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لوحة للفنان  التشكيلي اإليطالي فابيو فابي

جريدة تعنى بشؤون األدب والفكر والفن تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق
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هي اأر�ُض البطوالت والت�صحيات واالنت�صارات. على ُطهِر ُتراِبها امتزجْت دماُء 
ال�صادقيــن الـُمخل�صيَن من اأبناء االأّمة، في تعبيٍر عمليٍّ �صادق عن االألِم واالأمل 
الـُم�صــترَكيِن معًا، وهو تعبيٌر اأثبَت زيَف المقوالت ال�صــهيونية باأّن جي�َض العدّو 

ال ُيقَهر.
فــي مثــل هذا اليــوم من عــام 1974م، ثبَت للعالــم اأجمــع اأّننا اأّمٌة قــادرٌة على 
تحقيــق الن�صــر وتحريــر االأر�ــض حينمــا نمتلــُك االإرادَة ال�صــادقة والفعــَل 

الـُمقــاِوم، وهــو اليوُم الــذي رفَع فيــه القائُد 
�ُض الرئي�ُض حافظ االأ�صد عَلـَم الوطن  الُموؤ�صِّ
خّفاقًا في �صــماء القنيطرة، ُمعلنًا تحريَرها 
مــن الُغزاة، بعــَد معارَك ُبطولّيٍة وت�صــحياٍت 
نوعّية لجي�صــنا و�صــعبنا في �صــبيل ا�صتعادة 
االأر�ض والحفاظ عليها، وال يزاُل اأبناُء هذه 
االأر�ض َي�ْصَتْذِكُروَن بافتخاٍر واعتزاز لحظاِت 
االنت�صــار علــى العــدّو ال�صــهيونّي وتحريــر 
القنيطــرة و�صــواًل اإلــى االأرا�صــي الُمحتّلــة 
جميعها، مَع اإ�صراٍر وعزٍم كبيَريِن على اإف�صال 
الُمخّططــات التي ت�صــتهدُف اليوم ا�صــتكماَل 
الم�صروع ال�صهيوني �صدَّ وطِننا، بغيَة تدميِر 
خيراتــه،  علــى  وال�صــيطرة  التحتّيــة  بنــاُه 
كيــَف ال، وجنوُد العدّو حاَوُلوا ت�صــويَه وجِه 
ــوريِّ النا�صع بخرب�صاٍت نابعٍة  القنيطرة ال�صُّ
مــن حقدهــم االأ�صــود البغي�ض علــى جدران 
القنيطــرة الـُمهّدمــة قبــَل ان�صــحابهم منهــا 

بالقول: »اأنتم ُتريدوَن ا�صترجاَع القنيطرة، هاُكم اإّياها ُمدّمرة«.
لقــد كانــت القنيطــرُة، و�صــتبقى، مثااًل حّيــًا ُيوؤّكُد همجّيــَة الُمحتّل ال�صــهيونّي 
ورغبَتــُه فــي تدمير اإرادة الحياة وُمقّوماتها، كما �صــتبقى المثاَل االأكثَر �ُصــطوعًا 
علــى قدرة االإن�صــان العربّي على تحقيق الم�صــتحيل واالنت�صــار على الغطر�صــة 
ال�صــهيونية حينما يملُك االإرادَة ال�صــادقة، و�صــيبقى الجوالُن العربيُّ ال�صــوريُّ 
، وهو ال�صعُب  منارَة الوطنّيِة واالأ�صالة واالنتماء التي ي�صتهدي بها ال�صعُب ال�صوريُّ
ال�صــامُد الُمقاِوُم والراف�ُض للُممار�صــات ال�صــهيونية وتهويد االأماكن والُمقّد�صات 
في اأر�صــه الُمحتّلة، والراف�ُض اأي�صًا لهوية الُمحتّل ال�صهيونّي، والُمت�صّبُث بهويِتِه 
العربّية ال�صــورية في الجوالن الُمحتــّل، والُموؤمُن بعودته كامــًا اإلى وطنه االأّم 
�صــورية، »الأنَّ عــودَة الجوالن اأمــٌر ال ُيمكُن التفاُو�ُض عليه، فاالأر�ُض هي مو�صــوُع 

كرامة، ولي�صت مو�صوَع اأمتار« كما قاَل ال�صّيُد الرئي�ُض ب�صار االأ�صد.
و�صــتبقى القنيطــرُة والجوالُن وُكلُّ �صــبٍر ُمحتّل من اأر�صــنا منــارَة اإلهاٍم لاأدباء 
�صــًا على البطولة والُمقاَومة، و�صتبقى هذه االأر�ُض  والفنانين والُمبدعين، وُمحرِّ
ِكنا المبدئيِّ بها، وُتْنِكُر اأعداءنا  نا التي َتْعِرُفنا بُبطوالِتنا وت�صحياِتنا وَتم�صُّ اأر�صَ

ال�صهاينة بُممار�صاِتهم ووجوِدهم الهمجّي التدميرّي.

االفتتاحية
 كتبها:  د. محمد الحوراني

الجوالن... 
األرُض التي 

َتعِرُفنا 
وُتنِكُرهم

لقد كانت القنيطرُة، 
وستبقى، مثااًل حّيًا 

ُيؤّكُد همجّيَة الُمحتّل 
الصهيونّي ورغبَتُه 

في تدمير إرادة الحياة 
وُمقّوماتها

دعد حّدادملف خاص عن النقد
يتوه بين حروفها الغموض

هل الناقد كالِمسّن
 يشحذ وال يقطع؟!



 كتب:  نذير جعفر

 كتب: أوس أحمد أسعد 

  ه���ل نق���ول وداع���اً للنقد الأدبي الكال�سيكي؟ فالنقد اليوم لم يعد معنياً بتحلي���ل الّن�ص وتف�سيره والحكم عليه، كما كان لعهود طويلة، ولم يعد 
للناقد تلك ال�سلطة التي تحكم على الّن�ص مبنًى ومعنًى وتكت�سف فيه مواطن البتكار اأو التقليد، كما لم يعد يتحدث عن الن�ص بل معه في حوار 

يكت�سف فيه خباياه ويوؤول دلللته معيداً اإنتاجه بح�سب ما تمليه ذائقته وثقافته وخبرته.      
    فالّن����ص عن���د »اإيك���و« نوع���ان: مغل���ق، وه���و ال���ذي يقّيد قارئ���ه باتجاه واح���د للتاأوي���ل ويقلل م�س���اركته فيه، ويبعث عل���ى المل���ل. ومنفتح، وهو 
الذي ينفتح على اإمكانيات التاأويل المتعّددة، فيحّفز مخّيلة القارئ النموذجي وثقافته المو�س���وعّية، والتنا�س���ّية، ويدعوه اإلى الم�س���اركة الفّعالة 
ف���ي م���لء فج���وات الّن����ص وبيا�سه، وترهي���ن الم�سمر والغام�ص والم�سك���وت عنه، مما يحّقق له ل���ّذة الم�ساركة والك�سف. وهو ي�سي���ر با�ستمرار اإلى 
م�ستويي���ن ف���ي الّن����ص: م�ستوى معجمي �سطحي ظاهر يحيل على دللته المبا�سرة، وم�ستوى عميق »ل يقال«، »م�سكوت عنه« ينبغي اأن ُيفّعل عبر 
التعا�س���د التاأويل���ي للق���ارئ النموذجي ل�ستنباط دللت���ه، فالن�ص عنده لي�ص �سوى ن�سي���ج ف�ساءات بي�ساء، وفرجات ينبغي ملوؤه���ا، اأو اآلة ك�سولة 
تحت���اج اإل���ى ق���ارئ نموذجي يفّعلها. و»بقدر ما يم�سي الّن�ص من وظيفته التعليمية اإلى وظيفته الجمالية، فاإنه يترك للقارئ المبادرة التاأويلّية«. 
والمالح���ظ عن���د »اإيك���و« وع���دد كبير ممن يولون جماليات التلقي المقام الأول يعّولون على القارئ وحده �س���واء اأكان القارئ العادي اأم النموذجي 
اأم ال�سمن���ي. واإل���ى ذل���ك يلّمح ت���ودوروفTodorov اقتبا�ساً عن نورثراب فراي بقول���ه: »اإن الّن�ص نزهة ي�سارك الموؤل���ف فيها بالكلمات وياأتي 
الق���ارئ بالمعن���ى«. ويوؤّك���د »يو�ص« على هذا المعنى قائاًل: »اإن الّن�ص الأدبي ذاته ل يوجد اإل بعد اإعادة اإن�سائه اأو تج�سيده داخل عقل قارئه«. وهو 
بذل���ك يع���ّزز �سلط���ة القارئ ويقّلل من اأهمي���ة كل من الموؤلف والّن�ص. وهذا ما ي�سّرح به »في�ص« الذي ي���رى اأن توفير اإ�ستراتيجيات قراءة معّينة، 
يوّفر للقراء �سناعة المعاني والن�سو�ص ولي�ص ا�ستخال�سها اأو ك�سف الحجب عنها. وفي راأيه »ل وجود لمعنى م�ستقل للّن�ص خارج اأو قبل عملّية 
الق���راءة«. واإل���ى ذل���ك ي�سي���ر فاليري اأي�ساً بقول���ه: »لي�ص من معنى حقيقي لن����صّ ما«. مبّيناً اأن المعن���ى يتبّدل بتبّدل الق���ّراء، وتباين التاأويالت، 

واختالف زمن القراءة.
 semic« ل(، واأحياناً »فعل القراءة«، المقام الأّول في التوا�سل مع الّن�ص وفك »�سفرته الدللية   اإن مجمل الآراء ال�سابقة تولي القارئ )الموؤوِّ
code و�سنع معناه ل اكت�سافه. وهي بذلك ُت�سند المعنىmeaning اإلى القارئ ل اإلى الّن�ص ذاته، وكاأن ل معنى حقيقياً للّن�ص على حّد قول 

فاليري: اأو كاأن الّن�ص فراغ، والقارئ يملوؤه بالمعنى الذي يريده!
   ف���ي ظ���ل ه���ذه ال�سلط���ة المطلق���ة للقارئ ه���ل بات الن�ص يعن���ي اأي �سيء ُيراد له؟ وه���ل كل قراءة تقّو�ص م���ا قبلها اإلى ما ل نهاي���ة، كما يذهب 
التفكيكي���ون؟ اأم اأن هن���اك �سواب���ط ومرجعي���ات واإ�ستراتيجي���ات ل ب���ّد منه���ا للق���ارئ النموذجي كي يفّع���ل الّن�ص ويوؤّول���ه بما فيه، اأي بم���ا ُيظهره، 

ُوي�سمره، وي�سي به، ويتيحه من دللت متنّوعة في حدود ثقافته، وذائقته الفنّية، ونظرته اإلى العالم؟
    بع���د اأن و�س���ع بع����ص الق���ّراء روايتي »اإيكو«: »ا�سم الوردة1980«، و»بندول فوك���و1988«، مو�سع تاأويل غير �سحيح � على حّد تعبيره � اأعاد النظر 
ف���ي كثي���ر م���ن اآرائ���ه المتعّلق���ة بنظرية التلق���ي. ولو�سع حّد للتاأوي���الت غير الم�سروع���ة »اقترح حدوداً للتاأوي���ل م�ستقاة من حق���ول معرفية عّدة، 
كالذكاء ال�سطناعي، وعلم النف�ص المعرفي، والظاهراتية، وعلم الدللة«، و�سواها. وحّدد للقارئ اأن يتحّرك بالتاأويل على الإيقاع الذي يتحرك 
في���ه الن����ص نف�س���ه توليدياً، اأي ينظر اإليه من زاوية اإ�ستراتيجية ت�سمن اللقاء بين مق�سدية الن����ص ومق�سديته. وهذه الإ�ستراتيجية ل تعني اإل 
التاأويالت الم�سروعة للن�ص. اإنها نوع من اللتزام الّن�سي الذي يوقف زحف التاأويالت الت�سليلية المتعددة. فلي�ص كل التاأويالت م�سروعة � على 
ح���ّد تعبي���ره � وغالب���اً م���ا يوؤدي اإبراز وجه ن�ص ما اإلى اإهمال اأوجه اأخرى وتركها في الّظل، وق���د تقب�ص بع�ص التاأويالت على عك�ص الأخرى ببنية 
ن�ص ما بعمق اأكبر. وراأى اأن التاأويل »ل ينبغي اأن يقت�سر على المالحظة اأو على اإيجاد اأوجه �سبه ربما هي من قبيل الم�سادفة فح�سب، بل ينبغي 
اأن تك���ون عملي���ة التاأوي���ل ق���راءة ت�ستعمل جمل���ة المعارف التي هي بح���وزة القارئ في عالقة متما�سكة م���ع الن�ص« وحّدد لهذا الق���ارئ النموذجي � 
القادر على اأن يتحرك بالن�ص تاأويلياً كلما تحّرك الموؤلف توليدياً بو�ساطة قدراته الخا�سة وامتالكه ل�سنن الن�ص codes � مرجعّيات يتحرك 
م���ن خالله���ا عب���ر ث���الث ثيمات، هي: المو�سوع���ةEncyclopedia، اأو الذخيرة، اأو ال�ّسجل بتعبير اإي�ّسر، اأي )المع���ارف المختزنة التي ينبغي 
لة تخميناته وتوقعاته وا�ستنباطاته عن العال���م ال�سردي، وعالم ال�سخ�سيات التي ت�سمح بها تجليات  اأن يتمت���ع به���ا(، والعوال���م الممكنة اأي )مح�سّ
���ة للولوج في عال���م الّن�ص، اأو ت�س���وّره الأّولي الحد�سي  الن����ص(، والموق���ع المفتر����ص/ الم���دار topic، اأي )افترا�سات���ه الأول���ى تر�سيمت���ه الخا�سّ
لمقارب���ة المعن���ى(. مرّك���زاً ف���ي كل ذل���ك على قدرة هذا الق���ارئ النموذجي على تحيين )ترهي���ن( الّن�ص بالطريقة التي كان يفّك���ر بها موؤلفه عبر 
العالق���ة التفاعلي���ة بي���ن اإ�ستراتيجيت���ه واإ�ستراتيجية الن�ص. وقد بّين »اإيك���و« اأن على القارئ النموذجي )الذي توافق كفاءت���ه المو�سوعية الكفاءة 
التي يتطلبها الن�ص( اأن يجعل كل تاأويل من التاأويالت الممكنة للن�ص يذّكر بالآخر، حتى تقوم بينها عالقة من التمكين المتبادل، ل ال�ستبعاد 
على الإطالق. وهو بذلك يحاول و�سع حّد لترف واأوهام التعّدد التاأويلي المطلق غير الم�سروط، الذي ل يقود في النهاية اإل اإلى التيه والعماء.
    اأج���ل، م���ن ح���ق الق���ارئ اأن يوؤول وي�ستنتج ويختلف مع غيره من القراء في فهم �سيفرات الن����ص ودللتها وما تحيل عليه من معان وتنا�سات 

مع �سواها لكن لي�ص اإلى الحد الذي يرى في الّن�ص ما لي�ص فيه بالمطلق.
    ف���ي �سي���اق م���ا تق���ّدم من بيان للخطوط العري�سة في نظرّية التلّقي التي يت�سّيد فيها الق���ارئ، وبالمثاقفة والحوار معها، ل بالنقل والتماثل، 

ياأتي ت�سّورنا عن: »تاأويل الّن�ص ال�سردي« ليوؤّكد على ثالثة مرتكزات اأ�سا�سّية:
   � المرتك���ز الأول: ه���و النظ���ر اإل���ى الّن����ص متناً وخطاب���اً على اأنه �سرد فنّي منفت���ح، متباين اللغ���ات، والأ�سوات، والنبرات، والنزع���ات، والمواقع، 
ووجه���ات النظ���ر. يحاك���ي باأبع���اده، وف�ساءات���ه الواقعية، والتخييلي���ة، والحواري���ة، التنّوع الكالم���ي، الجتماع���ي، ومرجعياته، ومرامي���ه المعلنة، 
والخفّية، في �سياق زمني/ مكاني متحّقق اأو محتمل. ويتعار�ص هذا الت�سّور مع ال�سكالنية ال�سرفة التي ترى في الّن�ص )اأي ن�ّص كان( »ظاهرة 

لغوية �سيمويولوجية« فح�سب، اأو »مجّرد نظام لغوي يعّبر عن نف�سه بنف�سه«، اأو »هو ت�سّرف في اللغة ل تمثيل للواقع«. 
  اأم���ا المرتك���ز الثان���ي: فهو النظر اإلى بني���ة الّن�ص ال�سردي عبر مكّوناتها الكلّية، من: عتبات، وم�ستوي���ات، وتنويعات، وتهجينات لغوية، وزمان، 
وم���كان، و�سخ�سّي���ات، واأح���داث، وح���وار، وو�س���ف، ووجهة نظر. وعب���ر تقنياتها الفنّية، م���ن: �سيغ �سرد متباين���ة الأ�سكال والوظائ���ف عبر تناغمها 

الأورك�سترالي، في ت�سكيل وتوليد الدللت، وال�ستجابات، والتاأويالت المتعّددة الم�سروطة باإحالت وف�ساءات و�سياق الّن�ص. 
   والمرتكز الثالث: هو النظر اإلى العالقة بين الموؤلف والّن�ص والقارئ، وفعل القراءة، من وجهة تفاعلية ل تغّيب طرفاً على ح�ساب الآخر. بل 
ترى في الّن�ص، ومرجعياته المو�سوعية، والفنّية، والتخييلية، بوؤرة التاأويل، وف�ساءه الأول والأخير. وفي القارئ النموذجي، اأو »القارئ العليم، 
ع ح���دود معناه ودللته، في�سيئ���ه وي�ست�سيء به، وينقله من الوج���ود بالقوة اإلى  ًل يح���اور الّن����ص، ويو�سِّ المّطل���ع informed reader« م���وؤوِّ

الوجود بالفعل، اأو من الكمون اإلى التحّقق، مانحاً اإياه �سهادة ولدته. 
كلم���ة اأخي���رة: مل���ف ه���ذا العدد من الأ�سبوع الأدبي ال���ذي �ساهمت فيه جمعية النقد الأدب���ي في اتحاد الكتاب العرب ي�س���يء جوانب متعددة في 
نظري���ات النق���د الحدي���ث واتجاهات���ه من البنيوية اإل���ى التفكيكية محاوًل تقدي���م روؤية مكّثفة للنق���د الراهن الذي يت�سّيد في���ه القارئ النموذجي 

المتعا�سد مع الّن�ص ل الناقد المت�سّيد لوجه الجودة والرداءة فح�سب.

اإذا كان م�سطل���ح »الّنق���د« يعن���ي ب�سكٍل م���ا، ت�سويَب 
العوج���اج ف���ي م�سار فك���رّي اأو اأدب���ّي معّين، ف���اإّن »نقد 
الت���ي ظ���ّن  ال�ستقام���ة  تل���ك  ت�سوي���ب  يعن���ي  الّنق���د« 
لي����ص  وه���ذا  خطلَ���ه.  ومنع���ْت  امتلكه���ا  اأّن���ه  منتُجَه���ا 
جدي���داً عل���ى الّتاري���خ والمجتم���ع الب�سرّيي���ن عموم���اً، 
ب���ل اأكاد اأزع���ُم ب���اأّن الم�ساألة ن�ساأْت مع الفك���ر الإن�ساني 
من���ذ بداي���ات ت�سّكل���ه كحالة ج���دٍل مزهر ل ته���داأ بين 
القديم والجدي���د المتوالد من رحمه. حيث الخلخلة 
والّتقوي����ص هم���ا من ركائ���ز الفكر الثائر عل���ى ثوابته 
يرورة  المتكّل�سة واأنماط���ه البالية. ومن �سرورات ال�سّ
والتح���ّول الدائمي���ن ف���ي �سب���اب ه���ذه الكينون���ة الت���ي 
تدع���ى الوج���ود. وتلك اآلّي���ة دينامّية من اآلّي���ات العقل 
الجدل���ّي المنتج للمعرفة. فكّل نظرّية علمّية اأو اأدبّية 
جدي���دة �ستخ�سع لمتحانات العقل الّتطبيقّية، �سمن 
زمكانّي���ة معّين���ة و�سترفد نف�سها بالوقائ���ع والبراهين 
المنا�سب���ة الت���ي تدع���م وجوده���ا، لتتّكر����ص فيم���ا بع���د 
����� لحقب���ة  وق���د تهيم���ن  للتحلي���ل والتفكي���ر،  كمنه���ج 
معّين���ة قد تط���ول اأو تق�سر ����� على التفكي���ر الإن�ساني. 
لتتكام���ل  الأخ���رى،  ه���ي  تتف���ّكك  م���ا  �سرع���ان  لكّنه���ا 
م���ع نظرّي���ة اأو�س���ع منه���ا ت�س���ّد ثقوبه���ا وفراغاته���ا، اأو 
تتال�س���ى لأ�سب���اٍب مو�سوعّية اأو ذاتّية بع���د اأن قالت ما 
لديه���ا. وياأت���ي م�سطلح���ا »النقد، ونق���د النقد« �سمن 
ه���ذا ال�ّسي���اق الّتفكيك���ي للبداه���ات المهيمن���ة. فها هو 
الإم���ام »الغزال���ي« يكت���ب كتاب���ه »تهاف���ت الفال�سف���ة« 
هجوم���اً عل���ى طرقه���م في التفكي���ر التي تثي���ر الجدل 
وتبلبل العق���ل وتحّر�ص على ك�سر اليقيّيات المتعارف 
عليها، في���رّد عليه الفيل�سوف »ابن ر�سد« بعد اأكثر من 
ن�س���ف قرن بكتابه »تهاف���ت الّتهافت« الذي يفّند طرق 
التفكي���ر الّتلقيني وال�ست�ساخّي، وي�سّجع على النفتاح 
عل���ى الآخ���ر وال�ست���زادة من���ه والتالقح مع���ه. وها هو 
»الغّذام���ي« يكتب في النقد الثقافي ليرّد عليه اآخرون 
بنقد النقد الثقافي، وها هو »�سادق جالل العظم« في 
كتابي���ه »نق���د الفكر الدين���ي« و«ذهنّي���ة التحريم« يقراأ 
ب���اأدوات الّناق���د المتفل�سف ف���ي اآلّيات الّتفكي���ر الدينّي 
الّدائ���رّي، ليجيء بعده م���ن ينتقد نقده هذا، ويعتبره 
متنّك���راً لتاريخ���ه العلمان���ي ذات���ه، خ�سو�س���اً، كتابات���ه 
ومواقفه الأخيرة من الأحداث ال�سورّية، التي انحازْت 
اإل���ى الفك���ر ال�سعب���وّي والح���راك الغرائ���زّي، بطريق���ة 
توح���ي باإفال����ص فك���رّي حقيق���ّي، ف���ي ظ���رف وج���ودي 
ا�ستثنائ���ي ا�سُتهدَف���ْت به الهوّي���ة الّثقافّية والجغرافية 
الوطنّي���ة باأب�س���ع اأن���واع اله���دم والإلغاء. كذل���ك ت�سبُّ 
جه���ود المفّك���ر »ح�سي���ن م���روة« ف���ي ه���ذا الم�سم���ار، 
بمحاولت���ه التاأ�سي����ص لق���راءة علمّي���ة متوازن���ة للتراث 
ف���ي  المادّي���ة  »النزع���ات  خ���م  ال�سّ بكتاب���ه  الإ�سالم���ي 
الفل�سف���ة العربية الإ�سالمّية«، هذا المفّكر الذي خرج 
م���ن عباءت���ه الدينّي���ة ال�سّيق���ة، اإل���ى ف�س���اءات الجدل 
والأ�سئلة الرحبة الأفق، وقد ُووِجَه بالكثير من ال�ّسهام 
النقدّي���ة اأي�س���اً، وكان بع�سها م�سموم���اً، اأّدى لغتياله 
ف���ي نهايات عم���ره!. لي�ساف اإلى كوكب���ة �سهداء الفكر 
الإن�ساني الطويلة. كذلك كان �ساأن كّل من »فرج فودة، 
ون�سر حام���د اأبو زيد، و�سّيد القمني وغيرهم«.. مّمن 
تج���راأ عل���ى انتهاك قد�سّي���ة التاب���وات التراثّية، فكانت 
النتيج���ة اإّم���ا ا�ست�سه���اداً، اأو تكفي���راً اأو هدراً لل���دم. اأّما 
المفّك���ر »جورج طرابي�س���ي« فيمكننا اعتب���اره اأنموذجاً 
�ساطعاً للفك���ر المتوّثب والمتجّدد الذي لم يركن اإلى 
ال�ستكان���ة والّتنمي���ط، حيث تنّقل بي���ن م�سارب فكرّية 
عدي���دة، لي�س���ّب اهتمام���ه الأخي���ر ف���ي بح���ر نظري���ة 
المعرف���ة »الإب�ستمولوجيا« وهو الذي طّبق منهجّياته 
والمارك�س���ي  القوم���ي  بالفك���ر  المتاأّث���رة  المعّمق���ة 
والّتحلي���ل النف�سي والوجودي عل���ى قراءاته المتعّددة 
ف���ي الأدب والتاريخ الإ�سالمي وخا����ص معارك ثقافّية 

نقدّي���ة حامية م���ع كب���ار ال�سخ�سيات الفكرّي���ة »ح�سن 
حنف���ي، ح�سي���ن م���روة، عب���د اهلل الع���روي..« وق���د رّكز 
نق���ده العني���ف عل���ى »الجاب���ري« لما طرحه م���ن اأفكار 
خالفّي���ة في كتاب���ه الّنقدي »بنية العقل العربي« يقول 
طرابي�س���ي: )عندما قراأُت الجاب���ري اأّول مّرة �سحرني 
بته عو�ساً عن اأب مثالي وت�سّورُت اأّنه  واأده�سن���ي، فن�سّ
يفتح لي مفاتيح التراث ويقودني اإلى كنوز مثل مغارة 
عل���ي باب���ا، اأقوله���ا ب�سراحة، وق���د كتبت ذل���ك. قام لي 
مقاَم �سارتر ومقام مارك�ص ومقام فرويد.. وكان معلم 
فك���ر؟ لكن اكت�سفت اأّنني اأمثل���ُت هذا الأب المثالي في 
نف�س���ي اأكث���ر مما ينبغ���ي، واكت�سفت اأّن اأف���كار الجابري 
ع���ن الت���راث ناتجة عن وعي كاذب.. اإّن���ي �سّبهُت نف�سي 
بالمهند����ص الخبي���ر بتفكي���ك حق���ل األغ���ام، الجاب���ري 
يزرع الّلغم بث���واٍن، وتحتاج لتفكيكه اإلى �ساعات. ولكن 
الحقيقة ل�سُت اأ�ستهدف الجابري وحده، واأ�سّرح علناً، 
اأن الأنتلجن�سي���ا العربية المعا�سرة، في �سطر عري�ص 
منه���ا، ول اأق���ول كّله���ا.. لي�ست اأنتلجن�سي���ا، بل هي كما 
يق���ول مارك�ص ع���ن البروليتاريا، اإّن هن���اك بروليتاريا 
رّث���ة. واأنا اأقول اإّنني ج���زء من هذه الأنتلجن�سيا الرثة 
ول اأب���ّرئ نف�س���ي لأّن الأنتلجن�سي���ا الرث���ة ه���ي وحدها 
ب الجابري اأ�ستاذ تفكير لها..(.  التي ت�ستطيع اأن تن�سّ
كذلك يمكننا اأن ن�سيف اآراء الناقد المجري والمنّظر 
المارك�س���ي المعروف »ج���ورج لوكا�ص« فه���ي ت�سبُّ في 
المج���رى نف�س���ه، بانتق���اده لجمود النظ���رة المارك�سّية 
التقليدّي���ة، التي حّولت النظري���ة العلمّية المادّية اإلى 
يوتوبي���ا مثالّية تِع���ُد النا�ص بجّنة الخل���د، لتبدو اأ�سبه 
بنظرّية غيبّية اأو ديانٍة جديدة بعيدة عن الأ�س�ص التي 
انطلق���ت منه���ا، يق���ول: )اأرى اأّن الخط���اأ الأ�سا�سي في 
اأدب الب���الد ال�ستراكي���ة ف���ي اأوروبا ب���اأّن الكّتاب فهموا 
الواقعي���ة ال�ستراكي���ة فهماً خاطئاً، ذل���ك اأّنهم ب�ّسطوا 
مفه���وم »الواقعّي���ة« ب���اأن تجاهل���وا الم�س���اكل اليومي���ة 
ف���ي المجتم���ع.. كم���ا اأّن مفهوم هوؤلء الكت���اب للتاريخ 
متجّم���د ه���و الآخ���ر، فه���م دائم���اً يكتبون ع���ن مجتمع 
واح���د ه���و المجتم���ع ال�ستراكي عل���ى اأ�سا����ص اأّنه جّنة 
اهلل عل���ى الأر�ص.( ثّم يقول: )لكّنني اأرى اأّن الواقعّية 
الحقيقّي���ة ه���ي الواقعّية ذات النظ���رة الناقدة ، واأمثلة 

هوؤلء: توما�ص مان، وكونراد، وبرنارد �سو(. 
 وم���ن باب الّتفكه اأي�س���اً، اأ�سوُق ال�سردّي���ة الّتاريخّية 
الّتالي���ة: ح���دث ذات ي���وم ف���ي »قوني���ة« 1210م ، وبينما 
كان »اب���ن عرب���ي« ُيقي���م في �سياف���ة ملكه���ا »كيكاو�ص« 
ال���ذي اأه���داه داراً فخم���ة اأق���ام فيه���ا بع���د مجيئ���ه م���ن 
الأندل����ص ليوؤّل���ف كتابي���ه »م�ساه���د الأم���راء« و«ر�سالة 
الأن���وار فيما يمنح �ساحب الخل���وة من الأ�سرار« حيث 
ِقي���ل باأّن���ه وه���ب ال���ّدار لأّول �سائ���ل طلب من���ه اأعطيًة. 
اأق���ول: ح���دث اأّن م�س���ّوراً ر�س���م »حجل���ة« بدّق���ة بالغ���ة 
حت���ى اأّن بازياً انق�ّص على ال�سورة متخّياًل اأنها حجلة 
حقيقّي���ة حّي���ة. لك���ن »اب���ن عرب���ي« اكت�س���َف فيه���ا عيباً 
ف���ي الّن�س���ب والأبع���اد، بثاق���ب ب�سيرتًه، ف�س���ّرح بنقده 
د ذلك  للفن���ان، ال���ذي اعترَف ل���ه دون تاأّفٍف باأن���ه تق�سّ

ليختبر مواهب ابن عربي.
جم���ع  ال���ذي  الّلق���اء  ف���ي  اأرى  فاإّن���ي  ختام���اً،   
»الفراهي���دي« وا�س���ع البح���ور ال�سعرّي���ة العربّي���ة م���ع 
»اب���ن المقّفع« مترج���م الكتاب ال�سهي���ر »كليلة ودمنة« 
بم�ساهم���ة م���ن »عّباد بن عّب���اد المهلبي« مث���اًل لطيفاً 
ُيحت���ذى باأخالقّي���ة الّتعام���ل بي���ن المثّقفي���ن، فرغ���م 
النقد المبّطن الذي وّجهه كّل منهما لالآخر، اإّل اأّنهما 
اعترف���ا ببع�سهم���ا البع����ص دون اإلغاء، بع���د اأن تحاورا 
لمّدة ثالثة اأّيام. ثّم افترقا، فقيل للخليل: كيف راأيت 
اب���ن المقّف���ع؟ فق���ال: ما راأي���ت مثله ق���ّط، فعلمه اأكثر 
م���ن عقل���ه. وقيل لب���ن المقّف���ع: كيف راأي���ت الخليل؟ 

فقال: ما راأيت قّط مثله، عقله اأكثر من علمه.

الّنص األدبي من سلطة الناقد إلى 
سلطة القارئ

الّنقد ونقد الّنقد

 “الخوف من النقد والعجز عن مقارعته بالحجة، دافع لمحاولة ملف النقدشعر

إسكاته بأي طريقة”. 

)نصر حامد أبو زيد( 

اأق���ام ف���رع طرطو����ص لتح���اد الكتاب الع���رب ندوة نقدي���ة حول رواي���ة “قبور ل 
تموت”  للروائي ابراهيم الخولي. 

ق���دم الأدي���ب محي الدين محمد اإ�ساءة نقدية وعر�س���اً �سائقاً لأحداث الرواية 
الت���ي تتعر�ص من خ���الل �سيرة و�سلوك �سخو�سها لظ���روف الحرب الظالمة على 
�سوري���ة خ���الل العقد الما�سي وانعكا�سها على م�سيره���م ومواقفهم منها وتفاوت 
ه���ذه المواق���ف.  كم���ا قدم���ت الأديب���ة اأحالم غان���م ق���راءة مميزة للرواي���ة مركزة 
عل���ى زم���ان ومكان الرواية، وعلى دللت العن���وان، وعلى رمزية نهر العا�سي بيئة 

بدايات الرواية .كما ركزت على الثنائيات ال�سديقة في الكون وانعكا�ص ذلك على 
المت���ن ال�س���ردي، وتابع���ت الم�سارات العاطفي���ة لأحداث الرواية . كم���ا ركزت على 
الب�سال���ة الإن�ساني���ة وف�سح النهج الداع�سي لبع�ص الأ�سخا�ص، م�سيرة اإلى رمزية 

القبور وعالقتها بالأرحام، وظروف الولدة القادمة.
اختتم���ت فعالي���ات الن���دوة التي ق���دم فعالياتها الأدي���ب ح�سن ابراهي���م النا�سر 
ب�سهادتي���ن ب�سخ�سي���ة الروائ���ي ابراهيم الخول���ي من الأديب هيث���م علي والأديب 

منذر يحيى عي�سى و بمداخلة من الأديب �ساهر ن�سر.

إضاءة على رواية »قبور ال تموت« في فرع طرطوس

األحد2022/6/26م- 2 العدد:    »1779« 

27 ذو القعدة1443هـ



بع���د اأن كث���رت الن�سو����ص الأدبية وكثر الأدب���اء الذين 
ب���ات نتاجه���م ين�س���ر بكث���رة ف���ي زم���ن التكنولوجي���ا عبر 
و�سائ���ل التوا�س���ل الجتماعي، كان ل بّد م���ن تفعيل دور 
النق���د، ول �س���ك اأّن النقد ترافق م���ع الأدب منذ بداياته، 
كما اأن الأديب هو ناقد لن�سه بالمرحلة الأولى، فعندما 
يعي���د تنقي���ح ن�سه واإع���ادة �سياغت���ه، فهو ناق���د من دون 
�س���ك، ناقد للحي���اة عندما ا�سطفى ما يري���د منها �سواء 
اأكان موقف���اً اأم تجرب���ة اأم �سع���وراً، فاأخ���ذ م���ا ا�ستح�سن���ه 
وعّبر عنه، والنقد الأدبي �سناعة لها مقوماتها الخا�سة 
وا�ستقالله���ا، يفر����ص ال�ستمرار في التق���اط كل جديد، 
وقد كث���رت القراءات والمناهج النقدية، كما كثر النقاد، 
وهن���ا ن�سير اإلى اأن الناقد اإم���ا اأن ي�سيف للن�ص، واإما اأن 
ي�سيء فهم الن�ص، فالنقد هو معرفة واأدوات ومناهج ول 
ي�س���ح لأي �سخ����ص اأن يكون ناقداً ما ل���م يمتلك الأدوات 
النقدي���ة والثقاف���ة والمعرفة، واأن يك���ون وا�سع الطالع 
عل���ى الثقافات والتجاهات العلمي���ة والفنية والفل�سفية 

والدينية .
وف���ي الحقيق���ة ب���ات النقد الي���وم محكوم���اً بالعالقات 
العامة ال�سخ�سية، وتبادل المنافع، وهذا ما جعل بع�سه 
بمنزل���ة الكالم العام الذي يم���دح ويذم، يجامل اأو يكيد، 
فارتب���ط بالأم���ور ال�سخ�سية غالباً، وهذا م���ا اأبعد النقد 
ع���ن فح���واه، فه���و يرتب���ط بالأخ���الق العلمي���ة، والناق���د 
وال���ذوق  المتج���ددة،  المو�سوعي���ة  بالمعرف���ة  محك���وم 
الأدب���ي الرفي���ع، وه���ذا بالتاأكي���د ينف���ي ارتب���اط النق���د 
بالم�سال���ح ال�سخ�سي���ة، وعلى الناق���د اأن يمتلك الأدوات 
الت���ي تمكن���ه من ق���راءة الن�ص، وقراءة ما ل���م ُيقراأ، اإذ ل 
يق���ف عن���د م���ا يقول الن����ص وما يوح���ي اإليه، ب���ل يتحرر 
م���ن �سلط���ة الن�ص ليق���راأ الجان���ب الذي لي����ص بو�سع اإل 
الناق���د الح���اذق اأن يقراأه، وقد تع���ددت المناهج النقدية 
و�سن�سلط ال�سوء على المناهج الحديثة التي بات الناقد 
فيه���ا ي�س���ارك الموؤل���ف ف���ي كتابة الن����ص بم���ا ي�ستنطقه 
من���ه، وبم���ا ي�سيف���ه اإلي���ه، و�سنقف عن���د التفكيكي���ة التي 
اختلف���ت ع���ن التف�سي���ر ال�سياق���ي والتحلي���ل التاأويل���ي، 
وبذل���ك تجاورت المناهج ال�سياقي���ة كالمنهج التاريخي، 
والمنه���ج الجتماع���ي القائ���م عل���ى الحي���اة الجتماعية، 
والمنه���ج الأ�سط���وري ال���ذي ع���رف بعل���م الميثولوجي���ا، 
والمنهج العلمي المخت�ص بالمنجزات العلمية كالوراثة 
والبيئ���ة، واختلف���ت ع���ن ال�سيميائية الت���ي اخت�ست بعلم 
الدلل���ة وتف�سي���ر المعان���ي وال���دللت والإ�س���ارات الت���ي 
يفكه���ا الناق���د، والتاأوي���ل ال���ذي يف�س���ر الن����ص ويجل���ي 
الغمو����ص، اأم���ا البنيوية التي ن���اأت بالن�ص ع���ن العوامل 
الخارجي���ة، وع���ّدت الن����ص مغلق���اً بذات���ه، واهتم���ت بلغة 
الن�ص، والعالقات بين البنى الن�سية داخل الن�ص فقط، 
اإل���ى اأن جاء المنهج التفكيكي الذي اختلف بطبيعته عن 
التف�سي���ر ال�سياق���ي والتحلي���ل ال�تاأويلي لأن���ه يحّث على 
ا�ستق���راء المدلولت، ومن هنا ن�ستطيع القول: اإن نادت 
البنيوي���ة بالق���راءات المتع���ددة فاأت���ت التفكيكي���ة لتكون 
ق���راءات ل متناهي���ة للن����ص، فالناقد يقوم بمهم���ة اإنتاج 
الن����ص واإنط���اق ال�سوام���ت، اأي قراءة ما خل���ف ال�سطور، 
ق���راءة ح���ّرة، وبذل���ك بن���ي ه���ذا المنه���ج عل���ى اأنقا����ص 
البنيوية، ويعد جاك دريدا الفيل�سوف الفرن�سي موؤ�س�ساً 
للمنهج التفكيكي، كان بنيوياً ثم تبنى المنهج التفكيكي، 
ون���ادى بتفكيك بني���ة الخطاب مهم���ا كان نوعه وجن�سه، 
وتفح����ص م���ا تخفيه تل���ك البنية من �سبك���ة دللية، مما 
اأدى اإلى ثورة على البنيوية، واإلى تطور ما بعد البنيوية 
في حقل النقد الأدبي، وا�ستبدل العالمات بعلم الكتابة، 
وجع���ل الكتابة موازية للكالم فناق����ص ما اعتقده رو�سو 
دري���دا  تم�س���ك  اإذ  لل���كالم،  ومتمم���ة  تابع���ة  الكتاب���ة  اأن 
بالكتاب���ة لأن���ه ل وج���ود لمجتمع دون كتاب���ة اأو توثيق اأو 

اإ�سارات.
اإن التفكيكية لي�ست عملية هدم بل هي عملية اإيجابية 

لدرا�س���ة واإثبات معاني الن����ص ال�سريحة، فهي قراءة ما 
يخفيه الن�ص، يغو�ص في الأعماق، وهو بمنزلة ما �سمي 
نق���د النق���د: فهو لي����ص درا�سة نقدي���ة لالأعم���ال الأدبية 
فح�س���ب، بل ه���و ا�ستك�س���اف واإنتاج الن�سو����ص الإبداعية 
الأدبي���ة، واإن كان���ت البنيوي���ة ُتعن���ى باللغ���ة، وتنظ���ر اإلى 
الن����ص نظ���رة م�ستقل���ة ع���ن موؤلف���ه، فالتفكيكي���ة عني���ت 
بالمدل���ولت  الح���ر  المعن���ى، واللع���ب  واإنت���اج  بالمعن���ى 
داخ���ل الن�سق اللغ���وي، فهو مفتوح اأمام مع���ان ل نهائية، 
وتبي���ن التناق����ص الموج���ود ف���ي الن����ص، وتك�س���ف ع���ن 
الالمعن���ى القاب���ع وراء المعنى، يقوم المنه���ج التفكيكي 
عل���ى التناق����ص والختالف ف���كل ن�ص يحم���ل تف�سيرات 
متع���ددة، فالختالف يب���ن الن�سو�ص يزود القارئ ب�سيل 
م���ن الحتم���الت، وهي اأح���د المرتك���زات الأ�سا�سية التي 
تعتم���د عليها الق���راءة التفكيكي���ة، فالخت���الف يعني اأن 
العالمة �سيء ل ي�سبه عالمة اأخرى و�سيء غير موجود 
في العالمة على الإطالق، فالعالمة م�سترطة من قبل 
الخت���الف والتاأجي���ل، ويق���وم الخت���الف عل���ى تعار����ص 
دللت وعالم���ات الن����ص فيظه���ر الن����ص كاأن���ه �سيف���رة 
ويج���ب عل���ى الناق���د تفكيكها، فالختالف عل���ى حد راأي 
دري���دا هو الإزاحة، التي ت�سب���ح من خاللها اللغة نظاماً 
مرجعي���اً يختل���ف ع���ن باق���ي الن�سو����ص، فيق���وم المنهج 
التفكيكي على الخت���الف وعدمية التمركز اأي عالمات 
الن����ص ف���ي حال���ة حركي���ة م�ستم���رة ل نهائي���ة، وبذل���ك 
اأ�سب���ح الن����ص بع���د اأن ظه���رت التفكيكي���ة عر�س���ة لن���وع 
جدي���د م���ن التحلي���ل والتف�سير، وي���رى جاك دري���دا، اأن 
العق���ل ه���و ال�سلطة الأولى لتحدي���د المعاني، والهتمام 
بالكتاب���ة عل���ى ح�ساب الكالم المنطوق م���ن اأكثر الطرق 
المعن���ى يعطي���ه ال�ستق���الل والحري���ة  تاأثي���راً، فر�س���م 
ع���ن موؤلف���ه الأ�سل���ي ويعطي���ه المزي���د م���ن التف�سيرات 
والتاأوي���الت، فكل ن�ص يحم���ل تف�سيرات عدة، بما ي�سمى 
ا�ستفا�سة المعاني، فال يخ�سع لل�سكون ول لال�ستقرار، 
والعق���ل اأ�سا�ص المعرفة في ع�سر التنوير ح�سب ما راأى 
كان���ط: )اإن ع�سرنا هو ع�سر النقد العقلي الذي ينبغي 
اأن يخ�س���ع ل���ه كل �س���يء بما فيه العقائ���د الإيديولوجية 
ذاته���ا(، فمركزي���ة الكلم���ة اأو التمركز ح���ول العقل يعني 
التغري���ب اأو الإبع���اد ف���ي المعن���ى ال���ذي يتو�س���ح ب�سورة 
بتولي���د  المكتوب���ة  العالم���ات  ت�ستم���ر  عندم���ا  جلي���ة 
بعده���ا الدلل���ي بغياب الموؤل���ف، والتمركز ح���ول العقل 
ي�س���ي بال���دللت والتجدي���د، اإذ ي�سعى اإلى ق���راءة الن�ص 
وتفكيك���ه اإلى جمل عدة اأي تفكيك المعنى للو�سول اإلى 
معن���ى جديد، من خ���الل التاأوي���ل وا�ستق���راء الإيحاءات 

والرموز.
واأك���د دري���دا عل���ى عل���م الكتاب���ة اأي درا�س���ة العالم���ات 
المكتوبة التي توؤكد على المنطق والعقالنية في الفكر، 
وت�سع���ى اإل���ى الو�سول اإلى ما بعد اللغ���ة، ول بّد اأن ن�سير 
هن���ا اإل���ى اأن الكتاب���ة ل تعن���ي المعنى الحرف���ي واإنما هي 
نظام دللي، �سواء اأكان مقروءاً اأم م�سموعاً، وهي اأ�سلوب 
فه���م العالقة بي���ن الن�ص والمعنى، وف���ك الرتباط بين 

اللغة وكل ما يقع خارجها.
وخال�س���ة الق���ول اإنن���ا نبح���ث الي���وم عن نق���د حقيقي 
تنويري على حّد قول كانط )تجراأ على الفهم( اأي تجراأ 
عل���ى الثابت وه���ز المفاهيم وحّرك ال�ساك���ن، فالنقد هو 
عم���ل تثقيفي تنويري يهدف اإلى اإ�ساع���ة الروح النقدية 
القائمة على الم�ساءلة في مختلف �سوؤون الفكر والأدب، 
فه���و التطل���ع اإل���ى الن�ص بحثاً ع���ن اأ�سراره وكن���وزه وفق 
منه���ج محدد، وت�سكيل واإعادة الن�ص، ول�سيما اأن الناقد 
الي���وم يواج���ه اأموراً مهمة اأولها التح���دي الن�سي ويليها 
فتاأت���ي  الجتماع���ي،  التح���دي  ث���م  المنهج���ي  التح���دي 
اأهمية النقد التفكيكي الذي ل ينظر اإلى الن�ص على اأنه 
جملة اأفكار يتولد بع�سها من بع�ص بل هو ف�ساء مفتوح 

يمكن الولوج اإليه من اأكثر من جهة.  

التفكيكية

 كتبت: د. لطفّية إبراهيم برهم

 كتبت: د. ريما دياب

ي�سير العنوان المثبت اأعاله اإلى انتقال التفكيكية، 
الغرب���ي  م�سدره���ا  م���ن  غربي���اً،  منتوج���اً  بو�سفه���ا 
بخ�سو�سي���ة �سياقات���ه اإل���ى نقدن���ا العرب���ي الحدي���ث 
ب�سياقاته المختلفة، انتق���اًل يبرز التقابل الجوهري 
بي���ن ال���ذات والآخ���ر اإب���رازاً ي�ستح�سر التوّج���ه الذي 
تنتظم���ه العالق���ات الثقافي���ة لم�سطل���ح التفكيكي���ة 
ال���ذي  الحداث���ي  بع���د  م���ا   déconstruction
و�سع���ه المفك���ر الفرن�س���ي جاك دري���دا، م�ستن���داً اإلى 
م���ن  م�ستفي���داً  ل�ساني���ة،  واأخ���رى  فل�سفي���ة،  اأ�س���ول 
هو�س���رل ف���ي نق���د الميتافيزيق���ا الت���ي ث���ارت عليه���ا 
اإ�ستراتيجي���ة التفكي���ك، ومن بع�ص اأف���كار الفال�سفة 
الوجوديي���ن والمثاليين، من مثل: هيدجر، ونيت�سه، 
وم���ن م�سطلحات التحلي���ل النف�سي الفروي���دي. اأما 
الأ�سول الل�سانية للتفكيكية فتعود اإلى �سو�سير الذي 
اأفاد من���ه التفكيكيون فيما ياأت���ي: اعتباطية العالقة 
بي���ن ال���دال والمدل���ول، والثنائي���ات ال�سدي���ة، ومبداأ 

ال�ستقاللية، والمنهج الو�سفي. 
ولق���د �س���اع الم�سطل���ح ف���ي الغ���رب، ول �سيم���ا ف���ي 
اأمري���كا الت���ي تكاملت فيه���ا اأبعاده الدللي���ة على يدي 
ب���ول ديم���ان، وهارولد بل���وم، وهو م�سطل���ح ي�سير اإلى 
الق���راءة النقدي���ة المزدوج���ة للن�سو����ص الت���ي اتبعها 
دريدا في مهاجمته الفكر الغربي الماورائي، لتقوي�ص 
التمرك���ز حول العق���ل، و�سلط���ة الح�س���ور، والبنيوية، 
مولياً الكتابة اأهمية خا�سة على ح�ساب ال�سوت، داعياً 
اإلى الهدم والت�ستت، والتقوي�ص، وفتح اأبواب القراءات 
المتع���ّددة؛ لأن كّل ق���راءة عر�س���ة للتفكي���ك، واإ�س���اءة 
للق���راءة؛ وبذل���ك ُتِع���ّد التفكيكي���ة كّل ق���راءة للن����ص 
بمنزل���ة تف�سي���ر جدي���د له، مم���ا ي���وؤدي اإل���ى ا�ستحالة 
، واإل���ى  الو�س���ول اإل���ى معن���ى نهائ���ي، وكام���ل لأّي ن����صّ

التحّرر من عّد الن�ص كائناً مغلقاً وم�ستقاًل بعالمه.
فالتفكيكي���ة بحث دائم ف���ي الن�سق الداخلي للن�ص، 
وخلخلة للمعاني التي ت�ستمّد من�ساأها من اللوجو�ص 
وتفكيكه���ا، وتج���اوز للمدل���ولت الثابت���ة ع���ن طري���ق 
الخلخل���ة واللعب الحّر للكلمات، اإنها تفتيت ل�سفرات 
الن����ص اإل���ى اأجزائ���ه المكّون���ة، لإدراك اأنماط���ه، ث���ّم 
اإع���ادة ت�سكيل ذلك الفتات في اإبداع جديد، وفق روؤية 
مغاي���رة، ت�ستهدف الك�سف عن المعان���ي الغائبة التي 
تعط���ي للخط���اب الأدبي �سرعيت���ه في �س���وء الأن�ساق 

المعرفية الأخرى.
الخت���الف،  فه���ي:  التفكيكي���ة   م�سطلح���ات  اأم���ا 
التمركز حول العقل، علم الكتابة، القراءة، الثورة على 
العق���ل وميتافيزيق���ا الح�س���ور، نقد �سلط���ة الح�سور، 

موت الموؤلف و�سلطة القارئ، اإ�ستراتيجية التنا�ص.
ـ في الم�صطلح.

م���ن  انتقال���ه  ف���ي  التفكيكي���ة   م�سطل���ح  يج�ّس���د   
�سياقات���ه الغربي���ة اإل���ى ال�سي���اق العرب���ي اإ�سكالي���ة في 
المتن الفكري النقدي العربي، تتجّلى في عدم اتفاق 
النق���اد الع���رب عل���ى داّل واح���د يقابل اللف���ظ الغربي 
العربي���ة  ال���دوال  لتع���ّدد   ،déconstruction
الت���ي تقابل���ه، م���ن مث���ل: الت�سريحي���ة، والتفكيكي���ة، 

والتفكيك، والتقوي�سية، والنق�سية.  
ولم يقت�سر الأمر على ذلك، بل تعّداه اإلى المقولة 
الخت���الف            وه���ي  التفكي���ك  م���ن مق���ولت  الرئي�س���ة 
له���ذه  العربي���ة  الترجم���ة  لتع���ّدد  différance؛ 
الكلم���ة المفتاحي���ة عن���د دري���دا؛ اإْذ نق���ف ف���ي نقدن���ا 
العرب���ي عند دوال الخت���الف، والإرجاء، والختالف 
والمغاي���رة،   المرج���اأ،  والخت���الف  والإرج���اء، 
والمباينة، وفرق التاأجي���ل، والفارق، والفرق، واإثبات 
الكلمة بكتابتها الأجنبية، وتعريبها )الديفيران�ص(.  

ـ في النقد العربي التطبيقي.
باإ�سهام���ات  التفكي���ك  م���ع  التعام���ل  فوات���ح  ُتح���ّدد 
عب���د الكبي���ر الخطيب���ي ال���ذي �س���درت له ع���ام 1980 
ث���الث ترجم���ات لكتب���ه: النق���د المزدوج، ف���ي الكتابة 
والتجرب���ة، وال�س���م العربي الجري���ح، وهي كتب تاأتي 
اأهميته���ا م���ن اأنه���ا �سّقت مجرى من بعده���ا للكتابات 
النقدي���ة العربية الحديث���ة التي ا�ستغل���ت على النقد 

التفكيكي، والتي يمكننا اأن ن�سّنفها في:
1� ق�س���م نظ���ري ي�سم���ل المعجم���ات ال�سطالحي���ة، 

والكتب النظرية المترجمة والموؤلفة.
2� ق�س���م ين���درج تحت ما ي�سطلح علي���ه بنقد النقد، 
م���ن ذل���ك: ا�ستقبال الآخ���ر الغرب في النق���د العربي 
الحدي���ث، ال�سادر ع���ام 2004، ل�سعد البازعي ، ودريدا 
عربي���اً: قراءة في الفكر النق���دي العربي ال�سادر عام 
2005، لمحم���د البنك���ي، وفل�سفة النق���د التفكيكي في 
ع���ام 2009،  ال�س���ادر  المعا�س���رة،  النقدي���ة  الكتاب���ات 

ل��سامية راجح، وب�سير تاوريت.
3� ق�س���م تطبيق���ي ا�ستغ���ل في���ه النق���اد الع���رب عل���ى 
تحلي���ل الن�سو����ص الأدبي���ة عل���ى وف���ق روؤي���ة النق���د 
الغذام���ي:  اهلل  عب���د  كت���ب  ذل���ك  م���ن  التفكيك���ي، 
الخطيئ���ة والتكفي���ر: م���ن البنيوية اإل���ى الت�سريحية 
لنم���وذج  نقدي���ة  ق���راءة   )déconstruction(
اإن�سان���ي معا�سر، ال�سادر ع���ام 1985، وت�سريح الن�ص: 
معا�س���رة،  �سعري���ة  لن�سو����ص  ت�سريحي���ة  مقارب���ات 
الم�س���اد،  والن����ص  والق�سي���دة   ،1987 ع���ام  ال�س���ادر 
ال�س���ادر ع���ام 1994؛ اإذ يجم���ع الدار�سون عل���ى اأن اأول 
درا�سة تفكيكي���ة تطبيقية تعود اإلى محاولة الغذامي 
ف���ي كتابه الخطيئة والتكفير ال���ذي تناول في ق�سمه 
الأول المناه���ج النقدي���ة الأل�سني���ة، و�ساعرية الن�ص، 
�ص  وم�سطل���ح تداخ���ل الن�سو�ص...، على حي���ن خ�سّ
الق�سم الثاني لمقاربة ق�سيدة حمزة �سحاتة والموال 
الحج���ازي مقاربة ت�سريحية؛ لأن الغذامي احتار في 
ترجم���ة م�سطل���ح déconstruction، وا�ستقر 

راأيه اأخيراً على الت�سريحية، اأو ت�سريح الن�ص.
يتح���رك الغذامي على خلفية مهاد نظري، موؤ�ّس�ساً 
م�سروع���اً نقدي���اً توليفي���اً، تح���ت مظل���ة الن�سو�سية، 
معتم���داً على ثالثة م�سارب: بني���وي، و�سيميولوجي، 
ب�س���ّك، م�ستع���داً  المفه���وم  م���ع  وتفكيك���ي، متعام���اًل 
الح���دود  تتج���اوز  جدي���دة  بق���راءة  النظ���ر  لإع���ادة 
المغلق���ة، فاتح���ة ال���دللت عل���ى م���ا ل نهاي���ة؛ لأن 
 ... ا�ستك�س���اف وجود  “... كّل ت�سري���ح ه���و محاول���ة 
م���ا ل ح�سر ل���ه من ال���دللت المنفتحة اأب���داً، وهذه 
ت�سريحي���ة تختل���ف ع���ن ت�سريحي���ة دري���دا”. فمنه���ج 
الغذامي منهج تركيبي )بنيوي، �سيميائي، تفكيكي(، 
يفي���د من تفكيكية دريدا، وم���ن تفكيكية بارت، ولكنه 
يطعمه���ا ب���روح نقدي���ة خا�س���ة، م�ستعين���اً ف���ي ذل���ك 
اب���ن جن���ي،  عن���د  الموج���ودة  العربي���ة  بالمفهوم���ات 

والجرجاني، والقرطاجني.
ومهم���ا يك���ن م���ن اأمر ه���ذا التركي���ب، فاإنن���ا نوافق 
�سامي���ة راج���ح وب�سي���ر تاوري���ت عل���ى اأنهما اأخ���ذا على 
الغذام���ي ه���ذا الخل���ط المنهجي؛ لأن ه���ذا التركيب 
مقارب���ة  ف���ي  المختلف���ة  المنهجي���ة  الحق���ول  بي���ن 
نقدي���ة واحدة هو مظه���ر من مظاهر ق�س���ور الروؤية 
المنهجية، ولكن ي�سفع له اأنه اأول ناقد عربي ا�ستغل 
على التفكيكية تطبيقياً، لتتوالى من بعده الدرا�سات 
النقدي���ة التطبيقي���ة ف���ي ه���ذا المج���ال، ومنه���ا، على 
�سبيل الذكر ل الح�سر، درا�سات عبد الملك مرتا�ص، 
وب�س���ام قطو����ص...، الأم���ر ال���ذي يدفعنا اإل���ى القول: 
كي���ف يمكنن���ا اأن نحق���ق اإ�ساف���ة نوعي���ة اإل���ى الحركة 

النقدية العربية المعا�سرة؟

التفكيكية في النقد 
العربي الحديث

ملف النقدشعر
3 األحد2022/6/26م-  العدد:    »1779« 

27 ذو القعدة1443هـ

 “اإلنسان الذي يرفض النقد، لن يستطيع قط الترقي، والسعي 

نحو األكمل”. 

)فاطمة المرنيسي(



ملف النقدشعر
األحد2022/6/26م- 4 العدد:    »1779« 

27 ذو القعدة1443هـ

 “فرق بين النقد الذي يكمل العمل، واالنتقاد الذي يهدم 

قيمته”.

 )شيماء فؤاد(

يق���ول الناق���د الرو�س���ي بيلن�سك���ي: »اأن ننق���د، معن���اه اأن نبح���ث في 
ظاه���رة خا�س���ة ع���ن قوانين العق���ل العام���ة، التي ما كان ل���ه اأن يكون 
اإل بها، ومن خاللها ونك�سفها، ونعيِّن درجة الترابط الحي الع�سوي 

بين الظاهرة الخا�سة، وبين مثالها الأعلى)*(«.
النق���د ن���وع ممي���ز م���ن الخط���اب، ين�سب عل���ى الإبداع ف���ي محاولة 
من���ه لمعرفة القواني���ن التي تحكم الإبداع، وتجعله على ما هو عليه، 
ول�ستنب���اط ال���دللت الكامن���ة ف���ي م�ستوي���ات مختلف���ة، فهو خطاب 
ين�س���ب عل���ى خط���اب اآخ���ر مختل���ف، ول���ه طبيع���ة تتمايز ع���ن طبيعة 

النقد.
يح���اول النقد ت�سريح الظاهرة، ليقدمها بتركيب جديد، معلناً عن 
م���دى اقترابها من المث���ال المفتر�ص في عقل الناق���د الذي يحتوي 
ف���ي حالت���ه المثالية �� جل ما اأنتجته الب�سري���ة من فكر وثقافة وعلم، 

مما ي�سكل مرجعية لالإبداع والفن والأدب ب�سكل عام.
اإن النق���د العرب���ي الحدي���ث ال���ذي يوؤرخ ل���ه منذ ع�سريني���ات القرن 
الع�سرين، قد اأعلن نوعاً من القطيعة مع اآليات النقد العربي القديم 

واأ�ساليبه المعتمدة على النقد اللغوي والبالغي.
وقد ابتداأت هذه القطيعة مع كتاب »الديوان« للعقاد والمازني، ثم 
م���ع كت���اب »في ال�سعر الجاهل���ي« لطه ح�سين، و»الغرب���ال« لميخائيل 

نعيمة، حيث اتجه نحو المناهج النقدية الحديثة اآنذاك.
وق���د ح���اول النق���د العربي اآن���ذاك اأن ير�س���ي قواعد متين���ة له، على 
اأ�سا����ص يقوم في جوهره عل���ى النفتاح على الغرب، م�سدراً للمعرفة، 

وم�سدراً للتنظير الأدبي.
كي���ف نقراأ الن�ص؟ كيف نفهمه حين نق���روؤه؟ كيف نعالجه ونتاأوله 
ونتذوق���ه حي���ن نقاربه؟ هل نحن قادرون على روؤي���ة دللته حقاً؟ هل 

يمكن الكتفاء بانطباع اأو مالحظة عابرة؟
كل ه���ذه اأ�سئل���ة م�سروع���ة ف���ي �سي���اق ممار�ستن���ا للعملي���ة النقدية، 
ولك���ن من يقط���ع باأن الناقد اأو الدار�ص قد فه���م حرفياً اأو تابع بدقة 

كبيرة ما قاله المبدع؟
وه���ل ا�ستط���اع اأن ي�سل بدق���ة واأمانة اإلى ق�سدي���ة العمل؟ وهذا ما 

نفاه اإمبرتو اإيكو مثاًل..
الن�سو����ص الأدبي���ة بطبيعتها زلق���ٌة ع�سيٌَّة عل���ى ال�سطياد ال�سهل، 
���رت الدار�سين والفال�سف���ة، مّمن ت�سّدوا له���ا بالدر�ص والفح�ص،  حيَّ

منذ زمن بعيد.
وه���ذا ما جع���ل بع�ص الفال�سف���ة »اأفالطون« يقفون موقف���اً عدائياً 
تج���اه الكتاب���ة الأدبي���ة، لم���ا وج���دوا فيه���ا م���ن ن�س���وز عل���ى القونن���ة 
والتنمي���ط والت�سني���ف؛ وه���ي اإجراءات اأول���ع بها الفال�سف���ة على مر 
الع�س���ور، فت�س���دى النق���اد له���ذه المهم���ة وكان���وا اأنف�سه���م يظلمون، 
فالن�سو����ص الأدبي���ة ����� ب�س���كل ع���ام �� تغي���ب عن كثي���ر منه���ا المبا�سرة 
والو�س���وح، بل تكاد تك���ون في الطرف الآخر م���ن هذين المفهومين، 
���ل �سطوره���ا اأ�سي���اء ل ُتق���ال.. اأو ُتق���ال باأ�س���كال غي���ر ماألوف���ة،  فتحمِّ
وتمي���ل لغتها في نماذجه���ا العليا نحو النزي���اح، والإدها�ص، والجدة، 
والطزاج���ة، م���ا يجعله���ا عر�س���ة للق���راءات المتع���ددة، والتاأوي���الت 
المتج���ددة. وه���ذا بع����ص م���ن مهم���ة النق���د والنق���اد؛ اأن يبحث���وا عن 
الالمح���دود من الدللت التي �سّمنها الموؤل���ف بن�سه، اأو اأن يبحثوا 
ع���ن الالمح���دود م���ن ال���دللت الت���ي جهله���ا الموؤل���ف، البح���ث ع���ن 
مق�سدي���ة النا����ص، وع���ن مق�سودي���ة الن����ص، عم���ا كان الموؤلف يريد 

قوله اأو عّما قاله فعاًل.
كل ذل���ك بالإحال���ة عل���ى ن�سق���ه ال�سياق���ي، دونم���ا اإغف���ال لالأن�س���اق 
الح�سارية والحياتية والمعرفية التي اأنتجت الن�ص، ومن هنا يمكن 
ق���راءة الن�ص عل���ى اأنه قابل للتاأويل ب�سكل غير محدود، بينما يقدمه 
موؤلف���ه على اأنه ذو دللة واح���دة اأرادها، ولي�ص هذا بملزم للناقد، ول 

ينبغي له اللتزام.
وقديم���اً اأ�س���ار الناق���د الدكت���ور محم���د من���دور ����� وه���و ال���ذي در�ص 
ف���ي الغ���رب وحم���ل معطي���ات الح�س���ارة الغربية ف���ي جانبه���ا الأدبي �� 
اإل���ى �س���رورة »اأن نك���ون م���ن الفطنة  بحي���ث ل نح���اول اأن نطبق على 
اأدبن���ا اآراء الأوروبيي���ن، وق���د �ساغوه���ا لآداب غير اآدابن���ا« في الميزان 

الجديد، �ص141.
اإذن، ما العمل؟ هل نهمل مثل هذه النظريات، ونعي�ص على ما اأتانا 

اهلل من ف�سله في المعرفة والثقافة والنظر النقدي؟!
اإن الأم���ر الأكث���ر ج���دوى �� من وجهة نظ���ري �� اأن ي�س���ار اإلى الإفادة 

م���ن معطي���ات النق���د الغرب���ي واأ�ساليبه ومناهج���ه، �سريط���ة اأن تقوم 
���ل ه���ذه المعطي���ات، والأ�ساليب والمناه���ج تمّثل  ال�ستف���ادة عل���ى تمثُّ
الق���ادر عل���ى اله�سم، لي�س���ار اإلى خل���ق تركيب يتوافق م���ع ال�سيرورة 

الح�سارية والمعرفية والأدبية التي تخ�سنا.
فم���ا مع���اداة الجديد اإل موت؛ لأن الحياة ل تنام في منازل الأم�ص، 
وربما يكون في قبوله الكلي والنمحاء به نوع من ال�ستالب الذي ل 

تقبله الأمم الحية القوية، ونحن هكذا.
ولكن ثمة من يمتلك القواعد والأ�سول والمناهج والمعرفة اأي�ساً، 
ولكن���ه ل يمتل���ك التركيب���ة والتكوي���ن وال�ستع���داد، مم���ا ينت���ج ناقداً 

مدر�سياً اأو اأقرب اإليه.
والإب���داع الأدب���ي نتاج نفو����ص ح�سا�سة، تظف���ر بالإح�سا����ص، وتتلقى 
مثيرات الحياة باأع�ساب كاأوتار القو�ص اأو كاأوتار الكمان، وتحتاج اإلى 
نفو����ص ت�سابهه���ا اإلى حد بعيد، لتتفاعل وتتعام���ل مع ما ينتج هوؤلء، 
ولع���ل اأكثر الموؤهلي���ن لذلك، هم النقاد بفئته���م الأولى؛ لأن اأغلبهم 
مب���دع، اأو مب���دع ل���م ي�س���َع اإل���ى ا�ستكم���ال درب الإب���داع فغلب���ه العق���ل 
النق���دي، فه���و اأدرى في هذه الحال باآليات الإب���داع؛ لأنه مرَّ بتجارب 
الإب���داع واكتوى بنارها، وعرف حالته���ا ومخا�ساتها، فاأ�سحى عالماً 
بمكتن���زات الإب���داع، وخفاي���ا الجم���ال المختزن في لغت���ه الباحثة عن 
الجم���ال والح���ق، وق���ادراً عل���ى الغو����ص وراء مغائ���ر الوج���دان الأكثر 
عمق���اً و�سحوب���اً، ول يفوتن���ا اأن ن�سي���ر اإل���ى اأن بع�سهم ق���د ا�ستطاع اأن 
يجمع اإلى النقد حالًة اإبداعية متوهجة، قدرت على الموازنة والتميز 
ف���ي الفعاليتي���ن كليهما، كحال ت.����ص. اإيليوت وتول�ست���وي وكوليردج 
ومالرمي���ه واإمبيرت���و اإيكو واأدوني����ص ونبيل �سليم���ان وغيرهم كثير. 

المهم اأن نح�سن تمثل ما ناأخذ لي�سبح جزءاً منا، رافداً لأ�سالتنا.
اأم���ا ع���ن الممار�س���ات النقدي���ة الظاه���رة عل���ى �ساح���ة النق���د الآن، 
فتتوزع بين نقد اأكاديمي ملتزم بالأدوات النقدية ب�سكلها العام، ونقد 
ر�سي���ن، تمّث���ل بمعطيات النقد في العال���م، ونظرياته، في تعامله مع 
الن�سو����ص الإبداعي���ة، واإما نقد متطفل، ل ي���درك من النقد اإل ثناًء 
مفرط���اً، اأو ذّم���اً مفرط���اً، ل يقومان اإل على اأ�س����ص مو�سوعية، وياأتي 
ب���ه اأنا����ص تعم�سقوا عل���ى النقد، واقتلع���وا معرفتهم به، فه���م يتقنون 
ال�ست���م وال�س���ب المه���ذب والهج���اء والق���دح، اأو الم���دح المتملق الذي 
يظه���ر عجزهم عن اإدراك ماهي���ة الن�سو�ص الأدبية ومعايير قيامها، 
واأ�س����ص اأدبيتها واقترابها من المثال الجمال���ي والفني لأجنا�سها. اإن 
النمطي���ن الأوليي���ن يمتل���كان من الأ�سال���ة ما يجعلهما ف���ي المجال 
الحي���وي للنق���د، ولي����ص المقام مق���ام تفنيدهم���ا، اأما النم���ط الثالث 
في�س���كل طام���ة على النقد والحرك���ة النقدية العربي���ة بعامة، فالنقد 
ق���د ي�س���كل ا�ستطالة طبيعية للقراءة المتاأني���ة الذكية، ولكنه ل يقف 
عن���د حدود هذه العملي���ة، بل يتجاوز ذلك نحو عملي���ة ذهنية معقدة 
له���ا بع����ص نكهة العلم، بحيث يغدو اآلية واعي���ة، ويغدو مق�سوراً على 

من يمكن اأن نطلق عليهم لقب »ناقد« ودار�ص اأدبي.
اإن النق���د موهب���ة ومعرف���ة �سامل���ة، وجوه���ره يق���وم عل���ى محاول���ة 
الك�س���ف ع���ن جوانب الن�سج الفن���ي في الن�سو�ص الأدبي���ة، وهو لي�ص 
فعالي���ة م�ساعي���ة، ب���ل فعالي���ة متخ�س�س���ة، ل يح���ق لم���ن ل يت�سل���ع 
فيه���ا اأن يقاربها؛ لأن مقاربته تك���ون غير م�سوؤولة، وفيها الكثير من 
التجن���ي على مثل ه���ذه الفعالية الفكرية التي تنبثق من الروح العام 
لزمنه���ا، وت�س���كل وعي���اً فل�سفياً للع�س���ر، بقدر ما ي�س���كل الأدب والفن 
الوع���ي المبا�س���ر الحد�سي لهذا الع�سر، وهذا م���ا يحتم اأن يبتعد عن 
ممار�سته كل من ل يدرك مدى ارتباط النقد بالوعي العام، وبالبعد 

الفل�سفي الذي يطغى على الع�سر الذي ينتجه.
يق���ول بيلن�سك���ي: »ل يج���وز لن���ا اأن نوؤك���د اأو ننفي �سيئاً عل���ى اأ�سا�ص 
اله���وى ال�سخ�سي، عل���ى اأ�سا�ص ال�سعور المبا�س���ر اأو القناعة الفردية، 
فالحك���م م���ن اخت�سا����ص العقل، الذي يحك���م با�سم العق���ل الإن�ساني، 
ولي�ص با�سم الفرد.. فقد يكون ل�»يعجبني« اأو »ل يعجبني« وزن حين 
يت�س���ل الأمر باأنواع الطعام والخمور والجياد وكالب ال�سيد، اأما في 

النقد فالأمر مختلف جداً..«

حا�شية:
)*( بيلن�شكي ــ ف.ع: ن�شو�ص مختارة، ترجمة: يو�شف حالق، وزارة 

الثقافة، دم�شق 1980 – �ص14.

مشكالت النقد وآلياته
 كتب: عيد الدرويش  كتب:  د. غسان غنيم

اإذا كان النق���د �س���رورة يمليه���ا واق���ع الإب���داع الأدب���ي ف���ي اإب���راز مح�سنات���ه، 
والوق���وف عل���ى جوانب���ه الأخ���رى الت���ي يراها الناق���د اأنها هف���وات م�سي���راً اإلى 
اأنه���ا م���ا يج���ب اأن تكون، فاإن نقد النق���د �سرورة اأي�ساً في اإعط���اء �سورة �ساملة 
والعتم���اد عل���ى الروائ���ز المحمودة والمذموم���ة التي ت�سهم اإل���ى حد كبير في 
الرتقاء بالأ�سلوب النقدي، وتحدد نواظم الإبداع، لي�سبح �سرورة للكاتب قبل 
الناق���د حت���ى ت�ستقي���م اأدوات الكاتب كم���ا ت�ستقي���م اأدوات الناقد، ليق���دم الن�ص 
الأدب���ي ف���ي اأرق���ى �سورة ل���ه، وي�سب في م�سلح���ة القارئ وذائقت���ه، و�سوًل اإلى 
رف���ع م�ست���وى الوعي المعرف���ي للمجتمع، ويمكننا القول ب���اأن النقد الأدبي هو 
المي���زان الدقي���ق ال���ذي ُتقا�ص ب���ه الن�سو����ص الأدبية، في الوق���ت الذي يختلف 
في���ه النق���د الأدب���ي عن مج���الت النقد في العل���وم البحثية والعلمي���ة الأخرى، 
فالدرا�س���ات العلمي���ة له���ا موازينه���ا ال�سارمة والثابت���ة ول ترتب���ط بالم�ساعر، 
بينم���ا تتف���رد الدرا�س���ات الأدبي���ة باأنها تعتم���د على الخي���ال الوا�س���ع والم�ساعر 
والأحا�سي�ص والعواطف، كما عند الكاتب تماماً، مما يجعل كثيراً من القراءات 
والف�س���اءات النقدي���ة ت�سه���ب م���ن دون وج���ه ح���ق ف���ي التحمي���د والتمجي���د 
والإطن���اب، وف���ي بع����ص الموا�سع ليتعج���ب الكاتب بم���ا يقوله الناق���د عنه في 
كتاب���ه، ول���م يك���ن ف���ي ح�سبانه، لي�س���اب بع�ص الكتاب م���ن وراء ه���ذه الدرا�سات 

بالغرور والريَّاء، الذي انتقل اإليه من النقاد من حيث ل يدرون اأو يتوقعون.
- َيغل���ب ب�س���كل وا�سع على الدرا�س���ات النقدية للن�سو����ص الأدبية التماثل في 
عب���ارات النق���د اإذ يقت�س���ر الأم���ر عل���ى تبدي���ل الناق���د عباراته بين ن����ص واآخر، 
وبي���ن ا�س���م واآخر فقط وه���ذا يعتبر فق���راً معرفياً، ف�ساًل عن الك���م الكبير من 
الدرا�س���ات، الت���ي ل ت�سيف �سيئاً، والإ�سكالي���ة تّكمن في هذا الكم النقدي حيث 
يختلط حابُل الكاتب بنابِل الناقد، كما يبدو التفاوت المعرفي عند النّقاد وفق 
م���ا ي���راه كل واح���د منهم في هذا الن����ص، بما يمتلكه الناقد م���ن معرفة وا�سعة 
واط���الع �سام���ل ب���كل الدرا�س���ات النّقدية. حي���ن ذلك ت�سب���ح الدرا�س���ة النّقدية 
واأكث���ر توازن���اً اأكثر قبوَل لدى القارئ، وبذلك يحّقق الناقد كال الح�سنيين في 

اإفادة الكاتب والقارئ على حد �سواء.
 - َيغل���ُب عل���ى الدرا�س���ات النّقدية ا�ستخ���دام اأ�سلوب الإ�سه���اب وفرط الخيال 
والعاطفة الجّيا�سة حيث يقب�ص الناقد على فكرة من الن�ص، ويبداأ بالتمحور 
حولها على اأنها فتح جديد في الإبداع من وجهة نظر بع�ص النقاَّد، ليغطي بها 
عيوب���اً ف���ي الن�ص، فيقع في عيوب جهله قبل عيوب نقده، وفي فخ ال�ّسخ�سانية 
وي�سق���ط ُجَملِه هذه مع تغيير ببع����ص ال�سور البيانية على ن�صٍّ اآخر بين يديه 
لكات���ب ث���اٍن، وهكذا دوالي���ك اإن جوهر اللغط حول الدرا�س���ات النّقدية هو عدم 
الموازن���ة بي���ن م���ا ه���و اإيجاب���ي وم���ا هو �سلب���ي وت�سلي���ط ال�س���وء علي���ه واإبرازه 
نه���ا مخزونه  م���ن خ���الل ملكة الكات���ب المتفردة الت���ي وّظفها ف���ي الن�ص و�سمَّ
المعرف���ي، وبع�ص المالحظ���ات على الن�ص من خالل �سع���ة اطالع الناقد على 
جوان���ب متعددة م���ن المعرفة، والتمكن من اأدوات النق���د والمدار�ص الإبداعية 
والمناه���ج النّقدي���ة ف���ي �سبط معايي���ر ومقايي�ص محددة َته�س���ُم كل المذاهب 
الإبداعية في اإطارها الوا�سع، فالناقد الح�سيف والمبدع والمتمّكن من اأدواته 

- وهم قّلة – ُيمكن له اإي�سال الكاتب اإلى العالمية اأحياناُ.
 - على الناقد امتالك القدرة على تحليل النَّ�ص الأدبي بمو�سوعية والمقدرة 
على التركيبية اأي�ساً التي ُتغني روؤيته وتعمقها لي�سل اإلى خال�سة مركبة من 
المعايير المبتغاة في اأح�سن �سورة ممكنة وهذا يتطلب اإلماماً كبيراً بجوانب 
معرفي���ة كثي���رة ليكون راأيه �سدي���داً و�سائباً، وي�ساهم في تالف���ي الهفوات عند 
الكتَّاب والرتقاء باأعمالهم ، واإل فيفقد الناقد دوره والكاتب ثقته حين ل يجد 

من ُير�سدُه اإلى الرتقاء والإبداع المتجدد.
 - بع����ص الدرا�س���ات توغ���ل في النق���د الهدام وتظه���ر ال�سخ�ساني���ة فيما بين 
���ا النق���د المت���وازن فيرّك���ز عل���ى اإظهار ق���درة الكاتب عل���ى الإبداع  ال�سط���ور، اأمَّ
واإي�س���اح م�ست���واه المعرف���ي والثقاف���ي وه���ذا يظهر م���ن خالل تركي���ب الن�ّص، 
ودرجة الوعي في تناوله للموا�سيع الأدبية، وهذا يجب اأن يظهر في الدرا�سة، 
لأنَّ اختف���اَءه ه���و ه���دم للن����ص، كم���ا اأن الط���راء الزائ���د هو ه���دم للن����ص اأي�ساً 
وت�سويه لذائقة القارئ، وبذلك نقع في التلوث الثقافي والمعرفي باآٍن واحد.

يبق���ى اأن نق���ول ب���اأن كل كاتب بحاجة اإل���ى ناقد مو�سوع���ي ومعايير معرفية 
ترتقي باإبداعه، وكذلك الناقد بحاجة اإلى نقد النقد لن�سل اإلى ت�سكيل �سورة 
�سامل���ة ومتع���ددة الأطياف اآخذين بكل م���ا هو جديد ف���ي المدار�ص والمذاهب 
الأدبية، لتتوافق مع التطور والتقدم العام في المجتمع، والبحث ما اأمكن عن 
اأ�سالي���ب جدي���دة تنبع من معرفة وا�سعة، وكل ذلك ي�س���ب في م�سلحة البداع 
ل���دى كل م���ن الكات���ب والناق���د والق���ارئ، لأن نقد النقد ه���و اأ�سمل م���ن النقد، 

واأكثر اإثراًء منه.

نقد في النقد
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ملف النقد  “نحن ال نمارس النقد من أجل النقد، بل من أجل التحرر مما هو 

ميت أو متخشب في كياننا العقلي، وإرثنا الثقافي”.

 )محمد عابد الجابري(

 كتب: غسان كامل ونوس 

نتيج���ة  اإل���ى  ُتحي���ل  ريا�سّي���ة،  م�ساأل���ة  الأدب  ف���ي  الح���ال  لي�س���ت 
، ل يمك���ن اأن تنتف���ي في���ه الح�سن���ات  ؛ اأّي ن����صّ مح�سوم���ة؛ فالن����صّ
الداخ���ل  م���ن  المدفوع���ة  والمحاول���ة  ال�سادق���ة  تمام���اً؛ فالرغب���ة 
للكتاب���ة، والجه���ود المبذول���ة، في ذاته���ا اأمور ُتحترم؛ كم���ا ل يخلو 
ن����صّ م���ن العيوب! والأمر يتوّقف على من ي���رى هذا، وعلى قدرته، 
وثقافته، واإخال�سه لالأدب، وخبرته، واأفقه وروؤاه وانفتاحه... بعيداً 
ة، والموقع، والموقف...  عن العالق���ة ال�سخ�سّية، والمنفعة الخا�سّ
وك���م من عالقات م�سلحّية اأنتج���ت اآراء نقدّية م�سّجلة، تبّدلت بعد 
حي���ن! وك���م من ح�سور وظهور واأ�سواء، بني���ت على ما وراء �ساحب 
، ل على ما بين ال�سطور والكلمات! وكم من الأ�سوات �سادت،  الن����صّ
بن���اء عل���ى ت�سوي���ق مرب���ح. وف���ي المقابل، �ساع���ت مواه���ب، واأهملت 
ق���درات، وتعّث���رت اأخ���رى؛ لعل���ل واأمرا����ص وح�ساب���ات �سّيق���ة ونّيات 
قاتم���ة؛ وله���ذا اأق���ول: ل�سن���ا بخي���ر؛ لأّنه الخ���راب بذات���ه، والكارثة 
الحقيقّي���ة؛ لأّن الثقاف���ة؛ والأدب مح���ور رئي����ص فيه���ا، ه���ي المعيار 
وال�س���وء والإ�سع���اع والنبث���اث والنتث���ار؛ و�س���وًل اإل���ى الخ�سوب���ة 
والموا�س���م والجن���ى؛ كّل حين. وهذا ل يعني تعميماً �ساماًل طاغياً؛ 
لكّن���ه ي�سي���ر اإل���ى اأّنن���ا مع�س���ر الم�ستغلين بالكلم���ة، مر�ِسلي���ن ونّقاداً 
ومتلّقي���ن، وبالثقاف���ة عموم���اً، ب�س���ر، نح���ّب ونك���ره، نتاأث���ر، ونوؤّث���ر، 
نبن���ي وندّم���ر! واإذا ما كان���ت الن�سبة الغالبة فيه���ا اإيجابّية؛ فالخير 
موج���ود، واإذا كان العك����ص، فالمر����ص ع�سال، ول اأظ���ّن اأّننا بعيدون 
عن الحالة الأخيرة؛ من دون اأن نعني اأّن الحلول معدومة، والنهاية 
مفجعة حتماً؛ لكّن هذا موؤّكد اإن لم نتحّمل الم�سوؤولّية كاملة، وهي 
م�ساعف���ة؛ لأّنن���ا نعمل في هذا الحّيز المنبّث ف���ي كّل �سيء، ولأّننا؛ 
نح���ن ال�سورّيي���ن والع���رب، ورّبم���ا العالم، ف���ي مرحل���ة م�سيرّية، ل 
يجوز فيها التاأجيل والت�سويف والتبّلد. وقد �سهدنا كاتباً وناقده اأو 
نّق���اده، وفي اأكثر من حالة ومثال، يجوب���ون الن�ساطات، والدورّيات، 
وم���ا ي���زال مثل ه���ذا قائم���اً ب�س���كل اأو اآخر، وف���ي اأكثر م���ن جهة. قد 
اأكون اأ�سرفت في الحديث العام في المو�سوع المطروح؛ وقد تكون 
الم�سّوغ���ات له���ذا، م���ا عاي�ست، وما واجهت، وم���ا عانيت، في ع�سرات 
ال�سني���ن؛ ف���ي الكتاب���ة والم�سوؤولّية. وجدي���ر الق���ول، وان�سجاماً مع 
قناعات���ي ورغبتي في اأن تكون الكتابات والآراء بعيدة عن المرّغبات 
والم�سّه���الت، اإّنن���ي لم اأر�ص اأن ين�سر ع���ن كتاباتي واإ�سداراتي �سيء 
ف���ي ه���ذه الجري���دة العزي���زة »الأ�سب���وع الأدب���ّي«، الت���ي كن���ت رئي����ص 
تحريره���ا ل�سن���وات، ول���م اأن�س���ر فيه���ا �سيئاً �س���وى زاويت���ي ال�سغيرة 
عل���ى الغ���الف الأخي���ر! وللح���ّق كان ُيكت���ب، ويق���ال ع���ن اإ�سدارات���ي 
ف���ي دورّي���ات ون�ساط���ات؛ وللحّق اأي�س���اً، فاإّن ما كتب ع���ن كتبي، التي 
تج���اوزت الثالثين الآن، من بعد ترك���ي للمواقع الأدبّية الم�سوؤولة، 
ل ُيذك���ر؛ فهل ه���ذا من قبيل الم�سادفة؟! وم���ن الممكن، اأن ت�سمع 
راأيي���ن متناق�سي���ن ف���ي الن����صّ ذات���ه، اأو الكت���اب عينه، م���ن ناقدين 
اأو قارئي���ن مهتّمي���ن، ولك���ّن المعي���ب اأن ت�سم���ع ه���ذا، اأو تق���راأه، م���ن 
ال�سخ�ص نف�سه! فهل يعّول على مثل هذا، الذي ينطلق من ظروف 
وحيثّي���ات، ل عالق���ة لها بالنقد الحقيقّي؟! وم���ن الغريب اأن يقول 
ل���ك ناقد معروف، كان ق���د رف�ص لك عماًل- وقد رف�ست لي اأعمال 
واأن���ا في تلك المواقع الأدبّي���ة المتقّدمة-: لم اأكن اأعلم اأّنها لك، اأو 
لماذا لم تقل لي؟! ويقول اآخر: اأنا محّكم الجائزة تلك، فاأر�سل لها 
م�ساركت���ك؛ وعّل���ي الباقي! وطبيع���ّي اأّنني لم اأفع���ل؛ ولكن األ يقبل 
اآخ���رون؟! فيما قل���ت لأكثر من كاتب كان يتذّم���ر غا�سباً من رف�ص 
لمخطوطته، ويّتهم فالناً اأو اآخر: ل تظلم النا�ص؛ اأنا لم اأوافق على 
مخطوطتك، وهذه هي الأ�سباب. ويحتّج بع�ص؛ بح�سن نّية اأو ب�سوء 
طوّي���ة، عل���ى �سراحت���ي في ق���ول ما اأراه، ف���ي ن�ّص ل�سغي���ر اأو كبير؛ 
فق���د ي���وؤّدي هذا اإلى اإعرا�سهم عن الم���كان الذي تكون فيه، حّتى اإن 
كان موئ���اًل ثقافّي���اً. لك���ّن م���ا لدّي من حر����ص على اأن يك���ون القادم 
اأف�س���ل، والذائق���ة اأن�س���ع، والح�س���ور اأكث���ر حيوّي���ة، والن�س���اط اأكثر 
فاعلّي���ة... يدفعن���ي اإلى الم�سارح���ة، وعدم التجّني، وع���دم ال�سكوت 
ع���ن ق���ول الح���ّق. ول باأ�ص في خ�س���ارة مّدعين اأو غي���ر موهوبين، اأو 
���م في ن�سو�سه���م، وغير  م���ن لي�س���وا قابلي���ن ل�سماع كلم���ة نقد مرمِّ
م�ستعّدي���ن لت�سذي���ب اأو ت�سوي���ب. فق���د دّمرتنا المجامل���ة، واأرهَقنا 
النف���اق، واأدمانا الت�سفيق، وقّو�ص قاماتنا التم�ّسح والتبّرك، وعّذبنا 
التعّل���ل والت�سوي���غ؛ ف���اإلم ننتظ���ر م���ن يقول الح���ّق غير َط���اّلب ول 

وجل.

بين الناقد واألديب
 كتب: د. بتــــول دراو

ّي���ة المهمة فيما  تثي���ر نظرية التلقي العدي���د من الق�سايا الّن�سّ
ّية، وه���ي نظرية تبلورت  يتعل���ق بمفه���وم ال�سيرورة الأدبّي���ة- الّن�سّ
وحظي���ت باهتم���ام وا�س���ح ل���دى الأ�ساتذة ف���ي جامع���ة كون�ستان�ص 

باألمانيا، واأ�سهرهم هان�ص روبرت ياو�ص وفولفجانج اأيزر.
ت�ستن���د الأفكار الّنقدية التي تقّدمه���ا نظرّية التلقي اإلى طبيعة 
ّية – الإبداعّية، فهي اإذ تهّتم بالمتلقي ل ت�ستطيع  ال�ّسيرورة الّن�سّ
اأن تخف���ي اهتمامه���ا بكل من المبدع والن�ص اأي�س���اً؛ بل اإّن نظرية 
التلق���ي اأ�س���ادت ب���دور الدرا�س���ات ال�سابق���ة عليه���ا ف���ي بي���ان اأهّمّية 
الّتوّج���ه نح���و المتلّق���ي بو�سف���ه فاع���اًل ف���ي الّن�س���اط الإبداع���ّي، 
ه الذي اأنتجه، ومن  بال�ّسوي���ة ذاتها التي يّت�س���ف بها المبدع اأو ن�سّ
هن���ا �سنج���د اأنها ج���اءت تطوي���راً للدرا�س���ات النقدّية ب�س���كل يو�ّسع 
اإط���ار الوع���ي الن�سي وارتباطات���ه الإبداعّية والمتلقي���ة، بالإ�سافة 
اإلى اأّنها تعلي من ال�ساأن الحواري بين الإبداع والتلقي عبر الّن�ّص 
وم���ا ينطوي عليه م���ن اأبعاد فنية وجمالّية اأي�ساً، حيث اإننا �سنجد 
نزوعه���ا الفّن���ي والجمال���ي، ولهذا ج���اءت نظرية التلق���ّي بو�سفها 
جمالي���ة التلقي لدى ياو�ص، ومح���ّددة بال�ستجابة الجمالية لدى 

اإي�سر.
ول���م تخ���ُل تاأ�سي�س���ات نظري���ة التلق���ي م���ن الحدي���ث ع���ن اأ�سول 
تاريخّي���ة لديه���ا تعود اإلى اأيام اأر�سطو« فكت���اب فّن ال�سعر لأر�سطو 
با�ستماله على فكرة التطهير بو�سفها مقولة اأ�سا�سّية من مقولت 
الّتجرب���ة الجمالي���ة، يمك���ن اأن يع���د اأق���دم ت�سوي���ر لنظري���ة تق���وم 
فيه���ا ا�ستجاب���ة الجمه���ور المتلّق���ي ب���دور اأ�سا�س���ي)1(.« اأّم���ا ج���ان 
ب���ول �سارت���ر، فاإنه اأفرد ف�س���اًل مطّوًل في كتابه: م���ا الأدب؟ تحت 
عن���وان: »لم���ن نكت���ب؟« في التفاتة من���ه اإلى التوّج���ه الجماهيري 
والّتاأثي���ر ف���ي المتلقي، وه���و ما كان ح�سوره وا�سح���اً في الحديث 

عن الّنظرّيات الأدبّية، وتجّلياتها الإبداعّية)2(. 
واأّم���ا روبرت هولب في كتابه: نظرّية الّتلّقي، فاإّنه يتحدث عنها 
ف���ي تاأريخ مطول، وو�س���ف دقيق، وا�ست�سرافات م�ستقبلّية لمرحلة 
م���ا بعد نظرية التلقي، فهو يعي���د اإرها�سات النظرية اإلى عدد من 
المدار����ص ال�سابقة عليها مثل ال�سكالنّي���ة الرو�سّية، وبنيوّية براغ، 

والّدرا�سات المارك�سّية وغيرها)3(.
عل���ى حي���ن يع���ود الهتمام الأو�س���ع لنظري���ة التلقي اإل���ى كل من 
ياو����ص واآيزر، وكالهما كانا معاً في جامع���ة كون�ستان�ص الألمانية، 
حي���ث ج���اء اهتم���ام النظري���ة ف���ي الأث���ر ال���ذي ينبغ���ي اأن يحدث���ه 
الّن����صّ ف���ي المتلّق���ي، وعلى ذلك تح���ّدد النظرّية بعده���ا الجمالي 
وفق���اً لذلك، وفيم���ا لو اأن الأثر لم يكن له ح�س���وره الوا�سح لدى 
المتلق���ي فاإّن النظرية توّجه اهتمامه���ا نحو اأهّمّية خلق الجمهور 
ومخاطب���ة الذائقة الجمالية الت���ي ينبغي اأن تكون قابلة لالنفتاح 
والّتغّي���ر انطالق���اً م���ن اأهمي���ة ال���ّدور التاريخي في ذل���ك، و يذكر 
ياو����ص مثاًل على ذل���ك رواية مدام بوفاري لفلوبي���ر مبّيناً طبيعة 
الّتغّي���ر ف���ي الّذائق���ة الجمالّي���ة للجمه���ور، ومتحدث���اً ع���ن فاعلّية 
النتقال من لحظة ال�ّسكون والإهمال في الّتلّقي في زمن الإن�ساء 
اإلى لحظة الّتفاعل الحيوّي والخاّلق بعد فترة من الزمن اأتاحت 
قراءة جديدة اأخرجت الرواية نف�سها من ال�ّسكونّية نحو الفاعلّية 
والإنت���اج)4(. ويظهر هنا دور اأفق التوقع الذي تحّدث عنه ياو�ص، 
وكي���ف اأمك���ن للوع���ي المتح���ّرك من لدن المب���دع نحو الق���ارئ اأن 
ي�سي���ر وفق خطوات تحّددها اآفاق الّتفكي���ر الإبداعي لدى المنتج، 
وتكمله���ا م���ا لدى المتلق���ي من تج���ارب ذاتّية، ت�سفي عل���ى الّن�ّص 
اأبع���اده الجمالّي���ة والفّنّي���ة والإبداعّي���ة، ب�سكل يحّدد موق���ع الّن�ّص 
ف���ي الحق���ل الأدبّي الأو�س���ع، وقد رب���ط ياو�ص ذل���ك باأهمية النظر 
في الأبعاد التاريخّية للن�سو�ص الإبداعية، ومنه كان ل بد للّن�ّص 
اأن يحتم���ل ق���راءات متع���ددة، بل اأن ي�ستدعي ذلك ف���ي اإطار ماهّية 
الن�ص الإبداعي التي تتطلب ذلك بالّتحديد، فهو اإن�ساني يخ�سع 
للتغي���ر والتبدل وال�ّسيرورة، مّما �سيعني اأن اإحدى مهّمات الإبداع 
اأن يدعو اإلى الكت�ساف، »اأي اكت�ساف للجديد في الحياة واكت�ساف 
وتربي���ة لل���ذات ومتع���ة)5(«. ول يكون ذلك بالّن�سب���ة اإلى ياو�ص اإل 

عندما تتم خلخلة اأفق الّتوّقع بن�ّص لم ُي�سَبق اإليه قائله.

اأم���ا اأي���زر فق���د اأف���رد خ�سائ����ص مح���ّددة للق���ارئ انطالق���اً م���ن 
اهتمام���ه بقطبي���ن للعم���ل الأدب���ي، وهم���ا القطب الفن���ي والقطب 
الجمالي، وعالقة كل منهما بمرحلتي الإبداع والتلقي، وما يمكن 
اأن ينت���ج عن ذلك من تفعيل للّن�ّص وتوليد لأبعاده الإنتاجّية عبر 
الّن����صّ م���ن جه���ة والتلّق���ي الجمال���ّي من جه���ة اأخ���رى)6(. فجاء 
اخت���الف اأي���زر ع���ن ياو�ص ف���ي اأن���ه اهتّم بالق���ارئ وح���ّدد مالمحه 
ّي، ومن���ه جاء الحديث ع���ن ق�سايا  ب���دءاً م���ن لحظ���ة الإنت���اج الّن�سّ
الأن�س���اق التوا�سلّي���ة بي���ن جانب���ي الإب���داع )المب���دع والمتلق���ي(، 
وه���ي ق�ساي���ا بنائّي���ة وزمنّية تت���م بوا�سط���ة تجميع اأج���زاء الن�ص، 
ور�س���د �س���روط التفاع���ل بينهم���ا)7(. ومن هن���ا يت�س���اءل اأيزر عن 
اأن���واع الق���راء ف���ي اأثن���اء حديث���ه ع���ن مفه���وم الق���ارئ ال�سمن���ّي، 
فهن���اك الق���ارئ المعا�س���ر والحقيقي والمّطل���ع والف���ّذ والمثالّي، 
وكله���ا تتح���ّدد بدرجة الّتطابق م���ع الوعي الإنتاج���ي لدى المبدع 
بح�س���ب قربه���ا اأو بعدها من قانونه الخا�ّص به، اأّما مفهوم القارئ 
المثال���ي فه���و م���ا ُيع���د ا�ستحالة بنيوي���ة لأّن اأهم ما ينبغ���ي فيه اأن 
يطاب���ق قانونه القانون الخا�ص بالموؤلف)8(. وهذا يعني اأّن تعّدد 
الق���راءات وتعّدد القّراء ينفي عن الّن�ّص البعد الواحد في التلقي، 
���ة به، تلك الطبيعة  ويجعل���ه اأق���رب اإلى الطبيعة الإنتاجية الخا�سّ
ذات الخ�سائ����ص الذاتّي���ة والفردّي���ة والّتاريخّي���ة والجمالّي���ة، اأم���ا 
ف���ي بي���ان البع���د الّتاأثي���ري للّن�ّص فق���د تّم���ت درا�ستها تح���ت اإطار 
المتع���ة الت���ي يقدمه���ا الّن����صّ لقارئ���ه، ب�س���كل ي�سبح فيه ه���و ذاته 
منتج���اً ل���ه، اأي اأّن الّن����صّ ي�سم���ح له باإظه���ار قدراته، اأّم���ا ما �سوى 
ذل���ك ف�سب���ب ف���ي ظه���ور المل���ل اأو الإرهاق لدي���ه)9(. وهن���ا تجدر 
الإ�س���ارة اإل���ى اأّن التلق���ي ل يتحّول اإل���ى اإبداع اأو ن����صّ اإنتاجّي اآخر، 
لأّن مفه���وم الإب���داع« يعن���ي اإن�س���اء قيم���ة جمالّي���ة م�ستقّل���ة، اإن�ساء 
�س���ور فّنّي���ة جديدة... اإل���خ. اأّما في ح���ال الّتلّق���ي فالأمر مختلف، 
اإذ اإّن المتلّق���ي، حت���ى في اأعل���ى م�ستوياته، ل يخل���ق اأّي جديد من 
حي���ث المب���داأ. اإّن اأق�س���ى ما يمك���ن الحديث عنه في ه���ذا المجال 
يغ���ة ال�ّسخ�سّية الّذاتّية  هو درجة ن�س���اط ا�ستيعابه وتعاطفه وال�سّ
الت���ي يمنحه���ا لل�س���ور المتلّقاة، والّتداعي���ات التي يثيره���ا التلّقي 
ف���ي ذهن���ه)10(...« وبذل���ك تظهر تداعيات الّتلق���ي بما تعك�سه من 
ا�ستجاب���ات وتفاعالت بتاأثيرات وم�ستويات تحّددها �سمات متعّددة 
مرتبط���ة بال�ّسخ�سّي���ات المنتِجة والم�ستقبلة ف���ي اآن، اإذ لكل منها 
ذاك الح�س���ور الفاع���ل والمنتج والدور الخا����ص الذي ينبغي عليه 

القيام به، انطالقاً من طبيعة التجربة الإنتاجّية نف�سها.
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1- الم�صطلح واندراجه في اللغة. 
ل مف���ّر ف���ي حياتنا - بمختل���ف جوانبها - من 
وترف���د  اللغ���ة  ترف���د  كلم���ات جدي���دة  ا�ستي���الد 
م���ع  كينون���ة متماهي���ة  اللغ���ة  بو�س���ف  الحي���اة، 
الحي���اة، اأكث���ر مّما هي وعاء له���ا ولوعيها، واأكثر 
مّم���ا ه���ي كينون���ة موازي���ة تعي����ص ف���ي مجراه���ا 
الم�ستق���ّل عن مج���رى الحياة. اإن تج���ّدد الحياة 
الماث���ل كّل لحظ���ة و�سانح���ة يفر�ص عل���ى اللغة 
تجدي���د ذاتها بم���ا ينا�سب تجّدد الحي���اة. واللغة 
كائ���ن ح���ّي ل ي�ستغني عن هيكل���ه الأ�سا�ص الذي 
جعل���ه كائن���اً يمار����ص الحي���اة؛ بمعن���ى اأّن اللغ���ة 
الحّية ل تعني اأن تطرح قوامها واإهابها الخا�ص 
ال���ذي جعلها لغ���ة م�ستقّل���ة، على طريق���ة تجّدد 
الخالي���ا ف���ي ج�س���د الإن�س���ان ال���ذي ي�سه���د كّل 
لحظة م���وت خاليا وتوليد خالي���ا؛ بل نفتر�ص 
حدوث ذلك في كنف الإهاب الخا�ص للغة الحّية 
بو�سفه���ا كينون���ة م�ستقل���ة بذاته���ا. اللغ���ة تلج���اأ 
اإل���ى مخزونه���ا الخا����ص لمواجه���ة م���ا ت�ستطيع 
اأن تواجه���ه م���ن م�ستجدات، وتلج���اأ اإلى نظامها 
���ة على  الداخل���ي ال���ذي يمّده���ا بقدرته���ا الخا�سّ
توليد ما يمكن توليده من خالياها الذاتية في 
عملي���ة المواجه���ة الم�ستمّرة؛ غي���ر اأّنها ت�سطر 
اإل���ى ا�ستع���ارة م���ا تحتاج���ه م���ن اللغ���ات الأخرى 
من اأجل ال�ستمرار في ممار�سة عي�سها الخا�ص 
بو�سفه���ا كينون���ة م�ستقّلة، واأي�س���اً بو�سفها بيتاً 

للكينونة بح�سب تعبير هايدغر.
وف���ي حياتن���ا المعا�س���رة الت���ي تج���رى بوتائر 
الت�س���ارع  مرّب���ع  غ���رار  عل���ى  ال�سرع���ة،  �سدي���دة 
ال���ذي يعن���ي اأن القفزة الأخيرة تع���ادل جميع ما 
جرى قبلها من قفزات، لجاأ مختلف اللغات اإلى 
اختزال مفاهي���م كثيرة �سمن مفردات داّلة على 
المفهوم؛ هي ما ندعوه اليوم بالم�سطلح، الذي 
يعن���ي ا�ستقاقه اللغوي العربي وجوَد توافق على 
جعل الكلمة ال�سطالحية تعني مفهومها الذي 
تحي���ل عليه، كما حدث ف���ي التوافق الذي جرى 
بموجب���ه ابت���داع اللغ���ة. م���ع تثبيت ف���ارق حا�سم 
ينتج الأزمة، والفارق ماثل في اأّن التوافق الذي 
ج���رى بموجبه ابتداع اللغة توافق ا�ستغرق زمناً 
طوياًل ُيقا�ص بمئات الأعوام في حّده التقديري. 
بينما ل يحتاج ا�ستعمال الم�سطلح المعا�سر اإّل 
اإل���ى اقتراحه مكتوباً اأو منطوق���اً، في معزل عن 

قبوله الجمعي اأو نبذه وا�ستبداله. 

2- توحيد الم�صطلح: 
يب���دو توحي���د الم�سطلح الق���ادم اإل���ى العربية 
م���ن اللغات الأخ���رى، اأو الم�ستولد من دواخلها، 
عملي���ة م�ستحيل���ة الإنجاز لأ�سب���اب عديدة تبدو 
اأ�سع���ب م���ن عملي���ة التوحي���د ال�سيا�س���ي العربي 
يمث���ل  ذل���ك عدي���دة  واأ�سب���اب  اإلي���ه.  المطم���وح 
بع�سه���ا في تعّدد م�س���ادر الم�سطلحات القادمة 
اإل���ى العربية م���ن اللغات الأخ���رى، بالتوازي مع 
تع���ّدد القراءات المعتمدة في كّل بلد لهذه اللغة 
اأو تل���ك. فالفرن�سي���ة لغ���ة واح���دة لكن يب���دو اأن 
المغارب���ة عموم���اً يقروؤونه���ا بطريق���ة مختلف���ة 
جزئّياً عن قراءتها في �سورية وم�سر ولبنان على 
�سبيل المثال. وهن���اك اأن�سطة المجامع اللغوية 
العربي���ة الت���ي تفتق���ر اإل���ى التاأثي���ر المرجّو في 
مختل���ف �سوؤون الحياة، بو�سفه���ا معنّية باقتراح 

مقاب���ل عربي لجمي���ع ما يطراأ عل���ى الحياة من 
الخ���ارج والداخ���ل، بم���ا ف���ي ذل���ك الم�سطلحات 
اأن�سط���ة  اأي�س���اً  وهن���اك  والنقدي���ة.  الفل�سفي���ة 
المترجمي���ن المحكومي���ن بمحدودية الّطالع، 
بالت���وازي مع حال���ة �ساملة من الغ���رور والتنّفج 
ال���ذي يجع���ل واحده���م يفر�ص م���ا يقترحه، في 
ظّل محدودية اّطالع���ه، م�سطلحاٍت �سّتى يبدو 
نحتها العربي مثيراً لال�ستغراب لدى مقارنتها 
بم���ا درج علي���ه الق���راء الع���رب م���ن التعاط���ي مع 
م�سطلح���ات مقترح���ة م���ن قب���ل، م�سطلح���ات 
جعلته���ا كث���رة تداولها بمنزلة الكلم���ة الرا�سخة 
ف���ي العربي���ة، على غ���رار الكلم���ات الأ�سا�ص التي 
ا�ستغ���رق التوافق على ر�سوخه���ا زمناً مديداً كما 

اأ�سلفنا.. 

3- ال�صياق والقرينة.
نفتر����ص اأّن اب���ن �سين���ا )الفيل�س���وف الرئي�ص( 
لم ت�ستغرقه الحي���رة وهو يقترح ا�ستعمال كلمة 
لكلم���ة  مقاب���اًل  العربي���ة  ف���ي  )التراذوقيدي���ا( 
التراجيدي���ا ف���ي اليوناني���ة. وو�س���ع اب���ن ر�س���د 
المدي���ح ف���ي العربية مقاب���اًل لف���ن التراجيديا، 
دعاه���ا  الت���ي  للكوميدي���ا  مقاب���اًل  والهج���اء 
م�سرحّي���و الق���رن التا�س���ع ع�س���ر ف���ي منطقتن���ا 
)كّمي�س���ة(. �سحي���ح اأّن التراجيديا ف���ي اأمثلتها 
التراثي���ة تج���ري ف���ي �سي���اق امت���داح الف�سائ���ل 
ف���ي  الكوميدي���ا تج���ري  واأّن  العلي���ا،  الإن�ساني���ة 
تن���اول المثال���ب وا�ستقباحه���ا والتحري����ص على 
َفّن���ي المدي���ح والهج���اء  ال�سخري���ة منه���ا، لك���ن 
ف���ي تراثن���ا العرب���ي يجري���ان في �سي���اق مختلف 
كلّي���اً عن فن���ون الفرج���ة الم�سرحي���ة التي تمنح 
التراجيدي���ا والكوميدي���ا مفاهيمهم���ا الخا�س���ة 

بهما. 
والعت���راف  الإق���رار  ي�سب���ه  م���ا  �س���وء  وف���ي 
با�ستحالة توحيد الم�سطلح العربي على الرغم 
م���ن كث���رة القوامي����ص والمو�سوع���ات المعا�سرة 
الت���ي ت�سعى اإلى عمليت���ي التوحيد وال�سبط في 
اإطار الم�سطل���ح النقدي وا�ستعمالته، ن�ستطيع 
الذهاب، مثلما ذهب اإلى ذلك الفيل�سوف الراحل 
اأنط���ون مقد�سي، اإل���ى اأّن ال�سي���اق والقرينة هما 
العامل الأ�سا�ص في ا�ستعمال الم�سطلح النقدي 
والفل�سف���ي و�س���واه، اأ�س���وة بم���ا فعل���ه الفال�سف���ة 
الع���رب القدماء الذي���ن لم يجدوا ف���ي ا�ستعمال 
الم�سطل���ح الموؤ�ّس����ص بالعربي���ة اأو الق���ادم اإليها 
م���ن اللغ���ات الأخ���رى اأيَّ مع�سل���ة؛ كان ال�سي���اق 
والقرين���ة هما الأ�سا�ص في عملي���ة اإنتاج المعنى 
خلّي���ة  وجعل���ه  تر�سيخ���ه،  ومحاول���ة  وطرح���ه، 

اأ�سا�ساً من خاليا اللغة.

4 - الم�صطلح ثمرة المعرفة. 
اأب���رز ما يجعلنا نلجاأ اإل���ى ا�ستعمال الم�سطلح 
الغرب���ي في مختلف المجالت اأّن اإنتاج المعرفة 
ي���كاد اأن يك���ون حك���راً عل���ى الغ���رب. وم���ن ينت���ج 
ت�سميته���ا.  ف���ي  الح���ّق  �ساح���ب  ه���و  المعرف���ة 
الم�سطل���ح ت�سمي���ة مقترح���ة لمفه���وم مبتك���ر. 
ولأّن الع���رب كّف���وا من���ذ زم���ن طوي���ل ع���ن اإنت���اج 
ا�ستعم���ال  اإل���ى  م�سط���رون  فه���م  المعرف���ة، 
م�سطلح���ات الآخرين الذي���ن ابتكروها لت�سمية 

هذا المفهوم اأو ذاك.

 اإنَّ ا�ستم���رار الحرك���ة ف���ي النق���د الأدب���ي ومناهج���ه 
ه���و ا�ستم���رار مواٍز لطبيع���ة الحياة المتغّي���رة مع تقدم 
الزم���ن، ولطبيعة الآراء النقدية الإن�سانية، لأنَّ النقد، 
مثله مثل العلوم الأخرى، يتغّير ويتطور. وعلى الرغم 
م���ن �سع���ود نج���م الدرا�س���ات اللغوي���ة في اأوائ���ل القرن 
الع�سري���ن، وتطور علوم اللغ���ة linguistique اإلى 
درج���ة اأ�سبح���ت البواب���ة الرئي�س���ة للم�ساري���ع النقدية 
الحديثة، فاإنَّ التاأثير العميق الذي كان لمدر�سة النقد 
الجديد في تيار النقد عموماً، وفي كونه يمثل عالمة 
طري���ق ب���ارزة ل يمكن تجاهله���ا اأو تخطيها، يجعل من 
التوق���ف عن���د ه���ذه المحط���ة النقدي���ة اأمراً مهم���اً في 
خارط���ة النق���د. ول �سّيما اأنَّ ه���ذا النق���د كان ا�ستمراراً 
لتيار النقد العالمي؛ اإذ كان “نتاج مزاج ثقافي اإن�ساني 
عام، وتطوراً لتراث الإن�سانية في النقد منذ اأفالطون 

واأر�سطو حتى القرن الع�سرين”)1(  
كان���ت ولدة ه���ذا النقد عل���ى ي���دي. اإزرا باوند، ثم ما 
لبث اأن كثر اأن�ساره وممار�سوه من الأدباء والنقاد؛ من 
اأمث���ال توما�ص �سترينز، و ت.����ص. اإليوت، واأرم�سترونغ، 
وريت�س���اردز م���ن بريطاني���ا، ث���م ران�س���وم، واآلن تي���ت، 

ووارين، وبروك�ص، وويمزات من اأمريكا.
وقد �سيطرت تعاليم هذا النقد على ال�ساحة النقدية 
العربي���ة م���ن الثالثيني���ات اإل���ى نهاي���ة الخم�سيني���ات، 
فكان���ت ف���ي اآن، امت���داداً لتجريبي���ة الفل�سف���ة الغربية، 
وتم���رداً عليها، ودعوة لالأخ���ذ بالمنهج العلمي، ورف�ساً 

لماديته، وثورة على الرومان�سية، وامتداداً لها.
اأ�صا�صيات النقد الجديد:

�سناع���ة الق�سي���دة: اأ�سب���ح ال�سعر �سناع���ة مع زعماء 
النق���د الجديد م���ن اأمثال اإدغ���ار اآلن ب���و، واإزرا باوند، 
وال�سع���راء الرمزيي���ن عموم���اً. اإذ راأى ه���وؤلء اأنَّ ال�سعر 
�سناع���ة ماه���رة تتطلب جه���داً وعماًل. ولي�س���ت اإلهاما ً 
�سرف���اً. ال�ساع���ر عن���د “ب���و” �سان���ع ماه���ر ي�ستح�س���ر 
ذكاءه لي�ستخدم���ه ف���ي فعالية تنظي���م الكلمات تنظيماً 
محّكم���اً ف���ي بنية اأدبي���ة نوعّي���ا، لأنَّ للق�سي���دة هند�سة 
عل���ى  والمحافظ���ة  به���ا،  والهتم���ام  اإقامته���ا،  يج���ب 

مقوماتها. 
لغــة ال�صــعر: ح���دد النق���اد الج���دد طبيع���ة اللغ���ة 
ريت�س���ادز  وي�س���رح  انفعالي���ة”  “لغ���ة  باأنه���ا  ال�سعري���ة 
المق�س���ود بالنفع���ال باأّن���ه “جمي���ع الأح���داث الذهنية 
الت���ي ت�سترع���ي النتباه بغ����صّ النظر ع���ن طبيعة هذه 

الأحداث”)3(.
وعندم���ا ي�س���ّر النقاد الجدد عل���ى اأنَّ ال�سعر مغرو�ص 
ف���ي النفعال، فهو من قبي���ل الإ�سرار على تحويل هذا 
النفع���ال اإل���ى عم���ل فن���ي ت�سبح في���ه ه���ذه النفعالت 
موؤث���رة في العمل الفني ال�سعري، وتتحول “رموزاً في 
الأ�سي���اء التي ت�ستثيره���ا”، وهذا يت�س���ل بطبيعة الفن 
“الال�سخ�ساني���ة« الت���ي اأكّده���ا النق���د الجدي���د، والتي 
تع���ّد م���ن اأه���م الأف���كار الكا�سفة ع���ن نظري���ة »المعادل 
المو�سوع���ي« عن���د اإلي���وت اإذ اإنَّ ال�سع���ر لي����ص اإطالق���اً 
ل�س���راح العاطف���ة، اإنم���ا ه���و ه���روب منه���ا، وينبغ���ي اأن 
ين�س���بَّ جه���د ال�ساع���ر كله ف���ي تحوي���ل اآلم���ه الذاتية 
ذات���ي«)4(. وكان  »�س���يء كون���ي ع���ام ل  اإل���ى  الخا�س���ة 
تحوي���ل النفع���ال هو الفك���رة الأ�سا�ص الت���ي ُبني عليها 
مفه���وم »المع���ادل المو�سوع���ي« بو�س���ف العم���ل الفني 
ذات���ه خلق���اً ناتج���اً م���ن تحويل النفع���ال عن���د ال�ساعر، 
اأ�سي���اء  ف���ي  الداخلي���ة  ال�ساع���ر  انفع���الت  ومو�سع���ة 

خارجية ت�سكل �سيغة لتلك النفعالت.
مو�صــيقا الق�صــيدة: كان العن�س���ر المو�سيق���ي من 
بين اأهم العنا�سر التي �سّدد النقاد الجدد على توفرها، 

والهتم���ام به���ا في �سناعة ال�سعر، وم���ن ذلك الت�سديد 
والفك���ر  التنظي���م  “خطاطي���ة  بو�سف���ه  الإيق���اع  عل���ى 
والوجدان التي بها يتجمع كل �سيء”، فال�سوت والوزن 
مت�سامنان في البناء الكلي للق�سيدة، ومو�سيقاها هي 
“نم���ط مو�سيقي م���ن الأ�سوات، ونم���ط مو�سيقي من 
المعان���ي الثانوي���ة للكلم���ات الت���ي توؤلفه���ا، واأنَّ هذي���ن 
النمطين هما �س���يء واحد ول ينف�سالن”)5(. وي�سدد 
النقاد الجدد على ما ُي�سمى مو�سيقا الكلمة التي “تنبع 
م���ن عالقتها بالكلمات ال�سابق���ة عليها، والتالية بعدها 
مبا�س���رة، وب�س���ورة غي���ر محددة، م���ن عالقته���ا ب�سائر 
�سياقه���ا”. وعندم���ا يربط “اإدغ���ار بو” بي���ن الق�سيدة 
والمو�سيقا، فاإنه يفعل ذلك ليوحي باأنواع النقاء الذي 
يطال���ب به ال�سع���ر لعّل “الروح تبلغ بالمو�سيقا وحدها 

تقريباً... اإلى اإبداع جمال خارق للطبيعة”)6(.
اأدرج���ه بع����ص  tensity: وال�س���ّدة عن�س���ر  ال�س���ّدة 
النق���اد الجدد، ول �سّيما اإليوت، في اأثناء تاأمالتهم في 
م�سكالت الق�سيدة، وتعني ح�سب تف�سيرهم “زيادة في 
الناحي���ة النفعالي���ة وتكثيفاً للنغم���ة”. ويلحق بمعيار 
ال�س���ّدة معي���ار اآخ���ر ه���و “اأهمي���ة الموق���ف الدرام���ي” 
الدرامي���ة  وبنيته���ا  “تركيبته���ا  اإل���ى  يع���ود  ال���ذي 
اللتي���ن تقوم���ان عل���ى ال�ستع���ارة، والمج���از، وتت�سم���ان 
بالمفارقة”)7(، وهذه �سفات اللغة ال�سعرية. واعتماد 
الق�سي���دة “الجديدة” عل���ى ال�ستعارة ين�سئ ما ُي�سمى  
باأكمله���ا  الق�سي���دة  اأج���زاء  ال���ذي ينتظ���م  “التوت���ر”؛ 
حت���ى يتحق���ق م���ا �سّم���اه ريت�س���اردز “الت���وازن الداخلي 

المتزامن “.
الع���ودة اإل���ى داخ���ل الن����ص: ع���اد النق���اد الج���دد اإل���ى 
التركي���ز عل���ى داخل الن����ص الأدبي في مقاب���ل الخارج، 
لك���ن الداخ���ل هن���ا لي�ص ال���ذات الرومان�سي���ة التي �سعر 
الرومان�سي���ون ب�س���رورة الع���ودة اإلى تاأكي���د قدرتها في 
مواجه���ة �سيطرة العلم، من ناحي���ة، واإخفاق العقل في 
تف�سي���ر الوج���ود والحقيقة، من ناحي���ة اأخرى، اإنما هو 
داخ���ل الن����ص الأدب���ي م�ستقاًل ع���ن ذات المب���دع. وهذه 
الدع���وة للع���ودة اإل���ى داخل الن����ص الأدبي ه���ي محاولة 
لالأخ���ذ بمنهج العلم وتجريبيت���ه، وللك�سف، في الوقت 
نف�سه، عن قدرات الموؤلف في عملية الإبداع. والعملية 
الإبداعي���ة، عموم���اً، ه���ي بح���ّد ذاته���ا، عملي���ة تنظي���م 
وتركي���ب للتجارب الإن�سانية �سواء اأجاءت من الداخل؛ 
م���ن الأر�سي���ف الذهن���ي لل�ساع���ر، اأم ج���اءت ع���ن طريق 
الإدراك الح�س���ي، فهي تقدم، في نهاية المطاف، �سكاًل 

جديداً ل عالقة له بذات المبدع.
اإنَّ مجم���ل ه���ذه العنا�س���ر الت���ي �س���ّدد النق���اد الجدد 
عل���ى الهتمام به���ا، وتطبيقها في �سناعة ال�سعر، توؤكد 
�س���رورة التاأني في لغة الن�ص الأدبي، والهتمام باأدبية 

الن�ص.
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دليل الناقد الأدبي.

المصطلح النقدي 
وإنتاج المعرفة

النقد الجديد
New criticism

 “أنا أفضل النقد الحاد من شخص واحد ذكي، على التأييد 

األعمى للجماهير”.

 )يوهانس كيبلر( 
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الث���ورّي  الكات���ب  ذاك  كنفان���ي  غ�س���ان 
الملت���زم، والمب���دع الج���اّد اله���ادف، حين 
اإل���ى  ���ى لك���م، وعائ���د  قراأن���ا ل���ه: م���ا تبقَّ
حيف���ا، ورجال تح���ت ال�سم����ص، واإبداعاته 
الأخ���رى ف���ي الق�سي���ة الفل�سطيني���ة، كنا 
كنفان���ي  غ�س���ان  ه���و  م���ن  تمام���اً  ن���درك 
المبدع الثائ���ر الجاد الذي نقروؤه بوعينا 
واإدراكاتن���ا كله���ا، لأن���ه، وه���و الأدرى بم���ا 
يكت���ب، ولمن يكت���ب، لم يكن ي�سم���ح اأبداً 
للحظٍة عابرة تف�سل القارئ عن كتاباته، 
وكان من���ذ حروف���ه الأول���ى، وحت���ى نهاية 
ما يمنحنا اإي���اه في كل مجموعة يربطنا 
ب�سميم���ه الموؤرق الح���اّد والجاّد معاً ذاك 

ب���ط الُمتاآلف، والمتمي���ز بحيث ي�سبح  الرَّ
الق���ارئ ج���زءاً حيوياً وفاعاًل من ن�سيج���ه وخ�سو�سيته 
الخالق���ة؛ كي���ف ل؟ وه���و الذي يوّج���ه فيما بع���د كّتاب 
الق�س���ة الق�سي���رة ال�ساعدي���ن عل���ى اأول درج���ات �ُسل���م 
الكتابة، ال�ُسلم المليء بالنزلقات الخطرة، وال�سقوط 
الفاجع، لو لم يح�سن واحدهم الدخول في هذا المجال 
م���ن بوابات���ه الواعي���ة، واإمكانياته الجي���دة يقول غ�سان 
كنفان���ي في مقالت فار����ص فار�ص »كتابات �ساخرة« تلك 
الت���ي كان ين�سرها في ملحق الأن���وار با�سمه الم�ستعار: 
م���ن المعروف اأن العمل الفن���ي، وعلى وجه الخ�سو�ص 
الق�س���ة الق�سيرة هو َعَمٌل ُينج���ُز الكاتُب ن�سَفُه ويترك 
الن�سف الآخر للقارئ، والبراعة الفنية هي اأن ي�ستطيع 
الكاتب، بطريقة غير ُمبا�سرة، اإعطاء القارئ المفاتيح 
ُه عل���ى اأبواب وطنه، ذلك الن�سف  الت���ي ت�ستطيع اأن َتُدلَّ
الآخر غير المكتوب في الق�سة«.... يكت�سفها القارئ اأو 

»يكتبها« في خياله... �ص19.
لق���د منحنا محمد دكروب ف�سحًة غايًة في الجمالية 
اخر الفذ من  والأهمية عندما قام بجمع ذاك الأدب ال�سَّ
مق���الت فار�ص فار����ص/ غ�سان كنفاني ف���ي كتاب يحمل 
العن���وان الم�س���ار اإليه، تق���ول: »اإذن، تحت قن���اع »فار�ص 
فار����ص« ه���ذا، كان غ�س���ان ينطلق على ه���واه يتحرر اإلى 
ح���ّد كبي���ر م���ن �سف���ة كون���ِه: غ�س���ان كنفان���ي المنا�سل 
ينتق���د،  والم�س���وؤول  الملت���زم  الحزب���ي  الفل�سطين���ي 
وينك���ر، وي�سخ���ر، ويتم�سخ���ر، ويف�سح ويك�س���ف الزيف �� 
ف���ي الفن وف���ي الموقف ��� بم���ا لم يكن ليتي���ح لنف�سه اأن 
يكتب���ه تح���ت خيم���ة ا�سم���ه المع���روف... فتظن���ه انزلق 
عل���ى ه���واه الف���ردّي المح����ص، ولكن���ك اإذا تابع���َت ه���ذه 
اخ���ر »فار�ص  ال�سفح���ات ممعن���اً، ومتذوقاً، ت���رى اأنَّ ال�سَّ
فار����ص« يلت���زم باأعل���ى درج���ات الأمانة للخ���ّط الن�سالي 
ان كنفاني«...  الفكري ال�سيا�سّي، والفني خ�سو�ساً، لغ�سَّ
ه���ذا التكثي���ف الت�سوي���ري ال���ذي و�سعن���ا في���ه محم���د 
دك���روب اأم���ام لوحات وجدان وفكر غ�س���ان كنفاني يفتح 
���ة ننفذ من خالله���ا اإلى عالم  لن���ا بواب���اٍت معرفيَّة مهمَّ
ذاك المبدع الخالد غ�سان.. قالها عدنان كنفاني �سقيق 
غ�س���ان، و�سقي���ق نب�سي وفك���ري هذا المول���ع باللقطات 
ة المخب���اأة بعناي���ة فائق���ة في  ���ات الف���ذَّ الن���ادرة، والغيبيَّ
ذاك���رة الزم���ان فاجاأن���ي بثقت���ه المطلقة بكت���اب لغ�سان 

قّدمه اإليَّ في اتحاد كتاب فل�سطين؟
تن�س���ّب مقالت الكتاب على نقد ح���ّي �ساخر، وموجع 
تج���اه ق�سايا الثقافة، وتعطي لكل ذي حق حقه، فتمنح 
المب���دع الفذ نقاوَة دمعته���ا للقارئ والمتاأثرة بما اأبدع، 
وتك�س���ف بحميمية ماهرة ما اأنتجه الآخر غير المبدع، 
وتوّجه���ه لك���ي ي�سب���ح فيما بع���د مبدعاً حقيقي���اً. وظل 
فار����ص فار�ص/ غ�س���ان كنفاني طوال �سفحاته الالذعة، 

ه ن�سي���ر الأفكار الكادحة المبدعة،  وه���و ال�ساخر الموجِّ
عاليك الذين �ساأبداأ  ول���و كان الإبداع فيها م���ن نتاج ال�سَّ
منه���م لأنه اأن�سفهم عب���ر الدهر كما اأن�سفهم د. يو�سف 
عالي���ك ف���ي الع�س���ر الجاهل���ي  خلي���ف ف���ي كتاب���ه: ال�سَّ
ال�س���ادر عن دار المعارف بم�سر.. لق���د اأعاد لهم غ�سان 
العتب���ار بقوة، لأنه كتب عنهم بقوة ال�سمير واأن�سفهم 
في كلمات �ستظل في ذاكرة الزمان اأبداً: »يقول غ�سان/ 
فار����ص فار����ص في مقالت���ه عنهم/ ����ص124: »اإنني اأوؤمن 
ب���اأن الطريق���ة الأج���دى لدرا�س���ة الأو�س���اع الجتماعية 
القبلي���ة في الجاهلية و�س���در الإ�سالم هي في مالحقة 
عالي���ك،  ال�سَّ خلَّفه���ا  الت���ي  المذهل���ة  ���ة  ال�سعريَّ الآث���ار 
فه���وؤلء كان���وا، بالفعل، يمثل���ون حركة التم���رد الثوريَّة 
عل���ى البن���اء الطبق���ي والعرق���ي والجتماع���ي للقبيل���ة، 
وبالتال���ي، فنحن ل ن�ستطيع اأن ناأخذ �سورة عن الحياة 
الجتماعي���ة لع���رب يعي�س���ون باطمئن���ان داخ���ل الجه���از 
التقلي���دي للقبيل���ة، والذين كانوا ي���رون فيه نموذجاً ل 
���ُه الباط���ل )ول النقد(... من هنا ففي راأي غ�سان:  يم�سَّ
عالي���ك كان���وا ال�سمي���ر الح���ّي وال�سجاع  اأن �سع���راء ال�سَّ
للثورة، وطالئع حركات تقدمية من ناحية ومن ناحية 
اأخ���رى، فعل���ى ال�سعي���د الفن���ي فالم�ساأل���ة اأخط���ر م���ن 
عاليك اأول  ذل���ك بكثي���ر: لق���د كان ه���وؤلء ال�سع���راء ال�سَّ
ظاه���رة للفل�سف���ة الوجودية ف���ي التاري���خ«... في لقطة 
بارع���ة اأخ���رى، ي�سعن���ا غ�س���ان كنفان���ي/ فار����ص فار����ص 
اأم���ام مفارق���ات مذهل���ة ف���ي بع����ص الترجم���ات العربية 
ومنها كتاب �سليم���ان عبد اهلل �سليفر »�سقوط القد�ص«، 
يقول غ�سان: في اأخطاء ترجمته: اإن الخطاأ لي�ص خطاأ 
الموؤل���ف الأمريك���ي، ال���ذي يبدو اأن���ه يعرف جي���داً ا�سم 
كل زق���اق ف���ي القد�ص فل�سطي���ن، ولكنه خط���اأ المترجم 
العرب���ي الذي ل يعرف اأنَّ JERICHO هي »اأريحا« 
الت���ي تقع اإل���ى غرب البح���ر الميت في ال�سف���ة الغربية 
ولي�س���ت »جر����ص« الت���ي تق���ع اإل���ى �س���رق نه���ر الأردن في 
�سم���ال ال�سف���ة ال�سرقي���ة يتاب���ع غ�س���ان: »انظ���روا اإل���ى 
ه���ذه العبارة المده�سة الت���ي ينقلها المترجم عن ل�سان 
الموؤل���ف ال���ذي ينقله���ا ب���دوره ع���ن ل�س���ان اأح���د زعم���اء 
التي���ارات ال�سهيوني���ة المتطرف���ة: »اإذا كان ل ح���ق لن���ا 
ف���ي الجلي���ل وجر����ص، ف���اأيُّ حق لنا ف���ي حيف���ا اأو عكا؟«، 
يق���ول غ�س���ان: اإن هذه العب���ارة ل معنى له���ا وتعد بهذه 
ال�سياغة اأ�سبه بحزورة اأو نكتة اأو على الأكثر نبوءة لأن 
الجلي���ل محت���ل منذ ع���ام 1948 مث���ل حيفا وع���كا، وهما 
مدينت���ان تقع���ان في الجلي���ل، اأما جر�ص فه���ي لم ُتحتل 
)بع���د( وتق���ع في ال�سفة ال�سرقية ����� اإن هذه الجملة هي 
ف���ي الأ�سل: »اإذا كان ل حق لنا في الخليل واأريحا، فاأيُّ 
حق )في حيفا وعكا؟«.. هكذا �سارت الجملة �سحيحة، 
لأن معناه���ا ال�سيا�سي الأ�سلي يدور حول »حق اإ�سرائيل 

ع���ن  ولي����ص  الغربي���ة،  ال�سف���ة  �س���م  ف���ي 
»ح���ق« اإ�سرائيل في �س���م الجليل الذي هو 
م�سم���وم من���ذ 48 فكفان���ا اهلل �س���رَّ ال���ذي 
ل الخليل اإل���ى جليل، ويح���ّول اأريحا  يح���وِّ

اإلى جر�ص!!...
ف���ي محطت���ه ال�ساع���ر والمه���رج يكت���ب 
غ�س���ان: »ي���ا اإله���ي ك���م ه���ي قديم���ة �سنعة 
ال�سعر في عالمنا العربي... اأكاد اأقول اإننا 
نولد م���ن اأرح���ام اأمهاتنا عل���ى القافية!!« 
للمالح���م  »اإن  يق���ول:  المالح���م  وع���ن 
اأ�سالي���ب غريب���ة ف���ي الو�س���ول  ال�سعري���ة 
اإل���ى العال���م: اإلي���اذة هوميرو����ص، و�سل���ت 
بع���د األ���ف �سن���ة، مالح���م اأوغاري���ت نك�سها 
مح���راث بالم�سادفة، جلقام�ص جاءت فقط في اأوا�سط 
الق���رن الما�س���ي، بع���د نوم���ة ا�ستغرقت اأكثر م���ن اأربعة 

اآلف �سنة!
يتاب���ع غ�سان/ فار�ص: »قلُت لنف�س���ي: ماذا فعلت هذه 
المالح���م للنا�ص؟ ل���و كان ال�سعر ي���وؤكل لما وجدت في 
الوط���ن العرب���ّي، منذ اأربع���ة اآلف �سنة �� جائع���اً واحداً ��� 
ل���و كان ال�سع���ر �سالحاً لكانت باري����ص ووا�سنطن مربط 
خيلن���ا. ولك���ن ال�سع���ر ل يمك���ن اإل اأن يك���ون واح���داً من 

اأمرين: وعياً اأو اأفيوناً!!
في محطة م���ا من الكتاب يتحدث فار�ص/ غ�سان عن 
كت���اب ذيل الأ�س���د لموؤلفه )اأو موؤلفت���ه( دوروثيكوفيني 
والكت���اب بمجمل���ه تقييم �ساخر لبريطاني���ا الغائبة بال 
عظم���ة... يقول غ�سان: »اأروع من كتب عن الإنكليز هو 
»دونكان�سباي���ت« الذي قال ذات ي���وم: »اإنني اأعرف لماذا 
ل تغ���رب ال�سم����ص ع���ن الإمبراطوري���ة البريطاني���ة، اإن 
اهلل �سبحان���ه وتعال���ى ل ياأتم���ن اأّي اإنكلي���زي بعد حلول 
العتم���ة«!! وكان تعلي���ق غ�س���ان ال�ساخر عل���ى ف�سل من 
المق���ال: في���ا �س���الم ك���م ه���و �سحي���ح ه���ذا الو�س���ف اإذا 
اأخذناُه على محمل رمزي، بمعنى اأن الظالم هو فر�سة 
الل����ص لل�سرقة، اأّي اأنَّ التخل���ف هو فر�سة ال�ستعماري 
للنه���ب!!! يذك���ر محمد دك���روب اأن اآخر مق���ال لفار�ص 
فار����ص ن�سرت���ه ال�سي���اد ف���ي 16 تم���وز 1972م.. وغ�س���ان 
اغتي���ل �سب���اح 8 تم���وز 1972م، اأي اأنَّ المق���ال ن�س���ر بع���د 
اأ�سب���وع م���ن الغتي���ال. المق���ال كان بعن���وان: »ملحم���ة 
المعزاي���ة والذئب« وفيه حديث مبا�سر غا�سب وموثق، 
�ساخ���ر وج���دي حت���ى العظ���م، ف���ي المقارنة بي���ن بع�ص 
اإ�سرائي���ل،  داخ���ل  الفل�سطينيي���ن  الفدائيي���ن  اأعم���ال 
والمج���ازر المتوا�سلة التي ارتكبتها وترتكبها اإ�سرائيل 
ردود  ف���ي  وق���راءة  الع���رب  وكل  فل�سطي���ن  �سع���ب  �س���د 

ال�سحافة الأمريكية والغربية على هذه وتلك.
كاأن غ�س���ان تنب���اأ، هن���ا، ب���اأن المخاب���رات الإ�سرائيلي���ة 
غ�س���ان  اأنَّ  ل���و  كم���ا  اإلين���ا  ُيخي���ل  ب���ل  تغتال���ه،  �س���وف 
كت���ب مقالت���ه الغا�سب���ة ه���ذه بع���د اأن مزق���ت ُمتفج���رة 

المخابرات ج�سده«.
بالحي���اة  الناب�س���ة  القتحام���ات  ه���ذه  وبع���د،  والآن، 
والمتداخل���ة بن�سيجه���ا الموج���ع بين ما ق���راأت وكتبت، 
وم���ا منحن���ا غ�س���ان في كتاب���ه المثي���ر... ف���اإن �سيئاً في 
م���ن  لأنَّن���ا جميعن���ا  يغادرن���ا،  ول  فين���ا  ي�سك���ن  غ�س���ان 
ن�سي���ج فل�سطين الدام���ي.. ذاك الن�سي���ج المتوارث عبر 
���ة اأقاني���م ثالث���ة قدرن���ا  الأجي���ال... دم وانبع���اث وحريَّ
اأن نحمله���ا كاأكفانن���ا عل���ى اأكتافنا ونم�س���ي اإلى الن�سال 
عبره���ا لأن طري���ق الن�س���ال والحري���ة يم���رُّ عب���ر بوابة 

الموت.

اخرة فارس فارس في كتاباته السَّ
اخر هو غسان كنفاني في فلسفة النقد السَّ

ملف النقد ، وأال نفعل 
ً
 “النقد أمر نستطيع تفاديه بسهولة، بأال نقول شيئا

، وأن نكون ال شيء”. 
ً
شيئا

)الفيلسوف أرسطو(

يب���دو ال�سط���ر الثان���ي في الرحل���ة اأكثَر 

اأخ���ذاً بالأ�سب���اِب، واأده����َص مج���رى حي���ن 

ي���ذوب الثل���ُج ؛ وي�سب���ح بالإم���كان ال�سير 

بعيداً، والنهر المتماوج اأكثر اأّبهة ومدى 

و�سحي���ٌح اأّن الّدف���ق رم���ى ف���ي ال�سط���ر 

الأّول بذرت���ُه، ك���ي يكتمل الم�سع���ى رق�ساً 

 ، اللغ���ويَّ ال�س���رح  واأع���ّد كعادت���ه  و�س���ذى 

و�ساب���ط اإيقاع �َسِل�ٍص، وجوازات، وزحافات 

يد �سانحة  ل تخل���و من ر�سد وبي���اْت تت�سّ

ف���ي �سدر البي���ِت، ُتثي���ر مفاتنه���ا الإبحار 

بعي���داً ف���ي الأفق المفت���وح عل���ى المعنى، 

فت�سيْء 

وال�سرد على عجل يتاأّخر طالعه مقدار 

�سح���ًى، فُيثي���ر غب���اَر تباطئ���ه ك���ي ُيخفي 

وجهَتُه وخطاْه 

والثان���ي منهم���ك بتدّب���ر م���ا يكفيه من 

الكلم���ات ُقبي���ل بلوغ الخ���ّط الأحمِر، عند 

فوات الق�سد.

وال�ساع���ر - وارث ه���ذي الأر�ص - يريد 

المطل���َق، ظّناً منه باأّن الفجَر هناَك جلّي 

اأكثَر، خارج �سور عرو�ص ال�سعْر 

�سبهَته���ا  تغ���ادر  حي���ن  مثي���ر  الرق����ص 

الكلم���اُت فتوج���ز، حّت���ى يقت�س���ر الإن�ساد 

ل  الخط���وِة،  بوق���ِع  الإح�سا����ص  عل���ى 

ا�ستع���ذاَب ال���درْب وُرع���اف النه���دة حي���ن 

يفي�ص القلْب 

وعثور العابر بين ال�سكب وغيم الحانة 

تلك على ال�ّساراْت 

اأذن  ف���ي  الهام����ص  الن�س���اد  بع����ص 

المرت���اِب - اإذا ا�ستبدل���َت النقر بنقر اآخَر 

- يوم�ص اأكث���ر في ال�سطر الثاني فتذّكر 

مو�سيقاَك، تذّكر عطر اللحظِة تلَك اأوان 

المفت���اح  بحوزت���ك  اأّن  ا�ستذك���ْر   .. تح���بُّ

الآَن، فاألِق ع�ساْك.

الشطر 
الثاني
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�ست واأربعون دقيقة بعد الرابعة
كيف كان حالك هذه الليلة

يا �سديقي؟
هل ت�سللت خفية 

اإلى جنح الديجور.. وتدثرت بالغياب؟
اأم ارتديت اأحالمك بياقٍة مفتوحة؟

ورتبت غرة �سعرك 
قبل المبيت؟

هل حفرت على كبد الفجر �سالة بال و�سوء
اأم قراأت تراتيل البعث الأخير؟

باهلل عليك اأخبرني 
كيف كانت اأنفا�سك

تمت�ص عتيق رائحتي على و�سادتك 
وكيف كان األم مخا�ص الذكريات 

التي اأينعت على الأفول؟
وكيف كانت اآثار عناقي العتيق

على مفارق اأ�سلعك اليتيمة؟
يا �سديقي الجميل 

يا ق�سائد الأمم الأولى
و�سلوات ع�ستار المجيدة

يا طيف التكوين
�ساأكف عن ثقب خا�سرتك 

بالقبالت
�ساأكف عن ترك اأحمر �سفاهي

على عنق ليلتك الم�سمومة
و�ساأخلد للبكاء

نعم 
البكاء الطويل الممتد منك اإليك
اإلى جبروت الع�سق في تفا�سيلك 

واإلى وجهك الأ�سعث الق�سمات
فاهداأ يا طوق القحوان على عنقي

اأنا الليلة اأعلن عن هدنة
اأرمم فيها �سوتي المبحوح

وق�سائدي المبعثرة 
وبوح ال�سوق على خفقي

لأغم�ص اأجفان القلب العارية من كل �سيء
اإل منك

فلت�سبح على خطوط النداء
ولت�سبح متلب�ساً بي حد الجنون

 شعر: خديجه محمود فراج

بوح عاشقة

�ــض اإهــداًء لــروح االأديبة  كتبت هــذا النَّ
المبدعة دعد حداد 

وذلــك بعد اأن اّطلعت علــى كامل تجربتها 
ال�صعرية.
يتوُه بين حروِفها الغمو�ُص

تفّرَد �سمٍت على م�سمِع الكبار.
غزالٌة تقفُز ين ال�سعر والم�سرح 
تبّث الخياَل والغرابَة، والعجب 

زرقاُء يمامٍة 
تت�سّوُف انقرا�َص الب�سر

 في )الهبوط بمظّلٍة مغلقة(1
ل تعيد الكلمات بل تخلقها 
 تحت عينيها، وبين اأنامِلها 

يخ�سُع الخطاُب
تراوُد اللغَة عن نف�ِسها 

تواعد الموَت �سّراً علَى الرحيل 
ت�سعُد �سّلماً مو�سيقّيا؛

وتتدحرج من اأعاله 
ت�سبه نف�سها في ا�ستقالل جنوني

ل ت�سافر اإلى المكان، بل فيه 
تتبُع �سوءاً خلف الأكمة 

 وبين النحت، والر�سم،
 والعزِف، وال�سعر،
تنزف ال�سلوات   

ُتفّجُر نبعاً للجديد
تطارد اللحظات 

تقب�ص عليها في مخابئها
دعد �سّيدة الو�سل، والف�سل

ربيبة الأحالم
�سديقة الليِل والمطر،

واللفافات، واأعواد الثقاب 
على �ساعتها ي�سبط الوقت برَدُه

يتعّلُم اندثار المواعيِد والقبل 
يتوهُج في الليِل مع الحيرِة والمو�سيقا 

باأ�سابع مرتجفة تهزُّ �سراوة الزنزانة 
اأنا دعُد اأخرُج من نف�سي 

مروراً بكهفي؛
 و�سوًل لل�سجر

قبل الوداِع الأخيِر
 انهمار الذكريات 

طفولِة ال�سم�ص؛
نوار�ص الحرّية؛

والأ�سداف، 
وما فيها من محاٍر واأ�سئلة 

وطوق الحزن المك�سور باأ�سرار الإيقاع؛
جنادب الروح تثب من هزائمها 

اأنا دعُد اأدعوكم اإلى عزلة الجبل
كي نهدر الآلم 

نلفظها من الأعمق،
نرميها من الأعلى؛

ننفيها اإلى الأبعد 
اأدعو ال�سم�ص للنظر اإلى ُعّباِدها،

والقمَر للتاأّمِل في تحولته 
اأنا دعد 

في ال�ّسلم اأرى �سبَح الحرب 
يرمي الحياة بالويالت

يكبر الأطفاُل م�سكونيَن بالخوف 
والّرمل ير�سُب في الأعماق

ف� )اأبكي من �سّدة ال�سعر( 2؛
والألم 

اأنطلُق ر�سا�سًة غيَر طائ�سٍة 
اأمهُر دَم الُجناة 

ِبحّد �سّكيٍن جارح 
ورحيٍق م�سموم 

اأنا دعد
)امراأة ل م�سير لها( 

)تكتب فوق غيمة
)تعرف اأكثر من الوقت عن الدوران 

اأكثر من الحجر عن ال�سقوط 
اأكثر من الحب عن الح�سن 

اأكثر من المحطة عن الوداع 4
 )�ساعرة ال�سعلكة والأنوثة ال�سر�سة( 5

)الجميلة النائمة( 6
اإليها ُيهدى )جبل الزنابق( 7 

هي دعد
ترى ما ترى

ربيعاً ورماداً ودمارا
حياتها �سبه حلم 
موتها حلم كامل

تهرع م�سرعة نحو الال�سيء
دعد هي الكتابة ب�)تفّجر ال�سرايين( 8 

)ال�سجرة التي تميل نحو الأر�ص( 9
رّبة المفردات، وال�سور، 

 والخطوات ُت�سّطُرها 
على درب الحب الموح�ص الطويل 

 
الإحالت:

* دعد حّداد : �شاعرة �شورية من الالذقية 
عا�شت بين 1937 و 1991و هي �شوت متفّرد في 

تاريخ ال�شعر ال�شوري الحديث.
1 عنوان اإحدى م�شرحياتها ال�شعرية و لها 

م�شرحية اخرى بعنوان )العي�ص مّر(
2 عنوان اإحدى مجموعاتها ال�شعرية 

3 مقبو�ص من اإحدى ق�شائدها 
4 و�شف الناقدة �شوزان علي لل�شاعرة 

5 و�شف الناقد محمد مظلوم لل�شاعرة 
6 و�شف الروائية  �شمر يزبك لل�شاعرة 

7 ا�شم رواية ل�شمر يزبك اأهدتها لل�شاعرة 
8 و 9 عناوين مجموعات �شعرية لدعد حداد 
و لها اأي�شًا )ت�شحيح خطاأ الموت( و)ك�شرة 

خبز تكفيني(
و)ثمة �شوء( مجموعات �شعرية؛  

ن�سيم ال�سوِق بلغهْم �سالمي

وما باح  الل�ساُن من الكالِم

لهم في كِل نب�ٍص من فوؤادي

راِم حنيٌن مثل جمٍر في �سِ

 وناٌر زاد جذوتها اتقاٌد

اإذا هّبْت تباريُح الِهياِم

فتثملني خمور ال�سوق حتى

كاأن لها دبيباً في عظامي

�سموخي ل يدانيِه �سموٌخ

ويكفيني اأكون من ال�ساآِم

اأنا ليلى التي هامت بقي�ٍص

وقد �ُسغفْت بِه دون الأناِم

اأنا ليلى ولم اأحنْث بوعٍد

�ساأبقى ما حييُت على الدواِم

اأراقبُه يطوُف بحلِك ليٍل

اإذا ما جاء من حوِل الخياِم

فاأنت الوهُج في قلبي تجّلى

واأنت �سياُء عيني في الظالِم

اإذا ما هّل طيفك من بعيٍد

كاأن البدر في ليِل التماِم

فمحبوبي يعاتبني ويق�سو

ويدنو ثم يغرُب من اأمامي

يعاتبني اإذا ما غبُت ق�سراً

وما زال الم�سّر على خ�سامي

ت�سافينا وبع�ُص الهجر ودٌّ

وقد عدنا اإلى عهِد الغراِم

يرفرُف خافقي  فاإذا التقينا

ويحملني اإليِه كاليماِم

فيغدو القلُب طفاًل في يديِه

ول يقوى على ُمّر الفطاِم

نثرُت لكم حروفي فاقبلوها

لأن عبيرها م�سُك الختاِم

دعد حّداد
يتوه بين حروفها الغموض

نسيم الشوق

ما بين قافيتي وعذب بياني
ب�سماُت اإبهامي على الأزماِن

اأبحرُت ما بين الطرو�ِص م�سافراً
ومع الخيال رفيق دربي الثاني

ورفعُت اأ�سرعة المعارف اأبتغي
علماً يالم�ص مهجتي وبناني

قد كدُت اأغرق بالمعاني طالباً
طوق النجاة اإذا التقى ال�سداِن
هو ذا الكتاب فمن ي�سامر وحدتي

اإلَّك من يجلو ُدجى اأ�سجاني
حّلقُت بين �سطوره وكاأنني

طير يغني في ريا�ص الباِن

اأبحرُت في اأعماقه م�ستك�سفاً
ما كان مكنوناً من المرجاِن
فقراأُت عن ق�س�ص الغرام مالحماً
واأخذُت اأ�سردها بال كتماِن
كم ق�سٍة ُكتبت لع�ساق ق�سوا          
موتاً ب�سيف ال�سوق والحرماِن

حاولُت اأن اأرقى الثريا طارقاً
باب المعارف دّره اأعطاني

لما كتبُت على النجوم ق�سيدتي
بحثت خيوط النور عن عنواني

درُر المعارف

 من دروس الحياة إذا الحظت ان رجال اإلطفاء شعر
ً
ستتعلم كثيرا

ال يكافحون النار بالنار.  

)وليام شكسبير(

قصيدتان
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 شعر: مديحة باراوي- ألمانيا

 شعر: زوات حمدو

 شعر: جهاد سليمان

شعر: فائزة القادري
مياد الهوى

في عيِد ميالِدي تر�صُّ ُعطوَرها
فوقي قواريُر الوفاِء وريُحها

ماُرها اأنا ُمهرٌة تهفو اإلى ِم�سْ
يْقتاُدها وعلى الدواِم ُجُموُحها

و�ْسَو�ْسُت اأوَل ن�سمٍة �سيفيٍة
لُيقيَم ماأُدبَة الموا�ِسم َبوُحها

وكتبُت فوق الَورِد اأ�سئلَة ال�َسذا
ِحيُحها ليُمرَّ في باِل ال�سباِح �سَ

اأنا �سمعٌة �َسرَق اللَهيُب قواَمها
وَتناثرْت فوَق الأماكِن ُروُحها

لي ُظلُّها ُتهدي الِجباُل اإذا َدَنْت
�سم�ٌص المغيِب فهْل َتغاُر �ُسفوُحها

ُعُب ِحْفُظها اأنا اآيٌة للحِب َي�سْ
وَتغيُب عْن ِذْهِن البياِن �ُسروُحها

ُكلُّ الأناِجيِل التي َطالْعُتها
ما غاَب عْن كفِّ ال�َسالِم َم�ِسيُحها.

مديَحة
َنى، ُفوؤاِدَي َهْل َتَرى الُمْتَعُب الُم�سْ

ُب بالَغراِم ُجرُوَحْه َي�ْسِفي الُمَعذَّ
وَقراأُت َما اأملَْت َعلّي َقريَحتي

و�َسكْبُت ُكلَّ َق�ساِئدي الَم�سُموَحة

و�َسغلُت ُكلَّ الأُِم�سياِت ِبَده�َستي
حَتى ا�سَتَحالْت َليلَتي اأُ�سُبوَحْه

�ِسْعري اأنا لِلذاِهبيَن اإلى الُعال
ِج�سٌر وبع�ُص َمقاِطعي اأُرُجوَحْة

وِر َق�سيدٌة ِا�سمي على َمرِّ الُع�سُ
ُعنواُنها قاَل: الَجماُل َمديحه

رخُة الَعربّي في اآلِمِه لي �سَ
دوَحْة وَرنيُم اأطياٍر ُهناَك �سَ

ُخوِر اإذا اأ�َسْرُت َتَكلمْت مُّ ال�سُ �سُ
وَترنحْت �ُسمُّ الِجباِل َطريَحْه

ال حدود لحبي
الورد لو زار حقلي ينت�سي طربا

بالظل باللون بالعطر الذي ان�سكبا
بالكرم يقطر خمراً من عرائ�سه

 قد كان يوماً على اأغ�سانها عنبا
في غوطة ال�سام غا�ست بالتراِب يدي 

تيمماً وعلى وجهي بدت حلبا
ما لل�ساآم تروم الدفء اإن �سحبت

عني غطاء المدى وا�ستعذبته اأبا
لكل ع�سفورٍة ولهى مددت يدي

وقد اأباح لها قلبي بما َعِجبا
�سعري اإلى النهر يم�سي مثل �ساقية

يقتادها الماء في غنج واإن تعبا

اأُِكنُّ للنا�ص حباً ل حدود له
ول اأريد لهذا المنتهى �سببا

قلبي الكبير وروحي والذي بهما
طيٌف تجلى ف�سبحان الذي وهبا

اأنا ال�صندباد
اأنا ال�ِسْندباُد َع�ِسقُت ال�َسَفْر

ي الَخطْر اأُ�ساِفُر بعَد اأقا�سِ
ولي في كلِّ درٍب �َسبيٌل

بَح كلُّ �سبيٍل َقمْر لُي�سْ
على عهِد هذا الوفاِء �َساأبَقى

لأني الموا�ِسُم عنَد الَثَمْر
اأعدُّ ُخطاَي ُقَبيَل اْنِطالقي

لكي ل َتناَم َعليها الُحَفْر
لبرلِيَن ُوجهُة وْجهي وقلبي

ُهنا في دم�سَق فاأيَن الَمفّر
يقولوَن حّلْت عليِك زيار

ُة هذا المقاِم الجميِل الأَغْر
وبعَد �ِسنيٍن تعوُد اإلّي

ترانيُم روحي وُبعُد الَنظْر
اإذا ما �ُسِئلُت عن ال�ساِم حّنْت

فلي ِعنَد كلِّ بيٍت اأَثْر
با في َخيالي يُمُر �َسريُط ال�سِّ

وْر ولي ِعنَد ُكلِّ ُدريٍب �سُ
فكْم مْن ربيٍع يمرُّ ببابي

وَي�سرُب قبَل حلوِل الَمطْر

َتموُت الَم�سافُة َفوَق ُخطاَي
وَنْحوِي ُي�ساِفُر َطيُر ال�َسَفْر

بَر الوُجوِد ُدرو�ساً اأَُعلُِّم �سَ
لَينهَل مْن َدمِع َعينِي الِعبْر

بعد حين
اأَيْكُتبني ُحبي �َسذاً في �ُسُطوِرِه

وُي�سِعُفني َقلبي لأْكُتَب عن ُحبي
ْت من الَهمِّ َثوِبها اأَنا امراأٌة َقدَّ

ْت عليها َناِئباٌت من الَكْرِب وَمرَّ
اَء َوْجهي وُمهَجتي َكَنرج�َسٍة َبي�سَ

ِب َفاُء َندى الِودَياْن في ُذرَوِة الِخ�سْ �سَ
يَفٍة اإذا ال�َسرُق واَفاني َفهْل مْن َو�سِ

ٍة ِمثلي ُتلَِوُح في الَغرِب على ِقمَّ
َع�ِسقُت ِبالدي َوردًة اإثَر َوردٍة

اإذا كان بي ناُر الْمِحبِّ َفما َذنبي
َيَروَن ِبوْجهي ُغوطَة ال�َساِم �َسْمَحًة

وِعطَر ُزهوِر اليا�سميِن على َجنبي
ًل َكَتبُت لكِل النا�ِص �ِسْعراً ُمَنزَّ

اِء مْن ُمدِن الَربِّ مْن الِقَمِة ال�َسمَّ
ُلعي اأُُحُب باأنفا�ِسي بقلبي، واأَ�سْ

تُنوُء ِبِثْقٍل اإذ تُمرُّ على َدرِبي
َم�َسيُت على �َسوِك الَزماِن َفزاَدني

ِمن الحبِّ ما َعّرى الُفوؤاَد َعن الُلبِّ
بُر العا�ِسقيَن َقْد انَتَهى برُت و�سَ �سَ

ِة الًقلبيْن َقْلباً َعلى َقلِب اإلى َلمَّ

ٍ أحبُّ بالدي وردًة إثر َوردة

نحن الذين قلوبنا في الما�سي
كالعيِد؛  ما�ٍص نحو �سهِل تغا�سي 

العيُد األواُن الم�ساعِر،  طيُفه 
قلٌب كقلبي جامٌع وبيا�سي 

العيد اأ�سواٌر ت�سمُّ كنوَزها،
زيتوُن حرفَي في لغاِت ريا�سي 

العيُد طفٌل، لو نقوُل لطفلنا :
الحبُّ اأنَت، لك العيون اأرا�سي 

العيُد نا�سي اإن تنا�سيُت الّنوى
وال� »كلُّ عامي« في الّندى الفّيا�ِص

العيُد حلمي، قربه والملتقى 
�سيٌف خفيٌف لحظة الإغما�ِص 

في العيد ما في الحزن، من مو�سوره
ر الإيما�ِص يهوي الجماُل مك�سَّ

العيد فجٌر حطَّ فوق قبورهم 
ليريَق دمعَي واليقيَن الّرا�سي

والعفو اإذ ي�ستلُّه من غمده 
غينة بال�ّسالم الما�سي هزم ال�سّ

العيد

ماذا على الم�ستاق األ يغرما؟!
ويذوب من �سوق واأل ياأثما

ماذا عليه وقد تقاطر قلبه؟!
في �سوق من يهواه األ يندما

خرها الهوى من اأول الدنيا لآ
دين ن�سلي با�سمه كي ن�سلما

من يرحم المجنون في �سكراته؟!
اأحلى على الم�ستاق األ يرحما

لهام ميزان لهفته يميل ل�سالح الإ
ي�سرق في الحدائق مي�سما

م�ستاقة لجناب �سحرك لهفتي
فتعال نبحر في الغرام لننعما

مجنونة بك اأ�ستعيدك حرقة
منها جناني ت�ستحيل جهنما

ما لي �سوى عينيك في حجريهما
وجهي على عر�ص الق�سائد عرما

ميقات اأ�سواقي مواعيد اللقا
وجموحنا والكل ي�ساأل من هما؟!

مو�سقت اأ�سعاري على اأنغامها
واإذا ر�سيتك في ال�سراحة معلما

مرني اأطعك فكل جارحة هنا
اتخذتك من دون البرايا ملهما

من اأنت؟! كيف عبرت؟! كيف �سلبت؟!
كيف ن�سبتني لك؟!كيف غافلت الحمى؟!

ميدان روعتك القلوب فلذ بها
واحفظ لنف�سك في حماها منتمى

ما كان قلبي في طريقك يهتدي
اإل وقد �سلى عليك و�سلما

�سّبي رحيقِك في دمي وتوّهجي

وتاألّقي قمراً بغيِر تبّرِج

وتعّلقي وتَر الفوؤاد كنغمٍة

بكماَء قد حاكت ْثغوَر بنف�سِج

اأهواِك ما يهوى الخريُف �سفرجاًل

كم مّرًة �ساأذوُب حّتى تن�سجي

نيراُن قلبي اآكالٌت اأ�سلعي

وبها وقوفك وقفة َ المتفّرِج

يا ن�سمًة واأدْت عوا�سَف مهجتي

ك�������وني �س��������������فيني لل��������������������ّزماِن الأب�����������هِج

ب�����������������رٌد و ق��������������ل�������������بي يا حبيب���������������ُة م�������غزٌل

فخذي �سراييني خيوطاً وان�سجي

قيٌظ  و روحي يا حبيبة �سجرة

فتظّللي واإلى �سمائي فاعرجي

األٌق ربيعي اإْن تفّتَح وردُه

مّري بِه ، اأو عانقيِه واأّرجي

عقلي وقلبي في هواِك تخا�سما

وتعاتبا حّتى �سباحي الأبلِج

ل العقل ُ ير�ساِك الن�سيَب مَن الهوى

و�سواِك قلبي ل يوّد ويرتجي

وم�سيُت اإْذ قلبي ، كمثِل فرا�سٍة

ت�سري اإلى موٍت بنوٍر ُمرهِج

والكل 
يسأل من 

هما

سفرجلة

شعر  يكفي أن تدق الباب أو تطل بوجهك من النافذة ال حاجة بك إلى 

اللف والدوران 

)شارلوت جراي( 

 ل اللحن يح�سرني 

والحرف يزدحم على وتر 

الق�سيدة باكيا 

ل بحر لي

ول �ساطَئ للقوافي 

وبذاكرة مثقوبة اأعيد ترتيب 

الماآ�سي 

دمعة على خد الق�سيدة

** 

 يا قد�ص يا وجعي

 يا وجع الحروف

 تن�سد فحولة الخراب بيننا

غدروك يا قد�ص 

وباعوك في �سوق النخا�سة 

كالعبيد

ن�سفوك من خارطة التكوين من 

اأ�سل الحكاية

** 

قم وانتف�ص 

يا اأيها الراقد في خزي وعار

قم وانتف�ص 

واكتب و�سيتك الأخيرة

كالملح في جرح الوريد ل 

يداويه الرقاد 

قم وانتف�ص

كمثل الطير يخرج من تحت 

الرماد

ل�ست اآخر ال�سهداء

نحن اأبناء البداية

ل ولن تدركنا النهاية 

 شعر: جدعة أبو فخر

القدس
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بالنسبة للعالم فإنك مجرد شخص، لكنك بالنسبة لشخص ما قد قضايا وآراء/أخبار

تكون العالم كله

 )براندي سايندر(.

 كتب: د. عاطف البطرس

ق���ال ال�ساع���ر ر�س���ول حمزات���وف: عندما دخلنا معه���د غوركي لالإب���داع كنا نحو 
مئ���ة، وبعد المتحانات والتح�سيل المعرفي تخرج منا �ساعر واحد وب�سعة كتاب 
م�س���رح، والأكث���ر روائي���ون، والمجم���وع ل يتج���اوز الع�س���رة، اأم���ا بقي���ة المئ���ة فقد 

اأ�سبحوا نقاداً. 
اأم���ا الدكتور �س���الح ف�سل فقد اأح�سى، على مدى التجرب���ة العربية في النقد، 
150 ناق���داً خ���الل تاري���خ النق���د العربي القدي���م والحديث. 50% منه���م في القرن 
الهج���ري الرابع، و25% في القرن الع�سرين، والباقي على امتداد القرون الواقعة 

بين القرن الهجري الرابع والقرن الع�سرين. 
راأي���ان متناق�س���ان، والتناق����ص لي����ص ب�سبب الخت���الف الجغراف���ي اأو الثقافي، 

واإنما ب�سبب موقع كل من اأ�سحاب الراأيين. 
حمزات���وف �ساع���ر، وه���و منح���از بطبعه للجن�ص ال���ذي اأبدع في���ه، و�سالح ف�سل 
ناق���د م�سه���ود ل���ه يمتل���ك كل المقوم���ات والموؤهالت الت���ي تخوله لحم���ل اللقب، 

تاأ�سي�ساً وثقافة واإنجازاً. 
اأحده���م ق���ال: الناقد هو �ساعر اأو روائي اأو قا�ص فا�سل، بعد اإخفاقه في الإبداع 
تح���ول اإل���ى النقد، وكاأن النقد لي�ص ل���ه عالقة بالإبداع، اأو كاأنه لي�ص ن�ساً اإبداعياً 

على ن�ص اإبداعي؟!
�سحيح اأن ال�سعر يحتاج اإلى موهبة اأكثر مما يحتاج اإلى جهد، والرواية تحتاج 
اإلى جهد اأكثر من حاجتها اإلى الموهبة، ولكن اإذا فقدت الموهبة تراجعت اأهمية 
الجه���د، والعالق���ة بينهم���ا كما �سورها الناق���د البلغاري اإيفري���م كرانفيلوف على 
ال�س���كل التالي: الموهبة )1(، والجهد )0(، فاإذا اأ�سفنا ال�سفر اإلى يمين الواحد، 
اأ�سبحت النتيجة ع�سرة، ثم �سفر جهد اآخر، ت�سبح النتيجة مئة. وهكذا.. اأما اإذا 

حذفنا الواحد )الموهبة( فالنتيجة �سفر. 
المقارنة بين الناقد وال�ساعر اأو الروائي اأو القا�ص، تنطلق من اأ�س�ص مغلوطة، 
فكل نوع اأدبي يتطلب مهارات مختلفة عن مهارات النوع الآخر، وما هو مزية في 

ال�ساعر لي�ص نق�ساً في الناقد. 
فلل�سع���ر اأ�س����ص ومقومات ووظائف تختلف عن اأ�س�ص النقد ومكوناته ووظائفه، 

اإذا اتفقنا على م�ساألة الموهبة والجهد )الثقافة(. 
يحتاج الناقد في عمله اإلى ثقافة مركبة متعددة اأ�سا�سها فل�سفي نظري، وعملي 
تطبيق���ي يتعلق بتاريخ الجن����ص الذي يت�سدى لنقده، بينما ل يحتاج ال�ساعر اإلى 
الك���م والتن���وع الثقاف���ي نف�س���ه. �سحيح اأن���ه كلم���ا زاد المن�سوب المعرف���ي لل�ساعر 
تعم���ق �سع���ره، واغتنى وتنوع. اأما الناق���د فهو اأكثر احتياجاً اإل���ى الإلمام، بمعارف 
متنوع���ة )حواري���ة المعارف( اإ�سافة اإل���ى الفل�سفة، فهو بحاجة اإل���ى علم النف�ص، 
والتاري���خ والجغرافي���ا والبيولوجي���ا، والأنثروبولوجي���ا، وحت���ى الفيزي���اء )عل���م 
الحرك���ة(. فكلم���ا ازدادت معارف���ه وتنوع���ت اغتن���ت عدته، فهو مطاَل���ب بالطالع 

على معارف متنوعة ت�ستدعيها طبيعة النقد بو�سفه فعالية اأدبية مركبة. 
م���ن حي���ث الن�س���اأة، الن����ص الإبداعي /الق�سي���دة مث���اًل/ اأ�سبق ف���ي الظهور من 
الن�س���اط النق���دي المتعل���ق به���ا، وهذا ال�سب���ق الزمن���ي ل يعطي اأف�سلي���ة لل�ساعر 
عل���ى الناق���د، ولكن ل بد من تراك���م اإبداعي للنوع، كي ي�ستطي���ع الناقد ا�ستنباط 
القواني���ن العامة للن�سو�ص وتعميمها. وهي عملية �سديدة الدقة والخطورة، قد 
تحي���ل الناق���د اإلى م�ستبد تح���دد اآراءه ذائقت���ه ومرجعياته الثقافي���ة والمعرفية. 

فهو منحاز اإليها بال�سرورة، والذائقة اأ�سا�ص الحكم لكنها لي�ست كله. 
وال�س���وؤال الإ�سكالي هو: ه���ل تحدد الن�سو�ص قواعدها )اأ�سولها(، اأم النقاد هم 

الذين ي�ستخل�سون ذلك؟!
مم���ا ل �س���ك فيه اأن الأحكام ت�ستنب���ت من الن�سو�ص، والن�سو����ص نف�سها تفجر 
حدوده���ا، را�سم���ة م�سارات جديدة. ومهمة الناق���د اأن يكت�سف وينّمط وي�ستخل�ص 

هذه المتغيرات والنزياحات، في العالقة بين الثبات والتغير. 
قلن���ا: اإن النقد الأدبي وثيق الرتباط بالفل�سف���ة، والفل�سفة متعلقة بالم�ستوى 
الح�س���اري الثقاف���ي الجتماع���ي، لذل���ك كان النقد اأق���رب اإلى الفك���ر الجتماعي 

والعلوم الإن�سانية. 
م���ن هن���ا يمك���ن اأن يتج���اوز �ساع���ر ف���ي الأط���راف �سع���راء المرك���ز، كم���ا اأنه من 
الممك���ن اأن ينب���غ �ساع���ر في قرية �سغي���رة فيده�ص العالم باإنتاج���ه ال�سعري، هذا 
الحتم���ال يتزاي���د م���ع تطور و�سائل الت�س���ال، بينما ل يمك���ن اأن يت�سكل ناقد في 
تل���ك القري���ة، لأن النقد يحتاج اإل���ى م�ستوى ح�ساري ثقاف���ي اجتماعي اآخر، فهو 

اإنتاج معرفي مديني، ل يوفره اإل مجتمع متقدم. 
المعار�س���ة بي���ن الن�ص )الإب���داع( والنقد، بمعن���ى اآخر بين ال�ساع���ر اأو الروائي 
والناق���د، ل تقوم اأ�ساًل، ب�سبب اخت���الف الفعالية وعدم الت�ساوي الكمي والنوعي 

في مقومات كل منهم وموؤهالته ووظائفه. 
يبق���ى النق���د فعالي���ة اإبداعية، فك���م اأحيا النق���اد ن�سو�س���اً، وكم حجب���وا اأخرى، 
والناق���د لي����ص و�سيط���اً بي���ن المب���دع والمتلق���ي، واإنم���ا ه���و مب���دع اآخ���ر، ومع هذا 
فالم�ساأل���ة تتعل���ق بم�ستويات التلقي، والظ���روف المو�سوعية للتوا�سل، فثمة من 
يقول: )ل يمكن لناقد اأن يحجب نور ال�سم�ص في الن�سو�ص، كما اأنه ل يمكن اأن 

يبعث النار من الرماد(. 
عندما يقترب النقد من العلم، يتراجع دور الذاتية فيه، ول تقوم عملية نقدية 
دون ذات تمار�سه���ا، لأن العملي���ة الإبداعية نق���داً ون�سو�ساً هي عملية توا�سل بين 
اأرواح ولي�س���ت قواني���ن ريا�سي���ة، وغاية النق���د اإ�سدار حكم قيمة عل���ى الن�سو�ص، 
هذا الحكم ل يمكن اأن يكون خارج المعيار، والمعايير ي�سوغها النقاد ويعممونها 

وي�ستنتجونها ويعيدون اإنتاجها، ا�ستناداً اإلى الن�سو�ص.

هل الناقد كالِمسّن 
يشحذ وال يقطع؟!

اأقام فرع القنيطرة لتحاد الكّتاب العرب بالتعاون مع المركز الثقافي العربي في ح�سر، 
وبرعاية كريمة من اّتحاد الكّتاب العرب ممّثاًل برئي�سه الدكتور محّمد الحوراني مهرجاناً 
اأدبّي���اً احتف���اًل بذكرى تحرير القنيطرة ورفع العلم خّفاق���اً في �سمائها، وذلك يوم الخمي�ص 

23 حزيران 2022م بح�سور ر�سمّي واإعالمي و�سعبّي.
ا�ستهلَّ الدكتور جمال اأبو �سمرة رئي�ص فرع القنيطرة لتحاد الكّتاب العرب كلمته باإ�سداء 
التحّية لروح القائد الخالد حافظ الأ�سد ولأرواح ال�سهداء ثم الوقوف دقيقَة �سمٍت اإجالل 
لأرواحه���م الزكّي���ة، تالُه ترديد الن�سي���د العربّي ال�سوري، ثّم تحّدث ع���ن اأّن الن�سال بالكلمة 
يج���ب اأن يت���الزم مع الن�سال بال�س���الح فكالهما مكّمل لالآخر، مبّين���اً اأّن الأدب ال�سردّي كان 
خير موّثق لما مّرت به �سورية، وتمرُّ به اليوم في حربها �سّد قوى الظالم والتكفير واأدوات 
الكي���ان ال�سهيون���ي الغا�س���ب، متطّلعين اإل���ى تحرير الج���ولن المحتّل واإعادت���ه اإلى ح�سن 
الوط���ن، ف�س���ّور الأدب بطولت جي�سن���ا في تحرير القنيطرة، و�سم���ود الأهالي في الجولن 

وتم�ّسكهم باأر�سهم وهوّيتهم،  وبثَّ الأمل في النفو�ص.
وتح���ّدث راع���ي الحتف���ال الدكت���ور محم���د الحوران���ي ع���ن رمزّي���ة ه���ذه المنا�سب���ة 
ومكانته���ا ف���ي قل���وب ال�سورّيي���ن عموم���اً والمثّقفي���ن تحدي���داً، وراأى ف���ي اإقامتها في 
ح�س���ر ر�سال���ًة للمثقفين ليكونوا عل���ى مقربة من جبل ال�سيخ الأ�س���ّم، يتطّلعون دوماً 
اإل���ى الج���ولن، فيك���ون حا�سراً ف���ي اأقالمهم وبي���ن اأوراقهم مالزم���اً لتوثيق بطولت 

جي�سنا في تحرير الأر�ص في الما�سي والحا�سر.
ًة و�سعراً، بم�سامين وطنّية تعك�ص عمق  بع���د ذل���ك قّدم الأدباء الم�ساركون اإ�سهاماتهم ق�سّ
النتم���اء، واله���ّم الوطن���ي الكبي���ر، وتر�سم الأمل بع���ودة الجولن اإل���ى �سورية عزي���زاً كريماً، 
ف�س���اًل ع���ن توثيق بطولت جي�سنا ب�سورها الفردّية والجماعّية، وما تتعّر�ص له �سورية من 

حرب اإرهابية ظالمة.
�س���ارك ف���ي المهرج���ان كّل م���ن الأدب���اء والنّقاد: فلك ح�سري���ة �� ريا�ص طبرة ����� د. اأحمد 
عل���ي محّم���د ����� د. ريم���ا الدياب �� توفيقة خ�سور ����� محمد الحفري �� ح�س���ام خ�سور �� من�سور 

حاتم �� نداء ح�سين �� اإينا�ص الطويل �� قمر الطويل �� ر�سيق �سليمان �� غ�سان حورانية.
وت���ال الم�س���اركات الأدبّية والنقدّية عدٌد من الكلمات والمداخ���الت التي اأّكدت مكانة هذه 
المنا�سبة، و�سكرت للقائمين على المهرجان اإقامته في ح�سر، هذه المدينة ال�سامدة التي 
قّدم���ت ال�سه���داء وت�س���ّدت للكي���ان ال�سهيوني، وقد اأث���رت هذه المداخ���الت الحفل، ومّهدت 
لم�ساري���ع ثقافّي���ة وعد به���ا رئي�ص التحاد من مث���ل اإقامة الور�سات الأدبّي���ة، واإهداء المركز 
مئات العنوانات ال�سادرة عن الّتحاد، ورعاية المواهب ال�ساّبة... وقد توجه الم�ساركون اإلى 
موق���ع عين التين���ة حيُث ا�ستلهموا معاني ال�سمود، يحدوه���م الأمل بعودة الجولن المحتّل 

اإلى ح�سن الوطن.

تقدي���را ًلجه���ود الأدب���اء والباحثي���ن الكب���ار وتقدي���راً لدوره���م الثقاف���ي والأدب���ي ف���ي 
�سوري���ة، ق���ام وف���د م���ن اتح���اد الكتاب الع���رب برئا�س���ة الدكتور محم���د الحوران���ي رئي�ص 
التح���اد بزي���ارة محافظ���ة طرطو����ص، ب���داأت الزيارة بق���راءة الفاتح���ة عل���ى روح ال�ساعر 

والباحث المفكر الكبير حامد ح�سن في قرية )حب�سو( منطقة الدريكي�ص.
�سم الوفد ُكاًل من ال�سادة: الأديب توفيق اأحمد نائب رئي�ص اتحاد الكتاب العرب في 
�سوري���ة رئي�ص تحرير �سحيف���ة الأ�سبوع الأدبي وع�سوي مجل�ص التحاد الأديبين فايزة 
داود  وغ�س���ان كام���ل ونو�ص، وال�سادة اأع�ساء هيئ���ة المكتب الفرعي لتحاد الكتاب العرب 
ف���ي طرطو����ص ال�ساع���ر منذر يحي���ى عي�س���ى والقا�ص والروائ���ي ح�سن اإبراهي���م النا�سر 

وال�ساعر ب�سام حمودة.
وف���ي رح���اب ال�سريح في قري���ة »حب�سو« تذكر الوف���د اإ�سهامات الراح���ل الكبير حامد 
ح�سن في تاأ�سي�ص فرع اتحاد الكتاب العرب في طرطو�ص ورعايته لم�سيرة ال�سعر والأدب 

والفكر والح�سور الجتماعي الالفت خالل القرن الما�سي.

م���ن اأج���ل مزيد م���ن التوا�سل المهني والثقافي والإن�سان���ي زار وفد من اتحاد الكتاب 
الع���رب ف���ي �سوري���ة؛ الروائ���ي وال�ساعر اأحم���د يو�سف داود ف���ي منزله الكائ���ن في قريته 
)تخل���ة( التابع���ة لمدين���ة الدريكي����ص ف���ي محافظ���ة طرطو����ص اطمئنان���اً عل���ى �سحت���ه 

واأحواله و�سحة زوجته )اأم اأ�سامة(.
تراأ����ص الوف���د الدكت���ور محم���د الحوران���ي رئي����ص اتح���اد الكت���اب الع���رب ف���ي �سوري���ة 
وب�سحب���ة الأدي���ب توفيق اأحمد نائب رئي�ص اتحاد الكت���اب العرب رئي�ص تحرير �سحيفة 
الأ�سب���وع الأدب���ي وع�س���وي مجل����ص التح���اد الأديبي���ن فائ���زة داود وغ�سان كام���ل ونو�ص، 

والأدباء منذر يحيى عي�سى وب�سام حمودة وح�سن اإبراهيم النا�سر.
كان���ت جل�سة عام���رة بالمودة والح���وار المفيد في مختل���ف �سوؤون الثقاف���ة وال�سيا�سة 

والحياة.

زار وف���د م���ن التحاد موؤلف من الدكتور محم���د الحوراني رئي�ص التحاد وتوفيق 

اأحم���د نائب رئي����ص التحاد ورئي�ص تحرير جريدة الأ�سب���وع الأدبي، والأديبين فائزة 

داوؤد وغ�سان كامل ونو�ص، والأدباء منذر يحيى عي�سى وح�سن اإبراهيم النا�سر وب�سام 

حم���ودة القا�سة وال�ساعرة دعد اإبراهيم بمنزله���ا في مدينة طرطو�ص اطمئناناً على 

�سحته���ا واأحواله���ا الأ�سري���ة والمعرفي���ة، وتميز اللق���اء بكثير من ال���دفء والحترام 

لم�سيرة الأديبة دعد.

 مهرجان أدبّي 
احتفـااًل بذكـرى 
تحـرير القنيطرة

زيارة ضريح الشاعر والباحث المفكر الكبير حامد حسن 

زيارة الروائي والشاعر أحمد يوسف داود

زيارة القاصة والشاعرة دعد إبراهيم

تعزية
 رئي�ص اتحاد الكتاب العرب واأع�ساء المكتب التنفيذي واأع�ساء مجل�ص التحاد واأع�ساء التحاد يتقدمون بخال�ص العزاء 
م���ن الباح���ث الدكت���ور عبد اهلل ال�ساه���ر ع�سو مجل�ص التحاد بوفاة �سقيقه، راجين المول���ى اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته 

وي�سكنه ف�سيح جناته، ويلهم اأهله وذويه ال�سبر وال�سلوان.

اإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون
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أخبار و نشاطات  الغيرة في الحب كالماء للوردة قليله ينعش وكثيره يقتل

 )سوفاج(.

�سم���ن خط���ة اتح���اد الكت���اب الع���رب في 
لكت�س���اف  ال�سب���اب  جي���ل  م���ع  التوا�س���ل 
و�سقله���ا  عليه���ا  والإ�س���اءة  اإبداعاته���م 
وال�سحي���ح،  الالئ���ق  بال�س���كل  وتقديمه���ا 
ا�ست�س���اف ف���رع الالذقي���ة لتح���اد الكت���اب 
الع���رب مجموعة من ال�سباب �سمن )نادي 
الأدب���اء ال�سب���اب- اأ�سدق���اء اتح���اد الكت���اب 
الع���رب( وا�ستم���ع اإل���ى نتاجاته���م الأدبي���ة 
واآرائه���م ومقترحاته���م، حي���ث �سي�ساركون 
ف���ي الأن�سط���ة والفعالي���ات الت���ي �سيقيمها 

الفرع خالل العام.
وتاأتي ه���ذه الخطوة �سمن م�سار يطمح 
التح���اد اإل���ى ا�ستكمال���ه بال�س���كل الأمث���ل، 
ال�سباب���ي  لإع���ادة تفعي���ل العم���ل الثقاف���ي 
المب���دع الخ���الق عل���ى امت���داد الجغرافي���ا 

ال�سورية، ليتجلى باأبهى حلله واأرقاها.

باقة من 
المبدعين 

الشباب في فرع 
الالذقية

�س���ارك الدكت���ور محم���د الحوراني رئي����ص اتحاد الكت���اب العرب 
وبع����ص ال�سادة اأع�ساء المكتب التنفيذي واأع�ساء مجل�ص التحاد 
بح�س���ور حفل تاأبين العالمة الراح���ل الدكتور مروان المحا�سني 

في مكتبة الأ�سد الوطنية بدم�سق ظهر الأربعاء 2022/6/15. 
وبح�س���ور اإعالم���ي ور�سم���ي و�سعبي كبير تتال���ت فعاليات حفل 
التاأبين الذي اأقامه مجمع اللغة العربية بدم�سق تقديراً لم�سيرة 
الراح���ل المحا�سن���ي العلمي���ة الحافل���ة بالفك���ر والمعرف���ة، والتي 
�سهدت محطات مف�سلية في �سون اللغة العربية وتعريب العلوم.
وتخل���ل حف���ل التاأبي���ن عر����ص فيل���م وثائقي ت�سم���ن لمحة عن 
حي���اة المحا�سني ال���ذي ق�سى ُجّل �سنوات حيات���ه في خدمة اللغة 
العربي���ة اإ�سافة اإلى عر�ص لإنجازاته الطبي���ة والعلمية والعربية 
والمراكز التي تبواأها والجوائز التي نالها داخل �سورية وخارجها 

وموؤلفاته الكثيرة.
واأك���د وزي���ر التعلي���م العال���ي والبح���ث العلم���ي الدكت���ور ب�س���ام 
اإبراهي���م ف���ي كلم���ة راعي���ة الحف���ل الدكت���ورة نج���اح العط���ار نائب 
واأ�ست���اذاً  اأن الراح���ل المحا�سن���ي كان باحث���اً  رئي����ص الجمهوري���ة 
جامعي���اً وطبيب���اً جراًحا بارعاً ورئي�ساً لمجم���ع اللغة العربية منذ 
عام 2008 حتى وفاته وكان له اهتمام خا�ص بتعريب الم�سطلحات 
الطبية والعلمية م�ستفيداً من اإتقانه عدداً من اللغات الأجنبية.

كم���ا ا�ستعر����ص رئي����ص مجم���ع اللغ���ة العربية الدكت���ور محمود 
بالعط���اء  الحافل���ة  العلمي���ة  الراح���ل  �سي���رة  كلمت���ه  ف���ي  ال�سي���د 

والإنج���ازات الت���ي حققه���ا للمجمع من خالل تروؤ�س���ه العديد من 
اللج���ان العلمي���ة والطبية ف���كان اإن�ساناً يتحلى باله���دوء والتزان 

وال�سبر والأناة في معالجة الأمور وبالرفق واللين في التعبير.
رئي����ص جامع���ة دم�س���ق الدكت���ور اأ�سام���ة الجب���ان بين ف���ي كلمة 
الجامع���ة اأن الراح���ل المحا�سني كان قامة علمية ووطنية وواحداً 
م���ن رج���الت العل���م والفك���ر ف���ي �سوري���ة والوط���ن العرب���ي واأح���د 

العالمات الفارقة في جامعة دم�سق.
واأ�س���ارت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة م�سوح في كلمة اأ�سدقاء 
الفقي���د اإل���ى اأن الراحل الكبير كان معين���اً معرفياً ل ي�سق له غبار 
محر�س���اً عل���ى النظر اإل���ى اأبعد من ال���دللت المبا�س���رة للكلمات 
و�سب���ر اأغوار الم�سطلحات الأجنبي���ة وتفكيكها وتحليلها لتقريب 

مدلولتها من الأذهان.
ال�سط���ي  اإي���اد  الدكت���ور  العربي���ة  اللغ���ة  مجم���ع  ع�س���و  ونق���ل 
ف���ي كلمت���ه ر�سائ���ل ط���الب الفقي���د م���ن مختل���ف ال���دول العربي���ة 

والأجنبية الذين اأ�سادوا بخ�ساله النبيلة واأخالقه الحميدة.
وا�ستعر����ص الباح���ث الدكت���ور �سام���ي المبي����ص ف���ي كلم���ة اآل 
الفقي���د حديثه معه خالل جل�ساتهم الطويلة حول مدينة دم�سق 
ف���ي زمنه���ا الجمي���ل وذكريات���ه الملونة ف���ي اأزقتها وع���ن عالقاته 
ب�سخ�سي���ات تاريخي���ة عرفه���ا ع���ن قرب وتاأث���ر بها كثي���راً، و�سغفه 

باللغة العربية حتى لحظات عمره الأخيرة.

اأق���اَم ف���رع دم�س���ق لّتح���اد الُكّت���اب العرب بالتع���اون مع 
رابط���ة اأدباء �سوري���ة، مهرجاناً ثقافياً اأدبي���اً وفنياً، وذلك 

يوم الثنين 13 حزيران 2022.
افتت���َح المهرجان د.اإبراهيم زعرور رئي�ص الفرع، وقّدَم 

الأ�ستاذة ر�سا ح�سين التي اأدارت المهرجان.
�س���ّم الجان���ب الأدب���ّي ن�سو�س���اً م���ن اأجنا����ٍص متنّوع���ة 
ة الق�سيرة، بينم���ا تخّللت الإلقاء  كال�سع���ر والنثر والق�سّ

اأنغام الغيتار. 
وف���ي الجان���ب الفنّي، ق���ّدم الفنانون اأغنيتي���ن يعّبرون 

بهما عن حّبهم وانتمائهم اإلى الوطن الحبيب �سورية.
الفنان���ة  قّدم���ت  فق���د  كبي���ر،  ن�سي���ب  للفن���ون  وكان 

الت�سكيلية �سدرة المنتهى الحبال منحوتات قّيمة.
وتخّل���ل المهرجان مداخ���الت من بع�ص الأدب���اء اأثرِت 

المهرجان، واأ�سافْت اإليه مالحظات مهّمة وثمينة.
كم���ا ا�ست�س���اف المهرج���ان ال�ساع���ر محم���ود اإبراهي���م 
الجميل���ي م���ن الع���راق ال�سقيق، وع���دداً كبيراً م���ن الّنقاد 
والأدب���اء وال�سعراء والّنق���اد الفّنيي���ن والإعالميين، وفي 
الخت���ام كّرم د.اإبراهيم زعرور جمي���ع من اأ�سهم في نجاح 

هذا المهرجان.

ف���ي ف���رع حم����ص لتحاد الكتاب الع���رب، وبح�سور جمهور من الأدب���اء والأ�سدقاء والمهتمين بال�س���اأن الثقافي تم اإ�سهار 
الن���ادي الثقاف���ي ال�سباب���ي لتحاد الكتاب العرب الذي ي�س���ّم مجموعة من ال�سباب الموهوبين ف���ي المجالت الأدبية عامة 
م���ن �سع���ر وق�س���ة وم�سرح ورواية ودرا�س���ات نقدية بهدف تنمية مواهبه���م ودفعهم باتجاه الطريق الأدب���ي ال�سحيح وتبني 

التحاد لهذه المواهب.
بداي���ة تحدث���ت ال�ساعرة اأميمة ابراهيم رئي�سة فرع حم�ص لتحاد الكتاب العرب عن الغاية والهدف من النادي ال�سبابي 
وع���ن اأهمي���ة الم�سابق���ات الأدبية لل�سباب وما تفرزه من مواهب واعدة وعن �س���رورة الهتمام بال�سباب فهم اأمل الم�ستقبل 

الذي نعّول عليه.
ورحب���ت بال�سي���دة ال�ساع���رة لينا حمدان القادم���ة من طرطو�ص كي ت�سارك ف���ي الجل�سة الأولى للن���ادي مقّدمة تجربتها 

الهامة على �سعيد اكت�ساف المواهب الأدبية والهتمام بها.
بع���د ذل���ك األق���ى ال�سابان ال�ساعران عبد ال�سالم �سب���را وعبد الرحمن دادا ق�سائدهما وعلق بع����ص الأدباء على الق�سائد 

المقروءة.
ث���م األق���ت ال�سي���دة ال�ساع���رة لينا حمدان ق�سي���دة وجدانية �سفيفة تحمل القي���م الإن�سانية والبوح الداف���ئ. وتحدثت عن 

راأيها بما �سمعت من نتاج ال�سباب.
اأم���ا م�س���ك الخت���ام فق���د كان مع نادي دوحة الميما�ص حيث غن���ى ال�سيد وجيه الحافظ مجموعة م���ن الأغنيات التراثية 

التي لقت ال�ستح�سان والت�سجيع واأدخلت البهجة في نفو�ص ال�سامعين.
رافقه ال�سيد جهاد �سرفلي قائد فرقة النادي العزف على العود وال�سيد رائد عواني على الدف.

بح�س���ور ال�سي���د ماج���د �سليم���ان ع�س���و قيادة 
ف���رع دير الزور لحزب البعث العربي ال�ستراكي، 
اأمي���ن  الكاط���ع  مي�س���اء  الدكت���ورة  وال�سي���دة 
�سعب���ة جامع���ة الف���رات لح���زب البع���ث، وال�سيدة 
الدكتورة �سهام الخاطر ع�سو المكتب التنفيدي 
لمحافظ���ة دي���ر ال���زور وال�س���ادة ب�س���ام الجا�س���م 
دي���ر  محافظ���ة  ف���ي  المعلمي���ن  نقاب���ة  رئي����ص 
ال���زور واأع�س���اء المكت���ب الإداري للنقابة، وجمع 
غفي���ر ومتمي���ز م���ن المهتمين بال�س���اأن الثقافي، 
األق���ت الدكت���ورة الباحث���ة طليعة ال�سي���اح اأ�ستاذة 
التاري���خ الحديث والمعا�سر ف���ي جامعة الفرات 
ف���ي  الد�ستوري���ة  “الحي���اة  بعن���وان  محا�سرته���ا 

�سورية ما بين 1920 و 2012« .
ح���وار  المحا�س���رة  نهاي���ة  ف���ي  دار  وق���د  ه���ذا 

مطول اأغنى الح�سور والمحا�سرة معاً.

حفل تأبين للعالمة الراحل الدكتور مروان المحاسني

إشهار النادي الثقافي الشبابي 
التحاد الكتاب العرب في فرع حمص

» الحياة الدستورية 
في سورية ما بين 
1920 و2012«.. 
في فرع دير الزور

مهرجان ثقافي أدبي 
فني في فرع دمشق
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كثيراً ما تراكمت عبارات وم�سطلحات تخ�ص وتعني النقد التي جاءت من الترجمات الغربية في اأغلبها؛ مثل �سناعة الق�سيدة، 

مو�سيقا الق�سيدة، العودة اإلى داخل الن�ص؛ اللغة ال�سعرية؛ النفعال ال�سعري؛ المعادل المو�سوعي؛ العتبات الّن�سية، التفكيكية 

الت���ي عّرفوه���ا باأنه���ا لي�ست هدماً اإنما ه���ي فعل اإيجابي في البحث والك�سف ع���ن محتويات الن�ص، ومدار����ص نقدية اأخرى؛ اأنواع 

الن����ص؛ م�ستوي���ات الن�ص؛ اأزمة الم�سطلح النقدي؛ النقد التطبيقي؛ الأنماط الأدبي���ة المختلفة التي تتطلب مهارات متباينة؛ 

هل الناقد هو و�سيط بين المبدع والمتلقي اأم هو مبدٌع ثاٍن..

وكثي���راً ج���داً م���ا يطرح النقاد والأ�ساتذة الجامعيون عموماً المهتمون بالنقد اأ�سماء نّق���اٍد اأجانب من قارات مختلفة وخ�سو�ساً 

م���ن اأوروب���ا وم���ن مدار����ص ولغ���ات مختلف���ة.. كم���ا اأن الغالبية تعود اإل���ى اأر�سطو وتل���ك الحقب م���ن المعرفة والتنظي���ر للعمليات 

النقدية.. 

وم���ع ذل���ك ه���ل و�سلن���ا اإل���ى اكتفاء نق���دي ذاتي ن�ستطيع م���ن خالله اأن ُنَطّب���َق مدار�َسنا نحن ����� اإْن ُوِجدت �� اأو قل ����� ُطُرقنا نحن �� 

وتجربَتنا النقدّيَة ال�سورْيَة والعربيَة على الحالة العامة للنقد.. هل و�سلنا اإلى اأن نكون مرجعاً َيحَتذي بنا الآخرون ويدر�سوننا 

عل���ى اأنن���ا اأ�سح���اُب مدار����َص ونظري���اٍت وتج���ارَب من خ���الل ما تّم تدويُن���ه وتاأليُفه م���ن كتابات نقدي���ة مختلفة خ���الل المئِة �سنة 

الما�سية..

ب���كل الأح���وال ����� وباعتباري ل�سُت ناقداً �� اأتمنى دائماً اأن اأق���راأَ درا�ساٍت نقديًة تجعلني اأ�سعر اأنها َدَخلْت اإلى عمق الن�ص اأو بيئِته اأو 

حيثياته.. وذلك في جميع الأجنا�ص الأدبية.. واأتمّنى دائماً اأن ل يتمَّ ا�ست�سهاُل العملية النقدية فهي براأيي عمٌل َجّبار يحتاُج اإلى 

ت�سحيات بالجهد والوقت ونفاِذ الروؤيا اإلى اأبعد حّد..

�سحيح اأنُه ل يمكُن انطباق القانون الخا�ص للناقد على ن�سو�ص الموؤلف.. ولكْن يجب اأن ل يكون بعيداً بت�سريحه النقدي عن 

اً اآخر من خالل قراءتنا لأي ن�ص.. اإنما ُنري���ُد ا�ستنباطاً وا�ستك�سافاً ومحاولَة اإيجاِد  مرام���ي الن����صِّ الأ�سا�سي���ة.. لأننا ل نريد ن�سّ

الإ�سافاِت الإبداعية في حال وجودها ولو كانت قليلًة؛ والحر�َص عليها وترتيَبها وتن�سيَقها وحمايَتها..

ب���كل الأح���وال اأري���د اأن اأق���دم �سك���ري للناق���د الأ�ستاذ نذير جعف���ر ولكلِّ الأ�سات���ذة الكرام الذي���ن �ساهموا باإنجاز ه���ذا الملّف عن 

ُل مرجعاً لمحتاجيه من دار�سين وطالٍب وهواة.. ولعلنا في ذلك نكون قّدمنا في جريدة  عم���ل ونظري���ات واآلي���ات النقد لعلَّه ي�سكِّ

َبْونا اإليه من خالل ه���ذا الملف وملفاٍت اأنجزناها، واأخرى ن�ستع���ّد لإنجازها بالتعاون مع  الأ�سب���وع الأدب���ي م���ا ُيفي���د.. وهذا ما �سَ

ُكّتابنا واأدبائنا الذين �� واإيماناً منهم بالهدف النبيل �� ما زالوا يبذلون جهوداً كبيرة وم�ستمرًة في �سبيل وعٍي معرفيٍّ �ساٍف ُي�سبُه 

اأرواَحهم ال�سافية..

من جديد، تحيًة عامرًة بالحترام لكل من �ساهم في اإنجاز هذا الملّف النقدّي..


