
                                        الناقد �صالح زامل فـي احتاد الأدباء

ال���ن���ق���د ال���ف�������ض����ء الأك�������ر ازدح������م������ ف�������ي ال���ت����أوي���ل

جمل����ة ق�صاي����ا �أ�صالمية معا�ص����رة, خ�ص�صت  
عددها �جلديدللدر��صات �خلا�صة  ب�)رهانات 
�لدين و�حلد�ث����ة( بطريقة جتمع بني �لهدوء 
�لعلم����ي �ل����ذي يناق�����ش �لظو�ه����ر و��صولها 
وطرق �لتعديل و�ال�صاف����ة عليها دون ت�صنج 
وال ح�صا�صي����ات , بل هو قب����ول متو�فق عليه 
�عتن����ت باظه����اره �لنخبة �لد�ر�ص����ة من �صتى 
�الجتاهات.تقدم����ت �لع����دد  كلم����ة �لتحري����ر 
لال�صت����اذ �أدري�����ش ه����اين  حت����ت عن����و�ن هو 
�ملفتت����ح للع����د : ) تدي����ني �حلد�ث����ة �م تخليق 
�حلد�ثة -  �لنزعات �ل�صلفية �ملقنعة يف �لفكر 

�لعرب����ي �ملعا�صر ( وقد ج����اء فيها تناول ذلك 
�ل�ص����ر�ع �الفرت��صي  ب����ني �حلد�ثة و�لتدين 
باعتبارهما جتربت����ني متعاك�صتني وقد �علن 
ه����اين  : ) �أن �ح�صا�����ش �الن�ص����ان �ملعا�ص����ر 
مب�صوؤولية �أحرت�م �الخر وتدينه و�ختيار�ته 

يف �إط����ار ثقافات حقوقي����ة و�صيا�صية حديثة 
ه����و ما مل ت�صهده �لب�صري����ة يف  كل �أطو�رها 
حت����دث ع����ن غلب����ة �ل�ص����ذوذ عل����ى �ل�صل����وك 

�ل�ص����وي, وعن �عتبار �ل�ص����ذوذ –مبعنى من 
�ملعاين جم����رد وجهة نظ����ر , وي�صري �لباحث 
�ىل جو�نب �خرى من هذ� �ل�صد بني �لتحديث 
و�لتدين  �أذ يق����ول : )يف �ملجتمعات �لغربية 
ينق�صم �ملجتمع �ىل ق�ص����م حمافظ و�آخر غري 
حماف����ظ وهناك عل����ى �لهام�ش حرك����ة �صذوذ 
تتمت����ع  باآخر �صق����ف  و�حلق����وق �لتي تتمتع 
بها ... �ملجتمع �حلديث مينحك �حلق يف �أن 

حتم����ي  معتقدك بق����وة �لقانون و يف جمتمع 
تع����ددَي ي����درك كل ط����رف فيه����ا ح����دوده( ثم 
يتح����دث عن 

قوة �ملجتمع����ات �حلديثة وحمايتها 
الع�ص����اء جمتمعها ومعتقد�ته����م دون  ��صاءة 
الحد م����ن �طر�ف �ملجتمع وه����و يتحدث هنا 
وفق �جتهاد معريف يبحث يف جتربة وثانية 
, جتربة �حلد�ثة وجتربة �لدين حبث البجد 
�لباحث ذلك �ل�صد  بل هو �فق مل�صروع �لتبنى 
للتفك����ري  �جل����ذري  و�لتجدي����د  �حل�ص����اري 

�لدين����ي حيث يدر�����ش �لكات����ب �ملفهومني من 
منظ����ور �صلفي����ة �لفكر �لعربي بع����د ذلك ياأتي 
بعد ذل����ك ح����و�ر �ملفك����ر ريج�����ش دوبريه مع 
و�ص����و�رز  لين����و�ر  �لكاتب����ني 
�لذي ترجمه �لدكتور ح�صون 
�ل�صر�ي بعنو�ن ) ما يوحدنا 
يتجاوزن����ا نح����و �الف�صل كما 
نح����و �ال�ص����و�أ ( . وق����د ج����اء 
�لبيئ����ي  �لت�صام����ن  �ن  في����ه 
عق����الين متاما فنح����ن جميعا 
�مل�صتقب����ل  ع����ن  م�صوؤول����ون 
ورمب����ا كان �لطاب����ق �لعل����وي 
يف �صّل����م �لن����وع �لب�صري يف 
غ����ري  �الكتم����ال  �ىل  طريق����ه 
�ن ذل����ك مل مين����ع مل����دة طويلة 
�لزم����ن ح����دوث جم����ازر  م����ن 
وه����و  �ل�صفل����ي  �لطاب����ق  يف 
هن����ا يعّلق عل����ى ذل����ك �لتنوع 
ب����ني طوباوي����ة �ملثق����ف ع����ر 
�لدهم����اء  �لع�ص����ور و�ص����ر�ع 

و�جلهلة و�ملتع�صبني.
 ( بعن����و�ن  �الآخ����ر  �لبح����ث 
�لدي����ن منت����ج للمعن����ى ( وق����د حاور 
في����ه ح�صن ب����ن عثمان �لدكت����ور عبد 
�ملجيد �ل�صرق����ي يف عدة حماور منها 
ع����ن لغ����ة �لق����ر�آن باعتباره����ا لغة ذ�ت 
موق����ع ��صتثنائ����ي له����ا �صف����ة �لقد��صة 
وهو يدعو �ىل لون من �لتدّين غري �لتقليدي 
�ل����ذي مينح �ملرء حريته �لذ�تية وم�صوؤوليته 
�لفردي����ة �لت����ي التعفي����ه م����ن �لو�جب����ات كاأي 
مو�ط����ن �خ����ر , وه����و يعل����ق عل����ى �ال�ص����الم 
�حل����ركات  خط����اب  �ن  باعتب����ار  �جله����ادي 
�ال�صالمية �ملتطرفة جاءت بنوع من �الختيار 

غري �ل�صائب وهو �صمن حو�ره يعلن �ميانه 
بالدميقر�طي����ة كمفك����ر ��صالم����ي حديث .من 
بح����وث �ملجلة �ي�صا بح����ث �لدكتور ر�صو�ن 
�ل�صيد ) م����ن �ال�صالح �ىل �الحي����اء ( وبحث 
�ملفك����ر �لفرن�ص����ي �وليفيي����ه رو� ع����ن حد�ث����ة 
وعلماني����ة وعودة �لديني , حيث يتحدث عن 
�لنظريتني �للتني جابهتا �ملجتمع �لعاملي يف 
�لرب����ع �الخري م����ن �لق����رن �لع�صري����ن �الوىل 
�لتي ترى �ن �لعلمانية �جر�ء الميكن جتنبه 
من حي����ث كونها �صرطا للحد�ث����ة ونتيجة لها 
و�لثاني����ة �لت����ي متجد ع����ودة �لديني بو�صفه 
�حتجاجًا على حد�ثة م�صتعبدة , وهو ي�صرح 
ذل����ك تاأريخي����ا و�صوال �ىل �لع�ص����ر �حلديث.
�لدر��ص����ة �ال�صمل كتبها �لدكت����ور عبد �ملجيد 
�ل�ص����ريف حت����ت عن����و�ن ) �لثال����وث �ل�صعب 
... �ال�ص����الم و�حلد�ث����ة و�لعلماني����ة ( حي����ث 
ناق�����ش فيه �لظو�هر �لث����الث يف بحث مطّول 
جتلى فيه ذلك �لتباين و�لت�صابك بني كل هذه 
�ملفاهيم , فيما ناق�ش �لدكتور طارق رم�صان 
) �مل�صلم����ون يف ظ����ل �لعلماني����ة ( تبعه بحث 
�لدكت����ور عبد �لرز�ق بلعق����روز ) نحو �مكان 
حد�ث����ي مت����و�زن ( وبحث �لدكت����ور حم�صن 
ج����و�دي ع����ن ) �المي����ان و�لعقالني����ة ( وهما 
ي�صب����ان يف نف�����ش �جتاه �لتع����اون و�لتالقح 
بني �لت����دين و�لعلمانية ياأت����ي بعد ذلك بحث 
رئي�ش �لتحرير �لدكتور عبد �جلبار �لرفاعي 
ع����ن ) �أزم����ة �لتحدي����ث يف �ير�ن ب����ني عامي 
1800 – 1979 ( وهو بحث تاريخي تناول 
تط����ور�ت ومر�حل �لتحدي����ث د�خل �ملجتمع 
�الي����ر�ين �ل����ذي مر بخم�����ش مر�ح����ل �والها 
و�لتقلي����د  و�القتبا�����ش  �الكت�ص����اف  مرحل����ة 
وخام�صه����ا �لدي����ن كاأيديولوجي����ا للث����ورة �أو 

الهوت �لتحرير.

و�لكت���اب  �الأدب���اء  �حت���اد  �صي���ف 
�لعر�قي���ني,  �لناقد �صال���ح ز�مل �لذي 
ق���ر�أ بع�صا م���ن �أطروحت���ه �ملو�صومة 
) مناه���ج �لفكر �الأدب���ي يف �لعر�ق  (, 
�أد�ر �جلل�ص���ة �لناق���د  ب�ص���ري حاج���م 
قائ���ال: �لناق���د �صال���ح  ز�م���ل �ص���وف 
يلقي علين���ا حما�صرة وهي عبارة عن 
تلخي�ش ع���ن �أطروحته �لت���ي نال من 
خاللها �صه���ادة �لدكتور�ه بدرجة جيد 
ج���د�,  �ملحا�صرة بعن���و�ن – مكونات 
�لفك���ر �لنق���دي يف �لع���ر�ق – و��صل 
ه���ذه �ملحا�ص���رة هي –مناه���ج  �لفكر 
�الأدبي يف �لع���ر�ق – من  عام  1980  
ه���ذه  نوق�ص���ت  2005وق���د  ع���ام  �ىل 
�الأطروحة عام 2008رحبو� به بينكم 

�أيها �لزمالء. 
ث���م حت���دث �لناق���د �صال���ح ز�م���ل عن 
جتربته  �لنقدية و�ملناهج �لتي يوؤمن 
به���ا �و هي مكونات �لنق���د  �صو�ء كان 
ذل���ك �لنق���د �أكادمي���ي �و خ���ارج ه���ذه 
�الأط���ر �ملن�صوب���ة �ىل �الأدب و�لثقافة, 
و�لنق���د �الأدبي �لعر�قي �حلديث �لذي 
ميت���د م���ن �و�ئ���ل �لق���رن �ملا�صي �ىل 

يومن���ا ه���ذ�, وعل���ى م���د�ر �ل�صن���و�ت 
ه���ذ�  يومن���ا  1980�ىل  م���ن  تقريب���ا 
يف غ���ز�رة �الإنت���اج, وه���ذه �لغ���ز�رة 
بنوعي���ة و�لنوعي���ة �صم���ن �صروطه���ا 
�لتي �أنت���ج بها, حينما �أري���د �ن �أتكلم 
ع���ن �لنق���د �الأدب���ي يف �لع���ر�ق وع���ن 
مكونات���ه �لفكري���ة البد م���ن تو�صيف 
لهذه �لنقدية, يف �و�ئل �لقرن �ملا�صي 
ن�صتطيع �ن نلم����ش فيها مالمح جملة 

منه���ا �صي���ادة �لنق���د �للغ���وي يف �أول 
�لق���رن, وهذ� �لنقد ل���ه حا�صنة تر�ثية 
بحك���م ما ورث من ت���ر�ث نقدي يعتمد 
�أ�صال عل���ى �للغة ولي�ش عل���ى �ملنهج, 
و�إمن���ا يرك���ز عل���ى �للغ���ة بذ�تها وهو 
�ملنح���ى  �لن�صو����ش,  م���ع  يتعام���ل 
�لث���اين �ل���ذي ن�صتطي���ع �ن نكت�ص���ف 
يف �لدر��ص���ات �لنقدي���ة �لت���ي كان���ت 
�صائ���دة يف �و�ئل �لقرن �ملا�صي غلبت 

�صجالي���ا على هذه �لنقود, و�ل�صجالية 
و�صلت به���ا �ىل هذ� �ال�صط���ر�ع مثل 
و�لزه���اوي,  �لر�ص���ايف  �صر�ع���ات 
و�ملجال�ش �الدبية �لتي كانت حتت�صن 
تل���ك �ل�صر�ع���ات, وه���ذه �ل�صر�ع���ات 
م���ا كانت فقط ماب���ني �صخ�صني �للذين 
و�من���ا  و�لزه���اوي  �لر�ص���ايف  هم���ا 
متت���د �ىل �صخو����ش �آخري���ن و�لذين 
ه���م منا�ص���رون لهوؤالء, وهك���ذ� كانت 

�ل�صر�ع���ات  وه���ذه  تت�ص���ع,  �لد�ئ���رة 
�نتج���ت لنا من���وذج  ر�ئ���ع وهو كتاب 
�ملرحوم علي �لوردي  - �صورة �الدب 
�لرفي���ع - وي�صعه بع�ش �لنقاد ومنهم 
�لغذ�م���ي على �نه خط���وة �أوىل  كانت 
يف جمال �لنقد �لثقايف وهو نقد ميثل 
�لنقود ما بعد �حلد�ثية  فتعريجة علي 
�لوردي –�صورة �الأدب �لرفيع– ويف 
�صجاالته كانت فيها �لكثري من �النفتاح 

وفيها �لكثري من �آليات �لنقد.
و�أ�صاف  �ن �الجتاه���ات �لتي جندها 
يف �لنق���دي �لعر�ق���ي يف  �لكث���ري من 
�لكتاب���ات يف جم���ال �لق���ر�ء�ت مث���ل 
جترب���ة ح���امت �ل�صك���ر لقد ح���اول يف 
م�صروعه �لنقدي �ن يركز على �لقر�ءة 
مفه���وم  للق���ر�ءة  مفهوم���ه  كان  و�ن 
ب�صي���ط, وق���د ح���اول �ن يط���ور وعيه 
يف مفه���وم �لق���ر�ءة بطريق���ة �جت���اه  
نظري���ة �لتلقي, مثال كتابه –�أ�صابع– 
�لقر�ءة تكون مبفهومها  �لنقدي �أكرث 
م���ن مفهومه���ا باملعن���ى  �لن�ص���ي, لكن 
يف كتب���ه �لتالي���ة جند وعي���ًا �أكرث يف 

�ملفهوم �أو �مل�صطلح.  
و�أ�صاف �لناقد علي ح�صن �لفو�ز على 
�ن �ملعطي���ات كثرية �ملعطى �ل�صيا�صي 
و�الإعالم���ي  و�الأكادمي���ي  و�لثق���ايف 
و�ملعطي���ات �خلط���رية �لت���ي �رتبطت 
�حلي���اة  يف  �ل�صيا�صي���ة  باملنعطف���ات 
�لتاريخي���ة  �ملقدم���ة  ويف  �لعر�قي���ة, 
يف ت�ص���كالت  �لنق���د �لعر�ق���ي وه���ي 
ال تختل���ف ع���ن �ي ت�ص���كالت ع���ن �ي 
�أي  �لع���ر�ق اليختل���ف ع���ن  بل���د و�ن 
بل���د �آخ���ر ويف منت�ص���ف �خلم�صينات 

حينم���ا ع�صفت �لتح���والت �ل�صيا�صية 
جترب���ة  وم���ع  �لعر�قي���ة  باحلي���اة 
�لرو�د �ل�صياب ون���ازك و�لبياتي وما 
ر�فق ه���ذ� �لتحول �ي�ص���ا من ظو�هر 
�لرتجم���ات  ب���د�أت  حينم���ا  نقدي���ة, 
�لهائلة �لتي عا�صته���ا �للحظة �لعربية 
و�لتح���ول �خلطري يف ه���ذه �ملنطقة, 
و�ملالحظ���ة  �لت���ي �ود �لتح���دث عنها 
�لنق���د  �الأكادمي���ي يف �لع���ر�ق, هناك 
نق���د ي�صتغل على مناهج معينة وهناك 
نقود �و ما ت�صمى بالنقود  �لتي يكتبها 
نقاد و�صحفيون متخ�ص�صون باإنتاج 
مقال���ة ثقافي���ة �لت���ي ع���ادة م���ا تكت���ب 
يف �ملج���الت و�جلر�ئ���د و�لت���ي تعنى 

باملتابعات ومالحقة �لظو�هر. 
و�أ�ص���ار �لناق���د فا�صل ثام���ر  �لذي قال 
كن���ت متحفظ���ا من تق���دمي مد�خلة لقد 
�طلع���ت على �لكث���ري م���ن �لطروحات 
و�لدر��صات وم���ع  �عتقادي �ن در��صة 
متكامل���ة ع���ن �لنقد �لعر�ق���ي مل تظهر 
حلد �أالن لكني �وؤمن بان هذ� �مل�صروع 
�ل���ذي قدم���ه �لناق���د  �صال���ح  ز�مل قد 
��صتط���اع �ن ي�ص���د ثغ���رة كب���رية, وما 
تتميز به ه���ذه �الأطروحة �ن �لدكتور 
�صال���ح يع���ي جي���د� �أ�ص���ر�ر �لعملي���ة 
�لنقدي���ة بع�ش زمالوؤن���ا من �لباحثني 
يف �الأكادميي���ة م���ن حمل���ة �ملاج�صتري 
و�لدكت���ور�ه كان���و� يقدم���ون �أ�صي���اء 
تعتمد عل���ى �لتلخي�ش �م���ا هنا فكنت 
�أالح���ظ �لناق���د �مل�صتق���ل �ملتوقد �لذي 
ي�صتطي���ع �ن مييز �الأ�صياء الأنه كان قد 
بد�أ ناقد� وتدرب بهذ�  �ملجال ولهذ� قد 

�صررت بالو�صوح �ملنهجي.   
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كرث �لنفاج���ون و�زدهرت حد�ئقه���م. و�لنفاج هو تعريب 
م له���ا معجم �ملنهل  للمف���ردة �لفرن�صي���ة Snob �لت���ي يقدِّ
�ملق���رَتح م�صيف���ًا: ُمقلِّ���د مل���ن يعتره���م �أرق���ى من���ه, ويف 
ه باالأكاب���ر", "�ملُتعاِظم".  قامو����ش برنام���ج وورد "�ملُت�صبِّ
ويف �لقو�مي����ش �لفرن�صي���ة ه���و �ملعج���ب �ل�صاع���ي �صعيًا 
ْرج���ة )�ملو�صة( وما يبدو متمايزً� لكن من دون  ملتابعة �لدُّ
نبٍل. ولال�صتدر�ك �الأخري �أهمية ق�صوى. �ملفردة من �أ�صل 
م لها �ملعاجم �لريطانية حتديد�ت من قبيل  �إنكليزي وتقدِّ
�إن���ه �صخ�ش مييل �إىل رف����ش �أو جتاهل �لنا�ش �ملعترين 
د �الندماج  �أدن���ى �جتماعيًا وهو يقلِّد �أو ُيْعَج���ب �أو يتق�صّ
م���ع م���ن يعترهم �أكرث رقي���ًا. ويف تعري���ف �إنكليزي �آخر 
�إن���ه �صخ�ش يت�صنَّع هيئة من �لر�ص���ا بالتفوق �لذ�تّي يف 
م�صائ���ل �ل���ذوق �أو �لفكر. و�لتعريف �الأخ���ري ينطبق, ويا 
للح�ص���رة, عل���ى �لكثري م���ن �الأ�صم���اء �ل�صائ���دة يف �مليديا 
�لعربية �لي���وم. يتذكر �ملرء مفردة م�صابه���ة عندما يطالع 
�ملتابعة �لتي كتبها �أنطو�ن جوكي من باري�ش, و�الإ�صارة 
�لد�ئب���ة �إىل باري����ش ذ�ت بعد تفخيمي, بعن���و�ن  "حو�ٌر 
مع باتري�ش تريغانو ح���ول �صخ�صيته �ملتمّردة ومو�هبه 
�لكث���رية" )جريدة �مل�صتقبل - �لثالث���اء 26 كانون �لثاين 
2010 - �لع���دد 3549 - ثقاف���ة و فن���ون( ويج���يء فيه���ا: 
"تريغانو يعيد �لكّرة يف كتاب جديد �أ�صدرته حديثًا �لد�ر 
ذ�ته���ا بعن���و�ن "موع���د يف زنزيب���ار" وُي�صّكل ح���و�رً�...
�إل���ًخ", م���ع �صورة غ���الف �لكت���اب. ينق���ل جوك���ي �ال�صم 
Zanzibar مثلم���ا هو: )زنزيب���ار( ولي�ش ) زجنبار( 
�لت���ي يعرفها حتى طالب �لثانوي���ات �لعامة, خا�صة جلهة 
عالقات ه���ذ� �لبلد �لقدمي���ة �مل�صتمرة مع �لع���امل �لعربي. 
ال يتعل���ق �الأم���ر هن���ا ب�صهو عاب���ر كلنا معر�ص���ون له �إمنا 
باملعرف���ة نف�صها. لي�ش بخطاأ يف �ملت�صابهة �أو ب�صطحٍة يف 
�لتاأوي���ل �لل�صيق بعملية �لرتجمة �إمنا باملعلومات �لعامة 
�الأولية. لي�ش مهمًا هنا د�أب �ل�صحفي �لكرمي على ترجمة 
و�إعد�د مقاالت من�صورة يف �ل�صحافة �لفرن�صية وعزوها 
لنف�ص���ه ق���در �أهمي���ة ه���ذه �لره���ان �ل���ذي ي���دل بو�صوح 
عل���ى ظاهرٍة ثقافي���ة عري�صة. يع���رف �لق���ر�ء �أن �أنطو�ن 
جوك���ي قد �أف�صد على نف�صه ق���ر�ءة ترجمتنا الأعمال ريلكه 
�لفرن�صي���ة عر مقال���ٍة ن�صره���ا يف جريدة �حلي���اة, مليئة 
مبتهاِف���ت �لكالم ينقد فيها �ملرتجم, مرتكبًا �أخطاًء لي�صت, 
يف تلك �ملقالة, �أخطاءه ولكن هفو�ت من �أوحى له مبقالته 
ف على �لقدر�ت �لفعلية لل�صيد  �لناري���ة. ها نحن هنا نتعرَّ
�لكرمي, ومعارفه باجلغر�في���ا و�لتاريخ ثم بالرتجمة من 
�للغ���ة �لفرن�صية. علينا �أن ن�صامح �الأ�صتاذ �أنطو�ن جوكي 
كما علَّمن���ا �ل�صيد �مل�صيح. ولي�ش ه���ذ� �ال�صتطر�د تقريعًا 
ل���ه, بق���در ما هو مث���ال عل���ى �لُعجالة و�خلف���ة �ل�صائدتني 
يف ثقافتن���ا. وهي مثال يتعلق بغ���ريه من �لقاطنني بيوتًا 
من زج���اج بينما ما ز�ل���و�, يف �لعل���ن ويف �ل�صر خا�صة, 
ب���ون �حلج���ارة �إىل �الآخري���ن, وال ي�صاحمون حتى  ي�صوِّ
هف���و�ت �لكائن �لفاين فيهم, من دون روح نبيل. يبدو يل 
�أن �لثقاف���ة حتت���اج �إىل �لنبل ولي�ش �إىل ج���ر�أة �ل�صعوذة 
ب�صروبه���ا كله���ا, خا�صة �صربه���ا �الأب���رع �ملتغّطي بلبا�ش 
�ملعرف���ة, ويلزمها كما نظن, قبل �لنبل �الأخالقي, �الت�صاق 
�لد�خلي ولي�ش �ملفاَرقة �لفاقعة. كيف ميكن �أن يفهم �ملرء, 
بغياب �ت�ص���اق منطقي, �أن ُتهاَجم ترجمات مهدي �خريف 
للرتغ���ايل فرينان���دو بي�ص���او� الأنها جرت م���ن �لفرن�صية 
ولي����ش �الإ�صبانية, ذلك �لهجوم �لقا�صي �مل�صحون بالبارع 
م���ن �لكالم �ل���ذي ُي�ْصِهر �لباطَل بحج���ج �حلق, يف حني ال 
ينب�ش كائٌن بكلمة و�حدة عن ترجمة �أعمال ريلكه �الأملاين 
كام���اًل, ريلك���ه نف�صه م���رة �أخرى, يف ح���ني �أن هناك ما قد 
ُيق���ال, لي�ش ب�صاأن بر�عة �ملرتجم �لتي �أقّدم لها هنا مديحًا 
لك���ي ال ُي�صاء فه���م فكرتي, لك���ن ب�صاأن مب���د�أ �لرتجمة من 
لغ���ة �أجنبية �أملانيٍة ما زلنا يف ح���رية من مو�هب �ملرتجم 
عل���ى �إتقانها لدرجة �لذهاب �إىل �صاع���ر َعَلٍم فيها؟. لو فعل 

مرتج���م غ���ريه م���ا فعل���ه النت�صبت له 
تلك �الأق���الم عينها بحجج ظاهرها 

ك وباطنه���ا �أقل متا�ُصكًا.  متما�صِ
مو�زين �لقوى و�ملنافع �خلفّية 
ه���ي �لتي تتحّك���م غالبًا يف تلك 

�ملع���ارف و�لنق���ود, ولي�ش 
�لد�خلي. غياب  �الت�ص���اق 
�الأخري قد يقود �إىل تلفيق 
�أخ���الٍق ثقافي���ٍة م�صكوٍك 

بها.

�صاكر لعيبي

النبل ف�ي الثق�فة 
والت�ض��ق الداخل�ي

تلويحة املدى

بغداد/ املدى

ره�ن�ت الدين واحلداثة ف�ي "ق�ض�ي� اإ�ضالمية مع��ضرة"
 متابعة: با�صم عبد احلميد 

حمودي

ـــة نــظــر ـــه وج

مــــتــــابــــعــــات

كيف يفهم العلماين الدين ؟  كيف يعرف 
املتدين العلمانية ؟  هل هناك علماين متدين 
؟ اأين تتواجد ظاهرة  ال�صك, بل اأين تتواجد 

ا�صا�صيات اليقني؟ كيف تتدين احلداثة وتتخلق 
بدل من التدين؟ اأ�صئلة مثل هذه – و�صواها – 

يحاول العدداجلديد -41-42  -من جملة )ق�صايا 
اأ�صالمية معا�صرة( الإجابة عليها عرب عدة 

درا�صات جديدة  �صارك فيها مفكرون من اأمثال  
ر�صوان ال�صيد وادري�س  هاين وابراهيم العبادي  

وعبد اجلبار الرفاعي )رئي�س حترير املجلة( 
وريج�س دوبريه و�صواهم.

عمار كاظم حممد

ه���ل نعي�ش حقا �أزمة نقدية تتعلق مبا يظهر من نتاج يف �ل�صعر �لعر�قي �حلديث 
؟ ه���ذ� �لت�صاوؤل طاملا يطرح نف�صه و�صط هذ� �لركام �لهائل من �لنتاجات �ل�صعرية 
�لت���ي مالأت �صفحات �جلر�ئد ومو�قع �النرتن���ت وفيما يطرح يف �لو�صط �الأدبي 
م���ن ��صماء وجتارب �صعرية عر�قية يف مرحل���ة ما بعد عام 2003 . و�ذ� �أردنا �أن 
نتح���دث ع���ن هذ� �لكم �لهائل فيم���ا يطرح وي�صمى �صعر� فانن���ا �ز�ء م�صكلة كبرية 
ه���ي �ختف���اء �صوت �لنقد لتقييم ما يطرح من نتاج على �صوؤ هذه �ملرحلة من جهة 
وعل���ى �ص���وؤ �لتط���ور �لفني و�لتقن���ي يف بنية �ل�صع���ر �لعر�قي �حلافل���ة من جهة 
�أخ���رى . �ل�صع���ر �لعر�ق���ي مبجمل تاريخه ظ���ل مرجعا مهما الميك���ن �لتغافل عنه 
عل���ى �صعيد �لتجارب �لر�ئدة لكل ما يدور يف حقل �ل�صعرية �لعربية وعند قر�ءة 
تاري���خ �ل�صعر �حلديث فاننا ال ميكن باي حال م���ن �الأحو�ل جتاوز جتارب مهمة 
مث���ل �ل�صياب و�لبياتي ون���ازك �ملالئكة وغريهم ورمبا كان يحف���ل �لنقد �لعر�قي 
يف كل ذل���ك با�صماء وجت���ارب حمايثة على �ل�صعيد �لنق���دي وعلى �صعيد ��صاءة 
تل���ك �لن�صو����ش وخلق توجه حدي���ث يف تذوق �لن�ش �ل�صع���ري وفهم م�صتويات 
�لدالل���ة فيه ,تلك ه���ي كتابات د.علي ج���و�د �لطاهرو د.د�ود �صل���وم ود.عبد �الله 
�حمد وعبد �الله �ل�صائغ  من جيل �ل�صتينات ويا�صني �لن�صري وحممد �جلز�ئري 
وط���ر�د �لكبي�صي ود.�صج���اع م�صلم �لع���اين وفا�صل ثامر  وماتاله���م من جيل د. 
ح���امت �ل�صك���ر و�صعيد �لغامني عل���ى �صبيل �ملثال ال �حل�صر. تل���ك �لكتابات كانت 
بطبيع���ة �حل���ال مرجعا مهما ��صتف���اد منه �ل�صعر�ء �لعر�قي���ون يف ذلك �لوقت يف 
�صق���ل وتطوي���ر جتاربه���م فيما بعد .لك���ن �ملالحظ يف م���ا هو موج���ود �الآن على 
�ل�صاح���ة �ل�صعري���ة �لعر�قي���ة ه���و غياب ذل���ك �لهم �لنق���دي �لذي يح���اول �لتما�ش 
�لتج���ارب �جلدي���دة وحماولة �يج���اد �صوت متميز ميكن �أن ي�ص���كل وي�صيف �ىل 
�ملوق���د �ل�صع���ري �لعر�ق���ي �ملزي���د من �لتاأل���ق . رمب���ا كان لتو�صع قن���و�ت �العالم 
�حلا�ص���ل بتعدد �ملنابر دور يف ��صت�صه���ال �لكتابة وغياب �لعني �لب�صرية �لناقدة 
لتميي���ز �لغث من �ل�صمني وطغي���ان �حلدث �ل�صيا�صي على ما ع���د�ه جعلنا نعي�ش 
ه���ذه �لفو�ص���ى �ل�صعرية و�لفو�صى �لنقدية بغياب قو�ع���د �لنقد �ملنهجي  وغياب 
�لتقالي���د �لنقدية وهو ما جعلنا ن�صطدم بهذ� �لركام من �لكلمات �لتي يتم ر�صفها 
يف بع����ش �الحي���ان على �أنها �صعر وهي لي�صت كذل���ك . �ن ما يكتب يف حقل �لنقد 
�الأدبي وخ�صو�صا فيما يتعلق بالتجارب �ل�صعرية �جلديدة هو �مر نادر �حلدوث 
وماعد�ه مما هو موجود من كتابات التعدو كونها جمرد مالحظات و�نطباعات �و 
جمام���الت تفتقد �حل�ش �لنقدي و�لقو�عد �ملنهجية يف �لكتابة �لنقدية . �ن �لدور 
�مللق���ى على �لناق���د �الأدبي يف �لوقت �حلايل اليرتكز فق���ط يف ��صاءة �لن�صو�ش 
ودر��صته���ا  بل هناك م�صوؤولية تتثمل يف خلق ذ�ئق���ة �صعرية وحافز لدى �ملتلقي 
وه���ذ� ما نفتقده بغياب �لنق���د �جلاد و�لك�صل �لذي ��صاب م���ا تبقى من نقادنا يف 

عدم متابعتهم للم�صهد �ل�صعري �لعر�قي وما يدور فيه من جتارب.

اأزم����ة ن���ق�������د

من الغريب ان ت�سعر بال�سرور 
احيانا بعد مطالعة كتاب حمزن 

او ان يدفعك اىل التحليق يف 
عامل اخليال رغم مافيه من 
ماأ�ساوية ...هكذا قد ي�سعر 

من يقراأ كتاب )احلب الأول( 
لفريونيك اوملي ال�سادر 

م�ؤخرا عن دار غرا�سييه للن�سر 
ب)300( �سفحة.. 

�ميل���ي بولي���و , �م���ر�أة متزوجة منذ 
�ربع���ني عام���ا.. تن�صغ���ل يف ذك���رى 
زو�جه���ا باع���د�د ع�صاء خا����ش لكنها 
تكت�ص���ف م�صادف���ة بع���د ق���ر�ءة ورقة 
مقتطع���ة م���ن �صحيفة لف به���ا �لبائع 
قنين���ة �لنبيذ �ن هن���اك �عالن �صغري 
موجه له���ا يدعوها في���ه �لرجل �لذي 
�حبت���ه من���ذ عه���د طوي���ل مل�صاعدت���ه 

و�نقاذه يف �يطاليا.
دون تفك���ري , تلبي �ميل���ي ند�ء حبها 
�الول فتطفيء �لفرن وتقود �صيارتها 
باجتاه مدينة جيني����ش ...�نها رحلة 
نحو �ملجه���ول كما تقول كاتبة رو�ية 
) �حل���ب �الول ( كم���ا �نه���ا مكتوب���ة 
ب�صيغ���ة فيل���م �صينمائ���ي مل���ا فيها من 
�جتياز جغر�يف وعاطفي للم�صافات.

ير�صم �حد م�صاهد �لرو�ية �الحا�صي�ش 
�مل�صطرب���ة يف �عم���اق بطلتها و�لتي 
تدور حول عالقة �ميلي بزوجها وعن 
بلوغهم���ا ذروة �حلب ث���م �الح�صا�ش 
�لعالق���ة  وع���ن  و�ملل���ل,  بالتع���ود 
�حللوة –�ملرة �لتي تربطها بابنتيها 
ه���ذه  عل���ى  �ملحافظ���ة  وحماولته���ا 
�لعالق���ة رغم بلوغهم���ا �صن �الن�صالخ 
عنه���ا وم�صاهدتهما وهم���ا تغادر�نها, 
م���ع  �حليوي���ة  عالقته���ا  �ىل  ��صاف���ة 
�لقلي���ل  معه���ا  و�قت�صامه���ا  �صقيقته���ا 
م���ن �جلن���ون و�ملي���ل �ىل �لفنطازي���ا 
و�خلي���ال م���ا منحها �صخ�صي���ة حدية 
ومتم���ردة وغ���ري �جتماعي���ة –متاما 

كما حتب �ملوؤلفة ت�صويرها.
عا�صت �ميلي طفول���ة قا�صية توؤطرها 
�صر�م���ة تعليمه���ا ومنزله���ا �ملو�ص���د 
عليها وعلى مبادئها و�حالمها ..ويف 
�صباها, وقعت ��صرية �صحر �لنظر�ت 
�الوىل لل�صاب �لفاتن )د�ريو( وعا�صت 
مع���ه روع���ة �نفعاالتهم���ا �الوىل على 
رمال �ل�صاط���يء ورق�صاتهما �لبطيئة 

قرب �صخور مر�صيليا.
تت�صاءل �ميلي وه���ي يف طريقها �ىل 
�يطاليا �ن كان حبيبها �ل�صابق د�ريو 
م���از�ل  حمتفظ���ا بنظرت���ه �ل�ص���اردة 

�لفاتنة كما بقي يف ذ�كرتها �عو�ما.
وتله���ث ط���و�ل �لطري���ق تعب���ا ولهفة 
بينم���ا تتعاقب يف دو�خله���ا تفا�صيل 
حياته���ا �لقائم���ة على �وه���ام �لزو�ج 
�جه���زت  �لت���ي  و�لعائل���ة  و�الموم���ة 
عليها مغام���رة �ميلي �جلريئة ورياح 
�جلن���ون �لت���ي حملته���ا بعي���د� ع���ن 
عائلته���ا لتلب���ي ن���د�ء�ت ح���ب ق���دمي 
ملج���رد رغبته���ا يف معرف���ة مايري���ده 
منها حبيبه���ا �ل�صاب���ق وكيف ميكنها 

�ن تنقذه.
وتظ���ل �ميلي تت�صاءل ط���و�ل �لرحلة 
عن كيفية قدرة تلك �لكلمات �لب�صيطة 
�لت���ي �صمتها �لق�صا�صة �لورقية على 
دفعه���ا �ىل �لكف عن �الهتمام با�صياء 

كثرية.
�ل���زوج, �الوالد , ذك���رى عيد �لزو�ج 

للعثور على حبها �الول.
�م���ا �لكاتب���ة فتت�ص���اءل يف رو�يته���ا 
ع���ن تركيبة �صخ�صية ه���ذه �ملر�ة منذ 

مر�هقتها وحتى �صن �لن�صج.
وعن �فكارها وم�صاعرها و�نفعاالتها 
وحلظ���ات �ص���وء �لفهم وع���ن �ال�صئلة 
�لكث���رية �لت���ي بني���ت عليه���ا حياته���ا 
و�لت���ي تثريه���ا �لكاتب���ة يف رو�يتها 

�لناب�صة باحلياة.
ومتار����ش فريوني���ك �ومل���ي �لكتاب���ة 
بر�ع���ة ومتتل���ك قدرة �لتح���ري على 
ك�ص���ف �الأ�ص���ر�ر �الأنثوي���ة لي����ش من 
جانبه���ا �حلل���و فقط بل م���ن �جلانب 
�آثاره���ا  ث���م تعق���ب  �لف���ظ و�لعني���ف 

مبهارة.
ويف رو�يتها �الخرية )�حلب �الول( 
ت�صي���ع لدين���ا �لرغب���ة يف �لتحرر من 
�غالل �حلياة �ليومي���ة و�لعود ة �ىل 
�ملر�هق���ة ..ويع���د هذ� �لكت���اب عميقا 
يف حمت���و�ه لكنه يدفع �مل���رء �ىل �ن 
يك���ون خفيف���ا ورقيق���ا و�صعي���د� رغم 
مافي���ه م���ن ح���زن, كم���ا يعي���د للم���رء 
�ي���ام  قدرت���ه عل���ى �خلي���ال كم���ا يف 
�ملر�هق���ة �ذ الميك���ن �خل���روج منه���ا 
مطلق���ا –كم���ا ت���رى �لكاتب���ة –النه���ا 
ت�صكنن���ا ط���و�ل �حلي���اة مبافيه���ا من 
م�صاعرو�نفعاالت ,وعلينا –�ذ� �ردنا 
�حل�ص���ول على �صيء م���ن �ل�صعادة – 

�ال نغادرمر�هقتنا مطلقا !!

ــــات ــــع ــــراج ف�ي رواية )احلب الأول( لفريونيك اوملي :م
اأب��������دا.. م���راه���ق���ت���ن����  ن����غ�����در  اأّل  ع��ل��ي��ن��� 

ترجمة: عدوية الهاليل 


