن احلوار احلقيقي بني ال�صخ�صيتني 

هو مونولوجاهما الداخليان املتقاطعان.

ة، 
ّ
ة لتتاألب على �رشعية �صيا�صي

ّ
لقد اندلعت احلرب ال�صوري

دت "عالية" بالذات من 
ّ
لتوؤ�ص�ص �رشعيًة بديلة، لكنها جر

ال�رشعية، وبالتاأكيد ل تكفي الورقة التي زورها "عمار"، 

ي، لإ�صباغ ال�رشعية على العالقة ومن ثم على 
ّ
رجلها ال�رش

للثائرين، ول  عالية  تنتمي  ليلي. ل  "املحرمة":  ثمرتها 

ة"، "ن�صف برجوازية"، 
ّ
تنتمي للنظام، اإنها "ن�صف علوي

ميكنها  فريقًا  حتى  متلك  ل  ريفية"،  "ن�صف  هي  مثلما 

الن�صواء بنقاء حتت مظلة عقيدته اأو مطلبه.

تبّطل.  عن  مي�صيل  يبحث  فيما  عمل،  عن  عالية  تبحث 

مفارقٍة  يف  متناق�صني  غايتني  نحو  معًا  ي�صريان  اإنهما 

فادحة. هي تبحث عن وجهٍة ُتنهي هروبها، فيما يبحث 

هو عن الهروب نف�صه هربًا من الوجهة. تتحدث فرن�صية 

وباملقابل  يريد،  ل  اأو  يجيدها  ل  التي  بــالده  عا�صمة 

له  ترتكها  التي  طفلتها  جتــاه  حقيقية  ة 
َّ
اأبـــو ميار�ص 

منهما  كاًل  كاأن  يبدو  معطفه.  �صخ�صًا  يعري  من  بب�صاطة 

ميلك ما ل يريد، كاأن اأحدهما كان يجب اأن يكون الآخر. 

خم�ص م�صاجعات يف عاٍم كامل، مل ت�صل فيها عالية اإىل 

اأي�صًا:  ال�رشعية  الذروة تبعًا لعالية قرينة  اأن  ذروة، ذلك 

التمثيل  اإنه  زواج موثق.  ر�صمية، دون  لذة دون ورقة  ل 

ل ال�صلطة حتى تغدو جزءاً من الغريزة نف�صها.
رُّ
الأفدح لتغو

دار  يف  عمل  فر�صة  عن  بحثًا  باري�ص  اإىل  عالية  ترحتل 

بــدوره  يرحتل  الــذي  �صديقها،  مع  طفلتها  تــرتك  ن�رش، 

الأول احلقيقي يف  ل 
ّ
التحو اإنه  اإىل برين لتغذية بطالته. 

يك�صو  لل�صخ�صيتني،  املجردة  البنية  يرتجم  وهو  الن�ص، 

اإذ  عادة  الروايات  تفعل  ما  والدم، عك�ص  باللحم  املجرد 

تذهب من الت�صخي�ص للتجريد.

يهودية  بيالرو�صية  لعالية،  "اأوجلا"  تطراأ  باري�ص  يف 

حقيقته  يف  وهو  الهندي،  "باها"  اأي�صًا  يطراأ  مثلية،  

الن�رش  دار  �صاحب  "فرن�صي�ص"  يطراأ  امل�رشي،  "اإيهاب" 
اإنه  احلربائية.  العربية  املثقفة  "�صهيلة"  ثم  املريب، 

اآخر  مربع  �صيقابله  اأ�صالعه،  بني  عالية  �صتتخبط  مربع 

"نعمة بو  "مي�صيل" كتلته املقابلة يف برين: تطراأ  مينح 

نا�رش، جلي�صة الأطفال الأمريكية تون�صية الأ�صل، يظهر 

ف�صاًل  ال�صويدية،  وزيلما  القدمي،  مي�صيل  �صديق  األبري، 

تاأّكد  وقد  اأنا؟"،  اأين  "من  باإحلاح  املت�صائلة  ليلي،  عن 

اأن تكون  التي ل يجب  للكتلة  بانتمائها  ارتباك هويتها 

اأحد اأ�صلعها، حتى اإن �صديقها الوحيد �صيكون "ليونيد"، 

الطفل العابر الذي ل تعرفه.

حتافظ "كقطة تعرب الطريق" على التكوين بتوازن مرهف، 

حتى اإن العابرة التي تظهر لعالية يف البا�ص يف م�صهٍد 
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ولتوؤ�ص�ص  �صخ�صيتها  من  جانبًا  ي 
ّ
لُتعر حموري،  واحٍد 

تعريفها لأول مرة كامراأة غا�صبة، �صتزنها عابرة اأخرى 

اخلطاأ،  القطار  ا�صتقل  اأنه  القطار  رحلة  مي�صيل يف  تخرب 

حقيقة  عن  ال�صماتة،  من  وبقدٍر  بل  وجــل،  دون  لتنبئه 

تيهه _ هو املغرم مبوديانو، روائي ال�صخ�صيات التائهة 

بحثًا عن هويٍة وتعريف _ ولتواجهه بال وعيه الراغب يف 

لواء وجهة  الن�صواء حتت  اأخرياً  يقرر  الهرب حتى وهو 

�صبق اأن غادرها. 

يف  راأ�صها  على  اأوجلــا  ت�صعها  التي  "الباروكة"  حتى 

عامل  يف  زيلما  راأ�ص  على  باروكة  تقابلها  عالية،  عامل 

مي�صيل. واحدة منهما ت�صت�صيف عالية يف �رشيرها، فيما 

ي�صت�صيف مي�صيل الثانية يف �رشيره.

لرد  بحاجٍة   
ُ
ل�صت بالطبع  غا�صبة.. رجل �صجر".  "امراأة 

اأبعد  دوراً  يوؤدي  العنوان  لكن  املو�صوفنْي،  اإىل  الو�صف 

مفاهيمي.   
ّ

كن�ٍص حافظ  حامت  رواية  ع�صب  اإىل  ليحيل 

مان كمفهومني، لن يلبث ال�صاردان 
َّ
فالغ�صب وال�صجر يقد

ة تكئة لال�صتبطان.
ّ
اأن يتوقفا لتاأملهما، كاأن املحكي

"الغ�صب" قرين "الأمل": هكذا تكت�صب عالية املتخبطة يف 
عتمتها، جدوى رغم كل �صيء و�صوءاً حمتماًل يف نهاية 

النفق. نقي�ص الغ�صب هو الياأ�ص، ويف تاأويل عميق، فقد 

انطلقت �رشارة احلرب ال�صورية نف�صها حني اختفى الغ�صب 

وحل حمله الياأ�ص، يف ا�صتقراء عميق ملعنى احلرب نف�صه. 

ترقد  وزيلما،  اأوجلا  راأ�صي  امل�صتعار" على  "ال�صعر  ومثل 

واإنكار  ت�صالح  كعالمة  الرجال  روؤو�ص  فوق  العمامات 

للواقع، ميثل نزعها عن الروؤو�ص اإعالَن حرب. 

ومن  "ديريدا"  لي�ص  ملي�صيل.  اأ�صا�صي  �صوؤال  "احل�صور" 
قبله "هيدجر" من �صمن الأ�صماء التي ترتى يف الرواية 

حا�رشة  احل�صور"  "ميتافيزيقا  لكن  وكتاب،  ملفكرين 

ومتخللة نظرة مي�صيل )املثقف( للعامل. املثقف الفرن�صي 

الذي بداأ فو�صويًا ثم ان�صوى حتت لواء احلزب ال�صرتاكي 

ي البوهيمية واللتزام، ا�صتحال اإىل قِلٍق 
ّ
قبل اأن يكفر بحد

وجودي يكاد يرى واقعه حتت �صوء الأ�صئلة املجردة.

اإنه يهجر عمله كمو�صيقٍي ناجح، ب�صبب دافٍع فل�صفي. ومن 

يقرر  ال�صتوديو  الراحلني على جدران  ل�صور  ل 
رُّ
تاأم حلظة 

مغادرة الغياب للغياب، كاأن �رشارة احل�صور �صتنطلق من 

ا�صطدام قطبني مت�صابهني، يف جتريٍد اأعمق للمثلية، التي 

بظٍل   
ُ
ُتف�رش لكنها  مي�صيل،  �صخ�صية  مكونات  اأحد  لي�صت 

مراآوي �صخ�صيًة اأخرى هي "اأوجلا"، التي تتحول بدورها 

دون  ملثلية  جن�صيًا،  �صوية  ــراأة  وام عا�صقة،  زوجــة  من 

�صبٍب منطقي، بل دون حتى اأن تهتم الرواية بتقليب هذا 

ال�صوؤال، وكاأن �رشارة احل�صور الأخرية للمراأة ال�صائخة لن 

غيابني،  بني   
ً
لقاء احل�صور  بجعل  �صوى  بدورها  تتخلق 

غياب الغريزة الأ�صلية وغياب الرغبة الأ�صا�ص. 

يبدو مي�صيل م�صكونًا باإعادة التعريف، ذاهبًا اإىل املعنى 

ا �صعريًا. حتى ت�صبيهاته 
ً
غري التفاقي، كاأنه ميار�ص دور

لل�صلوكيات الإن�صانية، ت�صتعري هوياتها من عامل الثقافة، 

�صوت  ونربة  للبيتلز،  كاأغنية  رائقة  �صحكة  ثمة  حيث 

مرتبكة كاإحدى اأغاين البلوز. ي�صمل ذلك حتى تعريفه لـ 

"اخليانة"، هو الذي يحيا بني خيانتني: خيانة اأبيه لأمه، 
التفاقي بجرة  املعنى  يقلب مي�صيل  له.  وخيانة زوجته 

اأكرث  اأنه  دلياًل على  اأبيه لأمه  قلم، حني يرى يف خيانة 

اإن�صانية منها، فيما متنحه خيانة زوجته له كوده كعالق. 

حتى عندما يدلل مي�صيل "نعمة"، يدعوها بـ"نيمو". هل 

يحيل التدليل ل�صمكة الكارتون التائهة بحثًا عن موطنها، 

ا�صتقه من  باأنه  يق�صي  اأكرث جتريداً  لتاأويٍل  اأنه ذهب  اأم 

راأ�صه،  "نيم"، كاأنه يف احلقيقة يدلل م�صقط  ا�صم مدينته 

يف مديٍح للجذور املقتلعة: جذوره وجذور الأمريكية معًا؟ 

مع الق�صم الثاين "قطط برية" تتحول عالية ومي�صيل اإىل 

يف  حاد  انتقال  اإنه  عليم.  �صارد  جمهر  حتت  �صخ�صيتني 

 من اإيقاع احلكاية. 
ّ

غري
ُ
وجهة النظر بالطبع، لكنه اأي�صًا ي

يف احلقيقة، هو يدفع احلكاية لالأمام، لهثًة هذه املرة، 

الأول  الق�صم  مقدرات  على  ال�صرتجاع  هيمن  اأن  بعد 

ملتب�صًا بر�صٍد بطيء للَّحظات. حني ت�رشد ال�صخ�صية عن 

نف�صها ل تكون م�صغولة ب�رشد حكاية عا�صتها بالفعل، قدر 

العليم، باملقابل،  ال�صارد  اأما  ا�صتخال�ٍص وجودي.  تقدمي 

فيخاطب اأ�صخا�صًا باحثني عن حكاية، مبن فيه اأبطاله.

يبذر الق�صم الثاين عابرين جدًدا: �صهيلة، حمركة فرن�صي�ص، 

اأم  "جانيت"  تتج�صد  كلها،  الق�صم  حمكية  كة 
ِّ
ر

ُ
حم ورمبا 

مي�صيل، و"جاري"، اأبوه، يتج�صد اأخوه "برنارد" وزوجته 

يف  اأ�صماء  حم�ص  كانوا  وجميعهم  واأطفاله،  "�صيمون" 
ومي�صيل  عالية  نتتبع  اأن  �صيمكننا  هنا  الأول.  الق�صم 

ك�صخ�صيتني بعد اأن كانا يف الق�صم الأول �صوتني. "قطط 

برية": نحن اأمام �صمري اجلمع الآن ولي�ص املثنى، ونحن 

اأمام تو�صيٍف يرتد بالذوات كعالماٍت ثقافية اإىل العامل 
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الأول  العنوان  كان  اأن  بعد  الثقافة  قبل  ما  عامل  ي، 
ّ
الرب

مت�صاًل بالثقافة والإن�صان.

لكن ثمة ما هو �صديد الأهمية مع النتقال من ق�صم لق�صم، 

نف�صها،  الأدبية  الفنية  �صلب  يف  اأ�صئلة  مناق�صة  يخ�ص 

اللغة،  ذاته.  الأدبي  والن�ص  بل  ال�صخ�صيات،  اللغة،  مثل 

بالطبع، يف قلب ال�صوؤال. مي�صيل نف�صه ل ينطلق يف قراءة 

العامل مبعزٍل عن تفكريه يف �صوؤال اللغة. مع نهاية الق�صم 

الأول ير�صل مي�صيل ر�صالة هاتفية، تتحول اإىل ن�ٍص يجري 

تاأمله يف �صياق ميتا �رشدي. جمرد ر�صالة تداولية ت�صبح 

�صوؤال  عرب  ل، 
ّ
املتخي وراء  فيما  روائي  لتاأمٍل  مو�صوعًا 

ميكن  "هل  كلها:  الأدبي  اخلطاب  �صوؤال  احلقيقة  يف  هو 

للكتابة اأن تراوغنا اإىل هذا احلد؟ من الذي يكتب الآخر؟ 

يجلب  اأن  يلبث  لن  التدوين  �صوؤال  الكتابة؟".  تكتبنا  هل 

الكالم  اأي�صًا  مُنلي  الكالم؟ هل  "ماذا عن  املتلفظ:  �صوؤال 

الذي نقوله لبع�صنا البع�ص؟ اأحيانًا كثرية نقول اأ�صياء مل 

نرغب يف قولها لكننا نقولها بالطريقة اخلاطئة".

ع من نف�صه 
ِّ
هذا الت�صاوؤل الذي ينتهي به الق�صم الأول �صيو�ص

ل 
ّ
يف الق�صم الثاين، الذي �صيعمل على تعميق تعرية املتخي

نف�صه، لي�ص فقط لأن ال�صارد العليم نذر نف�صه لذلك الفعل، 

لكن لأن ال�صخ�صيات نف�صها حتالفت معه على اإن�صاء مٍن 

ل يخلو من التغريب.

وراء المتخّيل
نادراً ما تدرك ال�صخ�صية الروائية ماهيتها العميقة. اإنها 

رات الأولية لأ�صحابها وق�صور الأ�صباب 
ّ
راقدٌة حتت الت�صو

الظاهرية لالإتيان بفعٍل ما، وعملية التاأويل العميق ُترتك 

يف الغالب داخل اخلطاب لوعي �صخ�صيٍة اأخرى، اأو ل�صارٍد 

عليم، وخارج اخلطاب للتلقي، للقارئ اأو الناقد. 

التقليد،  هذا  الطريق" تنق�ص  تعرب  "كقطة  �صخو�ص  لكن 

تدرك  اإذ  ل�صواها،  املوكلِة  باملهمة  بنف�صها  وت�صطلع 

"تعر�صه"  اأو  وت�رشده،  الوجودي،  ماأزقها  جوهر  متامًا 

نف�صها،  موؤّلفة  كاأنها  بب�صاطة  تعرية،  فعل  يف  بالأحرى 

فتخو�ص مبا�رشًة اإىل الدوافع العميقة تاركة لدى املتلقي 

"اجلاهز" نف�صه قدراً من عدم الت�صديق.
متناهية،  بتلقائيٍة  اأطفال"،  "جلي�صة  تربر  اأن  معنى  ما 

يبًة: "كنت اأبحث عن غياب 
ُ

جميئها اإىل مدينٍة غريبة جم

معنى  ما  �صامت"؟  كفيلم  كانت  حياتي  لأن  �صجيج  له 

حًة 
ِّ
�رش

ُ
امراأة متنفذة مربرها لرف�ص موظف م اأن ت�صوق 

اأن  معنى  ما  قناعه"؟  ا�صتخدام  يتقن  مل  "لأنه  بب�صاطة: 

"ل  قبيل  من  ال�صائل،  اأمــام  لوهنها  مبربر  عالية  تدفع 

�صيء.. الوجود فقط هو ما يرهقني"؟  

تدفع  بل  تتكلم،  ل  الطريق"  تعرب  "كقطة  �صخ�صيات 

اإنها  فل�صفية.  وجتــريــدات  �صعرية،  بتاأويالت  مبا�رشًة 

بع�ص  يف  بـ"فنيتها"  الوعي  اإىل  ت�صل  تكاد  �صخ�صيات 

املناطق، لتخلخل حتى خطاب الإيهام بنف�صها.

ل: "يف 
ّ
ت�رشح "�صهيلة" بعبارٍة ذاهبة اإىل ما وراء املتخي

ل اأننا كلنا �صخ�صيات يف رواية.. اأو يف 
ّ
�صكري اأبداأ يف تخي

م�صهد من فيلم.. اأكاد وقتها اأ�صمع �صوت املخرج ي�رشخ 

بالتوقف.. وحينها اأفكر اأن كاًل منا �صوف ي�صتاأنف حياته 

جمدداً.. �صوف يخلع قناع ال�صخ�صية ورداء الدور وي�صتقل 

جمازية  عبارة  من  اأكرث  اإنها   . بيته"  اإىل  عائداً  املرتو 

ال�صخ�صية  هذه  لأن  اأوًل  ال�صكر.  حتت  ل�صخ�صية  طارئة 

"ت�رشب  باأنها  "العليم"  ال�صارد  قبل  من  ف 
َ

تو�ص بالذات 

لت�صتعيد وعيها ل لتفقده"، وثانيًا  لأن ال�صارد نف�صه يوؤكد 

مثلما  �صهيلة  فهم  مبقدوره  اأحد  يكن  "مل  اأن  تردد  دون 

�صتعرتف  نف�صها  هي  لأنها  وثالثًا  نف�صها"،  تفهم  كانت 

لحقًا: "حني اأكون يف وعيي اأدعي اأنني خممورة.. وحني 

اأكون خممورة اأدعي اأنني يف وعيي". 

 يف مو�صع لحق �صيعلق ال�صارد عرب وعي عالية: "عالية 

خطر لها اأن ت�صاأل عمن ي�صمن لها األ يكون وجودها يف 

هل  خيالية؟  حفلة  هذه  هل  خياليًا.  وجــوداً  احلفل  ذلك 

هل  خيالية؟  �صخ�صية  اأنا  هل  خيالية؟  �صخ�صية  �صهيلة 

واأبي..  واأمي..  واأوجلا وباها �صخ�صيات خيالية؟  مي�صيل 

و�صوريا.. واحلرب؟".

وجهه  عن  التعرية  فعل  �صفر 
ُ
ي ــرية  الأخ ال�صفحات  مع 

الأ�صد و�صوحًا، فيما يرتد ملا خلف الن�ص وال�صخ�صيات 

وال�صارد، اإىل املوؤلف ذاته: "ل التفاوؤل ول الت�صاوؤم التام 

اأن ي�صنع كاتبًا جيداً... الأدب احلقيقي هو الأدب  ميكنه 

الذي يف مقدوره طرح اأ�صئلة فقط".

اجلراأة  لكن  روايتها،  كتابة  الآن  ميكنها  كان  "عالية 
اآخر  �صخ�صًا  لكن  ال�صارد،  تقف�صها": هكذا يخربنا  كانت 

ولت�صبح  عنها،  عو�صًا  روايتها  ليكتب  اجلــراأة  امتلك 

املوؤلفة املقموعة بالذات اإحدى اأبطاله.
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حميد عبد القادر
كاتب جزائري

الرِّواية طريقا للمعرفة

فهو  فولبي"،  "خورخي  لـ  ال�ُصكر  جزيل  اأوجــه  اأن  »اأوُد 

وائي الوحيد اّلذي يكتب اأح�صن مني«
ّ
الر

غابرييل غار�صيا ماركيز

 

فولبي"  "خورخي   
ّ
املك�صيكي  

ّ
ــي وائ

ّ
ــر ال اأعــمــال  متيزت 

ا طريق  اأي�صً واية هي 
ِّ
الر اأّن  اإثبات  برغبته يف   ة، 

ّ
الإبداعي

للمعرفة، واأّن دورها ل يقت�رش فقط على �رشد الق�ص�ص، بل 

ة 
ّ
ة، وفكرية �صمن �صياقات تاريخي

ّ
يف طرح ق�صايا فل�صفي

نة.  
ّ
عي

ُ
م

ورف�صه  ة، 
ّ
الأدبي "الكراك"  حركة  اإىل  "فولبي"  انتماء  اإّن 

 ،
ّ
وائي

ِّ
حرية كاأ�صلوب وحيد للّتعبري  الر

ِّ
ة ال�ص

َّ
اعتبار الواقعي

 - الاّلتينو   
ّ
وائــي

ّ
الــر الف�صاء  يف  يزا 

ُ
مم ا 

ً
ح�صور اأعطاه 

 اجليل اجلديد من الأدباء يف 
ّ
اأمريكي. اختار رفقة روائيي

الّنزعة  فابتعد عن  ة، 
ّ
اإن�صاني الهتمام مبوا�صيع  املك�صيك، 

ة منذ "خوان رولفو". 
ّ
واية املك�صيكي

ّ
ة التي ميزت الر

ّ
املحلي

الغزو  مو�صوع  تناول  اخلربة"  "احلديقة  روايــتــه  ففي 

يجب  الأدب  بــاأّن  اإميانه  من  انطالقا  للعراق،   
ّ
الأمريكي

غاية  ويف  بعيًدا،  كان  واإن  حتى  الآخر،  األم  اإىل  نظر 
َ
ي اأن 

�صعى "فولبي" 
َ
الختالف. وعلى خطى "�صوزان �صونتاغ"، ي

مع  التعاطف  واإبراز  للب�رش"،  ة 
ّ
الطبيعي ة 

ّ
"الأناني لَتجاوز 

الأخر الذي يقرتب منه من حيث ال�صعور بق�صوة العامل، حني 

ة 
ّ
ُتهمني عليه قوى ال�رش. وقد برز اهتمامه باآلم الإن�صاني

وايات 
ّ
الر من  تتكون  التي  ــة 

ّ
الأوروبــي ثالثيته  خالل  من 

"زمن  "نهاية اجُلنون"، و  "البحث عن كلينغ�صور"،  الّتالية 

واخلــراب  الفو�صى  يف  للّتفكري  �صها 
ّ

خ�ص وقد   ، ماد" 
َ
الر

ة الثانية وما بعدها 
ّ
 خالل مرحلة احلرب العاملي

ّ
الأوروبي

نهاية  اإىل  و�صوًل  ال�صوفييتي،  الحتــاد  انهيار  غاية  اإىل 

ات التي ق�صت 
ّ
القرن الع�رشين، وال�صقوط النهائي لليوتوبي

ة. 
ّ
عليها النيو لبريالي

ات 
ّ
لل�صخ�صي ــي  ذات ف�صل  مــن  ة 

ّ
الثالثي روايـــات  تنطلق 

ميجايلوفيت�ص  "يوري  لينك�ص"،  )"غو�صتاف  املحورية 

�صريني�صف�صكي" و"كيفيدو هانيبال"( ومن �صعيهم احلثيث 

�صعي  مع  بــاملــوازاة  امُلتدهورة،  حياتهم  ترتيب  لإعــادة 

وايات الثالث )العلماء اأو الفال�صفة 
ّ
ات اأخرى يف الر

ّ
�صخ�صي

العامل،  ترتيب  لإعادة  النف�صانينّي(  واملحللني  واملفكرين 

واإعطائه معناه املفقود. 

ة برواية "البحث عن كلينغ�صور")1999( التي 
ّ
تبداأ الثالثي

هتلر  اأدولــف  وعالقة  واملعرفة،  ال�صلطة  م�صاألة  تناولت 

فقد  اجُلنون")2003(  "نهاية  رواية  اأما  الّذرية.  بالقنبلة 

متحورت حول اأحداث ماي 68 بفرن�صا، وتاأثريات الفل�صفة 

ة. يف حني، تنطلق 
ّ
ة املك�صيكي

ّ
ة على النخب الي�صاري

ّ
البنيوي

"ت�صرينوبيل"  حادثة  من  الرماد")2006(  "زمن  روايــة  

ال�صهرية التي وقعت �صنة 1986، والتي يعتربها "فولبي" 

جلاأ  وقد  ة، 
ّ
ال�صوفييتي ة 

ّ
الإمرباطوري انهيار  بداية  مبثابة 

نخر  مــن  ة 
ّ
النيولبريالي متكنت  كيف  ــروي  ي لكي  اإليها 

احتاد  انهيار  ا�صتعادة  عرب  ة"، 
ّ
ال�صيوعي ا 

ّ
"اليوتوبي ج�صد 

عالم الّروائي المكسييك »خورخي فولبي« 
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حادثة  �صكل  على  ة 
ّ
ال�صوفيتي ة 

ّ
ال�صرتاكي اجلمهوريات 

ا 
ً
م

ُ
�ص نف�صه  يف  زرع 

َ
ي حي  كائن  احت�صار   ت�صبه  ة 

ّ
تاريخي

فــاإّن  البريي�صرتويكا،  بعد  ما  رو�صيا  حالة  ويف  يًتا. 
ُ

مم

ة 
ّ
ة ال�صيوعي

ّ
ة هي التي التهمت ن�صيج الإمرباطوري

ّ
الراأ�صمالي

 
ّ

القدمية وتركتها يف حالة من  التعفن والتدهور القت�صادي

ربز  "فولبي" 
ُ
، حتى بلغت مرحلة النحالل. ي

ّ
والجتماعي

ة 
ّ
ة بوا�صطة �صخ�صي

ّ
 للراأ�صمالي

ّ
واية الدور ال�صلبي

ّ
يف هذه الر

حيل ا�صمها اإىل الفيل�صوف 
ُ
ة، التي ي

ّ
"جينيفر مور" الأمريكي

تعمل  والَّتِي  ا". 
ّ
وتوبي

ُ
كتاب"الي �صاحب  مور"  "توما�ص 

كم�صوؤولة ب�صندوق النقد الدويل، وهي زوجة رجل الأعمال 

التكنولوجيا  يف  املتخ�ص�ص   ،" ويلز  "جاك  جدا  الطموح 

واية يف خف�ص ديون الدول 
ِّ
احليوية. تتمثل مهمتها يف الر

ويف  العوملة  يف  الندماج  على  رو�صيا  وم�صاعدة  النامية 

ة 
ّ
ا" العاملي

ّ
وتوبي

ُ
"الي يف  اإدخالها  و  الراأ�صمايّل،  القت�صاد 

يرف�ص  "فولبي"  اأّن  العلم  مع  ة. 
ّ
الراأ�صمالي وهي  اجلديدة، 

اأحداثها  اأيديولوجي يف روايته. يتعامل مع  اأي ميل  اإبراز 

بعيدا عن اأي تاأثريات عقائدية مهما كان منبعها. يظهر هذا 

 ،1929 ل�صنة  القت�صادية  الأزمة  اإىل خُملفات  حني يعود 

التي هزت القت�صاد الراأ�صمايّل وت�صببت يف ماأ�صاة عائلة 

عن  حث 
َ
الب هو  الّنهاية  يف  ه 

ُ
هم

َ
ي الَّذي  اإّن  مور".  "جينيفر 

اإليه حيثما كان يف عامل ما بعد  "اخلراب"، ليذهب  مكان 

احلداثة. 

يف  ومكملة  مناق�صة  ة 
ّ
�صخ�صي عن  عبارة  مور"،  "جينيفر 

عاملة  ة، 
ّ
الرو�صي جرانينا"  "اإرينا  ة 

ّ
ل�صخ�صي الوقت  نف�ص 

جرانني".  "اأركادي  امُلن�صق  من  املتزوجة  "البيولوجيا"، 
اأّنها ال�صاهد على  واية يتمثل يف 

ّ
دور هذه الأخرية  يف الر

املتاأثرة  "اأوك�صانا"،  ابنتها  مترد  وعلى  ة، 
ّ
ال�صيوعي انهيار 

اقت�صاد  لنت�صار  الأوىل  ة 
ّ
وال�صحي امُلعومل،  الع�رش  بروح 

ال�صوق بعد تغلغله داخل رو�صيا، فهي تعتقد اأّن كل الرموز 

واية فهو ال�صحفي 
ِّ
ارد يف الر

ّ
ة فارغة.  اأما ال�ص

ّ
الأيديولوجي

)من  �صريني�صف�صكي"  ميجايلوفيت�ص  "يوري   املعار�ص 

تلك  �صد  يقف  حني  متاعبه  تبداأ  اّلذي  اأذربيجاين(،  اأ�صل 

وتتعاظم  ة، 
ّ
الراأ�صمالي اإىل  لالنتقال  ة 

ّ
ال�صوفييتي الربانويا 

بعد اأن يك�صف ف�صاد رجال الأعمال املقربني من "بوري�ص 

ة 
ّ
املالي ة 

ّ
"الأوليغار�صي مبثابة  عتربون 

ُ
ي والَّذين  يلت�صني"، 

اأحد  كان  اّلتي  "البريي�صرتويكا"  بعد  ما  ملرحلة  اجلديدة 

م�صانديها، قبل اأن يراجع اأفكاره ويتخلى عنها. فاأ�صبح يف 

الأخري اأحد املناه�صني للعوملة )فيلتقي  من حيث الأفكار 

ة املحورية يف رواية 
ّ
والت�صورات مع "كيفيدو" ..ال�صخ�صي

ال�صوق  راف�صة لقت�صاد  ميول  يبدي  ثم  اجُلنون"(  "نهاية 
"ا�صتبًداد  يعتقد  كما  باعتبارهما،  ة 

ّ
ليبريالي والنيو  احلرة، 

للحدود  عابرة  مقاومتنا  �صتكون   ": قائال  فريدد  جديًدا"، 

ة مثل راأ�ص املال".
ّ
الوطني

ة، 
ّ
العدمي من  بكثري  ة، 

ّ
الثالثي هذه  يف  "فولبي"  ا�صتعاد 

التحكم  عن  عجز  الذي  فرانكن�صتاين"،  "الدكتور  اأ�صطورة 

"البحث  روايــة  كانت  فــاإذا  اخرتعه.  الذي  "املخلوق"  يف 

يف  التحكم  على  القدرة  عــدم  اإىل  ت�صري  كلينغ�صور"  عن 

رواية  فــاإّن  ة، 
ّ
القومي الأطروحات  اأوجدتها  التي  النازية 

البنيوية وفكر  الفل�صفة  اإىل  القارئ  "نهاية اجلنون" حتيل 
العنيفة  الثَّورية  ر  يف  احلركات  اأثَّ األتو�صري" الذي  "لوي�ص 
عدم  باأّن  الرماد"  "زمن  رواية  ُتخربنا  بينما  العامل.  عرب 

التَّحكم يف التكنولوجيا النووية، مثلما جرى خالل حادثة 

"ت�صرينوبيل"، باإمكانه اأن يت�صبب يف دماٍر �صامٍل، و يرمي 
خراب  ي�صف  وهو  روايته  يف  فكتب  "�صدوم"،  يف  احلياة 

مزدحم  الليل  �صدوم،  عليه  بدت  ما  احلادثة:"هذا  بعد  ما 

ت�صد  التي  الكالب  تلهث  اللحم املحروق،  رائحة  بال�رشاخ، 
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مالك  اأّنــه  الفالحون  يظن  الــذي  الأ�صود  الدخان  ــة،  الأزق

املوت". 

ع�رشين  اإىل  فرُتجمت  ا، 
ً
عاملي "فولبي"  اأعمال   انت�رشت 

"بحًثا عن  ا، منذ  �صدور روايته 
ً
ا كبري

ً
لغة، وعرفت جناح

ال�صهرية  ة 
ّ
ال�صباني التي حازت على اجلائزة   كلينغ�صور"، 

مبثابة  الّنقاد  اعتربها   .1999 �صنة  بريفي"  "بيبليوتيكا 
ُتناق�ص  ة، 

ّ
تاريخي خلفية  على   

ّ
البولي�صي ي 

ّ
التحر روايــة 

اكت�صاف  تاأثري  اإىل  ا�صتنادا  بال�صلطة،  املعرفة  عالقة 

"  التي دعت اإىل الت�صكيك يف ال�رشح الكامل 
ّ
"فيزياء الكم

نظرة  اإليها  ا�صتندت  التي  ة 
ّ
الكال�صيكي ة 

ّ
النيوتوني للفيزياء 

الأفكار  هذه  كل  ع�رش.  ال�صابع  القرن  منذ  للكون  العلماء 

"فولبي" بف�صل   ف بعيًدا، ح�صب رواية 
َ
ة  �صُتجر

ّ
الكال�صيكي

نظرية النِّ�صبية التي جاء بها "اين�صتاين"، وكذلك "فيزياء 

الف�صاء  فكرة  على  الق�صاء  اإىل  تو�صلتا  الّلتان   ،"
ّ
الكم

متكنت  كما  ا 
ً
متام التام،  قني 

ّ
الي من  والتخل�ص  املطلق، 

من  الفرويدي،  النف�ص  وعلم  ة 
ّ
الدارويني التطور  نظريات 

ة. 
ّ
الإن�صاني العلوم  ة على م�صتوى 

ّ
اإحداث تغيريات راديكالي

ا، وفو�صى ماأ�صوية، وهو ما يهم 
ً
ولكنها خلفت فراًغا رهيب

"فولبي".
تبداأ، اأحداث رواية "البحث عن كلينغ�صور" مع انهيار جدار 

ارد "غو�صتاف لينك�ص"، 
ّ
برلني �صنة 1989، حني يتذكر ال�ص

يف  اإل  اأمامه  يت�صح  ول  القارئ،  يجهله  مكان  يف  وهو 

اأملانيا،  يف  ل�صبابه  الواعدة  ال�صنوات  تلك   واية، 
ّ
الر نهاية 

وكوًنا  ا 
ً
منظم مكاًنا  العامل  كان  ــدُت،  ول فريدد:"عندما 

دقيًقا مل تنت�رش  فيه الأخطاء، و احلروب والأمل واخلوف)...( 

للغاية:  ب�صيطة  كانت  الوقت  ذلك  يف  تعلمانها  التي  القيم 

اأن يحدث  ..." ملاذا يجب  ة 
ّ
، والقومي الن�صباط، والتق�صف 

واملجرمني،  املجانني  اأوجــده  الذي  اخلطاأ  هذا  ما؟  خطاأ 

والأتقياء،  ال�صعداء  ال�رشفاء،  الرجال  جمتمع  على  فق�صوا 

خطاأ مرتبط بالنازية، التي تعني ال�رش.

بعد  اأملانيا  لينك�ص" اإىل  "غو�صتاف  ارد 
َّ
ال�ص ينتقل  بعدها، 

حماكمة  بدء  مع   ،  1946 اأكتوبر  اإىل   وبال�صبط  احلرب، 

القادة النازيني يف "نورمربغ" و�صط خراب ما بعد الدمار. 

لكن اأحداثها �رشعان ما تعود اإىل الوراء، وبال�صبط اإىل ما 

َفال  "عملية  مبحاكمات  الّنازية  اأملانيا  تاريخ  يف  يعرف 

قادة  من  جمموعة  اختاره  الَّذي  الرمز  ا�صم  وهو  كريي"، 

اجلي�ص النازي للتخل�ص من هتلر، يوم 20 جويلية 1944. 

باط امل�صاركني  فندرك اأّن "غو�صتاف لينك�ص" هو اأحد ال�صّ

يف املوؤامرة �صد هتلر بغية اغتياله واإ�صقاط "الرايخ الّثالث"، 

ثم فتح قنوات ات�صال مع احللفاء لو�صع حد للحرب. وقد 

مت تنفيذ حكم الإعدام على كل اأع�صاء املوؤامرة، اإل لينك�ص 

وهو  قائال،  فريدد  �صدفًة،  الإعــدام   ف�صيل  من  جَنا  اّلذي 

القرن.  حبكة  اأقول  اأن  واية:"اقرتح 
ّ
الر اأحداث  علينا  ي�رشد 

من قرين اأنا. وروايتي لكيفية حكم ال�صدفة للعامل، وكيف 

العامل.  العلم عبًثا تروي�ص غ�صب هذا  نحاول نحن رجال 

منها  عانيت  التي  تلك  قليلة،  حياة  ة 
ّ

ق�ص ا  اأي�صً هذه  لكن 

قبل  ولكن  نعم،  ا، 
ً
عام ثمانني  من  اأكرث  مدار  على  بنف�صي 

كل �صيء حياة اأولئك اّلذين، كانوا بجانبي بال�صدفة. اأحب 

اأنني اخليط امل�صرتك لهذه الق�ص�ص، واأن  اأعتقد  اأن  اأحياًنا 

وجودي وذاكرتي - وبالتايل هذه ال�صطور - لي�صت �صوى 

ملحات من نظرية وا�صعة ل تنف�صم قادرة على فهم الروابط 

التي وحدتنا".

النقيب  يختاره  فيزياء.  عــامل  هو  لينك�ص"  "غو�صتاف 
"برين�صتون"  جامعة  يف  )الأ�صتاذ  بيكون"   "فران�صي�ص 
�صاعده يف مهمة البحث عن "كلينغ�صور" 

ُ
وال�ّصاعر احَلامل(، لي

باعتباره  ب�صعة،  جرائم  بارتكاب  امُلَتهم  الأملــايّن  امِل 
َ
الع

جاءت  "بيكون"،  مهمة  "الفوهرر".  لـ  العلمي  امل�صت�صار  

 )وهنا يكمن اجلانب امُلتخيل 
ّ
بتكليف من اجلي�ص الأمريكي

الّنازيني  اكمات 
ُ

حم "بيكون"  يتابع  وحني   واية(. 
ِّ
الر يف 

يف "نورمربغ"، ي�صتمع فجاأة لأحد ال�صهود، وا�صمه  "فون 

�صيفري�ص"، يقول اإّن مركز  البحث العلمي ال�رشي التابع لـ 

"الـ اأ�ص – اأ�ص" )الأمن النازي( الذي يراأ�صه، وبعد اتفاق مع 
"هيملر"، قام بفح�ص جماجم "اليهود البال�صفة" للتو�صل 
�صيفري�ص"  "فون  اأعطى  ا�صتجوابه،  اأثناء   .

ّ
نهائي حل  اإىل 

علمي  م�صت�صار  اإىل  املن�صوب  "كلينغ�صور"،  ا�صم  عن  ملحة 

عترب امل�صوؤول 
ُ
نافذ للغاية ومقرب من  اأدولف هتلر، والذي ي

ة التي نفذها الرايخ الّثالث. 
ّ
الوحيد عن التجارب الإجرامي

يج�صد  الــذي  ال�صخ�ص  هو   هل  "كلينغ�صور"؟  يكون  من  

ا موجوًدا يف مقطوعة "فاغر" 
ً
ال�رش املطلق باعتباره ا�صم

املو�صيقية  ال�صهرية با�صم Wagner's Parsifal ، اّلتِّي 

ا؟ هل هو رمز العلماء الأملان 
ً
كان ي�صتمع اإليها هتلر دائم

الَّذين، حتت غطاء حياد العلم، مل "ي�صاهدوا" الفظائع الَّتِي 

ده 
ِّ
ارتكبت من حولهم؟ هل هو موجود حًقا؟ هل ماَت مع �صي

)هتلر(، اأم اأّنه ل يزال يعي�ص يف مكان ما؟ مبعنى اأخر، وهنا 
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ا بيننا؟ 
ً
يكمن ذكاء "فولبي"، هل ال�رَش موجود دائم

عملية  يف  بيكون"  "فرن�صي�ص  الّنقيب  "لينك�ص"،  ويرافق 

ي 
ّ
البحث، متاما مثلما يرافق "الدكتور وات�صون" رجل التحر

اخلا�ص "�صريلوك هوملز" يف روايات "اآرثر كانون دويل". 

واإذا كان "الدكتور وات�صون" هو من يروي اأحداث روايات 

يتكفل  من  هو  لينك�ص"  "غو�صتاف  فاإن  دويل"،  "كانون 
املعقدة  ال�صتق�صاء  عملية  تارًكا  د، 

ّ
ال�رش بعملية  بــدوره 

الغارقة يف الفيزياء لفرن�صي�ص بيكون. 

احلقائق  ع�رش  اإّن   كلينغ�صور"  عن  "البحث  روايــة  تقول 

املع�صومة من اخلطاأ، اأف�صح الطريق اأمام فراغ كبري ، واإّن 

العامل،  على  ُتهيمن  اأ�صبحت  والفو�صى  ال�صدفة  نظرية 

مل�صار  تخ�صع  ل  احلياة  يف  الأ�صياء  كل  اأّن  منطلق  من 

ال�صدفة  هذه  فيه  تتحكم  مل�صار  خ�صوعها  بقدر  منطقي، 

ال�صغرية  احلــوادث  من  فكثري  خميًفا،  امل�صار  جتعل  التي 

اأّن  بحيث  الّتاريخ.  م�صار  على  وخيمة  عواقب  لها  �صيكون 

اأحياًنا  والّتافهة  والب�صيطة  الطارئة  احلالت  من  �صل�صلة 

خطتهم  تنفيذ  من  فالكريي"  "عملية  يف  املتاآمرين  متنع 

الظروف  من  جمموعة  خالل  من  ذلك  وجرى  اأرادوا،  كما 

التي كان  القنبلة  اإذ تعطل مفجر  لعبت �صد خطتهم.  التي 

و�صعها  مت  اأن  بعد  هتلر،  وتقتل  تنفجر  اأن  املفرو�ص  من 

على م�صافة اأبعد بقليل من كر�صي الفوهرر. ومع ذلك، فهو 

واأن  هتلر،  على  ب�صكل خطري  النفجار  يوؤثر  ل  كاٍف حتى 

ا.
ً
يكون جمرى الّتاريخ خمتلًفا متام

نعطًفا 
ُ
ي املنهجي للمحققني )لينك�ص وبيكون( م

ّ
ياأخذ التحر

�صتارك"  "يوهان�ص  الفيزيائي  لهما  ير�صل  حني  ا 
ً
حا�صم

ال�صخ�صية الّتاريخية املعروفة، واحلا�صل على جائزة نوبل 

جعل  الذي  النازي،  احلزب  وع�صو   ،1919 �صنة  للفيزياء 

"جميع  الّتايل:  اللغز  ة، 
ّ
الأملاني الأمة  خدمة  يف  الفيزياء 

فيزياء،  اجلملة عامل  رّدد هذه  واإذا  كاذبون".  الفيزيائيني 

فاإّن ذلك غري قابل حتما لل�صك فيها. وبنف�ص الطريقة، كلما 

تقدمنا يف القراءة، كلما قّلت قدرتنا على الو�صول ملعرفة 

البارزين  العلماء  كثري  باأّن  فندرك  "كلينغ�صور"،  هو  من 

"�رشويدنغر"،  و  �صتارك"  و"  "هينربغ"،   غــرار  –على 
ذلك،  ومع  "كلينغ�صور".  هم  يكونوا  اأن  املمكن  من  كان 

ي، وعدم الو�صول اإىل اأي نتيجة، 
ّ
فاإّن اأ�صباب توقف التحر

"بيكون" بت�صليم  قام  لعوامل عاطفية، بحيث   تعود   اإمنا 

اأي  يقدم  اأن  دون  "كلينغ�صور"،  اأّنه  اأ�صا�ص  "لينك�ص" على 

واية 
ّ
الر وجتعلنا  اقرتفه.   قد  يكون  الذي  الذنب  على  اأدلة 

من  "الاليقني"،  لفكرة  القراءة  اأثناء  خا�صعني  بدورها 

"فولبي"  ي�صتعر�صهما  التي  والن�صبية  الكم  فيزياء  منطلق 

في�صعنا اأمام نهاية احلقائق املطلقة. اإّن احلقيقة الوحيدة 

التي ظلت ماثلة اأمام "بيكون"، هي اأن امُل�صاهمة الوحيدة 

لعلم القرن الع�رشين اإمنا متثلت يف حتقيق ما اأ�صماه البع�ص 

يقول  جمعاء.  الب�رشية  تدمري  اأي   ،"
ّ
اجلماعي "النتحار  بـ 

املخاطر  بنف�ص  والع�رشين  احلادي  القرن  "يبداأ  "فولبي": 
التي عرفناها يف القرن الع�رشين". وت�صل روايته اإىل فكرة 

انفجار  عنها  نتج  والعلم  ال�صلطة  بني  ال�صاذة  العالقة  اأّن 

القنبلة الّذرية. اأما اليوم، فالتكنولوجيا احليوية هي �صالح 

يف خدمة الهيمنة القت�صادية، على حد تعبريه.

يف حماولتهم لك�صف اأ�رشار الفو�صى يف الكون اأو الطبيعة 

ة 
ّ
ثالثي يف  )الفال�صفة(  واملفكرون  العلماء  يوؤكد  الب�رشية، 

والفو�صى،  لل�صدفة  معر�ص  عامل  من  "فولبي" ا�صتياءهم 
اأن  الإن�صان  بدل خ�صوعه لليقني والنظام. مل يعد باإمكان 

يكون لديه اأي يقني يف اأي جمال، ما عدا اأّن احلقيقة املطلقة 

اأم  )علمية كانت  فاإّن كل املعرفة  غري موجودة، وبالتايل 

"الإجابات  فاإّن  الّنهاية  ويف  اخلطاأ،  يف  تقع  قد  ة( 
ّ
فل�صفي

ال�صيطرة  اأكاذيب"، لأنها ت�صعى خللق  قد تكون عبارة عن 

على العامل. رمبا تكون هذه هي الر�صالة التي يود "خورخي 

�صي�صجعنا  ال�صك،  اأّن  يعتقد  فهو  اإلينا؛  اإر�صالها  فولبي" 

على  فرت�ص 
ُ
ي �صيء  كل  معرفة  من  حذرين  نكون  اأن  على 

"فرديريك نيت�صه" و"مي�صال فوكو"،  اأّنه حقيقة، لأّنه مثل 

يعرف جيًدا اأّن احلقيقة لي�صت موجودة يف حد ذاتها.

حني  اأخــرى  مــرة  ــرز  وب  ،
ّ
ـــي الأدب "فولبي"  جنــاح  ا�صتمر 

اجلنون"،  "نهاية  بعنوان  اأخرى  رواية   ،2003 �صنة  ن�رش 

على  وتاأثرياتها   ،1968 ماي  لأحداث  �صاخرة  كمحاكاة 

واية الذي يجد 
ّ
املثّقفني املك�صيكيني عرب البطل الرئي�صي للر

ملثقف  ل 
ّ
فيتحو  ،68 ماي  اأحداث  اأثناء  باري�ص  يف  نف�صه 

بارث"،  "رولن  لكان"،  "جاك  اأعمال  يكت�صف  ملتزم، 

جاءت  بهم.  فيتاأثر   األتو�صري"،  و"لوي�ص  فوكو"  "مي�صال 
يا�صية 

ّ
ال�ص واية 

ّ
الر بني  ذكي  مزج  �صكل  على  واية 

ّ
الر هذه 

وامتداد  الفكري،  للعامل  �رش�ص  هجاء  وهي  وامُلغامرة. 

وبيكو�صييه".  فلوبري" "بوفار  "غو�صتاف  لرواية  مك�صيكي 

يف  الّثوري  الي�صار  لف�صل  قا�صية  ا�صتعارة  هي  النهاية  يف 

ة. 
ّ
فرن�صا واأمريكا الالتيني
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واية حني ي�صتيقظ رجل يف غرفة فندق من 
ّ
تبداأ، اأحداث الر

مكانه  يعرف  ل  املت�رشد.  ي�صبه  ومظهره  الثالثة،  الدرجة 

النافذة فت�صله  ومن يكون، و ماذا يفعله هناك. ينظر من 

فجاأة �صو�صاء عالية و�صاخبة يف ال�صارع ل�صباب يتظاهر. 

اإّننا اأمام اأحداث ماي 68 يف باري�ص. 

وهو  ي�صتيقظ،  كيفيدو"،  "هانيبال  ا�صمه  الذي  الرجل  هذا 

فاقد للذاكرة. وبغية ا�صتعادتها، يقرر قراءة  اأعمال املحلل 

النف�صاين "جاك لكان". فيذهب اإىل �صارع "ليل". وبالقرب 

من الرقم خم�صة، يراقب خروج عامل النف�ص الفرن�صي الذي 

جّدد "�صيغموند فرويد"، واأعاد له �صيته. يقرتب من العمارة، 

ا وهو 
ً
فينفتح الباب اأمامه. يجد نف�صه اأمام "لكان" �صخ�صي

باأنها  )يت�صح لحقا  العمر،  الع�رشين من  فتاة يف  برفقة  

بعد  يتبعها،  اأن  "كيفيدو"  قرر 
ُ
ي توديعها،  وبعد  ع�صيقته( 

اأن �صعر باجنذاب مفاجئ نحوها. يف هذه اللحظة، �صتتخذ 

نعطًفا جديًدا. الفتاة ا�صمها "كلري"، وهي منا�صلة 
ُ
حياته م

تنتمي للي�صار الّثوري، متاأثرة باأفكار ماي 68، و متحم�صة 

اآنذاك، للتخل�ص من القيود التي يفر�صها  مثل كل ال�صباب 

امل�صادة" التي  "الّثقافة  اأن�صار  اآبائهم. وهي من  جمتمع 

البنيويني، وحتذوها  الفال�صفة  باري�ص بف�صل  انت�رشت يف 

رغبة ملحة لتحرير غرائز ها املكبوتة.

يقع "كيفيدو" يف حب "كلري"، وي�صبحان ع�صيقني. وهي من 

يدخله يف عوامل الفكر املوؤثر خالل تلك املرحلة احلا�صمة 

يا�صي والفكري، فتمتلئ ذاكرته التي 
ّ
من تاريخ فرن�صا ال�ص

�صبح 
ُ
في البنيوي،  بالفكر  بي�صاء،  �صفحة  مبثابة  كانت 

تاأثريات  اإىل  "فولبي"  من  اإ�صارة  يف  مثلها،  ثوريا  مّثقًفا 

املك�صيكيني،  املثّقفني  على  ة 
ّ
الفرن�صي البنيوية  الفل�صفة 

ار علمي يعتقد اأن�صاره 
ّ
واّلتِي كانت تقدم نف�صها لهوؤلء كّتي

واأتباعه باأّنهم قادرون على تقدمي اإجابات جديدة لعامل ما 

ة، ومن 
ّ
بعد احلرب، للتخل�ص من كلي�صيهات العلوم الإن�صاني

الفل�صفة الوجودية. 

 فيه، يكت�صف "كيفيدو" 
َ
ع بفكر "لكان"، واأبحر

َ
بعد اأن ت�صب

معه  فياأخذها  الّثورية،  األتو�صري"،  "لوي�ص  اأفكار  فجاأة 

"فيدال  للقاء  "كوبا"،  اإىل  �صافر 
ُ
وي ة، 

ّ
الالتيني اأمريكا  اإىل 

ا. ثم 
ً
كا�صرتو" الذي طلب منه اأن يجري عليه حتليال نف�صي

ينتقل اإىل الت�صيلي رفقة "كا�صرتو" للقاء الرئي�ص "�صالفدور 

األليندي" اّلذي كان ي�صعى لالحتفاظ على ال�صلطة والدفاع 

يقرر  "هافانا"  اإىل  عودتهما  اإثر  وعلى  ة. 
ّ
الّدميقراطي عن 

"كا�صرتو" طرده من كوبا بعد خالفات ن�صب بينهما. وهي 
اإ�صارة اإىل اخلالفات العميقة بني الزعيم الكوبي وبني جزء 

كبري من املثّقفني الي�صاريني ب�صبب ق�صية ال�ّصاعر "هيبريتو 

جن �صنة 1971 ب�صبب ق�صائده التي رف�ص 
ُ

ا" الذي �ص
َ
باديي

ُطرَد  ة. 
ّ
الأيديولوجي النظام  توجهات  م�صايرة  خاللها  من 

"كيفيدو" من "هانا"، فعاد اإىل باري�ص. لكنه اجته هذه املرة 
بارث".  "رولن  ة 

ّ
ب�صيميائي م�صرت�صًدا  الفّنية،  الّثورة  نحو 

وار، مثل منوذجه اجلديد، رولن  لقد ابتعد عن �رشخات الثرُّ

باأقل  �صعر  الذي  البنيوي  املفكر  �صك  الذي كان بال  بارت، 

ة يف ماي 68. ومع ذلك، 
ّ
قدر من الهتمام بالّثورة الطالبي

باأكمله  اجليل  هذا  على  تاأثريه  فاإن  واية، 
ِّ
الر تو�صح  وكما 

ا. اإذ مع مرور الأيام، اأ�صبحت مدر�صة "بارث" 
ً
كان وا�صح

"بارث" توجه  وبعد  "لكان".  مدر�صة  كبري  حد  اإىل  ت�صبه 

"، وبال�صبط اإىل اجلانب  "مي�صال فوكو  "كيفيدو" اإىل فكر 
ابت�صامة  ذا  رجال  :"كان  فولبي   

َ
وكتب ال�صارع.  من  الآخر 

للّثورة.  و�صوحا  الأكرث  املربر  �صوته  باأعلى  يتلو  عنيفة، 

فجاأة، كما لو كان بحاجة اإىل ا�صتخدام �صخ�ص ما كمثال، 

لرفيقه  فاأ�صار  جميعا.   راقبهم  عيني.  على  عينيه  و�صع 

ا اإىل جوزيفا واأنا-
ً
)لحًقا اكت�صفت اأنه جان دانيال( ، م�صري

: اإنهم ل ي�صنعون الّثورة، بل هم الّثورة. مل ي�صتمر امل�صهد 

اأعد  اأكرث من ب�صع ثواٍن، لكن منذ تلك اللحظة ف�صاعًدا مل 

ا على اإخراج نظراته من ذهني". وحني رحل "فوكو" 
ً
قادر

اإىل  العودة  فقرر  "كيفيدو" بحزن كبري  �صعر   ،1985 �صنة 

غري  ال�صلطة  ومناه�صة  ن�صاله،  يف  لال�صتمرار  املك�صيك 

الّدميقراطية.

اإذ ل ي�صتطيع  واية. 
ِّ
ة على الر

ّ
لقد �صيطرت النزعة الت�صاوؤمي

يا�صة انطالًقا من الإميان 
ّ
ال�ص خورخي فولبي التحدث عن 

واية، 
ِّ
الرا�صخ الذي �صكَن اأ�صالفه. فالّتاريخ الأ�صا�صي لهذه الر

تعتمد  لذا  متداخل.  عاملي  تاريخ  هو  برمتها،  والثالثية 

نوفمرب   10 يوم  على  م�صرتك،  كقا�صم  الثالث،  وايات 
ِّ
الر

"ال�رشاب  1989، تاريخ �صقوط جدار برلني، كرمز لنهاية 
ة. 

ّ
ليبريالي والنيو  النازية  الأكرث �رشرا من   ،"

ّ
الأيديولوجي

ة 
ّ
وائية، اأّن هذه الأيديولوجي

ِّ
وتعتقد �صخ�صيات "فولبي" الر

ت العامل، واأنتجت الفو�صى. 
َ
اأوجدت يف النهاية  اأ�صاطري  خرب

وجتلى هذا الف�صل الذي �صهده القرن الع�رشون، باخل�صو�ص 

يف رواية "نهاية اجلنون" يف تف�صيل البنيويني للعلم على 

خُميٍف،  فراٍغ  ويف  مريرة  فو�صى  يف  فاأغرقته  الإن�صان، 
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جراء ُفقدان الإميان يف القيم. فكان امل�صري وفق ما جاء 

األتو�صري"  "لوي�ص  ا تعك�صه نهاية 
ً
واية م�صريا مفجع

ِّ
الر يف 

احلزينة. 

ك�صخ�صية  واية، 
ِّ
الر يف  األتو�صري  يظهر  حياته،  نهاية  يف 

ة، خاٍل من الرتكيز ، �صحية لالكتئاب املزمن ولأزمات  ه�صَّ

"فولبي"  يتخيل  معه،  تعاطف  اأي  عن  وبعيًدا  الف�صام. 

 على كتاباتي، خطَط مئات 
ً
تاأمله النهائي، كما يلي :" بناء

هوادة  بال  قاتلوا  العامل.  اأنحاء  جميع  يف  للّثورة  ال�صباب 

بحياتهم   وخــاطــروا  ــدًل.  ع اأكــرث  جمتمع  اإن�صاء  اأجــل  من 

تخيلوا  كيف  جمنون.  رجل  خمططات  لتحقيق  واأرواحهم  

اأن م�صدر اإلهامهم هو هذا املجنون؟ وكيف ميكن اأن يكونوا 

اأنه وراء نظرياتي كان يختبئ جمرم؟  قادرين على روؤية 

عند التحقق من حجم عملية الحتيال، مل يكن لديهم �صوى 

اأو فقدان  التزامهم  اأو ن�صيان  التخلي عن معتقداتهم  خيار 

اأنف�صهم يف اإخفاء هويتهم، مقتنعني باأّنهم كانوا خمطئني 

مثلي". 

"الكومندان  بـ  "كيفيدو"  يلتقي  املك�صيك،  اإىل  عاد  وحني 

�صد  الّثورية  "الت�صيابا�ص"  حركة  قاد  الذي  ماركو�ص"، 

ال�صلطة، ويتبادل معه اأطراف احلديث عن فل�صفة "األتو�صري" 

مع  "كوفيدو"  لقاء  بها.  وتاأثر  "ماركو�ص،  قراأها  التي 

يبة. 
ِّ
والر ال�صك  اإليه بعني  ال�صلطة تنظر  "ماركو�ص"، يجعل 

مقاطعة  يف  يا�صية 
ّ
ال�ص اجلرائم  ا�صتمرار  ا�صتنكر  وحني 

"ت�صيابا�ص"، والتزوير النتخابي وجميع العوائق الأخرى 
اأمام الّدميقراطية، اأثارت احلكومة حملة ت�صهري �صده، مما 

دفعه لإعالن ف�صله.

 1968 الرمزيني لعامي  "فولبي" للّتاريخني  جاء اختيار 

و�صنة  الالتيني(  باحلي  فندق  يف  "كيفيدو"  )ا�صتيقاظ 

لروايته،  زمني  كاإطار  امل�صكيك(  يف  وفاته  )�صنة   1989
الثاين  الن�صف  الّثورية يف  املثل  انهيار  فكرة  للتعبري عن 

من القرن الع�رشين، اأو ما ميكن ت�صميته ب�صعود ثم تراجع 

ا" الي�صار الّثوري الذي انهارت اأماله وحتطمت مع 
ّ
"يوتوبي

�صقوط جدار برلني. لقد ترك ال�صباب املثالينّي واحلاملني يف 

عام 1968 اأنف�صهم ينجرفون يف زوبعة ابتلعت اأوهامهم، 

بعد اأن اأف�صدها عنف احلركات امل�صلحة اأو الوقوع يف اأ�رش 

يا�صي. 
ّ
�صلطة ال�ص

ة، وهي 
َّ
واية م�صاألة يف غاية الأهمي

ِّ
يف احلقيقة، تطرح الر

ناأخذ  ل  لو  نخطئ،  قد  الواقع.  على  والفكر  الُكتب  تاأثري 

له  حتم�ص  ــذي  الَّ "األتو�صري"،  ففكر  اجلد.  حممل  الأمــر  هذا 

"كيفييدو"، هو الذي دفع  يف الأخري، العديد من املثالينّي 
ذلك  يف  مبا  امل�صلح،  العنف  خيار  اإىل  الــوقــت،  ذلــك  يف 

ة. كاأن م�صري كل 
ّ
"كلري" ع�صيقته، التي حتولت اإىل اإرهابي

منذ  ا، 
ً
ا جهنمي

ً
النهاية م�صري عُد يف 

ُ
"فولبي" ي �صخ�صيات 

يف  نــدرك  حيث  كلينغ�صور"،  عن  "البحث  الأوىل  روايته 

اإىل  الأمر  به  انتهى  لينك�ص" بدوره  "غو�صتاف  اأّن  النهاية 

اجلنون، فريوي ق�صته وهو نزيل م�صحة )وهي يف احلقيقة 

ة يف مو�صكو بعد نهاية احلرب. 
ّ
�صجن( لالأمرا�ص العقلي

متزج  ة، 
ّ
العلمي واملقالة  واية 

ِّ
الر بني  الطريق  منت�صف  يف 

ة "فولبي" بني احلقيقة واخليال. من اأجل هذا "التكيف 
ّ
ثالثي

باإدخال  له  �صمح  مكثف  بحث  عمل  على  اعتمد  اخليايل"، 

اللحظات  عن  احلقيقية  واحلكايات  املعلومات  من  الكثري 

لكنه  الع�رشين.  القرن  تاريخ  يف  ة 
ّ
الرئي�صي ات 

ّ
وال�صخ�صي

التَّاريخ من خالل التطفل  ا باإعادة النظر يف  اأي�صً ا�صتمتع 

اأن  اته احلقيقية دون 
ّ
�صخ�صي لبع�ص  على احلياة اخلا�صة 

يكون لدى القارئ و�صيلة لتحديد اأين تنتهي احلقيقة واأين 

يبداأ اخليال. 
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ملف - البحث المعرفي في ُعمان

تفتحُ جملة              ملفا خا�صا حتاول عربه �صرب اأغوار ن�صف 

قرٍن من جتربة البحث املعريف والنقدي يف ُعمان، وذلك بعد 

املجتمع  طالت  التي  لت 
ّ
التحو من  العديد  ُعمان  �صهدت  اأن 

ا، 
ّ
و�صيا�صًي ا، 

ّ
نف�صًي ا، 

ّ
فكرًي ا، 

ّ
اقت�صادًي )اجتماعيا،  العماين؛ 

البحثية  ال�صتغالت  تلك  متكن  حول  مت�صائلني  ا....(. 
ّ
ونقدًي

واملعرفية من ر�صد املرحلة وحتولتها وت�صظياتها، ودرا�صة 

ات؟ 
ّ

ما اأ�صاب الذات الُعمانية يف هذه املرحلة من تغري

جوهر  فهل  البحثي،  لل�صوؤال  وتعطل  خلٍل  وجود  رجحنا  ولو 

غياب  اأو  امل�صوؤولة  املوؤ�ص�صات  دور  غياب  يف  كامٌن  الق�صور 

اأم يتنامى  اأو راجٌع للرتاخي الفردي،  ا�صتغالت الأكادمييني، 

حريات  غياب  حول  الأعمق  ال�صوؤال  ليطال  الفرتا�صات  حيز 

التعبري؟

ولو فتحنا اأفق ال�صوؤال اأكرث حول دور الباحث الأكادميي على 

التي  التدري�صية  بالأعباء  مثخن  هو  فهل  التخ�صي�ص،  وجه 

التعليمية  موؤ�ص�صاته  اأّن  اأم  املنتظرة؟  امل�صاركة  من  متنعه 

يربطه باملجتمع  الذي  العمل  اأ�صال يف  واجلامعية مل ت�رشكه 

هو  كما  اأدواره،  من  اأ�صا�صي  كدور  الثقايف  والفعل  الُعماين 

نراه  جعلنا  الذي  الأمر  العامل،  جامعات  من  كثري  يف  ال�صاأن 

الأكادميية  التدري�ص واللتزامات  دا وحم�صورا على فعل 
ّ
جُمم

مع  بالتوازي  النقدي،  �صوؤاله  يف  منطلقا  منه  اأكرث  املعتادة، 

ت�صيب  التي  امل�صتمرة  والتغريات  والثقايف  الأدبــي  النتاج 

القرية الكونية، وتوؤثر يف واقعنا املحلي بدرجة اأو باأخرى.    

نتاج  هو  والــذي  املعريف،  البحث  وجود  جدل  افرت�صنا  ولو 

يف  خمباأ  هو  فهل  اجلامعي،  بعد  ما  ال�صتغال  من  �صنوات 

الأدراج والإر�صيفات اجلامعية، ومل تطله يد الإعالم ومل ت�صتفد 

اإّن  اأم  اإهمال،  نتيجة  هذا  يح�صل  وهل  الدولة،  موؤ�ص�صات  منه 

فكرة اإعادة انتاج الأفكار وتدار�صها لتحويلها لواقع ملمو�ص، 

ما تزال فكرة معزولة عن التنفيذ!    

اإقناع املوؤ�ص�صة الر�صمية باأهمية  وال�صوؤال الأهم: كيف ميكننا 

البحث العلمي واملعريف الر�صني يف ت�رشيح الواقع الجتماعي، 

واإعادة فهمه، و�صوغ القرارات و�صبط القوانني وفقا له؟ 

الأبــعــاد  هــذه  بكل  مبو�صوع  الإحــاطــة  ميكن  ل  بالتاأكيد، 

عرب  الأوىل،  املــوؤ�ــرشات  ا�صتقراء  ميكن  ولكن  والــتــاأثــريات، 

البحث  جتربة  ل�صت�صفاف  ا�صتكتابها  مّت  التي  الأوراق  بع�ص 

املعريف يف بعده الديني والأكادميي والقت�صادي والإعالمي 

والفل�صفي. فقد اأ�صار الباحث خمي�ص العدوي لل�صكوى املتكررة 

"من غياب الوثائق احلديثة، فماذا عن عقود اأو قرون �صقطت 
يثري  ال�صيخ  �صامل  القت�صادي  والباحث  اجلب؟!"،  غيابات  يف 

ربط  وعــدم  املوؤ�ص�صية  واحلوافز  املــايل  الدعم  "قّلة  م�صاألة، 

تراٍخ  اإىل  اأدى  الذي  الأمر  املالية،  بالدرجة  العلمية  الدرجة 

فاطمة  الأكادميية  وترى  العلمية"،  املح�صلة  يف  اأثر  فردي 

لطرق  بحثية،  فرق  يف  للعمل  الباحثني  تفريغ  اأّن  ال�صيدي 

جيدا  حال  يكون  قد  ا�صطراب؛  ول  خــوف  بال  النقد  مناطق 

الباحث  يوؤكد  والفكرية.  واملعرفية  الثقافية  احلياة  ينع�ص 

حديٍث  تياٍر  "كاأي  الديني  التيار  اأّن  على  املحرمي  زكريا 

ونا�صئ واجه رّدات فعل متحّفظة من التيار الديني التقليدي، 

ويذهب  التغيري،  على  وقدرته  اجلديد  باجليل  متفائل  ولكنه 

ا ميكن 
ً
علي الرواحي اإىل "اأّن النفجار الهوياتي، مل يعد خيار

تالفيه، لقد امتّد للذات املنغم�صة يف متاهات التقنية احلديثة"، 

الأ�صوات  اليعقوبي هي الأخرى على  وتعول الإعالمية �صمية 

حملية  لإجنــاح  لزمــا  "اأمرا   باتت  التي  اجلديدة  والتيارات 

و�صائل الإعالم"، وعملية النقد عموما. 

 مساءلة البحث النقدي في ُعمان!
عبر نصف قرٍن من االشتغال 
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ملف - البحث المعرفي في ُعمان

غياب التأريخ العام للمنجز 
المعرفي 

خميس بن راشد العدوي
باحث ُعماني

جمع الوثائق 
وحفظها 

وتصنيفها وإتاحتها 
للبحث المعرفي 

محدود جدًا  

البحث،  يف  بحث  هو  املــعــريف«..  البحث  »واقــع 

الأفكار وتطورها. وهذا  البحث يف تاريخ  وميّثل 

ن�صهده  الذي  فالبحث  ال�صلطنة،  نفتقده يف  توجه 

ولي�ص  والأ�ــصــخــا�ــص  ــداث  ــالأح ل يـــوؤرخ  عمومًا 

لالأفكار، واملقال ل يذهب بعيداً عن هذا؛ لأن واقع 

نف�صها،  تفر�ص  لدينا  التاأريخية  الكتابة  حركة 

 من حتريك احلجارة كما يقال، اأي 
َ

لكن ل منا�ص

اإن درا�صة واقع البحث املعريف هو تاأريخ لواقعنا 

الفكري، ونتائجه يرجى منها اأن تدفع باملعرفة 

بحركة  للوعي  خطوة  كذلك  وهو  الأف�صل،  اإىل 

احلديثة  الــدولــة  يف  انت�صارها  ــدى  وم الأفــكــار 

بال�صلطنة، فمعرفة مو�صع اأقالمنا الآن �رشورية 

لتقدير  املعايري  وو�صع  التحليل  اإىل  لالنتقال 

املنجز، وال�صتفادة منه؛ خا�صة يف �صنع القرار؛ 

املعايري،  هذه  من  كثرياً  منلك  ل  ال�صلطنة  ففي 

وال�صبب بنظري يعود اإىل:

- غياب التاريخ العام للمنجز املعريف.

- ال�صعف يف جمع الوثائق وحفظها وت�صنيفها، 

جداً،  حمدود  والقائم  املعريف،  للبحث  واإتاحتها 

ويتحرك ببطء.

والثقافية،  احل�صارية  للدرا�صات  مراكز  غياب   -

البحثية  لأعــمــالــه  ــي  ــادمي اأك منها  ــود  ــوج وامل

اخلا�صة.

البحث  اإنــتــاج  حركة  تاأريخيًا  يتتبع  املــقــال.. 

املــعــريف مــن واقــــع الــتــجــربــة واملــالحــظــات 

ال�صخ�صية، ليعطي �صورة عامة عن هذا املنجز.

غياب الوثيقة
، لال�صتفادة 

ّ
الذي تقدمه جملة  مهم امللف.. 

غٍد  نحو  باملجتمع  لل�صري  املا�صي؛  معطيات  من 

ال�صحافة  دور  من  وهذا  اأف�صل،  وبحثي  معريف 

يوجد  ل  علمي-  -بحد  الآن  فحتى  الثقافية، 

بال�صلطنة،  املا�صية  �صنة  للخم�صني  ر�صد معريّف 

اللهم اإل اأ�صالء ممزعة، وها هي الوثائق وم�صادر 

املعرفة تتاآكل يومًا اإثر يوم، وما جنده اليوم قد 

واقعنا  يف  ة 
ّ
حقيقي م�صكلة  وهــذه  غــداً،  جنده  ل 

حفظ  على  مقتدرة  �صات 
ّ
موؤ�ص منلك  فال  العماين، 

للباحثني  اإتاحتها  يجب  التي  ة، 
ّ
املعرفي الوثائق 

با�صتثناء  املــجــالت،  وملختلف  ــت،  وق كــل  يف 

يف  تتمكن  مل  اليد،  اأ�صابع  تتجاوز  ل  موؤ�ص�صات 

منها،  الي�صري  اإل  املا�صية  املرحلة  وثائق  جمع 

يف  املذهلة  والتقنية  العلمية  الأدوات  توفر  رغم 

هذا الع�رش، وال�صوؤال: اأين امل�صكلة؟.

تجربة ومالحظات 
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مصادر المعرفة 
تتآكل يوماً إثر 
يوم، وال يوجد 
رصد معرفي 

للخمسين 
سنة الماضية 
بالسلطنة إال 
أشالء ممزقة

ملف - البحث المعرفي في ُعمان

ل اأملك الإجابة، فاجلواب بذاته يجب اأن يخ�صع 

للبحث العلمي، الذي نفتقده يف �صاحتنا الثقافية، 

مفّعل  فهو  الأكادميية  املوؤ�ص�صات  يف  وجد  واإن 

نحتاجها  التي  وثائقنا  من  وكثري  حقولها،  يف 

بقي  وما  الزمن،  طواها  املو�صوعي  البحث  يف 

من  جــزءاً  فيه  ن�رشف  جهيد،  جهد  اإىل  فيحتاج 

التحليل  يف  �رشفه  الأوىل  مــن  كــان  حياتنا، 

هذا  املعريف،  والبناء  النتائج  وتقدمي  والدرا�صة 

من  ي�صتكي  ل  باحثًا  جتد  يكاد  ول  قائم،  واقع 

احلديثة،  الدولة  وثائق  واأق�صد  الوثائق،  غياب 

�صقطت عنا  قرون  اأو  لو حتدثنا عن عقود  فكيف 

واحداً  مثاًل  اأذكر  اأن  ويكفي  اجلب؟!  غيابات  يف 

اأن  املا�صي  دي�صمرب  يف  قررت  فقد  فيه،  عانيت 

اأجمع اأعداد جملة »الوحي« ال�صادرة خالل الفرتة 

)1979-1975م( عن وزارة الأوقاف وال�صوؤون 

الإ�صالمية، فحّددت �صهراً جلمع الأعداد، ريثما اأبداأ 

بدرا�صتها وحتليلها، التي مّنيت نف�صي باأن اأ�صدر 

الدرا�صة هذا العام، فتفاجاأت باأن اأعداد املجلة ل 

حفيت  وبعدما  بال�صلطنة،  موؤ�ص�صة  اأية  يف  توجد 

الآن  حتى  بلغت  متفرقة،  اأعــداداً  وجدت  اأقدامي 

فقدت  وبع�صها  اأعدادها،  جمموع  ن�صف  حوايل 

موؤ�ص�صة  ت�صدرها  كانت  واملجلة  �صفحات.  منه 

حينها،  الدولة  �صيا�صة  عليها  وترتكز  حكومية، 

الأفكار راديكالية  اأكرث  ال�صيوعي؛  الفكر  ملواجهة 

عابراً،  يكن  مل  ــذي  ال حينذاك،  العامل  واجهها 

جتاهه  الدولة  ت�صن  اأن  لدرجة  موؤثراً  كان  واإمنا 

ا�صرتكت  �صنوات،  ع�رش  امتدت  ع�صكرية  حربًا 

فدرا�صة  الطرفني.  فيها قوى حملية وعاملية من 

تاأريخنا  من  جلانب  درا�صة  هو  وحتليلها  املجلة 

والديني  الجتماعي  املختلفة:  باأوجهه  املعريف 

وال�صيا�صي.

الوحدة التاريخية

درا�صة  -اأي  التاريخية  الــوحــدة  م�صتوى  على 

فتاأتي  املــعــريف-  تاأريخنا  مــن  زمنية  حقبة 

اأهمية املو�صوع اأنه يدر�ص جتربة حقبة مرتابطة 

نق�ص  وجد  عدم  باكتمالها  اأق�صد  ول  ومكتملة، 

من  مكتملة  هي  واإمنا  جوانبها،  من  اأيٍّ  يف  بها 

اإن الزمن كان مواتيًا لها باأن تقّدم الدولة  حيث 

الكتمال  عن  النظر  بغ�ص  ت�صتطيع،  ما  كل  فيه 

والق�صور يف مفرداتها، فهي لو ا�صتمرت زمنًا اآخر 

الوحدة  اإن  وبنظري..  قدمته.  اأكرث مما  تقدم  فلن 

التاأريخية للدولة ت�صاوي جياًل من الب�رش؛ تقديره 

باأربعني �صنة، بحيث اإن الزيادة فيها تكرار يولِّد 

مراحل:  اأربــع  اإىل  تق�صيمها  وبالإمكان  اجلمود. 

التاأ�صيل  والقتبا�ص،  التقليد  والتاأ�صي�ص،  الن�صاأة 

والإبداع، النقد واملراجعة، لتبداأ وحدة جديدة من 

متكّننا  الوحدة؛  هذه  فدرا�صة  ولذلك  الدولة.  عمر 

يــوازي  مبــا  املــعــريف  البحث  مــراحــل  تتبع  مــن 

مراحل الدولة ذاتها.

خالل  املعرفية  حالتها  لدرا�صة  حتتاج  فُعمان 

تاأ�صي�صية،  مرحلة  لأنها  املا�صية؛  �صنة  اخلم�صني 

�ـــص، والأهــــم مــن الــدرا�ــصــة هو 
َ
ــا مل ُتـــدر ــه ولأن

الوثائق  وحفظ  املعلومات،  م�صادر  عن  البحث 

اقرتحت  عندما  اإليه،  �صعيت  ما  وهذا  وتوفريها، 

عام 2015م بعد انتقايل للمنتدى الأدبي، �صمن 

روؤية �صاملة قدمتها لتطوير املنتدى، باأن نن�صئ 

بالبحث  لتقوم  املعلومات«،  م�صادر  »دائـــرة 

املتعلقة  ل�صيما  العمانية؛  املعرفة  وثائق  عن 

الثقايف«؛  البحث  و»دائــرة  واحل�صارة،  بالثقافة 

معرفية  بدرا�صات  القيام  من  الباحثون  ليتمكن 

معمقة يف العنا�رش الثقافية للح�صارة العمانية، 

ولكن مل ُيكتب لهذه الروؤية حينها اأن ترى النور، 

ب�صدور  املن�صود  الهدف  حتقق  احلمد  وهلل  والآن 

هيكلة وزارة الثقافة والريا�صة وال�صباب، فرجو 

ب�صورة  التاريخية  الوحدة  هذه  بدرا�صة  نقوم  اأن 

اأجمع توثيقًا واأكرث ن�صجًا، ومبناهج مو�صوعية 

واأدوات اأجود فاعلية.

يروم  الذي  التحليلي..  الر�صد  م�صتوى  على  اأما 

املوؤ�ص�صة  وبناء  املعرفة  يف  املتوا�صل  الإ�صهام 

الثقايف  القرار  �صنع  يف  وامل�صاركة  الثقافية 

اأمراً  تعّد  التاريخية  الوحدة  درا�صة  فاإن  بالدولة؛ 
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يتطلب  التحليلي  فالر�صد  اأهميتها،  رغم  ثانويًا 

»الوحدة  اأ�صا�ص  على  با�صتمرار،  البحث  موا�صلة 

املو�صوعية« التي غالبًا ل تتجاوز خم�ص �صنوات.

الكتابة مقياس للبحث المعرفي

مقيا�ص  هذا  البحث،  ِجد 
ُ
و فقد  الكتابة  ِجدت 

ُ
و اإذا 

جيد حلركة البحث املعريف يف املجتمع، بيد اأنه 

لي�ص الأوحد ول الأف�صل، ولكن عندما تغيب بقية 

خا�صة؛  ا�صتعماله،  على  مرغم  فاأنت  املقايي�ص 

عادة  عليها  تعتمد  التي  املــادة  تتوفر  ل  عندما 

�صائر املقايي�ص. والكتابة؛ اأيًا كانت ت�صتلزم نوعًا 

من البحث، مبا فيها الإبداعية كالأدب، فال�صاعر 

اجتناء  يف  يجتهدا  مل  مــا  يبدعا  لــن  والــ�ــصــارد 

بقية  اأما  الأدبية.  اأغرا�صهما  تغذي  التي  املعرفة 

املعارف فهي تقوم اأ�صا�صًا على البحث، فال ميكن 

للباحث اأن ين�صئ درا�صة يف اأي فرع من املعرفة 

حت�صيلها  يف  وافــٍر  ب�صهم  �رشب  قد  يكن  مل  ما 

قراءة  على  والإدمــان  مظانها  يف  التنقيب  عرب 

الدولة  فــاإن  للبحث؛  املعنى  وبهذا  �صحائفها. 

على  ملحوظة،  حركة  �صهدت  بال�صلطنة  احلديثة 

م�صتوى الكم والنوع، رغم اأنها مل تخ�صع للقيا�ص 

والتقييم.

بداية الطريق

ما  ي�صارع  يكاد  املــدة  هذه  خالل  اأُنتج  ما  اإن 

الإ�صالمي،  تاأريخهم  العمانيون على طول  اأنتجه 

ومعظم هذا الإنتاج تقف خلفه الوثيقة اأو الكتاب 

ال�صخ�صي، اأي ما يقتنيه الباحث بنف�صه، حيث مل 

اإليها  ُيرجع  اأن  بدايًة مكتبات عامة ميكن  توجد 

ال�صخ�صية  املكتبات  بع�ص  با�صتثناء  ب�صهولة، 

للفقهاء والأدباء، والتي غالبها يحوي خمطوطات 

من  ملوؤلفني  واأدبــيــة  وتاأريخية  فقهية  وكتبًا 

اأخذت  التي  العامة  واملكتبة  الكال�صيكية،  احلقبة 

اأنواعها  مبختلف  الكتب  توفري  عاتقها  على 

ملرتاديها هي »املكتبة الإ�صالمية«؛ التي افتتحت 

ات انتعا�صها، 
ّ
الثمانيني ات، و�صهدت 

ّ
ال�صبعيني يف 

ات حتى خفت بريقها، لعدم 
ّ
وما اإن حّلت الت�صعيني

البالد،  يف  الثقايف  احلــراك  يواكب  مبا  تطورها 

هذه  وبا�صتثناء  للموت،  روحها  اأخــرياً  فاأ�صلمت 

املكتبة خالل تلك الفرتة مل تكتحل عيون ال�صلطنة 

ات عندما 
ّ
مبكتبة عامة، حتى منت�صف الثمانيني

ُفتحت جامعة ال�صلطان قابو�ص، وكانت مكتبتها 

اجلامعة  داخل  من  للباحثني  مورد  اأهم  الرئي�صة 

وخارجها، ومل يفر بعدها يف اأر�ص ال�صلطنة نبع 

اآخر بهذا احلجم والنوع.

�صعرنا نحن خريجي الدفعات الأوىل من جامعة 

عن  مكانيًا  ابتعدنا  وبعدما  قابو�ص،  ال�صلطان 

البحث  ميدان  نلج  بداأنا  اأننا  ل�صيما  مكتبتها، 

والتاأليف، باحلاجة املا�صة اإىل مكتبات يف البالد؛ 

قريبة منا لالغرتاف من م�صادرها، ولذلك؛ بداأت 

ات 
ّ
الت�صعيني منت�صف  ال�صلطنة  وليــات  بع�ص 

بفتح مكتبات اأهلية؛ اإل اأن غياب التاأهيل لإدارة 

اأبواب  اأغلق  عنها؛  املادي  والدعم  املكتبات  هذه 

معظمها، اأو توارى زاهداً مبا عنده. ومن املكتبات 

التي ن�صاأت يف تلك الفرتة وتطورت باجتاه البحث 

املعريف وخدمة الباحثني »مكتبة الندوة العامة« 

دفعنا  للمعرفة  م�صدر  بغياب  ف�صعورنا  بَبهال. 

ات 
ّ
الت�صعيني منت�صف  يف  املكتبة  نوؤ�ص�ص  اأن 

العام؛  ذلك  ومنذ  1996م،  عام  ر�صميًا  لتفتتح 

ترفد الباحثني مبختلف م�صتوياتهم؛ من النا�صئة 

على مقاعد الدرا�صة حتى طالب الدرا�صات العليا 

خدمة  اإىل  بالإ�صافة  والدكتوراه،  كاملاج�صتري 

النطاق  خدمتها  تقدمي  تعدى  وقد  احلر،  البحث 

املحلي لتكون حمجًا لباحثني من خارج ال�صلطنة.

مل تقف »مكتبة الندوة« عند عتبة توفري م�صادر 

واإمنا  الباحثني،  بت�صجيع  تكتف  ومل  املعرفة، 

ثالثة  على  ذلك  وكــان  املعريف،  الإنتاج  تبّنت 

املكتبة  على  القائمني  بع�ص  قيام  م�صارات: 

بالبحث، واإقامة الندوات واللقاءات التي ت�صتكتب 

اأق�صام  واإن�صاء  بحوثهم،  ون�رش  الباحثني  لها 

يف  خدماتها  لتقدم  َبهال«  »غرفة  منها:  للبحث؛ 

و»ركــن  واحلــ�ــصــاري،  التاريخي  البحث  جمــال 

الباحثون يشتكون 
من غياب الوثائق 

الحديثة، فماذا عن 
عقود أو قرون 

سقطت في 
غيابات الجب؟! 
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والدرا�صات  للبحوث  قابو�ص«  ال�صلطان  جاللة 

يف الدولة احلديثة، و»املكتبة الإبا�صية« لتوفري 

م�صادر البحث يف املذهب الإبا�صي بكون عمان 

للرتجمة«؛  الندوة  و»مركز  له،  الرئي�ص  احلا�صن 

الكتب  وترجمة  الرتجمة،  ثقافة  بن�رش  لُيعنى 

التي  الطفل«  و»غرفة  اأخرى،  لغات  اإىل  العمانية 

القراءة  مهارات  على  ال�صغرية  الأجيال  تن�صئ 

يوميًا  تعمل  الأق�صام  هذه  وكل  املعرفة،  وحمبة 

اإل  طيلة العام. ومع اجلهود التي تبذلها املكتبة 

اأن تقييمنا لال�صتفادة منها يوؤ�رش اإىل اأنها لي�صت 

بالقدر املاأمول، وهو ما يحتاج لإدارة املكتبة اأن 

تنظر يف اأ�صبابه لتتجاوزها.

التأسيس للبحث

ثالث موؤ�ص�صات برزت يف خدمة البحث املعريف 

ون�رشه؛ وهي:

الأدب  خلدمة  تاأ�ص�ص  الــذي  ــي؛  الأدب املنتدى   -

وهو  اآخــر؛  حقاًل  اإليه  اأ�صاف  اأنــه  بيد  العماين، 

اأعماله،  على  غلب  التاأريخي  التوجه  لكن  الفكر، 

مهمني؛  م�رشوعني  يف  بحثيًا  خطًا  له  اتخذ  وقد 

هما: البحث يف الإن�صان؛ عرب �صل�صلة قراءات يف 

َعَلم عماين، والبحث يف املكان؛ عرب �صل�صلة  فكر 

ظهر  �صل�صلة  وكل  التاريخ،  عرب  العمانية  البلدان 

بحوثًا  ي�صم  كتاب  كل  كتابًا،   25 حوايل  منها 

اإنتاج  ويعّد  البحث،  مو�صوع  يف  ملتخ�ص�صني 

هذين امل�رشوعني مرجعًا ر�صينًا يف جماليهما، 

بيد اأن تطور م�صاقات البحث ومناهجه يجعلهما 

واأكرث حتلياًل  اأعمق  النتقال ملرحلة  اإىل  بحاجة 

للموا�صيع املدرو�صة، وهو ما ناأمله يف املرحلة 

القادمة.

العامة  الندوات  بتقدمي  اهتم  الثقايف؛  النادي   -

يف ال�صاأن الثقايف، وهو ما �صاهم يف دفع عجلة 

ال�صلطنة، خا�صًة؛  الأمام يف  اإىل  البحث املعريف 

وامل�رشوع  الــنــادي.  ن�رشها  التي  الــنــدوات  تلك 

الكتاب  لدعم  الوطني  »امل�رشوع  هو  له  ز 
ّ
املتمي

املنهجية  البحوث  دعم  على  رّكز  وقد  العماين«، 

من  العديد  ن�رش  اإىل  فعمد  الُعمانية،  املعرفة  يف 

الدرا�صات الأكادميية، التي كانت قابعة يف اأرفف 

اجلامعات، واأ�صدر حوايل مائة كتاب.

مع  والأدبـــــاء؛  للكّتاب  العمانية  اجلمعية   -

م�رشوعًا  ــدت  اأوج عمومًا؛  باملثقف  اهتمامها 

دائمًا لن�رش الدرا�صات يف خمتلف اأوجه املعرفة، 

ز بعدم النح�صار يف البحث الأكادميي، بل 
ّ
ومتي

للمناهج  امل�صتويف  احلر  البحث  يف  اأغلبه  جاء 

من  م  ُيحكَّ الكتاب  فاإن  ذلك؛  ول�صمان  العلمية، 

وقد  الــكــتــاب.  مو�صوع  يف  متخ�ص�صني  ِقــَبــل 

تدرجت اجلمعية يف الن�رش ال�صنوي؛ حتى و�صلت 

اإىل  بالإ�صافة  الأخرية،  ال�صنوات  يف  كتابًا   30
م فيه الُكّتاب 

ّ
جائزة »الإبداع الثقايف«؛ الذي تكر

وجائزة  الأهلية،  الثقافية  وامل�صاريع  املجيدين، 

اأف�صل الإ�صدارات، والندوات املختلفة التي متّكن 

�صتى ميادين  درا�صاتهم يف  تقدمي  الباحثني من 

املعرفة.

الحمولة التاريخية

العلمية  احلمولة  املعا�رش  املعريف  البحث  ورث 

ال�صتغال  فمعظم  احلديثة،  الدولة  على  ال�صابقة 

يف  كان  املن�رشمة  ال�صنة  اخلم�صني  خالل  البحثي 

الديني  والفكر  العمانية  وال�صخ�صيات  التاريخ 

وال�صعر وعلوم العربية، والإنتاج خارج هذا ال�صياق 

املعرفة  م�صادر  ان�صّبت  فقد  ولذلك؛  قلياًل،  كان 

املكتبات  تطوير  وجــرى  الكال�صيكية؛  العلوم  يف 

املجال، مثل: »مكتبة  التي تخدم هذا  واملوؤ�ص�صات 

ال�صيد حممد بن اأحمد البو�صعيدي« بال�صيب، و»مكتبة 

الإمام نور الدين ال�صاملي« ببدية، و»مكتبة ال�صيخ 

»مكتبة  وتعترب  بالقابل.  احلارثي«  حمد  بن  �صامل 

دار الكتاب« ب�صاللة التي اأ�ص�صها الأ�صتاذ عبدالقادر 

احلديثة؛  املراجع  على  ب�صمولها  متمّيزة  الغ�صاين 

بداأت  وقد  الُعمانية،  بالدرا�صات  املعنّية  خا�صة؛ 

تدخل يف جمال البحث؛ بتقدمي ندوات بحثية. وما 

عدا هذا اخلط التاأريخي كان الطريق املعريف قليل 

ق من �صائر فروع املعرفة.
ْ
ر الطَّ

غياب الدعم 
المادي والتأهيل 

اإلداري أغلق 
أبواب معظم 

المكتبات العاّمة 
على قلتها !
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جمع الوثائق

القرن  ات 
ّ
�صبعيني يف  اأن�صئت  الوثائق،  جلمع 

الرتاث  ــوزارة  ب املخطوطات«  ــرة  »دائ الع�رشين 

القومي والثقافة، وهذا امل�رشوع يعّد اأهم م�رشوع 

خدم البحث املعريف يف ال�صلطنة يف جمال الرتاث، 

بعد  العمانية  املخطوطات  ن�رش  على  عمل  حيث 

جمعها وحتقيقها، وكان له دور بارز يف التعريف 

م�رشوع  الآن  حتى  يوجد  ومل  معرفيًا،  بعمان 

ي�صارعه، بيد اأنه كذلك اأّثر يف نوعية البحث، فكان 

الرتاث  يف  من�صبة  والدرا�صات  البحوث  معظم 

ا�صتملت  التي  املجالت  يف  وبالذات؛  الُعماين، 

الأول  باملقام  جاءت  والتي  املخطوطات،  عليها 

يف الفقه والعقيدة، ثم التاريخ، يليه الأدب واللغة، 

ول يزال البحث واقعًا حتت ظالل هذه املجالت، 

مع ما ت�صهده املرحلة احلالية من ظهور جمالت 

والذاكرة  والأ�صاطري  الق�ص�ص  يف  جديدة  بحثية 

املحكية والفنون والأزياء، ونحوها، وحتى هذه 

املجالت تدور يف فلك الرتاث.

التي  املخطوطات  ن�رش  يف  وجدت  اأخرى  ق�صية 

كرثة  وهي  الُعمانيني؛  غري  حتقيقها  على  عمل 

عند  والعلمية  واملنهجية  املطبعية  الأخــطــاء 

م�صكلة  تكن  مل  اأنها  اإل  الأوىل،  للمرة  اإ�صدارها 

بحتة، فقد دفعت الباحثني العمانيني اأن ميتلكوا 

من  مكنتهم  التي  واملنهجية  املعرفية  الأدوات 

جيدة  ب�صورة  الكتب  هذه  بع�ص  اإ�صدار  اإعــادة 

متجاوزة ملا وقع فيها من اأخطاء.

الــوثــائــق  »هــيــئــة  اأنــ�ــصــئــت  2007م؛  عـــام  يف 

الوثائق  بجمع  فا�صتغلت  الوطنية«،  واملحفوظات 

قامت  كما  وحفظها،  وت�صنيفها  و�صيانتها 

ب�صيانة وثائق املواطنني، واأخذ �صور منها، بغية 

الأ�صل  رجع  مع  منها،  قدر  اأكرب  على  املحافظة 

للهيئة.  ت�صليمه  على  يوافقون  ل  الذين  لأ�صحابه 

عليها  يالحظ  اأنه  اإل  الوا�صح؛  الهيئة  ن�صاط  ومع 

هذه  من  ال�صتفادة  من  الباحثني  متكني  �صعف 

الوثائق.

لـ»ذاكرة ُعمان« التي اأن�صئت عام 2004م بجهود 

وحفظها،  الوثائق  جمع  يف  وا�صح  دور  اأهلية؛ 

وقد �صهدت تقدمًا يف توفري امل�صادر، وا�صتغالل 

وقد  املخطوطات،  جمع  يف  احلديثة،  التقنية 

زت باجلمع رقميًا، واأ�صدرت جملة »الذاكرة« 
ّ
متي

لُتعنى بخدمة البحث ون�رش الدرا�صات التاريخية؛ 

ل�صيما يف جمال املخطوطات.

رغم الدور امل�صهود الذي قامت به هذه املوؤ�ص�صة 

قليلة مقارنة  اأنها  اإل  املوؤ�ص�صات،  و�صائر  الرائدة 

الــذي  الـــدور  ذلــك  يف  مبــا  البحثي،  بالحتياج 

والوثائق،  املخطوطات  جمع  وهو  به  ا�صطلعت 

كما اأنها ل زالت تعي�ص يف بوتقة املادة الرتاثية 

والتاأريخية، وهذا املجال مع اأهميته ل ميثل كل 

من  ُيطلب  ل  احلال،  وبطبيعة  املعرفية.  ال�صاحة 

تخ�ص�صها،  نطاق  عن  تخرج  اأن  املوؤ�ص�صات  هذه 

واإمنا لبد من وجود موؤ�ص�صات اأخرى ت�صد الفراغ 

�صائر اجلوانب املعرفية، وهو ما مل  احلا�صل يف 

يظهر حتى الآن، اإل بع�ص التجارب على امل�صتوى 

الأهلي.

مراكز البحث

من املراكز التي اأنيط بها البحث »مركز الدرا�صات 

مركز  وهو  قابو�ص،  ال�صلطان  بجامعة  الُعمانية« 

املعريف  البحث  يف  تقدمًا  يحدث  اأن  عليه  ل 
ّ
يعو

مبنهج  واإن  اجلامعية؛  الر�صائل  مقررات  خارج 

اأكادميي، وقد �رشع يف ذلك خالل �صنواته الأوىل، 

احلقول  وعموم  الباحثني  مع  توا�صله  عدم  لكن 

مع  ي�صتاأنفه  اأن  وناأمل  اإنتاجه،  قلل  البحثية 

النه�صة املتجددة التي تعي�صها ال�صلطنة.

»جمل�ص البحث العلمي«.. اأدى كذلك دوراً مهمًا يف 

ت�صجيع البحث، فقّدم عقود بحث عديدة يف جمال 

اطالعي-  -بح�صب  ُتَي�رش  مل  الآن  وحتى  عمله، 

الناجتة  البحثية  الأعمال  الوا�صعة من  ال�صتفادة 

عن هذا الدعم لعموم الباحثني.

يف  انح�صارها  املــراكــز  هــذه  على  ُيح�صب  مــا 

ملف - البحث المعرفي في ُعمان
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ن يريد 
َ
الربوتكول الأكادميي؛ حيث يتطلب على م

اأو يح�صل على دعم املجل�ص؛  اأن يلتحق باملركز 

اأن يكون حاماًل ل�صهادة الدكتوراه، وهذا ت�صييق 

�صنوات  ع�رش  منذ   
ّ

لــدي كان  لقد  البحث،  حلقول 

م�رشوع يف البحث احل�صاري القدمي لعمان، وقد 

الدرا�صات  »مركز  يف  وظيفة  وجــود  عن  علمت 

من  لأقيم  اإليه  اأنتقل  لكي  فتقدمت  الُعمانية«، 

خالله بحوثي، وقدمت �صريتي الوظيفية والعلمية 

البحثية،  واإ�صداراتي  اأعمايل  على  ت�صتمل  التي 

لكن مل يقبل املركز ذلك بحجة عدم ح�صويل على 

وجدته  الذي  اجلواب  ذات  وهو  الدكتوراه،  درجة 

اإليهم  العلمي« عندما تقدمت  البحث  يف »جمل�ص 

وا�صلت  لقد  نف�صه.  املــ�ــرشوع  يف  بحثي  لدعم 

الوقوف  مــن  ومتكنت  الــذاتــي،  بجهدي  البحث 

اأ�صميتها  التي  القدمية  الُعمانية  احل�صارة  على 

وقفت  وقــد  �صلوت«،  »ح�صارة  علمية  لأ�صباب 

واللغوية  وال�صيا�صية  الدينية  معاملها  اأهم  على 

اأ�صميته  ما  حول  درا�صة  ون�رشت  والجتماعية، 

العرب«،  »ل�صان  جملة  يف  ال�صلوتية«  بـ»اللغة 

وهي جملة اأكادميية، كما قدمت عدة حما�رشات 

وثائقيًا  فيلمًا  وعملنا  احل�صارة،  لهذه  مدخاًل 

بعنوان »ين �صلت«، وهو اأقدم واأهم معبد يف �صبه 

اجلزيرة العربية، وقد قدمت عنه ورقة بحثية، ول 

يوم نقف على مزيد  البحث متوا�صاًل، وكل  يزال 

من معامل هذه احل�صارة.

مجالت للنشر البحثي

جملة  والثقافة  القومي  الــرتاث  وزارة  اأ�صدرت 

لن�رش  م�رشوع  اأهم  وتعّد  الُعمانية«،  »الدرا�صات 

يف  ر�صينة  جملة  فهي  ــات،  والــدرا�ــص البحوث 

البحوث احل�صارية بُعمان، ويف معظمها درا�صات 

قام بها متخ�ص�صون غري عمانيني، ولذلك ت�صدر 

يرتجم  ومل  الإجنليزية،  باللغة  بحوثها  اأغلب 

الفائدة على  ت كثرياً من 
ّ
القليل، مما فو اإل  منها 

الباحث العربي، وناأمل اأن يحظى احلقل املعريف 

كانت  واإن  جليلة،  فائدة  ذات  فهي  برتجمتها، 

البحثي  لالإنتاج  العام  النمط  يف  اأي�صًا  واقعة 

العماين وهو غلبة الُبعد التاريخي، وهذا مهم، لكن 

اأخرى  جمالت  وجود  بعدم  قائمة  امل�صكلة  تظل 

�صائر  يف  البحوث  وت�صجيع  ن�رش  يف  متخ�ص�صة 

وا�صعة ومتنوعة يف  املعرفية، وعمان  املجالت 

ثقافتها.

جملة »              « ال�صادرة عن وزارة الإعالم »موؤ�ص�صة 

ُعمان لل�صحافة والن�رشوالإعالن �صابقا«؛ وا�صعة 

املعريف،  البحث  رفد  يف  اأ�صهمت  وقد  النت�صار، 

ورغم  فيها،  العماين  الكاتب  بح�صور  زت 
ّ
ومتي

على  تقت�رش  مل  اأنها  اإل  الأدب؛  يف  تخ�ص�صها 

الن�رش يف  واإمنا عملت على  الإبداعية،  الن�صو�ص 

زت باإ�صدار 
ّ
جمال البحث؛ الأدبي والفكري، ومتي

كتاب ُعماين مع كل عدد، وفتحت الباب لباحثني 

جمالهم.  يف  معتربة  مراجع  اليوم  اأ�صبحوا  جدد 

ولذلك؛ نرجو منها األ يخفت لديها هذا التوّهج.

كذلك  معنية  الديني؛  وال�صئون  الأوقــاف  وزارة 

جملة  اأ�صدرت  املعريف،  البحث  م�صرية  بخدمة 

يف  البحث  تطوير  بها  اأنيط  التي  »الت�صامح« 

لت�صدر  عدداً  ثالثون  منها  �صدر  الديني،  املجال 

عملها  موا�صلة  مع  »التفاهم«،  بعنوان  ذلك  بعد 

ا�صتقطاب  يف  جنحت  ــد  وق نف�صه،  ومنهجها 

الفكر  يف  ومنهجيًا  معرفيًا  متمكنني  باحثني 

تطور  عملية  حتقق  اأن  ت�صتطع  مل  لكنها  الديني، 

البحث باحلقل العماين، ل�صمور احل�صور العماين. 

»الت�صامح«  اأعداد  يف  اأجريتها  م�صحّية  درا�صة  ففي 

وجدت اأن املادة العمانية ل تتجاوز %2، كما اأنني 

اأجريت ا�صتفتاًء عرب ر�صائل بالهاتف عن مدى قراءة 

العمانيني للمجلة، وكانت النتيجة يف نف�ص احلدود 

تقريبًا، وقد طبقت ال�صتفتاء على عّينة مكونة من 

املجلة.  تن�رشها  التي  املجالت  يف  قارئًا  خم�صني 

التنويري«،  »الفكر  ن�رش  عاتقها  على  املجلة  اأخذت 

وهو ما اأف�صحت له املجال اأمام الكاتب غري العماين؛ 

تتجاوز  فيها، ومل  الكتابة  العماين غاب عن  اأن  اإل 

ن�صبة ح�صوره %1.5، وهو ح�صور لأقالم متكررة، 

اأ�صبحت  بال�صلطنة  التنويري  التوجه  اأن  رغــم 

م�صاحته وا�صعة ومتمكنة يف البحث.

ملف - البحث المعرفي في ُعمان

المادة العمانية في 
»مجلة التسامح« ال 

تتجاوز 2 % !
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زوايا  »موؤ�ص�صة  عن  �صدرت  2014م،  عام  يف 

لُتعنى  غرب«،  »�رشق  جملة  والن�رش«  لل�صحافة 

ي�صتلزم  مــا  وهــو  والفل�صفي،  الفكري  بالن�رش 

نوعًا عاليًا من البحث، فلرمبا مقال واحد يجهد 

�صاحبه يف البحث حتى يبلوره نقديًا، وهي ميزة 

م�صهودة للمجلة، لقد حاولت املجلة اأن ت�صتقطب 

الكاتب العماين؛ اإل اأنها مل تنجح كثرياً، فال زال 

م�صتوى  على  فيها،  �صعيفًا  العماين  احل�صور 

الكّتاب واملوا�صيع والقراءة.

المساهمة الرقمية

هذا  البحث يف  اأهم حمفزات  الرقمي.. من  الن�رش 

الع�رش، وحتتّل »جملة الفلق« املقدمة يف الإ�صهام 

احلرية  من  بكثري  الباب  فتحت  فقد  الُعماين، 

للكتابة، واأ�صبحت ِقَبلة الباحثني لن�رش مقالتهم 

وبحوثهم عرب موقعها الإلكرتوين، ومل تكتف بن�رش 

 املقالت، واإمنا تبّنت اأي�صًا ن�رش بع�ص الدرا�صات.

احلــوارات  عرب  البحث  خدمة  جمــال  يف  الــرائــد 

بدر  املتخ�ص�صني؛  الباحثني  مــع  والــلــقــاءات 

الرقمي  الف�صاء  يف  ز 
ّ
املتمي بعمله  الــعــربي 

بال�صلطنة، حيث يتوا�صل مع الباحثني يف العامل؛ 

بالإ�صافة للعمانيني، فهو يرحل اإىل الدول على 

ح�صابه ال�صخ�صي ليجري مقابالته املعرفية يف 

املتعلقة  ل�صيما،  الفكرية،  الق�صايا  من  العديد 

ل عمله هذا اإىل قناة 
ّ
بالأديان واملذاهب، وقد حتو

رقمية با�صم »قناة اأُن�ص«، والتي جتد فيها جديداً 

كل يوم تقريبًا.

مبادرات لدعم البحث

الأهلي  امل�صتوى  على  امل�صنعة  وليــة  زت 
ّ
متي

»�صبكة  اأولها  للبحث؛  داعمة  مبادرات  بظهور 

دعم  على  عملت  الــتــي  الثقافية«،  امل�صنعة 

م�صرية البحث، فا�صت�صافت العديد من الباحثني 

مقدمة  يف  يجعلها  مبــا  عــديــدة،  جمـــالت  يف 

املعريف  للبحث  املجال  فتحت  التي  اجلهات 

2012م،  باأفقه املتنوع، حيث تاأ�ص�صت يف عام 

بالندوات  ال�صاحة  ترفد  وهي  الوقت  ذلك  ومنذ 

جمالتهم،  يف  متمكنني  لباحثني  واملحا�رشات 

من داخل ال�صلطنة وخارجها.

ومن رحم تلك ال�صبكة ولدت هذا العام »موؤ�ص�صة 

اأعمالها  بــاكــورة  لتد�صن  الثقافية«؛  اأن�صنة 

ح�صارات  ملتقى  »امل�صنعة..  الــدويل  بامللتقى 

باحثًا  �صتني  من  اأكرث  فيه  �صارك  الذي  العامل«، 

يعد  وهــذا  الــعــامل،  اأنــحــاء  خمتلف  من  خمت�صًا 

على  ال�صلطنة  يف  البحث  جمال  يف  نوعية  قفزة 

امل�صتوى الأهلي؛ من حيث نوع املو�صوع وعدد 

امل�صاركني فيه.

انطلقت  التي  وب�صرية«..  نور  »القراءة..  مبادرة 

البحث  يف  الفاعل  ح�صورها  لها  2010م؛  عام 

ال�صلطنة؛ وهي ت�صد فراغًا  املعريف على م�صتوى 

يف الحتفاء بالباحثني والُكّتاب العاملني بعيداً 

عن �صخب الفعاليات الحتفائية، فهي كل دورة 

يحكي  كتابًا  عنه  وت�صدر  متميزاً،  كاتبًا  تّكرم 

اأنها  كما  ملنجزه،  وتقدير  ل�صخ�صه  حمبة  ق�صة 

حتتفي بامل�صاريع الثقافية التي تتخذ من العمل 

مبادرة  وهي  لها.  مبداأً  الجتماعي  العمق  يف 

حتى  لدعمها  جمتمعيًا  اإليها  يلتفت  اأن  يرجى 

توا�صل جهودها النبيلة.

على  اقت�رشُت  املقال  هذا  عجالة  يف  ختامًا.. 

يف  والأهلي  الر�صمي  �صي 
ّ
املوؤ�ص اجلانب  قــراءة 

جمال البحث وخدمته، واإل فاإن اجلانب التجاري 

بالدرا�صة  اإلــيــه  اللــتــفــات  كــذلــك  ينبغي  ممــا 

ناهيك  الأدبــيــة،  ال�صالونات  ومثله  والتقييم، 

واجلمعي،  منه  الفردي  ال�صخ�صي؛  البحث  عن 

والذي يحتاج اإىل درا�صة م�صتقلة بنف�صه، وكذلك، 

ال�صفحات البحثية التي تتخذ من نوافذ التوا�صل 

الجتماعي عيونًا تطل بها على العامل.

ملف - البحث المعرفي في ُعمان

حضور الكاتب 
العماني في »شرق 

غرب « ضعيف 
نسبيا !
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يف ٨ يونيو ١٩٩٢ كمن �صابان من اجلماعة 

للمفكر  القاهرة  �صوارع  اأحــد  يف  الإ�صالمية 

واأ�صابا  قتيال  واأرديــاه  فودة،  فرج  امل�رشي 

رف�ص  مــن  ـــدًل  وب بــجــروح،  و�صديقه  ابــنــه 

الغتيال ون�صبة اجلرمية اإىل القاتل ظهرت من 

اأقواٌل وبياناٌت تدين  بع�ص الرموز الإ�صالمية 

ة وتربر للجناة. لقد كان هذا الغتيال 
ّ
ال�صحي

وما �صبقه من مناظرات حادة وفتاوى تكفري، 

كا�صًفا  للعنف  تربيرية  مواقف  من  تبعه  وما 

العربي  العامل  يف   
ّ
الديني العقل  موقف  عن 

اإىل  امل�صادر  بع�ص  ُت�صري  اإذ  واأهله؛  النقد  من 

حممد  اآنــذاك  بالت�صامح  املعروف  الداعية  اأّن 

ر يف لقاء تلفزيوين قتل فرج فودة 
ّ
الغزايل بر

بينما  دينية  دولة  قيام  عار�ص 
ُ
ي "كان  لأنه 

وهو  التلمود"،  �صحائف  على  اإ�رشائيل  قامت 

 كا�صف ل عن �صيق م�صاحة الّت�صامح عند 
ٌ
تربير

بجالء  ويظهر  فح�صب؛  الديني  الفكر  اأ�صحاب 

ال�صتعمار  من  ا 
ً
بدء التاريخية  اللحظة  تاأثري 

 
ٍّ

عن�رشي  
ٍّ
ديني كياٍن  باإقامة  ا 

ً
مرور الغربي، 

ال�صحوة  وانتهاء بظهور  فل�صطني،  اأر�ص  على 

اخلطاب  ب�صطحية  زت 
ّ
متي التي  الإ�صالمية 

املختلف  اخلــطــاب  ومــعــاداة  النقد  ورفــ�ــص 

واإثارة العوام والتحّفز وا�صتخدام العنف.

بالنه�صة  عرف  ما  حلظة  منذ  القاهرة  متثل 

العربية التي ابتداأت بزيارة رفاعة الطهطاوي 

ع�رش  التا�صع  الــقــرن  منت�صف  يف  لباري�ص 

 ،
ّ
 يف الوطن العربي

ّ
الأمنوذج الثقايف الطليعي

القرن  منت�صف  يف  املكانة  تلك  جتددت  وقد 

وظهور  الأحــرار  اط 
ّ
ال�صب ثورة  مع  الع�رشين 

�صعار  رفع  الــذي  النا�رش  عبد  جمال  القائد 

جميع  يف  �صداه  تردد  الذي  ة 
ّ
العربي القومية 

كانت  وقد  العربية،  والأريــاف  والقرى  املدن 

القاهرة اإىل حلظة اغتيال فرج فودة ما تزال يف 

ا؛ 
ّ
ة فكريا وثقافي

ّ
ة العربي

ّ
ذات املكانة الطليعي

العربية  الثقافية  البنية  مما يف�صح عن تردي 

وخ�صوعها  الديني  النقد  لفكرة  ورف�صها 

مع  ت�صاحمها  وعــدم  الأحــرار  اجلنود  ل�صلطة 

اأقالم املفكرين الأحرار.

الو�صع يف عمان مل يكن يختلف عن القاهرة، 

التاريخ  عرب  عمان  يف  املثقفون  واجــه  فقد 

والتيارات  القوى  قبل  عا�صفة من  فعٍل  رّدات 

راأي  اأو  جــديــدة  فكرة  اأي  ــاه  اجت املحافظة 

بن  نا�رش  واملجدد  الفقيه  واجــه  فقد  ناقد، 

ملف - البحث المعرفي في ُعمان

واجه المثقفون ردات فعل عاصفة 
مع التيار المحافظ

نظرة الناس إلى 
النقد قاصرة، 

ومحصورة في 
جانبه السلبّي 

فقط،  وإذا تعلق 
األمر بالتراث 

فالمياه فيه أدوم 
ركوًدا!

زكريا بن خليفة المحرمي
كاتب ُعماني

النقد الدينّي في ُعمان
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استمّرت الواحدّية 
في الطرح الديني 

في عمان دون 
قدرة ألي صوت 

آخر بالظهور لثالثة 
عقود حتى عام ٢٠٠٠

جاعد اخلرو�صي رّدات فعل عنيفٍة تقرتب من 

التكفري، ذات الأمر واجهه الأديب وال�صاعر ابن 

عمه  ابن  راأي  خالف  حني  ال�صاملي  �صيخان 

ا�صتمر  وقد  ال�صاملي،  الدين  نور  الكبري  الفقيه 

امل�صهد  كاد  حتى  قريب  وقت  اإىل  الأمــر  هذا 

الثقايف اأن يخلو من حالت نقدية جادة؛ لذلك 

ال�صيباين وهو  �صلطان  ن�صتغرب حني يكتب  ل 

اأن يقرر  العماين  الرتاث  باحث متخ�ص�ص يف 

"هذه روؤيتي  الأمايل قائال:  يف مقدمة كتابه 

فيها  يخالفني  وقد  العماين،  الثقايف  للم�صهد 

غريي، لكني اأقولها من واقع جتربتي الق�صرية 

ينتظر  فالباحث  والكتابة،  البحث  عامل  مع 

وحتفز  ذهنه،  تنع�ص  مبالحظة  ليظفر  زمنا 

واإعــادة  البحث  ملوا�صلة  وت�صتثريه  ن�صاطه، 

النظر. والناقد-اأو من يريد النقد- قد ي�صت�صعر 

حرجا اإن طرق هذا الباب، لأن نظرة النا�ص اإىل 

ال�صلبي  جانبه  يف  وحم�صورة  قا�رشة،  النقد 

تعلق  واإذا  العامة،  ال�صورة  هي  تلك  فح�صب. 

.
الأمر بالرتاث فاملياه فيه اأدوم ركوًدا")1(

وزارة  ن�رشتها  التي  الوحي  جملُة  كانت  لقد 

الأوقاف العمانية هي اأول جملة اإ�صالمية ت�صدر 

يف عمان؛ اإذ ظهر عددها الأول يف الثامن ع�رش 

من نوفمرب عام ١٩٧٥، وقد ا�صتقطبت املجّلة 

ا من الكتاب الإ�صالميني من خمتلف 
ً
عدًدا كبري

افتتاحيتها:  يف  جــاء  وقــد  العربية،  الـــدول 

يف  املقروءة  الكلمة  باأهمية  مّنا  ا 
ً
"واإح�صا�ص

يف  ــا  ودوره الإ�صالمية،  الدعوة  ن�رش  نطاق 

حماربة الأفكار الهّدامة الواردة اإلينا من خلف 

احلدود ومواجهة الغزو الفكري الذي نتعر�ص 

التاريخ  جميد  عريق  اإ�صالمي  عربي  كبلد  له، 

ا�صتقرارها  ودرع  املنطقة  اأمن  ام 
ّ
�صم ي�صكل 

واملفاهيم  القيم  تعميق  اإىل  ا 
ً
و�صعي احلقيقي، 

واإخوتنا  مواطنينا  نفو�ص  يف  الإ�صالمية 

امل�صلمني على كل �صعيد ترتفع لالإ�صالم فوقه 

وهي   .
�صوت")2( والتوحيد  للحق  ويعلو  راية 

افتتاحية تك�صف بجالء عن النف�صية املحافظة 

وهي  الديني،  باخلطاب  تتحكم  كانت  التي 

اجلديدة،  الآراء  من  تتوج�ص  بثقافة  م�صبعة 

اآراء  من  لديها  امل�صتقر  خالف  ما  كل  وتعّد 

ا 
ًّ
فكري وغــزوا  هدامة  ا 

ً
اأفكار واأقــوال  وعــادات 

ينبغي الت�صدي له ومواجهته باعتبار عمان، 

حامية  فيها  الدينية  املوؤ�ص�صة  وبالنتيجة 

لالإ�صالم و�صوت التوحيد وممثله الوحيد.

الديني  الطرح  يف  الواحدية  هذه  ت 
ّ
ا�صتمر لقد 

يف عمان دون قدرة لأي �صوت اآخر بالظهور 

لأمد لي�ص بالق�صري، وقد امتّدت بح�صب املفكر 

ثالثة  اإىل  العدوي  خمي�ص  العماين  الإ�صالمي 

، بيد اأن املدقق يف 
)3(

عقود اأي اإىل عام ٢٠٠٠

لطرح  بــوادر  �صيجد  عمان  يف  الديني  الطرح 

ات، اأي مع 
ّ
مغاير ابتداأ منذ منت�صف الت�صعيني

تخرج الدفعات الأوىل لطلبة جامعة ال�صلطان 

قابو�ص، وبروز جيل كامل من ال�صعب العماين 

الذي  قابو�ص  لل�صلطان  اجلديد  العهد  يف  ولد 

توىل مقاليد العر�ص عام ١٩٧٠.

اأطروحات  الأوىل يف  النقدية  البدايات  متثلت 

املوؤ�ص�صة  على  حم�صوبة  دينية  ات 
ّ
�صخ�صي

الفرتة  تلك  يف  الأبرز  الكتاب  وكان  الر�صمية، 

هو "قرة العينني يف �صالة اجلمعة بخطبتني" 

يعمل  كان  الــذي  القنوبي  مــربوك  بن  ل�صعيد 

ها يف معهد العلوم الإ�صالمية، وقد انتقد 
ّ

موج

ة العمانية ابتداء 
ّ
يف كتابه ال�صخ�صيات الرتاثي

ا باأبي عبيدة م�صلم ابن 
ً
من جابر بن زيد مرور

�صعيد  واأبــي  حبيب  بن  والربيع  كرمية،  اأبــي 

و�صعيد  اخلرو�صي  بن جاعد  الكدمي وخمي�ص 

بن خلفان اخلليلي وعبداهلل بن حميد ال�صاملي، 

ا 
ً
لقد كان هذا الكتاب اجلريء يف طرحه �صادم

التقليدية  ة 
ّ
الديني ات 

ّ
ال�صخ�صي من  للكثري 

والتحذير  له  للت�صّدي  انربت  التي  املحافظة 

من جراأته على تدني�ص ال�صورة املقّد�صة التي 

ة.
ّ
ر�صمتها للرموز الرتاثي

يف  موؤلفات  بعدة  ذاك  عمله  القنوبي  اأتبع  ثم 

خا�صة  العام؛  الإ�صالمي  الديني  الــرتاث  نقد 

ال�صّق املرتبط فيه بالرموز الإ�صالمية الكربى 

ملف - البحث المعرفي في ُعمان
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مثل البخاري وم�صلم �صاحبي موؤلفات احلديث 

التي تعترب يف مكانة تقرتب من مكانة القراآن 

ة 
ّ
الديني العلمية  ال�رشائح  اأغلب  لدى  الكرمي 

بعد  الإ�صالمي،  العامل  يف  ال�صعبية  عن  ف�صال 

ال�صابعي  �صليمان  بن  نا�رش  ظهر  القنوبي 

الغائبة"  واحلقيقة  "اخلوارج  كتاب  �صاحب 

يناق�ص  وهو  ات، 
ّ
الت�صعيني نهاية  يف  املن�صور 

م�صاألة عدالة ال�صحابة، ويقّدم اأطروحة مغايرة 

لأحداث ما عرف بالفتنة الكربى التي ابتداأت 

مبقتل اخلليفة عثمان بن عفان، وانتهت مبقتل 

عبارة  والكتاب  طالب،  اأبــي  بن  علي  الإمــام 

بداية  بــاأن  يوؤكد  مما  ماج�صتري؛  ر�صالة  عن 

مرحلة النقد يف الفكر الديني يف عمان كانت 

يف  اجلامعي  املجتمع  تد�صني  مع  متزامنة 

الذي  املنظم  الأكادميي  التفكري  وبروز  عمان 

 يوؤكد على ن�صبية املعرفة، وتعدد زوايا النظر.

ات حافال على امل�صتوى 
ّ
لقد كان عقد الت�صعيني

ابتداأ  فقد  املــتــغــريات؛  مــن  بالكثري  العربي 

حترير  ومعركة  للكويت،  الــعــراق  باحتالل 

الأمريكية  الــوليــات  قادتها  التي  الكويت 

الأرا�صي  يف  جمنداتها  ح�صور  ب 
ّ
ت�صب التي 

ال�صعودية، اأي يف بالد احلرمني ال�رشيفني ردود 

فعل �صاخبة من التيارات الدينية املت�صاعدة 

يف املنطقة، وقد تبع ذلك ظهور تنظيم القاعدة 

الذي رفع �صعار اجلهاد املقد�ص �صّد الوليات 

تلك  عرفت  وقد  والعامل،  املنطقة  يف  املتحدة 

مثل  اخلليجيني  النقاد  بع�ص  لدى  املرحلة 

.
عبداهلل الغذامي بفرتة "ال�صحوة الإ�صالمية")4(

اخلطاب  بقوة  ات 
ّ
الت�صعيني عقد  متيز  لقد 

ناقد،  خطاب  كل  ورف�ص   ،
ّ
الديني الإحيائي 

ة 
ّ
املتخلي الإ�صالمية  الهوية  فر�ص  وحماولة 

وال�صلوك ب�صخب احلجاج وعنف  يف اخلطاب 

اإل  فــودة  فــرج  اغتيال  حادثة  ومــا  احل�صود، 

التي  الدينية  ــارات 
ّ
الــتــي �صلف  ــاذج  من ــد  اأح

ازداد  وقــد  ات، 
ّ
الت�صعيني مرحلة  بها  د�صنت 

الديني يف املجتمع مع  تاأثري وعاظ اخلطاب 

املتطرف  اليمني  نتنياهو  بنيامني  و�صول 

مل�صار  وتعطيله  اإ�رشائيل  يف  احلكم  �صدة  اإىل 

التاأثري  هذا  تعاظم  وقد  ة، 
ّ
الفل�صطيني الق�صية 

حممد  الفل�صطيني  الطفل  مقتل  بعد  �صعبيا 

ما  وانطالق   ٢٠٠٠ عــام  �صبتمرب  يف  ــدرة  ال

جميع  عمت  التي  الأق�صى  بانتفا�صة  عرف 

التيارات  اعتداد  بلغ  وقد  العربية،  ال�صوارع 

احل�صد  على  بالقدرة  و�صعورها  بذاتها  ة 
ّ
الديني

دبليو  جــورج  و�صول  مع  ــه  اأوج واملواجهة 

يناير  يف  الأمريكية  الرئا�صة  �صدة  اإىل  بو�ص 

فيها  جتــراأ  التي  الــدرجــة  اإىل   ،٢٠٠١ عــام 

على  الإرهــابــي  بالهجوم  الــقــاعــدة  تنظيم 

نيويورك،  يف  العاملية  التجارة  مركز  برجي 

البنتاجون. الأمريكية  الدفاع  وزارة   ومبنى 

لقد اأحدثت عمليات ١١ �صبتمرب �رشًخا عميًقا 

ك�صفت  فقد  وامل�صلم،  العربي  الــوجــدان  يف 

التيار الإ�صالمي  اإىل  لدى كثري من املنت�صبني 

العدل  �صعارات  بني  الهائلة  املفارقة  حجم 

يكون  اأن  ينبغي  التي  واحلــريــة  والأخــــالق 

الــذي  العنف  ــني  وب ــن،  ــوؤم امل �صلوك  عليها 

الإ�صالميني  بع�ص  خطابات  اإلــيــه  و�صلت 

فابتداأ  ممار�صاتهم،  بلغته  الــذي  �ص 
ّ

والتوح

كثري من �صباب الأمة مراجعات جادة لأدوات 

البحث  يف  ــرشوا  ــا� وب ــالمــي،  ــص الإ� اخلــطــاب 

كانت  التي  ة 
ّ
النقدي ة 

ّ
الفكري الأ�ــصــوات  عن 

 
ّ
مغمورة يف خ�صم خطاب ال�صحوة الت�صطيحي

حامد  ن�رش  كتابات  اإىل  فرجعوا  ــهــادر،  ال

ح�صني  وحممد  العلواين  جابر  وطــه  زيــد  اأبــو 

القا�صم  اأبو  وحممد  �رشيعتي  وعلي  اهلل  ف�صل 

يا�صني وحممد عابد  اجلواد  احلاج حمد وعبد 

طرابي�صي  وجــورج  اأركــون  وحممد  اجلابري 

النقاد. مــن  وغــريهــم  �ــرشو�ــص  الــكــرمي   وعبد 

داخــل  عميقة  ة 
ّ
نقدي خطابات  ظهرت  كما 

اأبرزها  ولعل  الإ�صالمية،  املــدار�ــص  خمتلف 

�صبحي  اأحمد  مثل  القراآنيني  تيار  موؤلفات 

اإىل  بالإ�صافة  الإ�صالمبويل،  و�صامر  من�صور 

موؤلفات  لها  م�صتقلة  نقدية  �صخ�صيات  ظهور 

كأي تياٍر حديٍث 
واجه التّياُر النقدي 

الديني العماني 
الناشئ رّدات فعل 
متحّفظة من التيار 

الديني التقليدي
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كتاب  �صاحب  �صحرور  حممد  مثل  مو�صوعية 

وال�صلطة"،  "الدين  والتغيري" وكتاب  "التفكري 
وابن  املالكي  فرحان  ح�صن  اإىل  بالإ�صافة 

اجلبار  وعبد  بوهندي،  وم�صطفى  قرنا�ص، 

حممد،  ويحيى  احلــيــدري  وكــمــال  الــرفــاعــي 

و�صخ�صيات  اهلل  حب  حيدر  اللبناين  واملفكر 

الإعالمي  والظهور  باخلطابة  متيزت  اأخــرى 

اقت�رش  واأخــرى  اإبراهيم،  عدنان  مثل  املرئي 

بروزها على مواقع التوا�صل الجتماعية مثل 

املفكر امل�رشي �صامح ع�صكر.

بقوة  وتبعاتها  �صبتمرب   ١١ حادثة  اأثرت  لقد 

اجلديد  احل�صور  اأّثر  كما  ماين، 
ُ
الع ال�صمري  يف 

يف  ا 
ًّ
اإيجابي العربية  النقدية  لــالأطــروحــات 

وظهرت  عام،  ب�صكل  والثقايف  الديني  العقل 

الديني  التفكري  نقدية عميقة ملناهج  كتابات 

اأول  ولعل  العاملي،  الديني  والتفكري  العماين 

تلك املوؤلفات متثل يف كتاب "قراءة يف جدلية 

الرواية والدراية عند اأهل احلديث"، و"ال�رشاع 

اجلنة"  نعيم  يف  ح�صارية  و"قراءة  الأبدي"، 

ال�صاعة"  "اأ�رشاط  وكتاب  املحرمي،  لزكريا 

الغيب  بني  "الإميان  وكتاب  الوهيبي،  خلالد 

الوهيبي،  وخالد  العدوي  خلمي�ص  واخلرافة" 

امل�صرتك  واحلكمة"  الوحي  "ال�صنة  وكتاب 

بني الكتاب الثالثة ال�صابقني، وكتاب "القراآن 

قراآن" ملبارك ال�صعبني.

الديني  النقدي  التيار  واجه  حديث  تيار  كاأي 

العماين النا�صئ رّدات فعل متحّفظة من التيار 

الطرح  وترية  ازديــاد  ومع  التقليدي،  الديني 

ردات  حدة  ت�صاعدت  اجلديد  للتيار  النقدي 

يف  النفجار  حلظة  و�صلت  اأن  اإىل  الفعل، 

�صماحة  األقى  حني   ٢٠٠٧ عام  من  دي�صمرب 

يف  حا�صدة  حما�رشة  لل�صلطنة  العام  املفتي 

للتحذير  قابو�ص  ال�صلطان  جامعة  م�صجد 

اأتبع  ثم  املت�صاعدة،  "العقالنية"  اأ�صماه  مما 

املحا�رشات  مــن  ب�صل�صلة  املحا�رشة  تلك 

واللقاءات التلفزيونية التي خ�ص�صت يف الرد 

ثم  "العقالنيني"،  اجلــدد  النقاد  اأفكار  على 

بني  "العقل  كتاب  باإخراج  ال�صل�صلة  تلك  ختم 

حوى  الــذي  ال�رشع"  وتروي�ص  الطبع  جماح 

واللقاءات. املحا�رشات  تلك  يف  قيل  ما   كل 

بيد اأن الجتاه النقدي العماين اجلديد مل ينح�رش 

ومل يرتاجع؛ بل ا�صتمر يف رفد املكتبة العمانية 

ال�صابقني، ويف  للكتاب  املوؤلفات  باملزيد من 

حالة اأ�صبه ب�رشيان النور انتقلت جذوة التفكري 

بال�صيولة  متــيــزوا  جــدد  كتاب  اإىل  النقدي 

الكتابية، والقدرة على خماطبة �رشيحة اأو�صع 

لغتهم  ب�صاطة  ب�صبب  العاديني  الــقــراء  مــن 

واأفكارهم  الغمو�ص  عن  عباراتهم  وابتعاد 

عن التعقيد مثل الكاتب اأحمد النوفلي �صاحب 

العربي  وبــدر  الالمعقول"،  "اأقانيم  ثالثية 

�صاحب كتاب "فقه التطرف" وغريه.

من  اآخر  جيل  برز  العربي  الربيع  بدايات  مع 

ة 
ّ
النقدي القراءات  اإىل  اأ�صافوا  الذين  الكتاب 

يقف  ل  عميقا  فل�صفيا  بعدا  الديني  للخطاب 

عند حدود تاأويل الن�ص الديني بل اإىل م�صاءلة 

م�صدره، مثل الكاتب علي بن �صليمان الرواحي 

درا�صات  والعقالنية:  "الأ�صولية  كتابه  يف 

والباحث  العماين"،  الــديــنــي  اخلــطــاب  يف 

تداولية  "درا�صات  كتابه  يف  الزدجايل  �صعود 

ال�صيا�صة  "تربير  وكتابه  الفقه"،  اأ�صول  يف 

يف  العجمي  وحممد  ال�صاملي"،   عند  بالدين 

يف  الكلباين  وب�صام  فل�صفية"،  "اأوراق  كتاب 

اأحمد  اإىل  بالإ�صافة  الأديان"،  "ف�صام  كتاب 

التي ين�رشها  الإ�صماعيلي يف �صل�صلة مقالته 

يف جملة "�رشق غرب "وغريها.

لالإنرتنت ومواقع احلوار ومن�صات  اأن  �صك  ل 

بروز  يف  ا 
ً
حا�صم ا 

ً
دور الجتماعي  التوا�صل 

عمان،  يف  الديني  الفكر  يف  النقدية  الأ�صماء 

واملراجع،  امل�صادر  توفري  يف  �صاهمت  حيث 

اأغلب  اأن  كما  الآراء،  و�صقل  الأفكار  وخم�ص 

الأ�صماء النقدية التي برزت يف الألفية اجلديدة 

 يف 
ٌ
اأثر اإن مل يكن جميعها، كان لتلك املواقع 
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واحلوارية  الكتابية  مهاراتها  و�صقل  بروزها 

الف�صاء  توفر  اليوم  وهي  اأفكارها،  وانت�صار 

مع  الأ�صماء  هذه  فيه  تتوا�صل  الذي  الأو�صع 

كما  العامل،  يف  ة 
ّ
النقدي القامات  من  غريها 

اجليل  مع  فيه  تتوا�صل  الــذي  امليدان  توفر 

اجلديد من القراء الذين ن�صاأوا يف عامل ت�صوده 

النظرة الن�صبية ويتطلع اإىل التعددية.

هو  العربي  والعامل  عمان  يف  امل�صتقبل  اإن 

يّتجه  باأجمعه  فالعامل  النقدية؛  لالأ�صوات 

يف  متعاظمة  موجة  وهناك  التعّددية،  نحو 

ي�صمى  ما  نحو  تدفع  املعمورة  اأنحاء  جميع 

الذي  الكوين  املجتمع  اأو  بالكزموبلوتنيزم 

يحوي جميع الأعراق ويحت�صن جميع الأديان 

ويقبل جميع الأفكار والتوجهات �صواء اأكانت 

املــدوي  ال�صقوط  ولعل  جندرية،  اأو  عقدية 

الرئا�صية  النتخابات  يف  تــرامــب  لدونالد 

الفكر  اأ�صنام  ــر  اآخ �صقوط  ميثل  الأمريكية 

العامل  يف  ة 
ّ
اليميني التيارات  واأن  املحافظ، 

ترامب  دونالد  ولية  مع  ذروتها  و�صلت  التي 

�صتبداأ يف النح�صار بعد متددها ال�رشطاين منذ 

ات القرن املا�صي.
ّ
ثمانيني

ذات الأمر يحدث يف العامل العربي حيث ابتداأ 

مثل  الكارزمية  لل�صخ�صيات  املدوي  ال�صقوط 

مبارك  ح�صني  وحممد  والقذايف  ح�صني  �صدام 

وت�صّظي  الب�صري،  اهلل �صالح وح�صن  عبد  وعلي 

ال�صخ�صيات  غياب  نتيجة  الدينية  املرجعيات 

ة ب�صبب الوفاة مثل اخلميني وابن 
ّ
الدينية القوي

واملر�ص  ال�صيخوخة  ب�صبب  اأو  والغزايل  باز 

ا�صتبدال  مت  وقد  وال�ص�صتاين،  القر�صاوي  مثل 

ال�صلبة  واملرجعيات  ة 
ّ
القوي ال�صخ�صيات  تلك 

ي�صعر  ل  التي  ال�صخ�صيات  من  متعدد  بطيٍف 

والإ�ــصــالمــي  العربي  اجلمعي  الــوعــي  معها 

بالرهبة، ول يخ�صى على نف�صه من مواجهتها 

واإبداء الراأي املخالف لها ومعار�صتها.

ذات الأمر يحدث رويدا رويدا يف عمان، فهناك 

منفتحة  ثقافية  خلفية  من  قادم  جديد  �صلطان 

على الآراء اجلديدة، وقد ا�صتهّل عهده بتغيريات 

والرتاث،  الإعالم  يف  ثقافية  �صخ�صيات  مّكنت 

يك�صف  الــذي  الأمــر  الثقافة؛  وزارة  ابنه  وقلد 

وعزما  الأجيال  عرب  ا  ممتدًّ وجدانيا  ارتباطا 

على حتقيق نه�صة ثقافية جديدة؛ رمبا مل تكن 

اأن  كما  ال�صابق،  العهد  يف  بها  ت�صمح  الظروف 

ا جديًدا اآخًذا بالت�صكل يف بنية العقل 
ً
هناك وعي

احلرية  ويقد�ص  بالتعددية  يوؤمن  العماين، وعي 

ال�صخ�صيات  اأن  كما  ــراأي،  ال احتكار  ويرف�ص 

والآراء  التعدد،  يف  ابتداأت  املحافظة  الدينية 

يف  اأخذت  واحلــوادث  امل�صتجدة  الق�صايا  حول 

لذلك  بعينها؛  �صخ�صيات  مركزية  عن  البتعاد 

ال�صنوات  يف  نرى  اأن  امل�صتبعد  غري  من  فاإنه 

يبدو  الذي  الديني  التيار  داخل  القادمة  الع�رش 

وغري  النقدية  للقراءات  والراف�ص  حاليا  �صلبا 

القابل للراأي املختلف اأن نرى فيه تيارات نقدية 

اأ�صوله وتعيد بناء ف�صوله، فنحن  عميقة تفكك 

�صتكون  جديدة،  ح�صارية  حلظة  اأعتاب  على 

�صعارها  و�صيكون  والعقل،  للفكر  فيها  ال�صيادة 

احلرية والتعددية واإعادة العتبار لالإن�صان. 
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بحث مؤطر بوعي األسالف 

فاطمة الشيدية
أكاديمية ُعمانية

هل قدمت 
المؤسسات ما 

تستطيع من دعم 
غير محدود أم أنها 
وضعت العراقيل؟

أزمة التلقي أم أزمة الُمتلقي

ا اأكرث مما 
ً
لي�ص على املرء اأن يكون مت�صائم

وبال�رشورة   - اأي�صا  عليه  ولي�ص  ينبغي، 

-  اأن يكون متفائال اأكرث مما ينبغي. نحن 

ة، 
ّ
ين والتاريخ والعزلة البهي

ّ
بلد ال�صعر والد

وكل ما حدث ويحدث ما يزال �صمن هذه 

ة.
ّ
ة والتاريخي

ّ
ة والديني

ّ
املنظومة اللغوي

نحو  ا 
ًّ
مادي ل 

ّ
حتو كانت  عاما  اخلم�صون   

ولي�ص  هادًئا،  ل 
ّ
حتو كان  وقد  التحديث، 

تعي�ص  ــزال  ت ما  فالبالد  ا؛  اأي�صً ا 
ً
�رشيع

عقول  يف  ا 
ً
وفكر ا 

ً
وعي ة 

ّ
الديني كينونتها 

الرتيبة  العزلة  تعي�ص  كما  متاما  اأبنائها، 

ب�صريورته  والــهــانــئ  ــادئ  ــه ال ــي  ــوع وال

البطيئة.

ا ل ميكن اأن ت�صّكل انعطافة 
ً
اإن خم�صني عام

من  �صعب  حــيــاة  يف  فــكــريــة  ــة 
ّ
تــاريــخــي

فالنعطافات  البلدان،  بلد من  اأو  ال�صعوب 

متاما،  كالطفرات  اخلا�صة  طريقتها  لها 

والظواهر الفكرية والثقافية غالبا حتتاج 

مائة عام يف الأقل لتتجلى وا�صحة جلية.

مان 
ُ
ع يف  املعريف  البحث  اإن  نقول  لن 

 الإنــ�ــصــان واللغة 
َ
اإنــه قــدمي قــدم جــديــد؛ 

والفقهية  ة 
ّ
التاريخي نات 

ّ
واملدو وال�صعر 

ال�صنني؛  لآلف  املمتد  بــالدنــا  عمر  يف 

ــالف  ــص ــر بــوعــي الأ� ــوؤط ــه بــحــث م ولــكــّن

فقط. ــي  ــن ــدي وال ــوي  ــغ ــل وال ــتــاريــخــي   ال

عمان  يف  اجلديد  البحث  اأن  عي 
ّ
ند ولــن 

ا؛ ولكنه طفلي يتلم�ص خطاه يف 
ًّ
 كلي

ٌ
غائب

زمن القلقلة، زمن الرتباك ال�صوئي »زمن 

التفاهة« كما يرى اآلن دونو.

فنونها  بع�ص  الأدبــيــُة  الكتابة  تبداأ  اأن 

ات 
ّ
ال�صتيني عمان  يف  كالرواية  احلديثة 

يف  الع�رشين  القرن  من  ال�صبعينيات  اأو 

ننتظر  اأن  يعنى  فهذا  متعرّثة؛  حمــاولت 

ة 
ّ
ن�صي ظاهرة  تت�صكل  حتى  طويال  زمنا 

ليبداأ  والــدرا�ــصــة  البحث  ت�صتحق  ــادة  ج

ال�صتغال عليها نقدا علميا وبحثا معرفيا، 

لتاأتي  ة 
ّ
واملدني املدينة  ننتظر  اأن  يعني 

ليقطفها الكتاب  ا 
ّ
ثقافي ا�صتقرارا  ثمارها 

تاأويلها عرب ن�ص عميق؛ ولحقا  ويعيدوا 

النقاد  يتلقف  ن�صبيا  طويل  زمــن  وبعد 

يف  فيمعنون  الن�صو�ص  هذه  والباحثون 

ا وحتلياًل.
ً
قراءتها ت�رشيح
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البحث المعرفي 
هو عمل 

المؤسسة 
وليس 

عمل الفرد، 
والدراسات 

األكاديمية ولدت 
متأخرة بعد 

مخاضات عسيرة

يبني  )الغرب(  الآخر  والعامل  هذا  يحدث   

اأخــرى  نظريات  اأنقا�ص  على  نظرياته 

عظيمة وموؤثرة )قبل تلم�صنا الأول للكتابة 

الن�صية احلديثة بزمن طويل جدا(، يحدث 

اأبناء  اإليه  عــاد  قد  العربي  والــعــامل  هــذا 

باللغات  حمملني  الأوروبـــيـــة  البعثات 

ة وال�صهادات، يحدث هذا والرتجمات 
ّ
احلي

ت�صّكل ر�صيدا حقيقيا يف الكتابة املعرفية 

بينما  العربي  لالآخر  والن�صية  والبحثية 

نحن ن�صعى للتعليم توا.

يف  يبداأ  املعريف  والهــتــزاز  هــذا  يحدث 

من  الهادمة  اجلديدة  بنظرياته  املخا�ص 

املوؤلف« و«نظرية  البناء مثل »موت  اأجل 

املتاأخرين،  كتب  من  وغريها  التلقي« 

املتقدمني جدا بخطوات وا�صعة لالأمام.

لتبداأ  و�صهلة  معبدة  الطرق  كانت  هل  ثم 

نحو  الهرولة  للبحث  ال�صاعية  الأقـــالم 

قدمت  هل  واملرهق!  البعيد  الهدف  ذلك 

املوؤ�ص�صة ما ت�صتطيع من دعم غري حمدود 

اأم اأنها و�صعت العراقيل بدل من اأن ت�صهل 

الأمر، وحجزت الباحث يف خانة اأكادميي 

اأو  التدري�صية،  بالأعباء  مرهق  مدر�ص 

الثقافية من  املوؤ�ص�صات  راأ�ص  و�صعت يف 

العتمة، وهل وهل  وي�صاند  ال�صوء  يحجب 

 اأو 
ّ
مئات الأ�صئلة التي لي�ص لها جواب تام

ب�صع جواب اأو حتى حماولة �صادقة لذلك!

اأ 
ّ
  وهل كان هناك ا�صتعداد فعلي ملن جتر

الوعرة،  املناطق  تلك  نحو  الذهاب  على 

بالثقل  ويكرب  باملعرفة،  يتنامى  ا�صتعداد 

البحثي الذي ي�صيفه ال�صخ�ص اإىل ذاته كل 

اأم هي  وقارًئا ح�صيًفا؛  ا 
ً
ناقد ليكون  يوم 

الذات،  لإثبات  م�صتميتة  حماولت  د 
ّ
جمر

بالتميز  لها  لي�صار  اجلمع  يف  اليد  ولرفع 

دون قدر كاف منه.

ن بالنوايا، ولكن النتائج مل 
ّ
ل ميكن التكه

تكن را�صخة يف احلقيقة ووا�صعة يف الزمن 

ل 
ّ
واملكان، متاما كما كان املتلقي املحم

باأوزار العزلة والدين واللغة القدمية وغبار 

النقد  لتقبل  جاهز  غري  وغــروره  التاريخ 

وخمرجات  نتائجه  وا�صتيعاب  وفهمه 

عداء  يف  باعتداد  وقــف  ــا  ورمب اأعماله، 

�صمني لهذا الناقد وذلك النقد!

لنا  ليقدم  املكتمل  بالآخر  ن�صتعني  فهل 

املعتد  املتلقي  وليقنع  معرفية،  درا�صات 

بحث  بتقدمي  فعال  ي�صاعدنا  وهل  بن�صه؟! 

ما  لنا  يقدم  فقط  اأم  ونقد معريف   
ّ
حقيقي

نريد، ي�صفق لنا لنحبه، ون�صفق له ليكتب 

عّنا بامتداح فقط، ميتدح امل�صوؤول والقائم 

ويرتك  املبدعني  من  وامل�صهور  باأعمال، 

وظيفة الناقد احلقيقي وهي التقييم القائم 

اأ�ص�ص ومعايري علمية ومنهجية، وقد  على 

حدث قليل من الأول، وكثري من الأخري!

ثم لننتقل من الأ�صئلة اإىل ت�صعيب الفكرة ما 

النقد؟ وما هو البحث املعريف؟ هل هو ن�ص 

وعاما،  �صهال  يكون  اأن  يحدث  ن�ص  على 

اأم طبع؟! وهل ينطبق على  هل هو �صنعة 

الأدب وحتديدا  ينح�رش يف  اأم  العلوم  كل 

لدينا،  يحدث  كما  وال�صعر  الــروايــة  يف 

والتاريخ  الجتماع  علم  يف  البحث  واأين 

والفل�صفة وعلم النف�ص وغريها؟! 

واأين الدرا�صات التي تتناول الأنرثبولوجيا 

اأو علم الأن�صة؟! واأين مراكز الإح�صاء التي 

واملو�صوعية  بالدقة  العلمي  البحث  ت�صم 

التفريغ  واأين  الداعمة؟  املوؤ�ص�صات  واأين  ؟ 

البحثي؟ واأين املجموعات والفرق البحثية 

واأين..    .. واأين  ومعنويا؟  ماديا  املدعومة 

واأين؟

املوؤ�ص�صة  عمل  هو  فعليا  املعريف  البحث 

ولي�ص عمل الفرد؟ ابن املوؤ�ص�صة الأكادميية 

ــت،  ــوق ال ذات  يف  ــا  ــه ــادم وخ حتـــديـــدا، 
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علينا نفض 
رؤوسنا من 

الوهم، وإنعاش 
أفكارنا بالجديد، 

والبعد عن تمجيد 
الذات 

والدرا�صات الأكادميية ولدت متاأخرة بعد 

خما�صات ع�صرية ومل مت�ص �صنوات قليلة 

على افتتاح الدرا�صات اجلامعية العليا يف 

واحلكومية  الأوىل  اجلامعة  اأق�صام  بع�ص 

بحوث  مــراكــز  ول  الــبــلــد،  يف  الــوحــيــدة 

اجلامعات  يف  عنها  ن�صمع  متخ�ص�صة 

مراكز  غالبا  فهي  وجــدت  واإن  اخلا�صة، 

اأو طبيعية بحتة، يف  بحوث علمية مادية 

الطبيعية  العلوم  بني  قا�صية  ف�صل  عملية 

والإن�صانية، وعدم اإيالء الثانية اأي اأهمية 

�صاأن  من  والإقـــالل  ت�صجيع!   اأو  دعــم  اأو 

البحوث  مقابل  يف  الإن�صانية  املباحث 

اإليها  النتباه  يجب  كربى  ق�صية  العلمية 

يف  املعريف  البحث  غياب  نبحث  اأن  قبل 

مان!
ُ
ع

الأبحاث  الوطنية! ومراكز  اأين املكتبة  ثم 

ــة والـــعـــامـــة! واأيـــــن املــكــتــبــات  ــي ــل الأه

العلمي!  البحث  ت�صجع  الــتــي  الأهــلــيــة 

واأيــن  العلمي!  البحث  م�صابقات  واأيـــن 

واملجالت  املتخ�ص�صة  العلمية  املجالت 

! هـــذا  ــل  ك ــن  م نــحــن  ؟!واأيـــــن   املحكمة 

ن�صلك  مل  لأنـــنـــا  بــعــيــدا  ــا  ــن مــازل اإنـــنـــا 

اخلطوات  نتخذ  ومل  ال�صحيح،  الطريق 

بعد  نذهب  ومل  واملفرت�صة،  الطبيعية 

اأبــعــد مــن متــجــيــد الــــذات واحلــلــم بغد 

فالإبداع  ينبغي.  كما  له  نعمل  ل  اأف�صل 

واملــ�ــصــانــدة! للت�صجيع  يــحــتــاج   نف�صه 

الوهم،  من  روؤو�صنا  لنف�ص  بحاجة  اإننا   

عن  والبعد  باجلديد،  اأفكارنا  واإنعا�ص 

متجيد الذات واحلياة يف التاريخ، بل علينا 

الع�رش  هــذا  ي�صبه  جديد  تاريخ  �صناعة 

حتديدا بدل من ا�صتح�صار ومتجيد تاريخ 

مل يعد يفيدنا ب�صيء، اأو التكاء عليه فقط 

وامل�صي به نحو احلداثة والتغيري.

اإن وجود موؤ�ص�صات داعمة للبحث، وتفريغ 

الباحثني للعمل يف فرق بحثية هو احلل، 

العليا  الدرا�صات  يف  الباحثني  وت�صجيع 

لطرق مناطق النقد بال خوف ول اإ�صطراب؛ 

بــل بــو�ــصــع الــيــد عــلــى اجلـــرح لإنــعــا�ــص 

والفكرية،  واملعرفية  الثقافية  احلــيــاة 

وتكوين قاعدة معرفية قائمة على الوعي 

املجالت  كافة  يف  والنقد  وامل�صاءلة 

مرورا  الأدب  حتى  الفل�صفة  من  البحثية 

الجتماع  وعلم  وال�صيا�صة  بالقت�صاد 

اإ�صافة  الإن�صانية  العلوم  من  وغريها 

البحتة مع احلر�ص على  الطبيعية  للعلوم 

توفري معلومات واإح�صاءات دقيقة يف كل 

املجالت .

ورمبا عندما نكمل املائة عام ميكن ملن 

يت�صاءل  اأن  احلياة  قيد  على  منا  تبقى 

وناأمل  ــمــان، 
ُ
ع يف  املــعــريف  البحث  عــن 

وا�صحة ودقيقة  الإجابة  تكون  اأن  حينها 

اأن تكون هناك الكثري من عالمات  ودون 

ال�صتفهام فقط!
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لم يعد مجديا الحديث عن عالم 
جديد بمصطلحات قديمة

تنتعش الهوّيات 
في المجتمعات 

الحديثة التي 
تتسم بالحيوية 

والتنوع والتمايز 
البنيوي أكثر 

مما كانت عليه 
المجتمعات 

القديمة

علي سليمان الرواحي
كاتب ُعماني

ماين 
ُ
الع املجتمعي  الــو�ــصــع  ينف�صل  ل 

الكثرية  لت 
ّ
الــتــحــو بقية  عــن  ــا�ــرش 

ُ
املــع

يف  ة 
ّ
العاملي املجتمعات  بها   

ّ
ــر مت الــتــي 

ة؛ 
ّ
واجلماعي الفردية  اجلوانب:  من  الكثري 

من  الكثري  تقودها  التحولت  هــذه  اإن  اإذ 

التي  واملت�صابكة،  املختلفة،  العنا�رش 

ثم  ومن  جه، 
ّ
التو اأحادية  بال�رشورة  لي�صت 

هناك  اأن  ذلــك  ــدة؛  واح نتيجة  ذات  لي�صت 

اجتماعية،  معرفية،  اقت�صادية،  عوامل 

تقود  التي  هي  وغريها،  تقنية،  �صيا�صية، 

هذه امل�صارات التي تبدو �صبكية يف عمقها، 

وحم�صلتها.

يات 
ّ
التحد ل�صتك�صاف  الورقة  هذه  ت�صعى 

لت 
ّ
التحو هــذه  تواجهها  التي  املختلفة 

فيما  كانت  جديدة،  هويات  لربوز  املوؤدية 

 الكتمان اإىل حدٍ  كبري من جهة، 
ّ
�صبق يف طي

املختلفة  والو�صائط  الظروف  وجود  وعدم 

كما  الأخــرى.  اجلهة  من  وت�صكلها  لنموها، 

ت�صعى من خاللها  اأ�صئلة  الورقة  تطرح هذه 

ة، والر�صمية، 
ّ
ملعرفة طرق التعامل املجتمعي

ات 
ّ
رد اإىل  الأحيان  الكثري من  اأدت يف  التي 

يوؤدي  مما  والعقوبات؛  بالعنف،  تت�صم  فعل 

نها 
ّ
تكو ورمبــا  جهة،  من  بلورتها  لتاأخري 

بطرقٍ  ملتوية من اجلهة الأخرى. 

تقود هذه  التي  املركزية  الأ�صئلة  من �صمن 

اجلوهرية  الفروقات  ما  ياأتي:  ما  الورقة، 

 
ّ
ُتعد وهل  والتقليدية،  اجلديدة  الهويات  بني 

هذه الفروقات بذرة لال�صطرابات اجلندرية 

 JUDITHبتلر ــث  ــودي ج ذهــبــت  كــمــا 

العنوان،  بنف�ص  عملها  يف    BUTLER
ولكن يف �صياق خمتلف؟ وملاذا يتم التعامل 

بحيث  حمافظة،  بطرقٍ   الفروقات  هذه  مع 

العرتاف  وعدم  لت 
ّ
التحو لهذه  التنكر  يتم 

لو�صائط  الهائل  النت�صار  من  بالرغم  بها 

ة 
ّ
املعرفي التحديات  وما  احلديثة؟  التقنية 

اجلوانب  عــن  ناهيك  ــمــان، 
ُ
ع يف  املحلية 

تواجهها هذه  التي  واملجتمعية،  ة 
ّ
الت�رشيعي

هذه  مثل  ا�صتيعاب  يتم  وكيف  الهويات؟ 

يف  كبري  حلد  ة 
ّ
حتمي تبدو  التي  التحولت 

من  نقلها  يتم  بحيث  املجتمعات،  م�صار 

اجلانب ال�صلبي، غري الفاعل كما هو الت�صور 

ا، اإىل اجلانب الإيجابي، امُلنتج، 
ً
ال�صائد حالي

وامل�صاهم بطرقٍ  خمتلفة؟

تحدّيات الهويات الجديدة
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الهويات الجديدة، 
ال ُتمثل"حداثة 

جذرية"، بل لها 
إرثها الذي يجعلها 

في صراع وتوتر 
مع التراث اللغوي، 

المفاهيمي، 
العالقات الجندرية 

وغيرها

عوالم الهويات الُمضطربة:

امل�صطربة،  الــعــوامل  يف  ويات 
ُ
اله تنتع�ص 

والتنوع،  باحليوية  تت�صم  التي  تلك  الن�صطة، 

املجتمعات  يف  تتوفر  ال�صمات  هذه  اإن  اإذ 

احلديثة، التي تتمايز ب�صكٍل بنيوي، واأ�صا�صي، 

ال�صياق،  هذا  يف  القدمية.  املجتمعات  عن 

كتابه  يف  تايلور)1931م(  ت�صارلز  يذهب 

 )2004م( 
)1(

املتخيالت الجتماعية احلديثة

عن  تختلف  احلديثة  املجتمعات  اأن  اإىل 

حديثة،  اجتماعية  تخيالت 
ُ
م بوجود  غريها 

من �صمنها، ورمبا اأهمها: القت�صاد احلديث، 

ت�صري  اإذ  ال�صعبية.  وال�صيادة  العام،  املجال 

 
ّ

هذه املجالت الجتماعية احلديثة اإىل تغري

اأ�صا�صي بني بنية املجتمعات التقليدية التي 

تقوم يف املجال الجتماعي وال�صيا�صي، على 

»�صل�صلة  اأو  الأفــراد،  بني  الهرمية  الرتاتبية 

الوجود« chain of being« والتي تذهب 

اإىل وجود �صل�صلة هرمية عمودية تف�صل بني 

اأ�ص�ص  على  الأخــرى  الكائنات  وبقية  الب�رش 

الزحزحة.  اأو  التغيري  تقبل  ل  جوهرانية، 

ال�صل�صلة  هــذه   
ّ
متتد ــك،  ذل اإىل  بالإ�صافة 

 
ّ
ُتعد فهي  احلياة،  من  خمتلفة  جوانب  اإىل 

مبثابة ال�صد املنيع الذي يحول دون خروج 

الأفراد من ت�صوراتهم، اأو تخيالتهم الفردية 

عليها  ترتتب  التي  التقليدية،  واجلماعية، 

يف  والو�صعيات  احلــالت  من  الكثري  بقاء 

�صكلها التقليدي، والهرمي، الذي يعي العامل 

من خالل عد�صة املفا�صلة بني الأفراد ب�صكل 

عالوة  عــام.  ب�صكلٍ   واملــوجــودات  خا�ص،   ٍ

التقليدية  الو�صعية  هذه  ت�صتتبع  ذلك،  على 

رات القدمية نحو 
ّ
يف الروؤية، ا�صتمرار الت�صو

اإىل  ة 
ّ
م�صريي تبدو  ورمبا  ة، 

ّ
حموري مفاهيم 

ة، 
ّ
احلري اجلماعة،  الــذات،  مثل:  كبري،   

ٍّ
حــد

الأخالق، وغريها. 

يف  حتدث  التي  املادية  التّغريات  اأن  ذلك 

العامل، لها ما يرافقها من تغريات - لي�صت 

الذهنية،  بالتغريات   - مبا�رشة  وغري  اآلية، 

حول  الأفـــراد  »مبتخيالت  تايلور  بلغة  اأو 

ذواتهم، وحول مفاهيمهم، وحول عالقاتهم 

.»
ً
بالآخرين اأي�صا 

�صمنية  بطريقة  التحولت  حتدث  هنا،  من 

لي�صت منظورة، تذهب يف اجتاهاٍت خمتلفة، 

لت 
ّ
الــتــحــو ــع  م تتعا�صد  ذلـــك  يف  وهـــي 

ن�صتطيع  يجعلنا  مما  الأخـــرى؛  ال�رشيحة 

الت 
ّ
املتخي على   

ً
بناء   – كبري  حدٍ   اإىل   –

معرفة  ما،  جمتمع  اأفــراد  قبل  من  املعا�صة 

مواقفهم جتاه ذواتهم، وجتاه الآخرين. وهذا 

راتهم 
ّ
ت�صو يف  الأفــراد  عالقة  لي�صمل   

ّ
ميتد

البنية  تعترب  التي  احلرية،  مثل  مفاهيم  مع 

الـــذوات  تــ�ــصــورات  ن�صوء  يف  الأ�ــصــا�ــصــيــة 

اجلديدة، والهويات املتفاعلة مع العامل بكل 

يف  الأفراد  بقاء  وعدم  وت�صابكه.  تعقيداته، 

و�صعية املتفرج، واملراقب، التي تعني عدم 

اتخاذ موقف، �صلبي كان اأو اإيجابي، من كل 

ما يحدث.

لي�ص  الذي   - الفا�صل   
ّ
فاحلد املعنى،  بهذا   

بل  املجتمعات،  بني  ال�صكني  كحد  فا�صاًل 

ت�صوبه الكثري من التداخالت يف الت�صورات، 

املادي،  باجلانب  فقط  يرتبط  ل   - والروؤى 

امللمو�ص، بل باجلانب املعريف، الذي يرتبط 

الذات  بت�صورات  وثيق،  وب�صكٍل  الآخــر  هو 

حول نف�صها، وحول مكانتها يف الوجود من 

القرارات  اتخاذ  على  مقدرتها  وحول  جهة، 

ا 
ً
رية من اجلهة الأخرى، بعيد

ُ
الفردية بكل ح

عن �صيطرة املفاهيم التقليدية، اجلوهرانية، 

التي  �صواء،  حٍد  على  والنا�صوتية  الالهوتية 

تنتمي لفرتاٍت زمنية �صابقة.

ــارة يف هذا  ــص غــري اأّنـــه مــن الــ�ــرشوري الإ�

ــذوات  ال اأن  اإىل   ،
ّ
اأ�صا�صي وب�صكٍل  ال�صياق 

»خلع  ت�صتطيع  ل  التقليدية،  مثل  احلديثة، 

»طربو�ص  ارتـــداء  اأو  ال�صابقة،  العمامة« 

التعامل  عند  يحدث  كما  اجلديد،  الأفندي« 
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االنفجار الهوياتي 
لم يعد خياًرا  

يمكن تالفيه، 
فلقد امتّد للذات 

المنغمسة في 
متاهات التقنية 

الحديثة

الأدوات  يف  املُتمثل  ــادي،  امل اجلانب  مع 

ول  مبا�رش،  يــومــي،  ب�صكلٍ   امل�صتخدمة، 

يالم�ص البنى الفكرية، والعتقادية العميقة 

عن  لحــًقــا  للحديث  يقودنا  ــذا  وه للفرد، 

مُتثل  ل  عــام،  ب�صكٍل  اجلديدة  الهويات  اأن 

لها  بل  »حداثة جذرية«،  اأو  ا جديدة« 
ً
»اأنوار

وتوّتر  دائم،  �رشاع  يف  يجعلها  الذي  اإرثها 

ت�صمل  التي  ال�صابقة  الرتكة  مع   ،
ّ
م�صتمر

العالقات  املفاهيمي،  الــلــغــوي،  اث 
ّ

الــــرت

املختلفة. العوامل  من  وغريها  ة، 
ّ
 اجلندري

احلــديــثــة  الــتــقــنــيــة  رات 
ّ
الـــتـــطـــو اأن  غـــري 

لي�ص  املِرنة،  احلا�صنة  كانت  املت�صارعة، 

غري  ب�صكل  تت�صكل  التي  اجلديدة  للهويات 

جعل  يف  ا  اأي�صً �صاهمت  بل  املعامل،  وا�صح 

وقت  اأي  من  اأكــرث  م�صطربة  الهويات  هذه 

ت�صل  متداخلة،  عوامل  يف  تتعاي�ص  م�صى، 

قدمية  تــ�ــصــوراٍت  بــني  الزدواج،   
ّ
حــد اإىل 

ت�صكن  متناثرة،  حديثة  ومفاهيم  طاغية، 

�صجن  يف  هووي  بقاء  بني  واحــد،  ج�صٍد  يف 

م�صتقر متعارف عليه، وبني عبور لت�صورات 

تنتمي  ل  جمهولة،  م�صارات  ذات  جديدة 

يف  �صاهمت  التي  الجتماعية  »لالأبنية 

عن  الأفــراد  يحملها  التي  الت�صورات  تعزيز 

ميكن  ما  اأو   ،
)2(

العميقة« الب�رشية  طبيعتهم 

املجندرة«  »بال�صيناريوهات  ت�صميتها 

اإىل  تذهب  التي  �ص10(،  �ص،  م  )غوفمان، 

واملراأة  الرجل  يجعل  الجتماعي  البناء  اأن 

ا، 
ًّ
�صمني عليها  اُتفق  معينة،  ا 

ً
اأدوار يوؤديان 

ة 
ّ
ا، وذلك عن طريق تفاعالت جمتمعي

ًّ
وعلني

ما  وهــو  اخلــروج عنها،  حمــدودة، ل ميكن 

يتم تعزيزه عن طريق اتباع طقو�ص معينة، 

كجدران  اجلندرية  الفروقات  هــذه  تاأخذ 

اأو تقرتب من  اأن تتداخل،  عازلة، ل ميكنها 

م�صطربة،  هويات  وّلــد  الــذي  الأمــر  بع�ص، 

الكمون،  فــرتة  يف  طويلة  لفرتة  ا�صتمرت 

اجلانب  مــن  ـــروج  اخل على  ــدرة  ــق ال وعـــدم 

العمومي،  للجانب  اخلــا�ــص،  ال�صخ�صي، 

الوا�صع، الذي يفرت�ص تفاعال، من قبل اأفراد 

وم�صاربهم.  توجهاتهم،  باختالف  املجتمع 

فاجلانب الأ�صا�صي من مفهوم الهوية يف هذا 

الداخل  بني  النف�صال  اإىل  »ي�صري  ال�صياق، 

م�صاعر  ميتلك  باأنه  ي�صعر  فالفرد  واخلارج، 

للمجتمع،  وا�صحة  وغري  ومغايرة،  اأ�صيلة 

وعدم  عليها  الت�صرت  ال�رشوري  من  واأحياًنا 

العراقيل  من  الكثري  ب�صبب  عنها  الإف�صاح 

. غري اأّن ثمة حتولت 
)3(

والقوانني املجتمعية

ات 
ّ
والهوي ال�صطرابات،  هذه  بربوز  لت 

ّ
عج

املختلفة، و�صعودها لل�صطح، يتمثل ذلك يف 

النفجار  هذا  يف  احلديثة  التقنية  م�صاهمة 

املمكن  من  ا 
ً
خيار يعد  مل  الــذي  اتي، 

ّ
الهوي

اأو  ـــداً،  واح �صكاًل  تتخذ  مل  والــتــي  تالفيه، 

م�صاراً منعزًل عن بقية التحولت التي طالت 

الأوىل مع  الفل�صفية  الذات من ولدتها  هذه 

و�صوًل  1650م(،   – )1596م  ديــكــارت 

ح�صورها  اأو  وجودها،  اأ�صبح  التي  بالأنا 

متاهات  يف  انغما�صها  مقدار  على  يعتمد 

التقنية احلديثة.

أو  الـــهـــويـــات االفـــتـــراضـــيـــة 
تحوالت األنا:

ة اجلديدة، مبا فيها 
ّ
التقني الو�صائط  اأتاحت   

جهة،  مــن  الجتماعي  التوا�صل  و�صائل 

عن  املعلومات  على  احلــ�ــصــول  و�صهولة 

الأخرى،  اجلهة  من  العاملية  ال�صبكة  طريق 

ــــروج من  لــهــذه الــهــويــات بـــالـــربوز، واخل

يتم  كان  التي  املنعزلة،  الفردية،  احلــالت 

الف�صل  ب�صيغة  املا�صي  يف  معها  التعامل 

املجتمعي،  واجلانب  الفردي،  اجلانب  بني 

وم�صاراتها،  نزعاتها،  يف  التحكم  بهدف 

ُتعترب  حيث  كثرية.  فردية  طرق  اتخاذ  اإىل 

ُت�صتخدم بطريقة فردية،  هذه الو�صائط التي 

ذات  لكل  وخا�ص  �صخ�صي،  مكون  مبثابة 

الكثرية  الأ�صاليب  عــن  ا 
ً
بعيد حــدة،  على 

واملوؤ�ص�صية  املجتمعية،  املراقبة:  لطرق 
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الوسائط الحديثة 
تعّبر عن االنكفاء 

الشعبي حول 
الُهوّيات الموروثة، 

والقيم التقليدية، 
وتنقلها من 

الالمرئي للمرئي

مفاهيم  جعل  الــذي  ــر  الأم �صواء.  حــٍد  على 

التي  الديكارتية  الذات  للذات كما هي  قارة 

رفعت مقولة »اأنا اأفكر، اإذن اأنا موجود« يف 

للذات  بالن�صبة  التفكري  مركزية  على  دللة 

تعد  ومل  مهتزة،  مقولة  جعلها  ووجودها، 

من  اعتباراً  وذلك  والتما�صك،  بالقوة  تت�صم 

نيت�صه، فرويد،و مارك�ص، و�صوًل اإىل الثورة 

الناعمة،  ومنتجاتها  الرابعة،  ال�صناعية 

الكوجيتو  ــذا  ه زعــزعــت  الــتــي  واملـــاديـــة، 

الــزعــزعــة  هـــذه  �صملت  حــيــث  املــتــمــا�ــصــك. 

والنظرية،  التاريخية،  اجلــدران  من  الكثري 

املا�صية،  العقود  ــدار  م على  نيت 
ُ
ب التي 

وهذا ل يقت�رش فقط على جانٍب واحد دون 

الــذات،  اللغة،  �صمل  بل  الأخـــرى،  اجلوانب 

وغريها  املكان  الزمان،  التجربة،  الوعي، 

الكثري من املفاهيم التي كانت لوقت طويل 

ول  مُت�ص،  ل  التي  احل�صينة  القالع  مبثابة 

ميكن القرتاب منها، ناهيك عن التفكري يف 

هدمها اأو تبديلها، وهو ما حدث لدى مفهوم 

الأخــرى،  هي  ل 
ّ
التحو طالها  التي  الهوية 

حميطة  كثرية  لتحولت   
ٌ

انعكا�ص وذلــك 

ذلك. غري  ومنها  مرئي،  هو  ما  منها   بها، 

حيل 
ُ
ي للهوية  التقليدي  املفهوم  كان  فاإذا   

للتطابق، وعدم الختالف، ويرف�ص الغريية، 

اأ=اأ،  بال�صيغة  القدامى،   املناطقة  بلغة  اأو 

الــذي  املتبادل  النتماء  اإىل  تذهب  التي 

ما،  لنظام جمموعٍ   »اخل�صوع  بدوره  يعني 

والتمو�صع �صمن هذا النظام، بل والندماج 

، وهو ما يعني – يف 
)4(

�صمن وحدة تنوع« 

اإل  توجد  ل  الكينونة  بــاأن  ال�صياق-   هــذا 

�صمن هذا النظام اجلماعي الذي ي�صفي على 

املُنتمي لها املعنى، لتحقيق الهدف الفردي 

واملنت�رش.  ال�صائد،  اجلماعي  الإطــار  �صمن 

هويات  وحتديداً  اجلديدة،  الهويات  اأن  غري 

ال�صورة، وال�صيلفي، والتطبيقات الجتماعية 

واجتاهات  اآخــر،  منحى  تاأخذ  الالنهائية، 

ال�صابقة  التحليلية  النماذج  مع  تتوافق  ل 

)الربادايغم paradigm(، ذلك اأن »ال�صورة 

مبا   ،
)5(

الذات« كينونة  الآن  حتدد  التي  هي 

يتوافق مع �صعود »ال�صيلفي الرج�صي«) اإلزا 

اأننا  اإىل  ي�صري  الذي  �ص88(،  �ص،  م  غودار، 

نعي�ص مرحلة »ت�صود فيها ثقافة الذات بكل 

خمتلفة  فهي  املزيفة،  وباآلهتها  اأوهامها 

قلب  على  العزيزة  الــذات  »هموم  عن   
ً
جدا 

الفل�صفة الرواقية وعلى مي�صال فوكو«)م �ص، 

�ص90(. من هنا ن�صهد ولدة ذوات جديدة، 

يف   
ً
اأي�صا  ولكنها  تقليدية،  لي�صت  وهويات 

املقابل لي�صت جديدة ب�صكلٍ  ُكلي، وذلك من 

كالذات  تف�صريية  م�صطلحات  ظهور  خالل 

 ،Pic Speech الرقمية، اأو خطاب ال�صورة

من  الكثري  بــدوره  وّلد  الذي  الأمــر  وغريها، 

ة والعاملية غري امل�صبوقة، 
ّ
التحديات املحلي

بل ت�صل  اآخر،  اإىل  التي تختلف من جمتمٍع 

مرحلة  اإىل  الأحــيــان  مــن  الكثري  يف  رمبــا 

والت�رشيعات  القيم،  اجلذري، بني  التعار�ص 

التي  التقنية  والتحولت  جهة،  من  ال�صائدة 

م�صاٍر  وجــود  دون  التحولت  هــذه  ُت�رشع 

الأخرى،  اجلهة  من  وا�صح  وقيمي  معريف، 

الالحقة  الفقرة  يف  له  �صنتعر�ص  ما  وهو 

مان.
ُ
�صمن الواقع املحلي يف ع

تحديات الهويات في ُعمان:
ال�صوؤال  ا�صتك�صاف  بهدف  بــدء،  على   

ٌ
عود 

التحديات  طبيعة  حول  الورقة  لهذه  الثالث 

الــتــي تــواجــهــهــا هـــذه الــهــويــات اجلــديــدة 

بعد  ــك  وذل ماين، 
ُ
الع الــواقــع  يف  ال�صاعدة 

لالأحكام  امل�صبوق،  وغــري  الكبري  التزايد 

 عن اجِلهات الق�صائية 
ُ
الق�صائية التي ت�صدر

واملوجهة  الأخـــرية،  الفرتة  يف  مان 
ُ
ع يف 

التوا�صل  و�صائل  م�صتخدمي  الكثري من  �صد 

من�صوراتهم  »حمتوى  ب�صبب  الجتماعي 

اخلاد�صة للحياء، ووجهت لهم تهمة الإخالل 

و�صائل  يف  تداوله  مت  كما  العامة«  بالآداب 

بع�ص  ت 
ّ
امتد حيث  الجتماعي؛  التوا�صل 
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المسارات 
البشرّية الفردية 

التي تبدو منحرفة 
من وجهة النظر 

السائدة، ما 
تلبث أن تتسع 

رقعتها، ويزداد 
المناصرون لها

�صابقة  ة 
ّ
زمني فـــرتاٍت  يف  ــام  ــك الأح ــذه  ه

عن    
ٌ
ــواء ــص � والإبـــداعـــي،  الأدبـــي  للجانب 

طريق تداول املقاطع الن�صية، اأو عن طريق 

اإىل  بالإ�صافة  ال�صعبي.  ال�صغط  ا�صتخدام 

ذلك، وجدت هذه الأحكام الكثري من التاأييد 

الأحكام  هــذه  اعترب  الــذي  العام،   
ّ
ال�صعبي

ودوره  ماين، 
ُ
الع الق�صاء  نزاهة  على  دلياًل 

 يف املحافظة على ال�صورة العامة لل�صلطنة. 

والأخرى  الفينة  بني  جند  ذلك،  على  عالوة 

الكثري من الأحكام الق�صائية التي تذهب يف 

ال�صلوكيات  من  للحد  املوجهة  الجتاه،  هذا 

من  للحد  وذلك  الفردي،  والإعالم  ال�صعبية، 

ظواهر جمتمعية تنق�صم لق�صمني رئي�صيني:

1(�صلوكيات موروثة.

2(ظواهر حديثة.

تواجه  الظواهر  هذه  اأن  جند  احلالتني  يف 

بتحديات �صعبية، حمافظة، ترف�صها، وتقف 

رمبا  كــثــرية،  عناوين  حتــت  طريقها،  يف 

املجتمع،  على  املحافظة  واأبرزها:  اأهمها 

وحتديات  جهة،  مــن  العامة  القيم  وعلى 

اجلديدة،  الهويات  تقف يف طريق  ة 
ّ
ت�رشيعي

بعيداً  طريقها  �صق  حتاول  التي  الــذوات  اأو 

الأخــرى،  اجلهة  من  ال�صائدة،  الأفكار  عن 

التوا�صل  و�صائل  على  فقط  ينطبق  ل  وهذا 

اأو امل�صاهري كما هي الت�صميات  الجتماعي 

التي  الآراء  ا  اأي�صً ذلك  ي�صمل  بل  املتداولة، 

�صاأنًا   
ّ
يــعــد الـــذي  الــديــنــي،  املــجــال  تنتقد 

الذين  بالأ�صخا�ص  فقط  يرتبط  ول  عامًا، 

اجلانب  يف  فقط  ينح�رش  ول  عنه،  يعربون 

املعامالت،  اإىل  اأي�صًا  ي�صل  بل  الالهوتي، 

التعريف. ولم  باألف   
ٌّ
ب�رشي �صاأٌن   التي هي 

التي  ــدة  ــدي الــظــواهــر اجل يف احلــديــث عــن 

 
ّ
ال�صعبي النكفاء  من  النوع  بهذا  ــه 

َ
ُتــواج

التقليدية،  والقيم  املوروثة،  ات 
ّ
الهوي حول 

عن  ُتعرب  اأدوات  فقط  الو�صائط  هذه  اأّن  جند 

بل  للعيان،  وا�صحة  غري  مطمورة،  حتولت 

على  موؤ�رش  مبثابة  الأدوات  هذه  ُتعد  رمبا 

ا،  هذه التحولت، كما ُتعرب عن م�صارها اأي�صً

فهي ت�صهم يف اإبرازها للعلن، وجعلها تنتقل 

الذي  املرئي  ملرحلة  الالمرئي،  مرحلة  من 

اإيجابي،  ب�صكل  معه  التعامل  اإىل  يحتاج 

تبداأ  الب�رشية  فامل�صارات  ومنتج.  فاعل، 

، منعزل، غري مرغوب فيها، غري 
ٍّ

ب�صكٍل فردي

اأنها )مهما كانت هذه ال�صلوكيات التي تبدو 

ال�صائدة( ما تلبث  النظر  منحرفة من وجهة 

لها.  املنا�رشون  ويزداد  رقعتها،  تت�صع  اأن 

الناعمة  الظواهر  على  فقط  يقت�رش  ل  وهذا 

اجلديدة، بل ميتد اإىل تلك املنتجات الب�رشية 

ا�صتخدامها  يتم  التي  كـــالأدوات  ال�صلبة، 

يجعل  ــذي  ال الأمــر  ويـــدوي.  يومي،  ب�صكل 

امُل�رشع ينظر لهذه التحولت لي�ص من وجهة 

وتقف  التحولت،  هذه  حُتــارب  التي  النظر 

ما  منها  كثرية،  عناوين  حتت  وجهها،  يف 

من  بل  �صيا�صي،  حتى  اأو  ثقايف،  ديني،  هو 

الت�رشيعي  اجلــانــب  يكون  اأن  ــ�ــرشوري  ال

التحولت،  هذه  تقود  التي  العربة  مبثابة 

عن  لي�ص  الــعــام،  ال�صياق  �صمن  وت�صعها 

وو�صع  التقنني  طريق  عن  بل  املنع،  طريق 

واملعايري  القيم  مع  تتنا�صب  التي  ال�صوابط 

هذه  وملواكبة  جهة،  من  الكونية  الأخالقية 

واملُنتج  العلني،  الطابع  ومنحها  التحولت 

ال�صياق،  هــذا  يف  الــ�ــرشوري  فمن  اأي�صا. 

واملــوؤ�ــرشات  الإح�صائيات  بــاأن  ــرتاف  الع

يف  اجلــديــدة  الجتــاهــات  ملعرفة  مفقودة 

ي�صتطيع  امُل�صرتك  احل�ص  اأّن  غري  املجتمع، 

ر�صد �صعود هذه التحولت وانت�صارها بني 

اأفراد املجتمع، مما يعني باأّن ثمة حاجات 

امل�صتويات  من  الكثري  على  تن�صاأ  جديدة 

والجتماعية  والت�رشيعية،  القت�صادية، 

قنواٍت  وجود  ي�صتلزم  الذي  الأمــر  وغريها. 

تتنا�صب  وال�صتيعاب،  والت�رشف،  للفهم، 

�صيتم  كما  ة، 
ّ
املجتمعي امل�صتجدات  هذه  مع 

التطرق اإليها لحًقا.
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تتميز األنظمة 
السياسّية 

غير التقليدية، 
بقابليتها للتكّيف 

مع التحّديات، 
ليس بسبب 

ضعفها وتشظي 
هذه األنظمة، 
بل لرغبتها في 

التحديث

ـــــــذوات الــفــرديــة  ابـــتـــكـــار ال
واستيعابها:

لبع�صها  قنا 
ّ
تطر التي  التحولت  هذه  تبدو 

ملها، 
ُ

جم يف  اخــتــيــاريــة  لي�صت  اأعـــــاله، 

التحولت  مــن  كاملة  زمة 
ُ
كح تــاأتــي  فهي 

غري  �صواء،  حــٍد  على  واملرفو�صة  املقبولة 

ـــراءات،  لإغ يخ�صعون  املجتمع  اأفـــراد  اأّن 

التحولت،  هذه  يتقبلون  جتعلهم  واإكراهاٍت 

اأخذ  ميكن  ذلــك،  مقابل  يف  يرف�صونها.  اأو 

ال�صخ�صي،  اخلــيــار  �صمن  التحولت  هــذه 

عميق  وجــودي  فهٍم  عن  ا 
ً
تعبري باعتبارها 

جهة،  من  الختيار  رية 
ُ

ح من  ينطلق  للذات، 

ا من اجلهة 
ً
ا واقت�صادي

ً
ا مالي

ً
وبو�صفها مورد

امل�رشوعة  الرغبة  تلك  عن  ناهيك  الأخــرى، 

ــر  يف اإظــهــار الــــذات، واإخــراجــهــا مــن الأط

والفردية،  احلديثة  للف�صاءات  التقليدية، 

كم القيمة املتعلق 
ُ

 عن ح
ً
لأطر متجددة بعيدا 

ذلك  ذاك.  اأو  ــاه،  الجت هذا  خطاأ  اأو  ب�صحة 

الأطر اجلماعية،  الذوات وهي تخرج من  اأن 

لي�صت  ومكا�صب  جديدة،  حقوق  عن  تبحث 

ذاتــه،  يبتكر  املعنى  بهذا  فالفرد  متوفرة. 

تخدمة، اأو 
ُ
ا عن القوامي�ص واملراجع امل�ص

ً
بعيد

املتعارف عليها بني اأفراد جمتمٍع ما، وهذا 

الــذات،  عن  التعبري  وطــرق  ــالق،  الأخ ي�صمل 

واأ�صاليب احلديث عنها، بل وكيفية متظهرها 

من  ال�صياق  هــذا  يف  ا.  اأي�صً الآخــريــن  اأمــام 

الــذات«  ماأ�ص�صة  »نــزع  عن  احلديث  املمكن 

ننتقي  »اأن  تعني  التي   ،
)6(

الذات« »حترير  اأو 

الثقايف والجتماعي كل ما ميكن  اإرثنا  من 

عده تّذوتا، واأن نحارب كل ما يخالف حرية 

خ�صعها لواجبات علوية فيما يخ�ص 
ُ
الذات وي

جماعة  اأو  �صعٍب  اإىل  والنتماء  الإنتاجية 

عينة«. غري اأّن نزع املاأ�ص�صة هذا لي�ص �صهال 
ُ
م

التقليدية  املجتمعات  يف  خا�ص  وب�صكلٍ    ً

ا، ولكن  ناهيك عن املجتمعات احلديثة اأي�صً

اأقل بكثري، فهي ل حتتاج اإىل جهوٍد  بدرجة 

ومهددات  مبا�رشة،  ملخاطر  تتعر�ص  فردية 

اإىل  وانتعا�صها  ها 
ّ
لنمو �صخ�صية، بل حتتاج 

تكاتف الوعي اجلماعي حول اأهداف تقدمية 

اجلوانب  من  الكثري  من  لتتخل�ص  وا�صحة، 

امل�صاءلة،  خــارج  اأ�صبحت  التي  والأفــكــار 

وال�صك، مثل: 

العن�رشية، احلرية اجلندرية، وغريها. وهذا ل 

يحدث يف ظل هيمنة موؤ�ص�صات اأحادية، ت�صيطر 

على قنوات الوعي املختلف، مهما كانت هذه 

ال�صتخدام. وممكنة  مفتوحة،  تبدو   القنوات 

بالإ�صافة اإىل حيوية واأهمية ابتكار الذوات، 

وت�صُكلها خارج املوؤ�ص�صة، من املهم اأن تكون 

لت�صهيل  ت�صتوعبها،  قنوات  الـــذوات  لهذه 

الــتــفــاعــل معها مــن جــهــة، ولــو�ــصــع هــذه 

ولها  مُنتجة،  م�صارات  يف  اجلديدة  الــذوات 

فمن  واملجتمعية،  املوؤ�ص�صية  م�رشوعيتها 

القت�صادية  النواحي  من   – املعقول  غري 

يتم  اأن  اأي�صًا-   وال�صيا�صية  والجتماعية 

والأعراف  القوانني  هذه  اأن  ذلك  لها؛  التنكر 

زمنية  مرحلة  يف  ما،  ا 
ً
جمتمع حتكم  التي 

مراحل  الإن�صان يف  نع 
ُ

�ص ُتعترب من  معينة، 

ا 
ً
ميتافيزيقي �صيًئا  ولي�ص  �صابقة،  زمنية 

ولت، 
ّ
لتح خ�صعت  اأنها  يعني  وهذا  طى، 

ُ
مع

ا. و�رشاعات، وجدل، وحماججة اأي�صً

التي  القنوات  ــود  وج �ـــرشورة  على  ــالوة  ع  

ا  اأي�صً ال�رشوري  التحولت، من  ت�صتوعب هذه 

للحديث  جديدة  وم�صطلحات  معجم  وجــود 

كل  اإن  بحيث  املختلفة،  اإفرازاتها  وعن  عنها 

عرب عن 
ُ
اأفراد جمتمع ما، ي معجم متداول بني 

اإىل  التي حتتاج بدورها  ن�صوء ظواهر جديدة، 

معها.  للتعاطي  جديدة  وطــرق  خُمتلف،  فهم 

ومعايري  مب�صطلحات  اجلديدة  الظواهر  ففهم 

ت�صويهها فقط؛  ي�صهم يف  تتنا�صب معها، ل  ل 

مهدها،  يف  وواأدهــا  حماربتها  يف  �رشع 
ُ
ي بل 

لتقييمها،  املجتمع،  لأفـــراد  تخرج  اأن  قبل 

يف   
ً
جليا  يت�صح  مــعــهــا.وهــذا  والــتــفــاعــل 
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عن  احلديث  يف   
ً
حاليا  امل�صتخدم  القامو�ص 

و�صائل التوا�صل الجتماعي. ذلك اأن القامو�ص 

الثورة  هذه  قبل   - القدمي  والزماين  املكاين 

بني  للتوا�صل  مفهومًا  يعد  مل   – العاملية 

عامل  عن  احلديث  جمديًا  يعد  مل  كما  الب�رش، 

جديد مب�صطلحات قدمية، وهذا ينطبق بطريقة 

اإذ  بعدها،  وما  كورونا،  اأزمة  على  باأخرى  اأو 

تنعقد يف  تعد  واملوؤمترات مل  الجتماعات  اإن 

الأمكنة التقليدية، بل اأ�صبحت افرتا�صية، دون 

التقليدي،  الفيزيائي  باملعنى  مكان  وجــود 

يعد  مل  الآخــر  هو  ال�صتيعاب  اأن  دليل  وهــذا 

خيارا مطروحا، بل اأ�صبح ا�صتجابة للتحولت 

التي ل مفر منها. كما حدث اإبان النتقال من 

ا�صتخدام »اللغة الجتماعية اإىل اللغة الثقافية 

الذي  الأمر  الجتماعية«  احلياة  تتناول  التي 

اليوم«  لفهم عامل  »براديغم جديد  اأدى لظهور 

.
)7(

كما قال األن تورين

خاتمة:

التقليدية  غري  ال�صيا�صية  الأنظمة  تتميز 

مع  ف 
ّ
للتكي الكبرية  بقابليتها  العامل،  حول 

واخلارجية  الداخلية  الجتماعية  التحديات 

اإذ تاأتي هذه القابلية لي�ص  يف الوقت نف�صه؛ 

بل  الأنظمةوت�صظيها؛  هــذه  �صعف  ب�صبب 

ب�صبب الرغبة املوؤ�ص�صية يف حتديث املجتمع 

مبا يتنا�صب مع الجتاهات اجلديدة لأفراده 

وال�صتقطاب  العنف  من  والتقليل  جهة،  من 

الكبري بني املواطنني واملوؤ�ص�صات ال�صيا�صية 

كما  ــرى.  الأخ اجلهة  من  املختلفة  املحلية 

التحديث  ا�صتجابة مل�صار  ف 
ّ
التكي �صكل هذا 

ُ
ي

الكثري  يف  املجتمعات  لــه  تتعر�ص  ــذي  ال

موؤ�ص�صات  اإن�صاء  طريق  عن  العامل،  دول  من 

جلعلها  وت�صعى  بل  الآثـــار،  هــذه  ت�صتوعب 

ذات قيمة جمتمعية، ُترثي املجتمع، وُتر�صخ 

جوانب  من  جلانٍب  ا  اأي�صً وتتحول  تعدديته، 

ــراد، مبــا ي�صمن  ــالأف الــدعــم القــتــ�ــصــادي ل

للجميع الجتاه نحو هويات جديدة، بذوات 

غرية، ولي�صت منفعلة فقط.
ُ
فاعلة، م

هوامش

 انظر الرتجمة العربية لكتاب ت�صارلز تايلور، املتخيالت الجتماعية احلديثة، تر: احلارث النبهان، . 1

املركز العربي لالأبحاث ودرا�صة ال�صيا�صات، ط1، 2015م.

انظر: اإرفينغ غوفمان: البناء الجتماعي للهوية اجلن�صية، تر: هدى كرميلي، مراجعة وتقدمي: ح�صن . 2

اأحجيج، موؤمنون بال حدود، ط1، 2019م، �ص7.

3 . Francis Fukuyama، Identity: The Demand for فوكوياما:  فران�صي�ص  انظر: 

 Dignity and the Politics of Resentment، 2018، Farrar، Straus and
https://www.alfalq. الإلكرتونية  الفلق  جملة  يف  العمل  لهذا  وقراءتنا   ،Giroux

com/?p=10709
انظر: مارتن هايدغر، الفل�صفة، الهوية والذات، تر:د.حممد مزيان، تقدمي: د.حممد �صبيال، من�صورات . 4

�صفاف، ودار الختالف، ط1، 2015م، �ص32.

انظر: اإلزا غودار، اأنا اأو�صيلفي اإذن اأنا موجود: حتولت الأنا يف الع�رش الفرتا�صي، ترجمة وتقدمي: . 5

�صعيد بنكراد، املركز الثقايف للكتاب، ط1، 2019م، �ص86.

ال�صاقي، . 6 دار  تر: جالل بدلة،  اإن�صانية،  اأكرث  األن تورين، احلداثة املتجددة: نحو جمتمعات  انظر: 

ط1، 2020، �ص121.

انظر: األن تورين: براديغما جديدة لفهم عامل اليوم، تر: جورج �صليمان، املنظمة العربية للرتجمة، . 7

ط1، 2011م، �ص18.
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تأخر وجود إستراتيجية تجمع 
شتات الجهود 

سالم آل الشيخ
أكاديمي ُعماني

من المهم توفير 
إجابات علمّية 

عميقة عن تأثر 
اإلنسان بمعطيات 

التنمية

اقتصادية  نقلة  فرزتها  تحوالت 
سريعة

ال�صلطان قابو�ص بن  ت�صّلم �صاحب اجلاللة  اإن 

يف  احلكم  مقاليد   - ثــراه  اهلل  طيب   - �صعيد 

عميقة  ات 
ّ

تغري اأحــدث  1970م  عام  ال�صلطنة 

كان  رمبا  ماين، 
ُ
الع امل�صهد  جوانب  جميع  يف 

داخل  الإن�صان  تنظيم  اأعادت  التي  تلك  اأهمها 

ماألوفًا  يكن  مل  �صكٍل  يف  وو�صعته  املجتمع، 

ــادة  اإع يف   
)1(

احلكومة لعبت  قبل،  مــن  لديه 

احلكومات  تلعبه  تكن  مل  دوراً  هذه  الت�صكيل 

العمانية من قبل، كان دور احلكومة يف عمان 

اأغلب  ويف   - كبري  ب�صكل  حم�صوراً  ذلك  قبل 

الأحيان - يف احلفاظ على ال�صلم مع اخلارج، 

العدل،  مــيــزان  ون�صب  ــداخــل،  ال يف  ـــن  والأم

اأمورهم  ويبقى على الأفراد واملجتمعات تدبر 

والثقافية  والجتماعية  )القت�صادية  الأخرى 

ــن  الآم ــو  اجل ــذا  ه يف  وغــريهــا(  والتنظيمية 

والعادل الذي فر�صته احلكومة، غري اأن احلكومة 

ات 
ّ
�صبعيني يف  ولدت  التي  احلديثة  العمانية 

القرن املا�صي اأ�صبحت م�صوؤولة - ولأول مرة 

بعد اأن تراجع دور القبيلة والأحالف املناطقية 

–عن تنظيم كل نواحي حياة الإن�صان العماين 

مبا فيها الناحية القت�صادية.

كان  كبرية  ات 
ّ

تغري العماين  الإن�صان  ف�صهد 

للحكومة الدور الأكرب، ففي اجلانب القت�صادي 

بالتخطيط  ُتعنى  موؤ�ص�صات  عمان  يف  اأ�صبح 

القت�صادية  ال�صيا�صات  وتطبيق  القت�صادي، 

املختلفة، وقطاع توظيف حكومي كبري؛ مدين 

وع�صكري واأمني، وعملة وطنية �صائدة وحممية 

القانون، وانفتاح جتاري كبري منّظم،  مبوجب 

لالأ�صواق  وم�صرية  ناظمة  اقت�صادية  وقوانني 

واملعامالت القت�صادية املختلفة.  

�صاحب  حكم  فــرتة  خــالل  ُعمان  حققت  وقــد 

اجلاللة املغفور له منواً اقت�صاديُا مّطرداً جعله 

خرباء  بع�ص  راأي  على  العامل  يف  ا�صتثنائيا 

ت�صاعف  �صنة  خم�صني  قرابة  ففي  القت�صاد، 

مرة،   254 حــوايل   العماين  القت�صاد  حجم 

يف  عماين  ريــال  مليون   115.4 من  مرتفعًا 

قابو�ص  ال�صلطان  تويل  اإبــان    -  1970 عام 

329349.5 مليون ريال  اإىل  مقاليد احلكم- 

متو�صط  وت�صاعف  2019م،  عام  يف  عماين 

دخل الفرد العماين حوايل 42 مرة، فقد ارتفع 

 من 153.9 ريال عماين 
)2(

متو�صط دخل الفرد

البحث االقتصادي  .. وتحوالت اإلنسان
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أغلب الكتابات 
االقتصادية 

وليدة الحدث 
ومبنية على 

إدراك الكاتب 
ال الحقائق، 

ومعظمها ال 
يرقى ليكون 
"اشتغاالت 

بحثّية"

يف عام 1970م اإىل 6355.6 ريال عماين يف 

لقاء مع  ال�صبيبة  يف  ) �صحيفة  2019م  عام 

وكيل القت�صاد، 2020(. 

ال�رشيعة  القت�صادية  ات 
ّ

التغري هذه  اأن  غري 

التي قادتها احلكومة، وما �صاحبها من انفتاح 

و�صلع  اأفكار  من  ينتجه  وما  العامل  على  كبري 

من  كثرٍي  يف  العماين  الإن�صان  ت�صكيل  اأعــادت 

جوانب حياته، كما اأفرزت ق�صايا وحتديات مل 

يواجهها يف ما�صيه القريب.

ا�صتمرت حياة الإن�صان العماين رتيبة يف كثري 

هذه  اأتــت  حتى  طويلة،  لعقود  جوانبها  من 

احلكومة  ُتديرها  التي  القت�صادية  الطفرة 

الكثري  على  وتوؤثر  املفاهيم،  من  الكثري  لتقلب 

القت�صاد  ظــل  فقد  الــثــقــايف،  املـــوروث  مــن 

يت�صم  اقت�صاد   – عديدة  ولقرون   - العماين 

الزراعة  تقليدية؛  اأن�صطة  على  يقوم  بالكفاف، 

التقليدية  ال�صناعات  وبع�ص  الأ�صماك،  و�صيد 

البدائية، ويقوم ببع�ص املبادلت التجارية مع 

الدول  ببع�ص  املحدودين  التجاريني  �رشكائه 

العربي،  واخلليج  الهندي  املحيط  على  املطلة 

ثم اأتى التدفق النفطي مع النه�صة التي قادها 

قابو�ص،  ال�صلطان  اجلاللة  �صاحب  له  املغفور 

والنفتاح الكبري على العامل اخلارجي، فتحول 

ورفاه،  وفرة  اقت�صاد  اإىل  العماين  القت�صاد 

 
ّ

حني تنوعت ال�صلع وتعددت اخلدمات، وقد تغري

معها ال�صلوك القت�صادي لالإن�صان العماين من 

حيث ال�صتهالك والتوفري وال�صتثمار.

التي  البدائل  علم  هــو  القت�صاد  علم  ولأن 

اليومية،  ن�صاطاته  يف  الإنــ�ــصــان  يختارها 

�صلوكه   - القت�صادية  خياراته  تنعك�ص  حيث 

 
ّ

القت�صادي - على جوانبه الأخرى، فقد تغري

من  الكثري  القت�صادية  اخلــيــارات  هــذه  مــع 

ماين ال�صحية والنف�صية، 
ُ
�صلوكيات الإن�صان الع

وثقافية  اجتماعية  تــغــريات  �صحبتها  كما 

الأخرى، فعلى  و�صيا�صية وغريها من اجلوانب 

ال�صحي  اجلــانــب  يف  ظهرت  املــثــال،  �صبيل 

كق�صايا  قبل  من  مطروحة  تكن  مل  ق�صايا 

وال�صمنة  البدين  والن�صاط  الغذائية  الأنظمة 

اجلانب  يف  ظهرت  كما  املزمنة،  والأمــرا�ــص 

الجتماعي ق�صايا كالعنو�صة والطالق وتكافوؤ 

اأما يف  الأرياف للمدن،  اجلن�صني والهجرة من 

اجلانب الثقايف فكانت ق�صية الُهوية حا�رشة 

الوافدة،  العمالة  عدد  ازديــاد  مع  الــدوام  على 

اخلارج  من  القادمة  الثقافية  الروافد  وتعدد 

اإلكرتوين  وف�صاء  ف�صائية،  قنوات  �صكل  على 

ــارج،  اخل يف  تنتج  وخــدمــات  و�صلع  مفتوح، 

وهكذا بالن�صبة للجوانب الأخرى املختلفة.

الإن�صان،  من  كانت  التغريات  هذه  كل  ولأن 

هذه  يف  الإن�صان  لأجــل  اأنها  بها  فرت�ص 
ُ
وي

يقوم  اأن  مبكان  الأهمية  من  فكان  الأر�ــص، 

واملعرفية  البحثية  بــاجلــوانــب  امل�صتغلون 

ات، وحتليلها، وحماولة طرح 
ّ

بر�صد هذه التغري

اأطلقنا  واإذا  عليها،  والأجوبة  ب�صاأنها،  الأ�صئلة 

فاإن  التنمية،  �صفة  التغريات  هذه  بع�ص  على 

قال- هدف التنمية وغايتها 
ُ
الإن�صان – كما ي

 - املهم  من  فاإنه  وعليه،  اأداتها،  هو  اأنه  كما 

اإجابات  نوّفر  اأن   – بالتنمية  ن�صتغل  ونحن 

على  التنمية  هذه  تاأثريات  عن  عميقة  علمية 

الإن�صان  تاأثر  عن  اآخــر:  مبعنى  اأو  الإن�صان؟ 

مبعطيات التنمية.

هذه  اأ�ــصــع  ومبا�رش  اأو�ــصــح  وب�صكل  عليه، 

الت�صاوؤلت: هل ا�صتطاع امل�صتغلون يف بحوث 

ال�صنة  اخلم�صني  خــالل  والتنمية  القت�صاد 

املا�صية اأن ير�صدوا:   

ال�صلوك  على  القت�صادية  التحولت  تاأثري 

اأثر  مدى  وما  العماين؟  لالإن�صان  القت�صادي 

جد – 
ُ
هذا التغري يف ال�صلوك القت�صادي – اإن و

الثقافية،  )الجتماعية،  الأخرى  اجلوانب  على 

الدينية، ال�صحية، ....( لهذا الإن�صان؟ 

هو  القت�صادي  التحول  من  الهدف  كان  واإن 

التنمية، فمن هو الإن�صان الذي نريده بالتنمية؟ 
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ينبغي إعمال 
التحليل العميق 

حول تأثير الظاهرة 
أو السياسة 

االقتصادية على 
اإلنسان العماني 

المتلقي لها

وملاذا؟ واأين الإن�صان الراهن عن ذلك الإن�صان 

الذي نريد اأن ن�صله؟ وما ال�صيا�صات القت�صادية 

ال�صحيحة ) اخليارات القت�صادية ال�صحيحة( 

 يف ذات الإن�صان وحميطه 
ّ

التي ميكنها اأن تغري

لتو�صلنا لالإن�صان املن�صود من التنمية؟   

ــال الــعــلــمــي عــلــى أثــر  ــغ ــت االش
الـــتـــحـــوالت االقــتــصــاديــة في 

اإلنسان العماني

خلقت  الــتــي   - القت�صادية  الــتــحــولت  اإن 

ال�صيا�صات املختلفة للحكومة جانبًا كبرياً منها 

- كان لها الأثر الكبري يف الإن�صان العماين؛ اإذ 

خيارات  حمددات  اأحد  القت�صادي  الواقع  اإن 

حمــددات  اأحــد  وبالنتيجة  اليومية،  الإن�صان 

املوؤثر  الفاعل  العن�رش  هي  واحلكومة  �صلوكه، 

اخلم�صني  الوحيد - خالل فرتة  يكون  – يكاد 
املجتمع  قوى  حمل  حّلت  حيث  ما�صية،  �صنة 

موؤ�ص�صات  لتن�صاأ  املجال  ُتف�صح  ومل  ال�صابقة، 

جمتمع مدين فاعلة.

موجوداً  الــدوام  على  العماين  الإن�صان  وكــان 

امل�صتهدف  فهو  التنموية  احلكومة  خطط  يف 

واملاء  والتعليم  املختلفة كال�صحة  باخلدمات 

وغريها،  والتــ�ــصــالت  والــطــرق  والكهرباء 

املتعاقبة  اخلم�صية  التنموية  اخلطط  وتطرقت 

روؤية  لها  اأفــردت  كما  الب�رشية،  التنمية  على 

مهمًا،  تف�صياًل   2040 وعمان   ،2020 عمان 

الذي  العماين  الإن�صان  الروؤى  هذه  فيه  حددت 

تريده نتيجًة للتنمية.

الإنــ�ــصــان   2020 عــمــان  ـــة  روؤي حـــددت  فقد 

ذلك  هو  الروؤية  بنهاية  تريده  الــذي  العماين 

املمكنة  واملهارات  للقدرات  املالك  الإن�صان 

له من مواكبة التطور التقني واإدارة املتغريات 

على  والقادر  عالية،  بكفاءة  الطارئة  التقنية 

املتغرية  والعاملية  املحلية  الظروف  مواجهة 

اأما   ،)2017 والكندي،  )ال�صقري  با�صتمرار 

الذي  الإن�صان  حددت  فقد   2040 عمان  روؤية 

بهويته،  معتز  مبدع،  الكلمات:  بهذه  تريده 

كرمية،  بحياة  ينعم  عامليًا،  ومناف�ص  مبتكر، 

 ،)2020  ،2040 عمان  )روؤية  م�صتدام  ورفاه 

التنمية  خــطــة  كــانــت  ــني  ــت ــروؤي ال ــني  ب ومـــا 

الأمم  و�صعتها  التي   2030 لعام  امل�صتدامة 

املتحدة واعتمدتها ال�صلطنة كخطة لها، والتي 

مت�صاٍو  اإن�صاٍن  اإىل  بها  ت�صل  اأن  اإىل  هدفت 

املدنية  حقوقه  بكافة  ومتمتٍع  الآخرين،   مع 

)الأمم املتحدة، 2020(.

الذي  الإن�صان  حّددت  احلكومة  كانت  اإذا  اإذن، 

ــا  وروؤاه التنموية  خططها  خــالل  من  تريده 

واملالكة  التاأثري،  �صاحبة  وهي  امل�صتقبلية، 

القت�صادي  الباحث  فهل طرح  التغيري،  لزمام 

هذا  ملاذا  القت�صادي:  منظوره  من  ت�صاوؤلته 

عنه  نحن  واأيــن  اإليه؟  ن�صل  وكيف  الإن�صان؟ 

الآن؟ وماذا عن تاأثريات ال�صيا�صات القت�صادية 

التنموية يف اجلوانب الأخرى لالإن�صان، نظرته 

للموروث،  للقيم،  للدين،  للحياة،  للموت، 

ولكافة  الإن�صان،  لأخيه  للكون،  للمواطنة، 

الأمور الأخرى التي تنتظم يف �صلك ما يفهمه 

 الإن�صان يف الإطار النظري اأو املمار�صة الفعلية؟  

ل يوجد حتى الآن  - على حد علمي - م�صح 

حيث  العمانية،  القت�صادية  للدرا�صات  �صامل 

ناق�صت  التي  البحثية  الأعمال  جميع  حت�رش 

ــاأن الــعــمــاين،  ــص مــو�ــصــوع القــتــ�ــصــاد يف الــ�

وت�صنفها ح�صب فروع القت�صاد املختلفة؛ غري 

العلمية  وال�صتغالت  البحوث  على  املطلع  اأن 

يف اجلانب القت�صادي العماين - على عمومه 

- يجدها يف الأغلب اأنها تت�صم بالأمور الأتية:

وليدة  كان  القت�صادية  الكتابات  من   
ٌ
كثري

ـــراءات  واإج ولــوائــح  لقوانني  تتطرق  احلــدث، 

اأو التوقيع  واتفاقيات حكومية وقت �صدورها 

عليها، وحماولة اإعطاء حتليل نظري على الآثار 

الإجـــراءات  تلك  تطبيق  اأو  ل�صدور  املتوقعة 

على  مبنية  الكتابات  هذه  واأغلب  احلكومية، 

اإدراك الكاتب ل احلقائق، ومعظمها ل يرقى اأن 
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 ينصب االهتمام 
على األرقام التي 
ترتفع وتنخفض 

ولكنها ال تتعمق 
في التغيرات التي  
تؤثر على السلوك 
االقتصادي للفرد.

تو�صف باأنها ا�صتغالت بحثية.

ال�صيا�صة  اأو  القت�صادية  الظاهرة  يف  الكتابة 

العميقة  الأبـــعـــاد  يف  ولــيــ�ــص  القــتــ�ــصــاديــة 

التاأثري  اأغــوار  ول�صرب  وتاأثرياتها،  لأ�صبابها، 

ملغادرة  بحاجة  نكون  لرمبا  القت�صادي 

�صواطئ احلديث عن الظاهرة اأو ال�صيا�صة ذاتها 

الظاهرة  هذه  تاأثري  حتليل  يف  عميقًا  ونتجه 

لها،  املتلقي  العماين  الإن�صان  يف  ال�صيا�صة  اأو 

حدود  خــارج  املختلفة  الأبــعــاد  ذو  الإن�صان 

اأن  القت�صادي  من  يتطلب  وهــذا  القت�صاد، 

يكون وا�صع املعرفة، ودار�صا للفكر القت�صادي.

وقعت  التي  القت�صادية  الدرا�صات  من  كثري 

القت�صاد  على  اهتمامها  ين�صب  عليها، 

املختلفة،  القت�صادية  كال�صيا�صات  ال�رشف 

وتدر�ص اآثارها القت�صادية املتمثلة يف اأرقام 

املحلي  كالناجت  وتنخف�ص  ترتفع  اقت�صادية 

دخل  ومتو�صط  والبطالة  والت�صخم  الإجمايل 

القت�صادية  املــوؤ�ــرشات  من  وغريها  الــفــرد، 

القليل  اأن  غري  املختلفة،  واملالية  القطاعية 

اأن  التغريات  لهذه  كيف  اإىل  ي�صري  كان  منها 

ْقع 
َ
توؤثر يف ال�صلوك القت�صادي، وكيف يكون و

على  للفرد  القت�صادي  ال�صلوك  يف  التغري  هذا 

اجلوانب الأخرى املختلفة له.

بعني  الأخذ  عند  قليلة  القت�صادية  الدرا�صات 

املختلفة،   القت�صادية  التفرعات  العتبار 

العقود  خــالل  القت�صاد  علوم  تفرعت  فقد 

اأن  يكفي  يعد  ومل  كــثــرياً،  املا�صية  القليلة 

عمومه  على  واجلزئي  الكلي  القت�صاد  تدر�ص 

اأخرى  عات 
ّ
تفر يف  الأبحاث  فظهرت  ال�صابق، 

القت�صاد  املثال:  �صبيل  على  منها  لالقت�صاد، 

القت�صاد  الجتماعي،  القت�صاد  ال�صلوكي، 

البيئي، القت�صاد ال�صناعي، القت�صاد املايل، 

الع�صبي،  القت�صاد  التجريبي،  القت�صاد 

ويكاد  الطاقة،  اقت�صاد  امليكروبي،  القت�صاد 

تخلو بع�ص الفروع على اأهميتها من درا�صات 

ماين.
ُ
لها �صلة بال�صاأن الع

بال�صاأن  ة 
ّ
�صات احلكومية املعني

ّ
املوؤ�ص اعتمدت 

القت�صادي يف كثري من الأحيان على موظفيها 

اأو خرباء ت�صتاأجرهم للقيام ببع�ص امل�صوحات 

على  تعينها  التي  الــدرا�ــصــات  بع�ص  واإعـــداد 

اأن  اإىل  اأدى  وهذا  بها،  املنوط  بالدور  القيام 

الكثري من الدرا�صات القت�صادية غري من�صورة، 

ومل تتعر�ص للنقد العلمي.

البحثية  االشتغاالت  معوقات 
االقتصادية

تــرك  القــتــ�ــصــادي  الــبــاحــث  اأن  اتفقنا  اإذا 

بعد  فيها  يبحث  مل  كــثــرية  بحثية  جمـــالت 

�صلوك  واأثــــره  يف  القــتــ�ــصــادي  اجلــانــب  يف 

ملــاذا؟ ــوؤال:  ــص ــ� ال ف�صياأتي  الــعــمــاين،  ــفــرد   ال

حدوثها  خلف  تقف  الكبرية  الظواهر  ولأن 

 كثرية، اأي ل تقت�رش على اأمٍر واحد، فاإن 
ٌ
اأمور

كثريٌة  الق�صور  هذا  خلف  تقف  التي  الأ�صباب 

القت�صادي،  بالبحث  خا�صة  بع�صها  اأي�صًا، 

املجالت  معظم  يف  اأثـــرت  عامة  وبع�صها 

البحثية والعمل املعريف،  و�صاأر�صد هنا بع�ص 

 الأ�صباب التي هي - يف تقديري – اأكرث اأهمية: 

دخلت  فقد  الأ�صباب،  بع�ص  ي�رشح  التاريخ 

مبدر�صتني  املن�رشم  القرن  ات 
ّ
�صبعيني عمان 

اإذ  نظاميتني فقط، وبن�صبة مرتفعة يف الأمية؛ 

تعليم  ذا  العماين  املجتمع  من  كبري  جزء  كان 

حمدود ب�صبب عدم كفاية الربامج التعليمية اأو 

اإمكانات احل�صول  اأو عدم توفر  عدم فعاليتها 

عليها، وت�صري اأرقام منظمة اليون�صكو اإىل اأنه يف 

1970م كان معدل الأمية بني الرا�صدين  عام 

يف �صلطنة عمان يبلغ قرابة )%65.7(، حيث 

وارتفعت   ،)43.9%( الذكور  اأمية  ن�صبة  بلغت 

)املب�صلي،   )88.3%( لت�صل  الإنـــاث  عند 

.)2015

بعد  الأمية  وحمو  احلديث  التعليم  حركة  بداأت 

 16 ينتظروا  اأن  عمان  اأبناء  على  وكان  ذلك، 

تعليمي عاٍل يف  اأول �رشح  فتتح 
ُ
ي عامًا حتى 
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الكثير من 
الدراسات 

االقتصادية غير 
منشورة لألسف، 

ولذلك لم تتعرض 
للنقد العلمي

قابو�ص،  ال�صلطان  جامعة  يف  متمثاًل  عمان 

لالأبحاث  ممكن  فعلي  حا�صن  اأول  وكــانــت 

العلمية يف عمان.

وعلى الرغم من وجود ا�صتغال بحثي للعمانيني 

ويف  املرحلة  هذه  قبل  العماين  ال�صاأن  يف  اأو 

عليه  يغلب  كــان  اأّنـــه  غــري  الأوىل،  بداياتها 

اجلانب الفقهي، �صاأنه �صاأن معظم اأقطار العامل 

اجلابري  و�صف  عليها  ينطبق  التي  الإ�صالمي 

للح�صارة الإ�صالمية باأنها “ح�صارة فقه”؛ اإذ 

 منازع- املرتبَة الأوىل يف 
َ
يحتل الفقه - غري

ا وكيًفا )القرين، 2019(.
ًّ
 منتجاتها الفكرية كم

البحثي  للعمل  تاأ�صي�ص  يوجد  ل  فاإنه  وعليه، 

قبل  ــا  م فـــرتة  عــمــان يف  ــادي يف  القــتــ�ــص

ال�صبعينيات، وتاأخر بعد ذلك يف العقود الأوىل 

للنه�صة، ول يعني ذلك اأبداً اأن الف�صاء املعريف 

قامت  التي  الدرا�صات  بع�ص  من  يخلو  كــان 

للمرحلة،  القت�صادية  التحولت  بع�ص  بر�صد 

�صبقت  كما   – احلكومية  اجلــهــات  فبع�ص 

امل�صوحات  ببع�ص  تقوم  كانت   - الإ�ــصــارة 

وعمل الدرا�صات القت�صادية التي ت�صاعدها يف 

تاأدية عملها، كما اأن هناك بع�ص املهتمني من 

مرحلة  كتب عن  – ممن  قلة  – وهم  الأجانب 

التحول هذه، غري اأن الكثري من هذه الدرا�صات 

مل تن�رش، بل ظلت حبي�صة الأدراج احلكومية.

�صهادتي  على  احلا�صلني  فــاإن  اليوم  وحتى 

املاج�صتري والدكتوراه يف القت�صاد ل يتجاوز 

عددهم 20 خريجًا ح�صب بيانات وزارة التعليم 

العايل والبحث العلمي والبتكار. 

الإن�صان،  ب�صلوك  القت�صاد  علم  اهتمام  اإن 

القت�صادية  ــاع  ــص ــالأو� ب ــره  ــاأث ت ودرا�ـــصـــة 

القت�صادية  ــه  ــرارات ق اتــخــاذ  يف  املختلفة 

يعرف  ما  ظهر  حيث  ن�صبيًا،  حديٌث  اليومية 

الع�صبي  والقت�صاد  ال�صلوكي  بالقت�صاد 

الجتماعي،  والقت�صاد  التجريبي  والقت�صاد 

وكلها حتاول فهم �صلوك الإن�صان القت�صادي، 

وكثري من هذه العلوم مل  تبداأ يف الت�صكل على 

ما هي عليه اليوم اإل مع الألفية اجلديدة؛ ولذا 

فاإنه قلما جند من العمانيني من تخ�ص�ص يف 

هذه الفروع من علم القت�صاد، واإن وِجدوا فهم 

اليد  اأ�صابع  عدد  عددهم  يتجاوز  ل  قد  قليل، 

الكثري مما  الــواحــدة،  وهــذا يربر ما جنده يف 

الإن�صان  يف  القت�صادية  التاأثريات  يف  ُكتب 

واملقارنة  الو�صف  عليه  يغلب  اأنــه  العماين 

الإ�ــصــارة  جتــدر  وهنا  والتفكيك،  التحليل  ل 

اأُ�ص�صت  التي  ال�صلوكي  القت�صاد  وحــدة  اإىل 

موجودة  وهي   ،2020 عام  بداية  يف  موؤخراً 

ال�صلوك  بــدرا�ــصــة  لُتعنى  القت�صاد  ـــوزارة  ب

وتوجيهه. وحتليله  عمان  يف   القت�صادي 

العاملية  القت�صادية  الأزمـــة  وقعت  عندما 

2008 دون �صابق توقع من علماء   - 2007
ئل اأحدهم عن ال�صبب يف ذلك؛ فذكر 

ُ
القت�صاد، �ص

التي مل متّكن القت�صاديني  الأ�صباب  عدداً من 

من توقع الأزمة، من جملتها ذهابهم عميقًا يف 

تخ�ص�صات دقيقة، اإذ قال: 

�ص القت�صاديني الدقيق منعهم من روؤية 
ُ

َتَخ�ص

كل  اإن  اإذ  ال�صوق،  لأو�صاع  الكاملة  ال�صورة 

واحٍد منهم كان منكبًا ينظر عميقًا يف البقعة 

يحدث  للذي  مالحٍظ  غري  فيها  تخ�ص�ص  التي 

الحظ، فقد بداأت العلوم 
ُ
يف الأعلى. وكما هو م

متداخلة لتنف�صل بعد ذلك، ثم لتعود وتتداخل 

العقود  خــالل  الو�صع  هــو  وهــذا  جــديــد،  مــن 

الباحث  ي�صتطيع  فحتى  املن�رشمة،  القليلة 

للتغريات  الإن�صان  ا�صتجابة  فهم  القت�صادي 

الأحــيــان  مــن  كثري  يف  يحتاج  القت�صادية 

كعلم  عالقة  ذات  اأخرى  لعلوم  عميق  فهم  اإىل 

الجتماع اأو النف�ص اأو الأع�صاب اأو التاريخ، اإذ 

التغيري،  اإن علم القت�صاد وحده ل ير�صد هذا 

كعلم  فرعية  علوم  لن�صاأة  احلاجة  كانت  ولذا 

الع�صبي  والقــتــ�ــصــاد  ال�صلوكي  القت�صاد 

الإح�صائي  والقت�صاد الجتماعي والقت�صاد 

الأخــرى،  القت�صاد  علم  فــروع  من  وغريها 

وعليه فاإنه من املهم على الباحث القت�صادي 

– كما هو ال�صاأن لدى الباحثني الآخرين – اأن 
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كتب بعض 
المهتمين 

األجانب عن 
مرحلة التحوالت 

االقتصادية، لكنها 
ظلت حبيسة 

األدراج الحكومية

التي  الأخــرى  العلوم  يف  املعرفة  وا�صع  يكون 

متكنه من البحث يف جمال اهتمامه.

من  مانيني 
ُ
الع القــتــ�ــصــاديــني  مــن  هــنــاك    

اأو  عاملية  اقت�صادية  ق�صايا  ملعاجلة  اجته 

اأو  الأمريكي  كالقت�صاد  كبرية  لقت�صادات 

تقديري  يف   - ــك  وذل ال�صيني  اأو  ـــي  الأوروب

البيانات  �صح  وهــمــا:  رئي�صني  ل�صببني   -

خ�صو�صًا  العماين؛  القت�صاد  عن  واملعلومات 

الوطني  املــركــز  اأن  ولــو  منها،  التف�صيلة 

2012( حاول  )تاأ�ص�ص  لالإح�صاء واملعلومات 

الثغرة،  هــذه  ي�صد  اأن  الأخـــرية  ال�صنوات  يف 

على  التف�صيلية  البيانات  من  الكثري  اأن  غري 

التي  تلك  منها  متوفرة؛  غري  زالت  ل  عمومها 

لها عالقة بال�صلوك القت�صادي.

  كما اأن الباحث القت�صادي يبحث عن اجلدوى 

العلمية لبحثه املتمثلة يف كرثة ال�صت�صهادات 

يف  هذا  يتح�صل  ول  اأخرين،  باحثني  من  به 

تهم  ملوا�صيع  التطرق  خــالل  من  اإل  الغالب 

اأما  القت�صاديني،  الباحثني  من  كبرياً  عــدداً  

اإذا  ن�صبيًا  �صغري  فهو  العماين  القت�صاد  �صاأن 

فاإن  وعليه  الكبرية،  بالقت�صادات  ُقــورن  ما 

ببحثه يف  �صت�صهد 
َ
ي قلما يجد من  فيه  الباحث 

البحوث القت�صادية الأخرى.   

تاأتي الأبحاث العلمية يف حقيقتها لتجيب عن 

الأ�صئلة، ولأنه يف كثري من الأحيان هناك جهة 

فاإنها  الأ�صئلة  هذه  عن  الإجابة  من  ت�صتفيد 

نيابة  باملهمة  ليقوم  العلمي  الباحث  توظف 

عنها، غري اأنه بدايًة يجب على هذه اجلهات اأن 

تخرب الباحث العلمي اأنها تواجه �صوؤاًل حتتاج 

عمان  يف  جهة  توجد  ل  اإنــه  وحيث  اإجابته، 

ُعنيت ب�صورة كبرية بدرا�صة الآثار القت�صادية 

يف اجلوانب املختلفة ل�صلوك الن�صان العماين؛ 

من  يجدا  مل  البحثية  واملوؤ�ص�صة  الباحث  فاإن 

يوجههما لهذه املنطقة البحثية، اأي اإن منطقة 

البحث هذه مل ُتطرح – على اأهميتها - من قبل 

موؤ�ص�صات البحث اأو موؤ�ص�صات �صنع القرار مثل 

اأو  التخطيط  جمل�ص  اأو  العلمي  البحث  جمل�ص 

وزارة التنمية الجتماعية، وذلك اأمر يربره اأن 

الدرا�صات املت�صلة ب�صلوك الإن�صان ُتعّد متقدمة 

ن�صبيًا عن تلك الأ�صا�صية التي يحتاجها وا�صعو 

ال�صيا�صات القت�صادية يف معظم الأحيان. 

باملجمل،  العلمي  البحث  على  الإنــفــاق  قلة 

عمان  اأن  اإىل  ي�صري   2019 التناف�صية  فتقرير 

على  الإنفاق  ن�صبة  يف  متاأخراً  جاء  ترتيبها 

املحلي  الــنــاجت  ن�صبة  مــن  والتطوير  البحث 

من   )91( املرتبة  يف  تاأتي  حيث  الإجــمــايل، 

اأ�صل 141 دولة،  ولهذا اأثره ال�صلبي يف مقدار 

على  عمان  فيه  ح�صلت  الــذي  العلمي  الن�رش 

موؤ�ص�صات  بــروز  مقدار  وعلى   ،)89( الرتتيب 

يف  عمان  فيه  جــاءت  والــذي  العلمي،  البحث 

العاملي،  القت�صادي  املنتدى   (  )85( املرتبة 

.)2019

والباحث يف �صعف الإنفاق على البحث العلمي 

اأن معظم  اأ�صباب، منها  له عدة  يف عمان يجد 

يفرت�ص  التي   - الــعــايل  التعليم  موؤ�ص�صات 

العلمي- موؤ�ص�صات  البحث  اأن تنفق على  منها 

ووجهت  بالتدري�ص،  اهتمت  ة، 
ّ
ربحي ة 

ّ
خا�ص

العائد  اإن  اإذ  لذلك،  واملالية  الب�رشية  مواردها 

منه م�صمون، خالف العائد من البحث العلمي.

اجلانب،  هــذا  تغطي  اأن  احلكومة  على  وكــان 

اأهمية  على  احلكومة  تاأكيد  من  الرغم  وعلى 

يبدو  احلقيقة  يف  فاإنه  ودعمه  العلمي  البحث 

العلمي  البحث  على  الإنفاق  اإىل  تنظر  وكاأنها 

امُلقرة  امليزانية  فــاإن  ولــذا  ــرشورة،  � ل  ترفا 

العلمي  البحث  ملجل�ص  املوجه  العلمي  للبحث 

بتقلي�ص  كثرياً  تاأثرت  اخل�صو�ص  وجه  على 

النفط  عوائد  تقّل�ص  نتيجة  احلكومي  الإنفاق 

مت  ــد  وق املا�صية،  اخلم�ص  ال�صنوات  ــالل  خ

التطرق اإىل ذلك �صمن حلقات العمل التي دعا 

�صمن   2019 عام  العلمي  البحث  جمل�ص  لها 

للبحث  الوطنية  ال�صرتاتيجية  اإعــداد  م�رشوع 

العلمي والتطوير. 
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الحضارة اإلسالمية 
كما وصفها 

الجابري “حضارة 
فقه”؛ إذ يحتل 

الفقه - غيَر منازع- 
المرتبَة األولى في 
منتجاتها الفكرية 

ا وكيًفا كمًّ

ال�صغف وحده ل يكفي دومًا لكي لينجز الباحث 

 – يقدر  لن 
)3(

الباحث  ــاإن  ف ولذلك  اأبحاثه، 

يفرت�ص  الذي  بالدور  يقوم  اأن  ــدوام-  ال على 

نح 
ُ

ومي التمكني،  عط 
ُ
ي مل  ما  به  يقوم  اأن  منه 

 يف عمان يعاين 
)4(

احلافز، والباحث الأكادميي

به،  مبا�رشة  �صلة  لها  رئي�صة،  اأمور  ثالثة  من 

وقلة  العلمي،  للبحث  املايل  الدعم  قلة  وهي: 

ل 
ّ
ت�صه بالبحث  القيام  اأثناء  املوؤ�ص�صية  احلوافز 

عليه مهمة البحث وتخفف عنه عبء التدري�ص 

العلمية  الدرجة  ربط  وعدم  الإداري،  العبء  اأو 

بالدرجة املالية يف كثري من موؤ�ص�صات التعليم 

يرتقى  اأن  ميكن  الباحث  فــاإن  وعليه  العايل، 

اأعلى نتيجة  علميًا فيح�صل على درجة علمية 

على  للح�صول  يوؤهله  ل  ذلك  اأن  غري  اأبحاثه، 

 
ّ

درجة مالية اأعلى. وموؤدى كل ذلك تراٍخ فردي

– له ما يربره - يف عملية الإنتاج العلمي.

تاأخر وجود ا�صرتاتيجية وطنية للبحث العلمي 

منظومة  خلق  مــن  ميكنها  التي  عــمــان،  يف 

والتن�صيق  بالتمويل  وتعزيزه  العلمي  للبحث 

اجلهود  جتمع  املختلفة،  البحثية  اجلهات  بني 

ذات  البحث  جمالت  نحو  والتوجيه  امل�صتتة، 

وتدريب  التنموية،  وخططها  لعمان  الأولوية 

الباحثني العلميني وتاأهيلهم، وت�صجيعهم على 

ة 
ّ
ة املحلي

ّ
التفاعل مع الأو�صاط العلمية والبحثي

ة، كما ميكن لهذه ال�صرتاتيجية و�صع 
ّ
والعاملي

البحوث  متّكن  التي  الآليات  واقــرتاح  احللول 

دون  والتنفيذ  البتكار  �صفة  اإىل  العبور  من 

يطلق  -كما  املــوت«  »وادي  هوة  يف  ال�صقوط 

عليها البع�ص - حيث تنتظرها الأدراج املغلقة 

الإعالم،  �صوء  ي�صلها  فال  ال�صاكنة،  والرفوف 

ول يد �صانع قرار.

تلك  تعزيز  املهم  مــن  فــاإنــه  كله،  هــذا  فــوق   

يف  املعرفة  ملجتمع  تــقــود  الــتــي  ــارات  ــه امل

العام  التعليم  املختلفة؛  ة 
ّ
التعليمي املوؤ�ص�صات 

البحث  اإن  قيل  واإن  فاإنه  واملهني،  والعايل 

 يقود اإىل جمتمٍع معريّف فاإنه باملقابل 
ّ
العلمي

على  اأ�صا�صًا  يقوم  الذي  ذلك  املعريف  املجتمع 

ن�رش املعرفة، واإنتاجها، وتوظيفها بكفاءة يف 

)العبيدي،   
ّ
املجتمعي الن�صاط  جمالت  جميع 

العام  يف  ال�صلطنة  اعتمدت  وقــد   ،)2019
العماين  الوطني  الإطــار   )2020( املن�رشم 

ملهارات امل�صتقبل، وكان منها مهارة التفكري 

امل�صكالت  وحــل  والبتكار  ـــداع  والإب الناقد 

ــف، كــل هــذه 
ّ
واملـــبـــادرة واملـــرونـــة والــتــكــي

املن�صوب  من  ترفع  اأن  �صاأنها  من  املهارات 

املعريّف والثقافة البحثية يف املجتمع، ثقافة 

واإعــادة  ونقده،  القت�صادي،  الواقع  ت�رشيح 

يف  الإن�صان  دور  على  يركز  �صياق  يف  فهمه 

التنمية والتحولت الكبرية.

ــث  ــاح ــب مــــا الـــمـــتـــوقـــع مــــن ال
االقتصادي؟

)Mankiw(من  مانكيو  القت�صادي  كتب 

 
)5(

القت�صادي على  اأنه  كما  هارفرد،  جامعة 

ويحلل  البيانات  يجمع  وهو  ًا 
ّ
علمي يكون  اأن 

ويقرتح  التحليلية  الأدوات  ليطور  املعلومات 

حماولٍة  يف  القت�صادية  النظريات  ويجرب 

القت�صاد،  ــامل  ع يعمل  كيف  و�ـــرشح  لفهم 

ي�صّخ�ص  مهند�صًا،  يكون  اأن  اأي�صًا  عليه  فاإنه 

احللول  وي�صع  امل�صكلة،  ويــعــرف  ــع،  ــواق ال

 Mankiw،( للم�صاكل العملية مو�صع التنفيذ

على  اأن  يرى  فاإنه  اأخرى  وبكلمات   ،)2006
خريجي  مهارات  بني  يجمع  اأن  القت�صادي 

درا�صتهم  من  يهدفون  الذين  العلوم  كليات 

من  ــيــاء  الأ�ــص عمل  لكيفية  اأعــمــق  فهم  اإىل 

الذين  الهند�صة  كليات  وخريجي  حولهم، 

للم�صاكل  احللول  و�صع  درا�صتهم  من  يهدفون 

تطبيقها.  على  ويعملون  تعرت�صهم،   التي 

من هنا ياأتي دور الباحث القت�صادي، اأن يفهم 

التي  والآلية  املختلفة  القت�صادية  التغريات 

القت�صادي  الواقع  اإىل  ينظر  واأن  بها،  تعمل 

املتغريات  عمل  اآليات  من  فهمه  ما  ويطبق 

هذا  تعرت�ص  التي  امل�صاكل  ليحل  القت�صادية 
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هوامش

 من خالله اإدارة البلد اأو املجتمع وتنظيمه، وهي . 1
ّ
 الذي يتم

ّ
ف احلكومة باأنها النظام ال�صيا�صي

ّ
  ُتعر

اأحد عنا�رش الدولة.

 متو�صط دخل الفرد هو عبارة عن جمموع الناجت املحلي مق�صوم على جمموع عدد ال�صكان، وهو . 2

يختلف عن دخل الفرد الذي يعني جمموع الأجور والرواتب واليجارات والأرباح والفوائد التي 

يتح�صل عليها الفرد ب�صفته ال�صخ�صية.

  اأق�صد به هنا الباحث امل�صتعد للبحث والقادر عليه يف حال اأزلنا عنه املعوقات املذكورة.. 3

غريه . 4 من  اأكرب  ب�صورة  املعني  هو  لأنه  اخل�صو�ص  وجه  على  هنا  الأكادميي  الباحث  وق�صدت   

بعملية البحث مع غياب مراكز درا�صات وبحوث متخ�ص�صة يف عمان، كما اأنه ولو تعددت اجلهات 

التعليمية  املوؤ�ص�صات  املعول عليه هو  فاإنه يظل  العلمي  الإنتاج  ت�صهم يف عملية  اأن  التي ميكن 

املختلفة، وواقع احلال ي�صهد بذلك.

5 .. )Macroeconomist( هنا كان حتديداً يق�صد الباحث يف القت�صاد الكلي   

الحاصلون 
على شهادتي 

الماجستير 
والدكتوراه في 

االقتصاد في ُعمان 
ال يتجاوز عددهم 

20 شخصا !

القت�صاد  قاطرة  عن  قال 
ُ
ي كما  ولأنه  الواقع، 

 عربة التغيري، لكونها 
ّ
باأنها القاطرة التي جتر

الباحث  دور  اأهمية  فاإن  تاأثرياً،  والأكرث  الأهم 

القت�صادي ياأتي من اأهمية القت�صاد.

جوهر  فهو  الإن�صان  اأجــل  من  ذلــك  كل  ولأن 

اأن  ــ�ــرشورة  ال مــن  فــاإنــه  و�صلبها،  الق�صية 

من  املرتتبة  الآثار  القت�صادي  الباحث  يفهم 

وذلك  الإن�صان،  هذا  يف  القت�صادية  التغريات 

حتى ي�صتطيع اأن ي�صع ال�صيا�صات القت�صادية 

املنا�صبة للو�صول اإىل الإن�صان الهدف.

يدي  بني  واأ�صع  بــدء،  على  اأعــود  اخلتام  ويف 

عّله  الــتــ�ــصــاآوؤلت،  هــذه  القت�صادي  الباحث 

ير�صدنا اإىل طرق الإجابة:   

�ــصــلــوكــه  – يف  الـــعـــمـــاين  ـــان  ـــص ـــ� الإن ـــل  ه

ــك الـــذي �صهد  القــتــ�ــصــادي - الــيــوم غــري ذل

ل؟  نعم؟  احلديثة؟  للنه�صة  الأوىل  البداية 

اأخــــرى؟ جــوانــب  يف  ول  جــوانــب  يف   نــعــم 

العقود  خالل  القت�صادية  التحولت  تاأثري  ما 

القت�صادي  ال�صلوك  يف  الأخــــرية  اخلم�صة 

ــــر هــذا  ـــدى اأث ـــا م ــان الــعــمــاين؟ وم ــص ــ� ــالإن ل

جــد 
ُ
و اإن   – القت�صادي  ال�صلوك  يف  التغري 

الإنــ�ــصــان؟  لــهــذا  الأخــــرى  اجلــوانــب  على   –!
والتي  حدثت  التي  القت�صادية  التحولت  هل 

اأ�صمينا بع�صها »تنمية« اأخذت هذا الإن�صان اإىل 

الجتاه ال�صحيح؟ ... وما الجتاه ال�صحيح هذا؟ 

واأين هذا الإن�صان اليوم عن غاية هذا الجتاه 

ال�صحيح؟

المصادر والمراجع

الأمم املتحدة، 2021، خطة التنمية امل�صتدامة لعام 2030 يف املنطقة العربية، الأ�صكوا 2020، • 

مت ال�صرتجاع 12 فرباير 2021،

https://www.unescwa.org/ar/sub-site/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D
8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%
AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-2030-%D8%A7%D9%84%D-

9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%
B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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المصادر والمراجع

ال�صت�صارات •  وتــقــدمي  العلمي  للبحث  مــراكــز  الــعــايل  التعليم  موؤ�ص�صات   ، اأمينة  احلجرية، 

2021 فــربايــر   11 ال�ــصــرتجــاع  مت  الـــعـــايل،  الــتــعــلــيــم  ـــــوزارة  ب روؤى  جمــلــة   الــبــحــثــيــة، 

https://www.moheri.gov.om/userupload/151%20Roaa.pdf
اخلليج •  مركز  واملاأمول،  الواقع  بني   2020 عمان  روؤية   ،2017 اآن  الكندي،  �صعيد،  ال�صقري، 

https://gulfpolicies.org/2020  ،2021 ل�صيا�صات التنمية، مت ال�صرتجاع 12 فرباير

مت •  الوطن،  �صحيفة  التعليم،  وملحمة  املباركة  العمانية  النه�صة   ،2015 خلفان  املب�صلي، 

http://alwatan.com/details/87454 ،2021 ال�صرتجاع 11 فرباير

العبيدي، ابراهيم 2019، مفهوم جمتمع املعريف، من�صة مو�صوع، مت ال�صرتجاع 12 فرباير • 

https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D  ،2021
9%85_%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D
9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9

لت الفكر يف الوطن العربي، جملة • 
رُّ
القرين، متعب 2019، ما بني انطالقته وما اآل اإليه اليوم ... حتو

القافلة، مت ال�صرتجاع 12 فرباير 2021، 

h t t p s : / / q a fi l a h . c o m / % D 8 % A A % D 8 % A D % D 9 % 8 8
% D 9 % 9 1 % D 9 % 8 F % D 9 % 8 4 % D 8 % A 7 % D 8 % A A -

% D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 1 % D 9 % 8 3 % D 8 % B 1 -

%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/

12 فرباير •  2040، مت ال�صرتجاع  2020، الإن�صان واملجتمع، روؤية عمان   ،2040 روؤية عمان 

https://www.2040.om/oman-vision-2040/themes/people-  ،2021
/and-society

لزيادة •  ت�صعى   2040 عمان  روؤية  بعنوان:  القت�صاد  وكيل  مع  لقاء   ،2020 ال�صبيبة،  �صحيفة 

متو�صط دخل الفرد بن�صبة ت�صل اإىل 90 %، �صحيفة ال�صبيبة، مت ال�صرتجاع 12 فرباير 2021، 

https://shabiba.com/article/id/148376
ال�صلطنة يف •  للنه�صة وموقع  البعيدة  ا�صت�رشاف لالآفاق   »2040 2020، »ُعمان  �صحيفة عمان، 

https://www.omandaily.  ،2021 فرباير   11 ال�صرتجاع  مت  عمان،  �صحيفة  العامل، 

om/?p=760581
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تستدعي حضور القضايا األكثر 
تأثيرا في حياة الناس

الرهان مستمٌر 
على قوة 

شبكات التواصل 
االجتماعي 
كمنصات 

أساسية للتعبير 
العمومي 
والجمعي

سمية اليعقوبية
كاتبة ُعمانية

ة( اليوم على املراجعات 
ّ
 ُتهيمن ق�صية )املحلي

معتمدة  الإعالم  لو�صائل  والنظرية  التطبيقية 

وتاأ�صي�صها  الجتماعية  ال�صبكات  قوة  على 

بتقدمي  للفرد  ت�صمح  جديدة  اّت�صالية  لظواهر 

حمتوى يتوافق مع اإطاره اجلغرايّف واملعي�صي 

من  العديد  تقدمي  بذلك  وميكن  واملــعــريف، 

رات والتكهنات اإزاء ح�صور املحلية يف 
ّ
الت�صو

الدرا�صات النقدية لو�صائل الإعالم، ل�صيما مع 

التطور الرقمي الوا�صع لهذه الو�صائل والرهان 

امل�صتمر على قوة �صبكات التوا�صل الجتماعي 

ة للتعبري العمومي واجلمعي. 
ّ
كمن�صات اأ�صا�صي

التعبريات  نحو  املحموم  النــدفــاع  ظــل  يف 

الت�صاوؤل  يت�صكل  و�صورة،  ا 
ًّ

ن�ص الفرتا�صية 

الإعالم  و�صائل  على  العتماد  اإمكانية  حول 

ة املوؤ�ص�صاتية التي تدار من قبل هياكل 
ّ
املحلي

القطاع  )موؤ�ص�صات  ال�رشكات  متلكها  اإعالمية 

ت�صغيلها  ويــجــري  واحلــكــومــات،  ــص(  ــا� اخل

ال�صحافة  مهنة  امتهنوا  �صحفيني  قبل  من 

ال�صنوات. كما يفر�ص هذا  ومار�صوها ع�رشات 

ميكن  التي  ال�صمانات  حول  ت�صاوؤلت  الأمــر 

الإعالم  لو�صائل  ة 
ّ
النقدي املعاجلة  تقدمها  اأن 

امل�صتمر  امل�صتخدمني  اندفاع  ة يف ظل 
ّ
املحلي

هوياتهم  فيها  يجدون  عاملية  من�صات  نحو 

واآراوؤهــم  وتطلعاتهم  ق�ص�صهم  فيها  وُتطرح 

واجتاهاتهم برقابة اأقل على املحتوى املقدم. 

اإن هذه املقالة هي حماولة للتفكري يف اجلوانب 

يف  و�صمورها  ة 
ّ
املحلي ح�صور  خلف  الكامنة 

اخلطاب الإعالمي العماين يف اآن واحد، ونقا�ص 

ة منًطا 
ّ
الرهانات التي ميكن اأن تغدو بها املحلي

خمتلف  تتبع  اأجل  من  با�صتمرار  م�صتح�رشاً 

الظواهر الجتماعية والقت�صادية وال�صيا�صية 

ي�صمن  مبا  الإعـــالم  و�صائل  عرب  والثقافية 

والأخالقية  واملعرفية  القت�صادية  ال�صتدامة 

املجتمع وفر�ص  املحلية يف  الإعالم  لو�صائل 

القريب  املدى  على  الإعالمية  ال�صناعة  هذه 

والبعيد. 

اأي�صا  ــــالم  الإع و�ــصــائــل  ــة 
ّ
عـــامل حمــلــي ـــه   اإن

اأدوار  ت�صعيد  اإىل  واملنّظمات  ــدول  ال تتجه 

ة والوطنية يف نقل الأخبار 
ّ
�صات املحلي

ّ
املوؤ�ص

فيها  بات  التي  للدرجة  ال�صحفية،  واملعاجلة 

وعمق  املوؤ�ص�صات  هــذه  اأدوار  عــن  احلــديــث 

ال�صكل الأهم  تاأثريها يف املناخات ال�صحفية 

الإعالم  مهن  ممار�صة  ة 
ّ
حري م�صتوى  لقيا�ص 

المحلّية في وسائل اإلعالم الُعمانية
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هل يمكن الحديث 
عن الظاهرة 

اإلعالمية المحلية 
بوصفها ظاهرة 

عالمية بحسب 
تأثيراتها في 

الجماهير!

�صبيل  على   .
)1(

الواحد البلد  يف  وال�صحافة 

الوطنية  الإعــالم  و�صائل  دور  تنامى  املثال، 

العامل  بها  تــاأثــر  التي  كــورونــا  اأزمـــة  خــالل 

على  الــدول  اعتماد  ظل  يف  ل�صيما  عام،  منذ 

تنتجها  التي  ة 
ّ
اخلربي ة 

ّ
ال�صحفي املنتجات 

الأنباء  ووكـــالت  املحلية  التلفزة  حمطات 

منظمة  تقدم  الوطنية.  الإخبارية  واخلدمات 

 و�صًفا اآنيا للحالة ال�صحية 
)2(

ال�صحة العاملية

الإعــالمــي  اخلــطــاب  على  اعــتــمــادا  للبلدان 

 official( الر�صمية  الإخــبــاريــة  والــنــ�ــرشة 

من  املنتجة  والبيانات   )  news releases
غرف اأخبار املوؤ�ص�صات الر�صمية املحلية التي 

نظر مبزيد من 
ُ
حتظى مبوثوقية عالية. وبات ي

الهتمام اإىل و�صائل الإعالم املحلية وخطابها 

كم�صادر  حمــددة  جغرافية  مبناطق  املعني 

وملحاربة  واملعلومات  للبيانات  موثوقة 

ت�رشب الأخبار املفربكة.

 خالل العقود الأوىل من القرن الع�رشين ظّلت 

و�صائل  يف   )localism( ة 
ّ
املحلي مكانة 

ا 
ًّ
 جدل كبري؛ اإذ ت�صّكل حراًكا م�صتمر

َ
الإعالم مثار

يف  املحلي  هو  )اأيــن  و  حملي؟(  هو  )ما  لفهم 

التغطيات الإعالمية التي باتت ت�صل للعاملية 

فر�صت  التي  املختلفة  الت�صالت  اأدوات  عرب 

متخطية  خمتلفة  زمنية  فرتات  خالل  قوتها 

احلدود اجلغرافية؟(. و )هل من املمكن احلديث 

بو�صفها  ة 
ّ
املحلي الإعــالمــيــة  الظاهرة  عــن 

بتاأثرياتها  الأمر  يتعلق  ظاهرة عاملية عندما 

ة يف جماهري متعددة عرب الويب؟(. مل يكن 
ّ
احلي

العالقة  تعقد  تخفي  اأن  وغريها  الأ�صئلة  لهذه 

وبني  ومــعــاجلــة(  ا 
ً
)م�صطلح املحلية  بــني 

مداه  املحتوى  ي�صل  لأن  امل�صتمرة  التطلعات 

من التاأثري والتغيري ب�رشف النظر عن احلدود 

اجلغرافية الواقع �صمن اإطارها.  

باحلدود  تت�صل  اليوم  املطروحة  الأ�صئلة  اأحد 

الفرتا�صية  للظاهرة  خاللها  من  ميكن  التي 

حول  للنقا�ص  ا 
ً
رحب مناًخا  متثل  اأن  اجلديدة 

مثل  املحلي  ال�صاأن  ذات  والأفــكــار  الظواهر 

البالد  وا�صتقرار  ة 
ّ
املعي�صي الــفــرد  )ظـــروف 

لت 
ّ
والتحو ا؛ 

ًّ
و�صيا�صي ا 

ًّ
واقت�صادي ا 

ًّ
اجتماعي

ــات 
ّ
الأقــلــي وحــالــة  تعقيًدا  الأكـــرث  ة 

ّ
الثقافي

ة وعالقة الأفراد بالبيئة 
ّ
واملجموعات ال�صكاني

املحيطة والتطور احلا�صل يف البنية الثقافية 

الجتماعية(  الطبقات  ونظم  والجتماعية 

ة 
َّ
املحلي الإعــــالم  و�ــصــائــل  �ــصــمــور  ظــل  يف 

هذا  عــن  لــالإجــابــة  الأخــــرى؟.  �صاتية 
ّ
املوؤ�ص

التي   )values( القيم  حتليل  ينبغي  الت�صاوؤل 

ة، وانح�صار هذه 
ّ
تقدمها و�صائل الإعالم املحلي

القيمة �صيوع العوامل الفرتا�صية اجلديدة ويف 

ة العامل وتاأثرياتها يف 
ّ
هيمنة املن�صات ال�صبكي

�صي ال�صحفي. 
ّ
الن�صاط املوؤ�ص

املحلية  الأخبار  تخرج  الأخبار  �صناعة  يف 

ة 
ّ
Local News من املو�صوعات الجتماعي

الهتمام  ذات  وال�صيا�صية  ــة 
ّ
والقــتــ�ــصــادي

الأفــراد  من  حمــددة  جمموعات  بني  امل�صرتك 

ا حمدًدا ومعايري حتظى 
ًّ
ا لغوي

ً
اإطار م�صتخدمة 

بقبول وفهم عدد وا�صع بني املواطنني الأفراد 

ة املختلفة، الواقعة �صمن 
ّ
واملجموعات الوطني

حتٍد  ة 
ّ
ثم فاإن  هذا؛  مع  حمدد.  جغرايف  اإطــار 

يت�صل بو�صع حدود مف�صلية ملعاجلة خربية 

العاملية  الق�صايا  تاأثريات  اإىل  بالنظر  حملية 

والإقليمية على البلدان. وغالبا ما يجري فهم 

املحلية عرب ربطها بدوافع اجلماهري اأي�صا؛ اإذ 

الوطنية  الإعالم  و�صائل  يف  ة 
ّ
املحلي ت�صتحوذ 

على اهتمام اجلمهور كونها تت�صل بالهاج�ص 

تربط  التي  والق�صايا  يجمعهم  الذي  امل�صتمر 

لو�صولهم  املــبــا�ــرشة  ــع  ــدواف وال م�صاحلهم 

لو�صائل الإعالم. 

ت�صتحوذ الأخبار املحلية على ن�صيٍب كبرٍي من 

البحوث الت�صالية العاملية ل�صيما مع اهتمام 

 
)3(

اجلمهور املتزايد بها. وير�صد تقرير رويرتز

لنمو الأخبار الرقمية يف العامل لعام 2020م 

ل�صتحواذ  املــوؤيــديــن  ن�صب  يف  مــطــرًدا  ا 
ًّ
ــو من
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وسائل اإلعالم 
الُعمانية 

المحلية تحظى 
بموثوقية، فيما 

يتعلق بالشؤون 
الحكومية والمحلية 

والتأثيرات المناخية

يف  حتى   التغطيات  على  املحلية  الأخــبــار 

بن�صبة  اإ�صبانيا  ويف   73% بن�صبة  الربازيل 

%62 ويف اأملانيا بن�صبة %54 ويف الوليات 
%48 وهي دول متباينة من  املتحدة بن�صبة 

الإعالم. وبح�صب  و�صائل  ملكية  م�صتوى  حيث 

التقرير، تبدو جمموعات الفي�صبوك واجلماعات 

املدين  املجتمع  ومنظمات  والأحزاب  املحلية 

التجمعات  واأماكن  املحلية  الأبحاث  ومراكز 

للمناف�صة  مغرية  م�صادر  واملدار�ص  ة 
ّ
الديني

على املحتوى املحلي عرب الإنرتنت.

بع�ص  تدعمها  عــاملــيــة  ـــارات 
ّ
تـــي ثــمــة  اإن 

بــالــرتاث  املعنية   
)4(

العاملية املــوؤ�ــصــ�ــصــات 

العون  مبّد  تو�صي  الإن�صان  وحقوق  والثقافة 

الالزم لنمو الإعالم املحلي املوؤ�ص�صي ل�صيما 

ال�صبكات  تطور  ودعــم  امل�صتقل،  اإطـــاره  يف 

املجتمعات.  يف  الفعلي  واإ�صهامها  املحلية 

اأهمية  واملعنوي  املــادي  الدعم  هذا  يكت�صب 

الو�صائل على  بقدرة هذه  يرتبط  كبرية عندما 

الأقليات  ودعم  املختلفة  النظر  وجهات  تبني 

ل�صالح  والوقوف  اجلديدة  الفكرية  والتيارات 

ودعــم  والن�صاء  والأطــفــال  العمالة  حــقــوق 

م�رشوعات ال�صباب املغامرين يف عامل املال.

  

في  عليها  والتأثيرات  المحلّية 
وسائل اإلعالم العمانية 

ميكن القول اإن املناخ ال�صحفي يف �صلطنة عمان 

زاخر بالكثري من الق�صايا واملو�صوعات ذات 

البعد املحلي التي حتظى باهتمامات اجلمهور 

واندفاعهم امل�صتمر ل�صتخدام و�صائل الإعالم. 

والجتماعية  القت�صادية  الق�صايا  تبدو 

ومقاومة  املعا�صة  النا�ص  وق�ص�ص  املتجددة 

الفردي  الإنتاج  وحتديات  احلياتية  الظروف 

ال�صغرية واملتو�صطة مو�صوعات  واملوؤ�ص�صات 

اأولية يف املعاجلات ال�صحفية لو�صائل الإعالم 

ا 
ً
ملتزم العماين  الإعــالم  ظل  لقد  العمانية. 

ل�صنوات باأهميته املبا�رشة يف معاجلة تاأزمات 

ا؛ 
ًّ
ا واقت�صادي

ًّ
ا و�صيا�صي

ًّ
البالد املختلفة مناخي

واعتباره  اجلمهور  موثوقية  ك�صب  وا�صتطاع 

هذه  ظــل  يف  للمعلومات  ا 
ًّ
اأ�صا�صي ا 

ً
مــ�ــصــدر

والأعا�صري  املناخ  اأزمــات  بينها  التاأزمات؛ 

، ومرا�صم انتقال 
)5(

املتكررة التي �رشبت البالد

اآل  طــارق  بن  هيثم  ال�صلطان  جلاللة  احلكم 

قابو�ص  له  املغفور  ال�صلطان  وفاة  بعد  تيمور 

بن �صعيد. وبح�صب تقرير ن�رشه املركز الوطني 

؛ فاإن و�صائل الإعالم 
)6(

لالإح�صاء واملعلومات

حتظى  التلفزيون  ل�صيما  املحلية  العمانية 

فيما  ل�صيما  اجلمهور  لدى  كبرية  مبوثوقية 

احلكومية  بال�صوؤون  املت�صلة  بالأخبار  يتعلق 

مع  املناخية.   والتاأثريات  ة 
ّ
املحلي والتغريات 

على  امللقاة  الدائمة  وامل�صوؤولية  اللتزام  هذا 

يف  والإعالمية  ال�صحفية  املوؤ�ص�صات  عاتق 

لت ال�صيا�صية والقت�صادية 
ّ
عمان، تبدو التحو

الإعالم موؤثرا حا�صما  املفرو�صة على و�صائل 

يف اأمر ا�صتمراريتها وتطورها؛ وذلك بو�صفها 

التمويل  م�صادر  ل�صعف  اأ�صا�صية  نتيجة 

وال�صتثمار يف اقت�صاديات الإعالم يف البالد، 

اأحادي، مما يوؤثر  وانح�صار التمويل على نحو 

والإعالمية  ال�صحفية  الن�صاطات  على خمتلف 

احلالية وامل�صتقبلية.

 ب�صورة عامة، ل حتظى املنتجات واملعاجلات 

املــوؤثــرة  الأنــظــمــة  بــدعــم  ــالإعــالم  ل املحلية 

ة 
ّ
ال�صيا�صي كالأنظمة  الإعـــالم  �صناعة  يف 

اإذ ل تلقي  العربية؛  والقت�صادية يف املنطقة 

املوؤ�ص�صات  تطوير  لأمــر  ــاًل  ب الأنظمة  هــذه 

املحلية  الأخبار  قطاع  يف  العاملة  املهنية 

القطاع،  لهذا  املهنية  املناخات  تطوير  اأو 

اأن  املعلنني  بع�ص  فيه  يزعم  الذي  الوقت  يف 

على  القدرة  متلك  ل  املحلية  الأخبار  �صناعة 

عندما  خ�صو�صا  الأربــاح  من  املزيد  ت�صعيد 

مع  والناقدة  امل�صتقلة  التغطيات  تتعار�ص 

الأولويات ال�صيا�صية والقت�صادية.

املوؤ�ص�صات  واجهت  املا�صية،  ال�صنوات   خالل 
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هناك تحٍد كبير 
يكمن في عدم 

قدرة وسائل 
اإلعالم على 

مجابهة تحديات 
السوق وتنشيط 
نفسها اقتصاديا

ال�صحفية والإعالمية املحلية يف ال�صلطنة اأزمة 

التمويل  الإعالين وغياب فر�ص  الدخل  تراجع 

الإعالنات  عائدات  انح�صار  نتيجة  املبا�رش؛ 

ة 
ّ
القت�صادي التحديات  ب�صبب  ة 

ّ
احلكومي

املختلفة ل�صيما الأزمة املالية العاملية واأزمة 

العام  الدين  وارتفاع  النفط  اأ�صعار  انخفا�ص 

بيانات  تتوفر  ل    .19 كوفيد  اأزمة  وتاأثريات 

ال�ــصــرتاكــات  ن�صب  حــول  دقيقة  اإح�صائية 

ال�صحف  توزيع  ون�صب  ال�صحف،  تنالها  التي 

املوؤ�ص�صات  وترف�ص  بل  البالد؛  يف  واأعدادها 

ة لعائداتها 
ّ
ال�صحفية التزويد بالأرقام احلقيقي

ال�صحفية  واخلـــدمـــات  الــ�ــصــحــف  بــيــع  ــن  م

ة 
ّ
ثم اأن  اإل  املختلفة؛  الطباعة  وخــدمــات 

ملحاولة  اإليها  الو�صول  ميكن  ة 
ّ
مهم موؤ�رشات 

وتاأثريات ذلك  الإعالم  ات 
ّ
اقت�صادي واقِع  فهِم 

ة 
ّ
على ا�صتمرار الن�صاطات القت�صادية ال�صحفي

�صي للم�صاريع 
ّ
ة. لقد تراجع الدخل املوؤ�ص

ّ
املحلي

عن  يزيد  ملا  ال�صلطنة  يف  ة 
ّ
املحلي الإعالمية 

 
)7(

العمانية ال�صحفيني  ة 
ّ
جمعي بح�صب   70%

من  بالإعالنات  اخلا�ص  الدخل  تراجع  كما 

بعد  فقط  ريال   400 قرابة  اإىل  ريال   1200
عرب  اجلمعية  قالت  كورونا.  جائحة   انت�صار 

لقاءات اإعالمية متعددة اأن الو�صع القت�صادي 

تقرير  يف  �صيئة.  ماآلت  اإىل  يذهب  لل�صحافة 

ال�صحفية  حتدثت  العمانية  الــروؤيــة  جلريدة 

القت�صادي  الــراهــن  حــول  الكلبانية  فايزة 

الإعالمية  املوؤ�ص�صات  تواجهه  الذي  ال�صعب 

يف البالد، وقالت: ) ل طباعة.. ل اإعالنات.. ل 

ا�صرتاكات..

عرب   
)8(

ال�صحفية و�ــرشدت  مظلمة(.  ــاق  والآف  

املوؤ�ص�صات  يف  العاملني  من  لعدد  �صهادات 

الو�صع  �صيوؤدي  كيف  العمانية  ال�صحفية 

واعــتــمــاد  للحكومة  ال�صعب  القــتــ�ــصــادي 

الدخل  على  ال�صلطنة  يف  ـــالم  الإع �صناعة 

ه 
ّ
ــا وجتــــر ــذب ــذب ــــذي بــــات مــت ــي ال ــوم ــك احل

م�صتقبل  اإىل  النــعــدام  نحو  كورونا  جائحة 

الــبــالد.  يف  ــة  ــي ــالم الإع للممار�صة   حــالــك 

قدرة  عــدم  يف  يكمن  ا 
ً
كبري ا 

ً
حتّدي هناك  اإن 

ال�صوق  حتديات  جمابهة  على  الإعالم  و�صائل 

على  والتــكــاء  اقت�صاديا  نف�صها  وتن�صيط 

قبل  من  تفر�ص  التي  واملتطلبات  الظروف 

على  تهيمن  التي  ال�صاغطة  ــرى  الأخ القوى 

�صتخلف  الإعالمي.  القرار  و�صناعة  املحتوى 

مثل هذه الأزمة املزيد من الآثار ال�صعبة على 

املحلية،  الإعالم  و�صائل  يف  ة 
ّ
املحلي �صناعة 

والإعالمي  ال�صحفي  العمل  جناح  اأن  يبدو  اإذ 

على  بالقدرة  الآن  بعد  يرتبط  لن  ا�صتثماريا 

الالزمة  مبتطلباته  واليفاء  اجلمهور  اجتذاب 

من املحلية بل بقدرة املوؤ�ص�صات على الإيفاء 

باملتطلبات وال�صوابط التي يفر�صها الداعمون 

على و�صائل الإعالم.

التي  ة 
ّ
التنظيمي بالبيئة  يت�صل  اآخــر  جانب   

تتاأثر بها ممار�صة الإعالم املحلي يف ال�صلطنة، 

حيث ل يزال العمل بقانون املطبوعات والن�رش 

كل  رغم  �صاريا   
)9(

1986م عام  يف  ال�صادر 

املحاولت املهنية وال�صحفية احلثيثة لتطوير 

متطلبات  مع  تتوافق  بديلة  قانونية  منظومة 

اهتمام  مــن  الــرغــم  على  الإعــالمــيــة.  احلــالــة 

الالزمة  املعطيات  من  بالكثري  القانون  هذا 

البالد،  يف  والإعالنية  الإعالمية  لل�صناعة 

الكثري  مع  تعاطيه  وعدم  القانون  قدم  اأن  اإل 

لتمويل  الالزمة  القت�صادية  املعطيات  من 

املوؤ�ص�صات ال�صحفية اأو تلك الإجرائية الالزمة 

ل  ومتعددة  حرة  �صحفية  مناخات  لت�صكيل 

بهذا  العمل  م�صرية  يف  ا 
ًّ
م�صتمر حتّديا  يــزال 

متعددة  اأطراف  عرب  احلكومة  اأعلنت  القانون. 

عن نيتها تقدمي مقرتح �صامل لقانون لالإعالم 

يف البالد، وتاأخر هذا الأمر يف ظل عمل �صاق 

القانونية  املنظومات  من  الكثري  ل�صتحداث 

والإجرائية الالزمة لتنظيم الأعمال واملهن يف 

البالد.

ملف.. البحث المعرفي في ُعمان
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فرض التعددية 
في وسائل اإلعالم 

وقبول األصوات 
والتيارات الجديدة 

أمٌر الزٌم إلنجاح 
محلية وسائل 

اإلعالم

في  المحلّية  حــول  الــرهــانــات 
وسائل اإلعالم العمانية 

ــــة املـــ�ـــصـــاريـــع 
ّ
ـــى رقــــمــــي ـــل ـــــان ع ـــــره  ال

يفر�ص الجتاه نحو الرقمية اليوم نف�صه بديال 

ذي  والتلفزيوين  الورقي  للمحتوى  اأ�صا�صيا 

الكلفة الت�صنيعية والإنتاجية العالية، ويحت�صد 

عن  البديلة  الرقمية  املن�صات  على  اجلمهور 

الإعالم  خارطة  اإن  التقليدية.  الإعالم  و�صائل 

اليوم  كبري  نحو  على  املتو�صعة  الــرقــمــي 

على  املبا�رشة  ور�صالتها  هيمنتها  تفر�ص 

التخلي  نحو  دافعة  املحلية  الإعــالم  و�صائل 

الإعــالمــي.  لــالإنــتــاج   التقليدية  الــطــرق  عــن 

�صعبا  رقمي  غــري  هــو  ملــا  الرتــهــان  اأ�صبح 

على  حتى  كبريا  اقت�صاديا  حتديا  ويفر�ص 

اأولئك املدافعني عن املمار�صات التقليدية يف 

�صناعة املحتوى الإعالمي. ل ميكن باأي حال 

ال�صعبة  الإنتاجية  الكلفة  حتمل  الأحــوال  من 

لو�صائل الإعالم، كما ل ميكن �صمان اأن تويف 

التزاماتها املالية جتاه  املوؤ�ص�صات الإعالمية 

واملنتجني  ال�صحفيني  من  املهنة  ممار�صي 

يتعلق  عندما  حتى  وغريهم،  الإدارة  وطواقم 

الرواتب  مثل  الرئي�صة  اللتزامات  بتلك  الأمر 

الأرباح  حتقيق  عن  ف�صال  الوظيفية  واحلوافز 

يبدو  ال�صبب،  ولــهــذا  املوؤ�ص�صي.  والتو�صع 

قيا�ص  يف  ا 
ًّ
اأ�صا�صي اأمرا  الرقمنة  حول  الرهان 

ولأجل  والإعالمية  ال�صحفية  املنظومة  جناح 

الو�صول جلماهري جديدة مل تعد مت�صمرة على 

ال�صباحية  الن�صخة  تنتظر  اأو  التلفزة  �صا�صات 

عرب  ــيء  ــص � كــل  ي�صلها  بــل  ـــد؛  ـــرائ اجل مــن 

الأوقات.  اليد يف كل  املحمولة على   اأجهزتها 

يف  الرقمنة  م�رشوع  ــاح  لإجن حمــدد  اأهــم  اإن 

و�صائل الإعالم العمانية يرتبط مبّد ال�صحفيني 

والطواقم الإعالمية بالقدرة املعرفية والأداتية 

ب�صورة  املخ�ص�ص  املحتوى  لإنتاج  الالزمة 

متكاملة للمن�صات الرقمية ملوؤ�ص�صاتهم. وعلى 

الرغم من توفر هذا ال�صكل من النتقال ال�صحفي 

الإعالم املحلية حاليا،  الكثري من و�صائل  يف 

اإل اأن اإنتاج املحتوى الرقمي على نحو اإبداعي 

وابتكاري يظل حتديا كبريا؛ لأّن الرهان على 

 
ّ

ح�ص وغياب  بالروتني  التزامها  مع  الرقمنة 

البتكار والإبداع والتعددية رهان �صعب قد ل 

يوفر احللول الالزمة جلذب اجلمهور واقتنا�ص 

اهتماماته.  

ــى االنـــدمـــاجـــات  ــل الــــرهــــان ع
اإلعالمية واالقتصادية  

ال�صوق  يف  القت�صادية  الندماجات  حققت 

طويلة.  ل�صنوات  عظيمة  مكا�صب  الإعالمية 

ال�رشكات  اندماج  بدا  كيف  يتذكر  العامل  اإن 

 
)10(

الأمريكي القت�صاد  يف  والفنية  الإعالمية 

اأنتج  الــذي  امل�صتوى  حيث  ا، 
ً
وبــاهــر ا 

ً
ناجح

واملحتوى  الإعالم  �صناعة  يف  كبارا  عمالقة 

فر�صة  الندماج  يحقق  العامل.  يف  الب�رشي 

املــال  ـــص  وراأ� الناجحة  امل�صاريع  انت�صال 

اجلريء يف �صناعة الإعالم ل�صالح موؤ�ص�صات 

ا، 
ّ
منو اأكــرث  ومالية  تنظيمية  بهياكل  حتظى 

ال�صغرية  امل�رشوعات  ا�صتقطاب كل  وبو�صعها 

للعمل ل�صاحلها. 

ال�صحافة  لقت�صاد  ال�صعبة  اخلــيــارات  اإن 

احلل  هــذا  ي�صتدعي  ال�صلطنة  يف  والإعــــالم 

ال�صحفية  املوؤ�ص�صات  قــدرة  عن   
ّ

يعرب الــذي 

موؤ�ص�صات  لت�صكيل  اقت�صاديا  الندماج  على 

ال�صوق  تبعات  وقدرة على حتمل  اأكرث �صالبة 

البحث  دعم  ذلك  ي�صمل  امل�صتمرة.  وتقلباته 

مل  التي  الفردية  البتكارية  امل�صاريع  عن 

وتبنيها  الآن  حتى  موؤ�ص�صي  بتمويل  حتــَظ 

جانب  �رشاء  اأو  امل�رشوع  �رشاء  عرب  اإما  ماليا 

التو�صع  لأجــل  والفكرية  امللكية  حقوقه  من 

الإعـــالم. �صناعة  يف  جــديــدة  مــ�ــصــارات  يف 

ل�صيما  و�رشوريا  تاحا 
ُ
م اجلانب  هذا  يبدو 

وال�صحفية  الإعالمية  امل�صاريع  �صعف  مع 

على  حاليا  والب�صيطة  املنفردة  ب�صورتها 

ملف.. البحث المعرفي في ُعمان
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هل يمكن الحديث 
عن الظاهرة 

اإلعالمية المحلية 
بوصفها ظاهرة 

عالمية بحسب 
تأثيراتها في 

الجماهير!

والرقمية  القت�صادية  الــتــحــولت  مواكبة 

م�صتقبال.  للف�صل  تعر�صها  واإمكانية   املختلفة 

 اأحد املتطلبات الرئي�صة لإجناح تلك الندماجات: 

القيمة ال�صحفية التي ميكن مل�صاريع الندماج 

حتقيقها بالن�صبة للجمهور.

ال�صوقية  القيمة  على  ــاج  ــدم الن ــريات  ــاأث ت

للم�صاريع الإعالمية بعد الندماج.

و�صائل  تــعــدديــة  على  ــاج  ــدم الن ــريات  ــاأث ت  

الإعــــــــالم ودعــــــم املـــنـــتـــجـــات املــحــلــيــة 

ــــذا الــقــطــاع.   وتـــطـــويـــر اقـــتـــ�ـــصـــاديـــات ه

قدرة امل�صاريع املندجمة على حتديد ال�صيا�صة 

وتوؤ�ص�ص  امل�صاريع  التي جتمع هذه  الإعالمية 

لأ�صالتها وا�صتمراريتها م�صتقبال. 

وعبور  التعددية  على  الــرهــان 
األصوات الجديدة

ــل الإعــــــالم من  ــائ ــص ــات و� ــاجل ــع تــنــطــلــق م

جلذب  مــعــززا  متثل  التي  امُل�صاعة  الثقافة 

الأفراد  يف  املتعدد  للتاأثري  ا 
ً
واأ�صا�ص اجلماهري 

ذات  الو�صائل  تلك  مــن  اأكــرث  واملجموعات 

ال�صبغة العاملية والعابرة للحدود اجلغرافية. 

الجتماعي  النقدي  الدور  يكت�صب  املقابل  يف 

يف  كبرية  اأهمية  املحلية  الإعـــالم  لو�صائل 

عن   
ّ

يعرب لأنــه  لي�ص  الت�صالية؛  الــدرا�ــصــات 

املجتمع  بتغريات  ـــالم  الإع و�صائل  عــالقــة 

 فح�صب؛ بل لأنه ميثل 
ّ
وحراك تياراته امل�صتمر

التي  الجتماعية  للتحولت  اليومية  الذاكرة 

ا 
ً
واأ�صا�ص اأن ت�صكل هوية املجتمعات،  لها  يراد 

وركيزة  بل  ة؛ 
ّ
الجتماعي للتفاعالت  ا 

ً
مبا�رش

اأ�صا�صية لتخاذ القرارات اليومية على م�صتوى 

فردي اأو موؤ�ص�صي.

متا�صك  ــم  دع على  الو�صائل  ــذه  ه قـــدرة  اإن 

ب�صورة  مرتهن  ــطــوره  وت ومنـــوه  املجتمع 

والآراء  الأفكار  يف  للتعددية  لدعمها  كبرية 

هذا  لتكوين  ا 
ً
اأ�صا�ص ت�صكل  التي  والت�صورات 

ا على التفاعالت 
ً
ا قائم

ًّ
ا بنيوي

ً
املجتمع ونظام

الأ�صا�ص، تكت�صب و�صائل  امل�صتمرة. وعلى هذا 

على  قدرتها  من  امل�صتمرة  تها 
ّ
�رشعي الإعالم 

الأفكار  م�صتوى  على  التعددية  لأجل  الن�صال 

اأن  لريــب  واملعتقدات.  والجتاهات  والآراء 

ع�رش التقنية اجلديدة وبروز الُهويات املتعددة 

اجلغرايف؛  حميطه  على  الفرد  انكفاء  وعــدم 

والأدوات  والإمكانيات  املعارف  امتداد  بل 

�صكاًل  فر�صت  العوامل  هذه  كل  جديدة  لعوامل 

تتجاوز  التي  اجلديدة  الأ�ــصــوات  من  جديًدا 

التي  الأ�صوات  اإنها  املعتاد.  التقليدي  الإطار 

ت�صتحوذها رغبة م�صتمرة يف ك�رش كل ما هو 

التبجيل  من  بهالة  ويحظى  ومعتاد  منطي 

والقدا�صة.

و�صائل  يف  ــة  ــي ــالم الإع املــعــاجلــة  ــه  ــواج ت  

ت�صكيل  اإزاء  الــتــذبــذب  مــن  حــالــة  الإعــــالم 

القائمون  يندفع  ل  وتكوينها.  الجتــاهــات 

الجتاهات  ت�صعيد  نحو  الإعالم  و�صائل  على 

الهتمام  لإزاحــة  م�صتمرة  حاجة  تت�صكل  بل 

النكفاء  مقابل  املتعددة  الجتــاهــات  نحو 

اأحد  والآراء.  املواقف  من  حمدد  م�صتوى  على 

اندفاع  التحدي  هذا  على  الرئي�صة  ال�صواهد 

يف  العمانية  والإعالمية  ال�صحفية  املعاجلة 

امل�صوؤول  )امل�صدر  على  املبا�رش  العتماد 

التف�صريات  من  بالكثري  للخروج  احلكومي( 

بل  الإعالم؛  و�صائل  عرب  املطروحة  وال�صواهد 

للكثري  اخلربية  التغطية  مــاآلت  يف  والتحكم 

بحثية  درا�صة  يف  متكرر.  ب�صكل  الأهــداف  من 

لل�صيا�صة  العمانية  ال�صحافة  معاجلة  تناولت 

العربي  العمانية يف منطقة اخلليج  اخلارجية 

الدرا�صة  وجدت   
)11(

الدويل بال�صالم  وعالقتها 

اأن اللغة الإعالمية لدى عينة الدرا�صة اعتمدت 

لالإقناع  كم�صار  املــ�ــصــوؤولــني  ت�رشيحات 

البيانات  اعتمدت  حــني  يف   41% بن�صبة 

دعم  املقابل،  يف   .
)13(36% بن�صبة  والأرقــام 

العتماد  الأخـــرية  كــورونــا  جائحة  انت�صار 

العمانية  ال�صحافة  يف  كثرية  م�صادر  على 
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المحلية في 
الخطاب اإلعالمي 

تفرض نماذجها 
الخاصة 

كم�صادر  ــاء  ــب والأط اخلـــرباء  اعتماد  بينها 

للمتاأثرين  والنظر  والتف�صريات  للمعلومات 

املوؤ�ص�صات  يف  العاملني  مثل  اجلائحة  من 

العمل  ــظــام  )ن املــيــاومــة  ــال  وعــم املهنية 

ــالم.  الإع لو�صائل  ــرى  اأخ كم�صادر   اليومي( 

عند  التعددية  لهاج�ص  بــدقــة  النظر  ميكن 

التعاطي مع الأ�صوات اجلديدة مثال؛ فارتباط 

فئة ال�صباب13 بو�صائل الإعالم يت�صل بقدرة 

املختلفة  للتحولت  ال�صتجابة  على  الأخرية 

هذه  تفر�صها  التي  امل�صتمرة  والنقا�صات 

التقليدية  الثوابت  عن  النظر  ب�رشف  الفئة 

م�صتمرة.  ب�صورة  ا�صتح�صارها  يجري   التي 

تبنت   ،
)14(

2020م عام  من  اأكتوبر  �صهر  يف 

تدعو  حملة  العمانيات  ال�صابات  من  جمموعة 

العنف  عن  لــالإبــالغ  �صاخن  خط  ل�صتحداث 

الأ�رشي يف ال�صلطنة. على الرغم من اأن احلملة 

ال�صابات  اأن  اإل  الكثريين  لدى  م�صتغربة  بدت 

الإح�صائيات  مــن  جمموعة  بتقدمي  بـــادرن 

للدللة  عمانية  ة 
ّ
ر�صمي مواقع  عرب  املتوفرة 

على تعمق اإ�صكالية العنف املنزيل يف ال�صلطنة. 

ت�صتوجب  كبرية  جذورا  الظاهرة  لهذه  اأن  بدا 

من  وا�صعا  ا 
ً
وتبني خمتلفة  اإعالمية  معاجلة 

تعرب  اأن  لها  يراد  التي  الإعالم  و�صائل  جانب 

الأفراد  يفر�صها  التي  املتعددة  التعبريات  عن 

الفرتا�صي  املناخ  يف  ل�صيما  املجتمع؛  يف 

الكثري من  البالد. يف  الذي يت�صع ح�صوره يف 

ت�رشيح  اإىل  اللجوء  مت  حينها،  املعاجلات 

الجتماعية  التنمية  وزيــرة  ملعايل  مقت�صب 

بني  ــاواة  ــص ــ� امل يف  ال�صلطنة  جــهــود  حـــول 

ر�صمية  م�صادر  اإىل  اللجوء  مت  كما  اجلن�صني، 

عنف  حدوث  اإمكانية  حول  للحديث  حكومية 

بني الأزواج. على الرغم من اأهمية امل�صدرين 

معاجلة  احلــدث  هــذا  تبني  اأن  اإل  ال�صابقني، 

وحتليال من جانب و�صائل الإعالم بدا ناق�صا 

ويفتقر القبول لالأ�صوات ال�صبابية اجلديدة التي 

تاأخذ حيزها واهتمامها يف العامل الفرتا�صي 

املعاجلة  يف  كبري  فـــارق  اإحـــداث  وميكنها 

ــالم.  الإع و�صائل  يف  امل�صتخدمة   الإعالمية 

يف  التعددية  فر�ص  اأن  اإىل  �صبق  مــا  ي�صري 

والتيارات  الأ�صوات  وقبول  الإعــالم  و�صائل 

و�صائل  ة 
ّ
حملي لإجنـــاح   

ٌ
لزم اأمــر  اجلــديــدة 

الأفكار  من  الكثري  هيمنة  مع  ل�صيما  الإعالم 

املعتاد  النقا�ص  من  وامل�صتثناة  املاألوفة  غري 

اأن  ينبغي  التي  الفرتا�صية  الف�صاءات  على 

جميع  اإن  العمانية.  الإعالم  و�صائل  بها  تهتم 

ذلك يتطلب متابعة م�صتمرة من القائمني على 

لالأولويات  وحتــديــدا  الفرتا�صي،  املحتوى 

ت�صتبعد  نة 
ّ
معي ة 

ّ
منهجي على  يقوم  وامل�صادر 

لت 
ّ
والتحو الق�صايا  يف  املوؤثرون  يكون  اأن 

بال�صفة  يتمتعون  م�صوؤولني  جمرد  الراهنة 

مع  للتعامل  واجلــاهــزة  احلــا�ــرشة  الر�صمية 

الق�صايا.   

المهني  المجتمع  على  الرهان 
لإلعالم والصحافة

مطالبة  والإعالمية  ال�صحفية  املوؤ�ص�صات  اإن 

يف  بالتحالف  م�صى  وقـــت  اأي  ــن  م ـــرث  اأك

من  م�رشوعيته  يكت�صب  د 
ّ

موح  
ٍّ
مهني ــار  اإط

مبهنة  للرقي  ة 
ّ
اجلمعي واجلــهــود  املــبــادرات 

جمعية  تاأ�ص�صت  وال�صحافة.  الإعالم  ممار�صة 

2004 مببادرة  العمانية يف عام  ال�صحفيني 

ال�صلطنة  يف  ال�صحفيني  من  جمموعة  جمعت 

ول  الجتماعية  التنمية  لــوزارة  تابعة  وهي 

خالل  مطلقة.  اإداريــــة  با�صتقاللية  تتمتع 

اهتماما  اجلمعية  ــدت  اأب املا�صية  ال�صنوات 

بجمع ال�صحفيني حتت مظلة واحدة تقوم على 

تقدمي الفر�ص التدريبية والتوظيفية واملعرفية 

ذلك  مع  ــالم  والإع ال�صحافة  مهن  ملمار�صي 

ا عندما يتعلق 
ً
ا كبري

ً
�صة حتّدي

ّ
تواجه هذه املوؤ�ص

ملعاجلة  الالزمة  ة 
ّ
املهني بــاحلــوارات  ــر  الأم

عمل  ومناخات  ال�صحفية  املمار�صة  حتديات 

يف  بها  املت�صلة  والتاأثريات  الإعــالم  و�صائل 

ال�صلطنة. 
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على  الكبري  اجلراأة  متلك  هان 
ّ
الر هذا  ي�صتدعي 

التي تقف يف  ة 
ّ
العرثات احلقيقي الوقوف على 

وجه تاأثري �صمور املحلية يف و�صائل الإعالم 

وا�صتح�صار احللول الالزمة لإنقاذ املوؤ�ص�صات 

ا�صتثمارية  هياكل  وبناء  املحلية  ال�صحفية 

اإىل  بالنظر  ـــالم  الإع و�صائل  لــدعــم  وا�صعة 

اأ�صا�صية  كق�صية  املوؤ�ص�صات  هذه  اقت�صاديات 

املوؤكد  مــن  املهنة.  م�صتقبل  يف  وحمــوريــة 

من  اأكــرث  هو  ما  اإىل  بحاجة  ال�صحفيني  اأن 

يتو�صع  اإذ  عملهم؛  لتنظيم  تنظيمية  موؤ�ص�صات 

كافة  حل�صم  مهني  جمتمع  اإىل  املطلب  هــذا 

املهنة  بهذه  تتعلق  التي  اخلالفية  الق�صايا 

وخمالفة  فيها  والناجحني  املبتكرين  ودعم 

املجتمع  هذا  قوة  على  اعتمادا  املتجاوزين 

وت�صكيله لل�صغط الكفيل باإحداث تغيري حقيقي 

يف ممار�صة املهنة.

 الخالصة 

عن  البعد  كل  بعيدون  اأننا  ــاء  الدع ميكن  ل 

وتاأثرياتها  املحلية  ب�صاأن  العاملي  النقا�ص 

بدا  واإن  حتى  العاملي؛  الإعــالم  يف  وفر�صها 

ا يف كثري من 
ً
ال�صكل من احلديث م�صتغرب هذا 

ة يف اخلطاب العاملي تفر�ص 
ّ
احلالت؛ فاملحلي

مناذجها اخلا�صة اليوم م�صتدعية من ممار�صي 

املنتجات  دعــم  والإعــــالم  ال�صحافة  مهنة 

ال�صحفية ذات الطبيعة املحلية التي ت�صتدعي 

ح�صور الق�صايا الأكرث تاأثريا يف حياة النا�ص 

و�صائل  ملتابعة  لهم  جذبا  ــرث  والأك اليومية 

ا 
ً
ا وحا�صم

ً
الرهان �صعب الإعالم. مع هذا يظل 

اإزاء دور املحلية وتاأثريها يف و�صائل الإعالم 

التحولت  ظل  يف  ل�صيما  م�صتقبال  ة 
ّ
العماني

القت�صادية وال�صيا�صية التي توؤثر يف ممار�صة 

مهنة ال�صحافة والإعالم يف البالد. 
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ال�صيلكون تتبع اجراء م�صابها لهذا الأمر. على �صبيل املثال: ي�صتحوذ في�صبوك منذ �صنوات  وادي 

ال�صوق حيث قام  املناف�صة دعما لنت�صاره وكاأ�صلوب ل�صتحواذه على  الكثري من املن�صات  على 

ب�رشاء من�صة ان�صتجرام ومن�صة وات�صاب اللتني ت�صتحوذان على ماليني امل�صرتكني حول العامل. 

درا�صة بحثية: عمان تركز على اأخبار »البيانات والأرقام« و»ت�رشيحات امل�صوؤولني« وامل�صادر . 11

املحلية تت�صدر، حممد ال�صبحي، املوقع الإلكرتوين جلريدة عمان، ن�رش بتاريخ 24 ابريل 2017، 

https://www.omandaily.om/?p=466068 ،مت الت�صفح بتاريخ 18 مايو 2020م

الكندي، عبداهلل و الزدجايل، منى: خ�صائ�ص امل�صمون التحريري والإعالين يف ال�صفحة الأوىل . 12

لل�صحف العمانية العربية اليومية والعوامل املوؤثرة فيها: درا�صة يف امل�صمون والقائم بالت�صال، 

جملة الآداب والعلوم الجتماعية، جامعة ال�صلطان قابو�ص، عمان، 2013.

اإح�صائيات ر�صمية . 13 ال�صلطنة بح�صب  ال�صكان يف  اإجمايل  %65-60 من  ال�صباب ما ن�صبته  ميثل 

بينها اإح�صائيات التعداد واملركز الوطني لالإح�صاء واملعلومات. 

14 .https://twitter.com/ الن�صاء:   حول  العنف  ملناه�صة  ت�صكتي(  )ل  حملة  حول  املزيد 

stopdomviloman1?lang=ar

ملف - البحث المعرفي في ُعمان



نزوى العدد 107 يوليو 2021
304

جمـلـة ف�صليــة ثقافيــة

A Cultural Quarterly in Arabic

 Editor - in - Chief
Saif Al Rahbi

Email : saif@alrahbi.info
 P. O. Box: 855, Postal Code: 117. Al-Wadi Al-Kabir

Sultanate of Oman. Tel: 24601608 Fax: 24694254 

إ�صـــــــارات ا

أن موادهم إىل الأ�صدقاء الكتاب والأدباء والفنانني با نتوجه ا

إر�صالها بالربيد اللكرتوين)Email( يكون على العناوين: يف حالة ا

 nizwa99@omantel.net.om
 nizwa99@nizwa.com

أخرى للن�رش  أية جهة � إىل � - �ملو�د �ملر�سلة للمجلة ال تر�سل �

أ�سحابها  آ�سفني - �لتعامل مع � إال �سنوقف - � و�

إر�صـالهـا بالربيـد اللكتــروين املواد املر�صلة تطبع باحلا�صب الآيل.. ويف�صـل ا

أو غريه خا�صع ل�رشورات  - ترتيب املواد يف �صياقها املقروء يف املجلة على هذا احلال ا

تن�رش  مل  أو  ا ن�رشت  �صواء  لأ�صحابها  ترد  ل  للمجلة  ترد  التي  املواد  إخراجية-  وا فنيـة 

أحيانا تخ�صع ملقيا�ص زمني طويل ن�صبيا ب�صبب ف�صلية ال�صدار.  وا

- �ملو�د �لطويلة ن�سبياً �سوف ين�رش جزء منها بالعدد وتن�رش كاملة باملوقع �اللكرتوين. 

عنوان نزوى على �صبكة النرتنت

www. nizwa. com
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