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بيروت

كالسيكيا وتـقليديا حـ يتناول بحث مـوضوع االدب النسوي
فـانه يـسـتـهل بـتـعـريف األدب اوال ثم يـنـطـلق الى تـقـد االدب
النـسـوي من خالل عـبـارات حـداثـوية ال تـخـتـلف عن الـكـلـمات

الكالسيكية التي يحتويها م التعريف باألدب عامة 
وفي مقالتي هذه سـأجتاوز ذلك ألعرج على مفـهوم عام مفاده
ان االدب سواء كـان نسـويا أو ذكـوريا مـحصـلة لـتطـور فكري

وغنى انساني.في بيئة مالئمة.
تاريخيا ال يخـفى علينا أن األدب كـان أحد أبرز عوامل الثورة
ومـشعـل فتـائـلـهـا. يـفـعل الـثـورة وفق رؤيـا بالـتـطـور والـتـغـيـير
.لكن.ان يكون صـدى لهياج جـماهيري مـلتبس فهـذا أمر يفقد

األدب بعض قيمته.
ــرحـلـة الــراهـنـة.نــسـويـا أو ذلك هـو حــال أدبـنـا الــعـربي في ا
ذكوريـا.فاالدب الـرؤيوي انـكـفأ في ظل هـيمـنـة ثقـافات ظالمـية
باتت طاغـية فتـوهمنـا بأنـنا نعـيش ربيعـا عربيـا وننتـظر زهوره
كي تتـفـتح فـيمـا اجلـفـاف الفـكـري واألوهام تـتـحـكم بالـسـاحة
عـقدة يسـتحـيل أن يولد لـتبـسة وا العربـية. في هـذه األجواء ا
ادب ذو قيـمـة فنـيـة وابداعـيـة. فـاالدب الذي تـنـتجه الـشـعارات
واخلــطـــابــة يــومـض ســريــعـــا ويــتالشـى الفــتــقـــاره إلى الــفن
ديح غايـته إرضاء أصـحاب الـنفوذ والرؤيا.هـو أشبه بـشعـر ا

وان كانوا ظلمة وفاسدين.
واذا شـئــنـا احلـديـث عـلى ادب نــسـوي أو ذكـوري فـي احلـالـة
العربية الراهـنة فلن نقع اال على فقـاعات صابون تتالشى ما
أن تالمسـهـا شمس الـفن.الن مـا يعـتبـر ربـيعـا عـربيـا ليس اال

كن لألدب أن يتقبل مرها. كذبة واهية ال 
ولكي ابـقى على تـناص مـع العـنوان سـاتطـرق لألدب النـسوي
كقيمة مضافة من خالل إجنازات موثقة الديبات المعات تركن
بصماتهن في أحداث ثورة أنثوية ساهمت في فضح اجلوانب
ـا جعـلـهـا ثـورة ريـاديـة على اجملـتمـعـيـة الـضـيقـة والـسـيـئـة .

مستوى احلركة األدبية واالجتماعية.
ـرأة العـربيـة قد لـعبت دورا بـارزا في أحداث دون شك فإن ا
نـهضـة أدبـيـة واكـبت الـنـهضـة الـعـربـيـة عمـومـا.وحتـديـدا عـبر

عطاءات الكثيرات في مجال األدب وفي أكثر من صعيد
فـرغـمـا عـن هـيـمـنـة الــرجـال كـسـرت الــكـثـيـرات قــيـود الـعـزلـة
وكـرسن أنـفـسـهن رائـدات في انـهـاض الـوعي الـنـسـوي أدبـيا
واجتـماعـيا.فـقـد شهـد القـرن العـشرون نـهـضة نـسويـة تمـثلت
بـشـاعـرات تــزعـمن حـركــة احلـداثـة في الــشـعـر واألدب.وعـلى
ـالئـكــة .ونـذكــر كـذلك ــثـال ال احلــصـر تــاتي نـازك ا سـبــيل ا
الشـاعرة الـفلـسطـينـية فـدوى طوقـان التي دوى صـوتهـا عالـيا

رأة خصوصا. دفاعا عن قضية شعبها عموما.وا
كـانة التي احتـلتهـا مي زيادة أدبيا وما ينبـغي التنـويه به هو ا
ـرأة من قيـود عبـودية قـسريـة غير في كتـاباتهـا حول حتـرير ا
مبالية بـالهيمـنة الذكوريـة والنقد الالذع لـها من قبل مجـتمعها
ومناهـضي ثورتـها.فـتركت تراثـا ال يزال يـشع ابداعـا.ويضيئ

عاصرة . الطريق للمرأة ا
وصـوال إلـى الـيــوم حــيث نــقع عـلـى ابـداعــات نــسـويــة شــعـرا

ونثرا 
ي إلى سـعاد الـسالم فمن غـادة السـمـان إلى أحالم مسـتغـا
الصـباح وسـواهم من الـشاعـرات والروائـيـات اللـواتي كسـرنا

واهب واعدة. طوق العزلة مسلحات 
اما اذا كـنـا بـصدد احلـديث عـلى ادب نـسـوي بعـد مـا يـسمى
بالربيع الـعربي.فطـبيعي أال نـقع على غيـر ما هو غـزل يتخطى
حـدود احلــشـمــة أحـيــانــا.او ادب مـشــوه بـفــعل تـشــوه الـذوق
ـطوقات واهب ا األدبي.حيث نالحظ احبـاطا لـدى صاحبـات ا

اليوم بثقافة ظالمية .
فالسـاحة مـسارح لالنـتهـازي واالنتـهازيـات الذين يـتسـكعون

لوك. على أعتاب األمراء وا

اضي  أسماء الفائزين في دورتها الثانيـة عشرة والتي ذهبت في فرع األدب للكاتب السوري خليل صويلح عن رواية (اختبار الندم) أعلنت جائـزة الشيخ زايد للكتاب األربعاءا
صري أحـمد القرمالوي عن رواية ؤلف الشـاب الكاتب ا هيـري عن كتابها (الـدينوراف). وفاز باجلـائزة في فرع ا فيما ذهـبت في فرع أدب الطفل والنـاشئة لإلماراتيـة حصة ا

انية إلى العربية. (أمطار صيفية) فيما ذهبت اجلائزة في فرع الترجمة للتونسي ناجي العونلي عن كتاب (نظرية استطيقية) الذي نقله من األ
غربي محمد اخملتار مشبال عن كتـاب (في بالغة احلجاج: نحو مقاربة بالغية حجـاجية لتحليل اخلطاب) كما فاز وفي فرع الفنون والـدراسات النقدية ذهبت اجلائزة للبـاحث ا
اني داج نيـكوالوس هاس باجلائزة في فـرع الثقافة العـربية في اللغات األخـرى عن كتاب (الشيـوع واإلنكار: العلوم والـفلسفة العربـية في عصر النـهضة األوروبية) الصادر الباحث األ

باللغة اإلنكليزية. وذهبت جائزة النشر والتقنيات الثقافية إلى دار التنوير للطباعة والنشر (بيروت/القاهرة/تونس).
غفور له بإذن الله الشيخ زايد دير العام لدائرة الثـقافة والسياحة في أبوظبي قوله ”في خضم احـتفاء الدولة بعام زايد القـائد ا وقع الـرسمي للجائزة عن سيف سعيـد غباش ا ونقل ا
بن سـلطان آل نهـيان فإننـا نعتـز بتكر مـبدعي الكلـمة من مؤلفـ ومفكرين ونـاشرين فائزين بـجائزة حتمـل اسم مؤسس الدولة وتُـخلد ذكراه وتـعكس صدى رسالـته في دعم العلوم

اإلنسانية واالرتقاء بالثقافة واآلداب واحلياة االجتماعية العربية وإغنائها علميا وموضوعيا.“
ويـحصل الفائز في كل فرع على  750ألف درهم إماراتي (نحو  204 آالف دوالر) وميدالـية ذهبية حتمل شعار اجلائزة وشهـادة تقدير على أن يقام حفل توزيع اجلوائز في  30ابريل نيسان

قبلة والتي يحصل الفائز بها على مليون درهم (نحو  272ألف دوالر). نتظر إعالن الفائز بجائزة شخصية العام الثقافية خالل األيام القليلة ا اجلاري. ومن ا

رسالة أبو ظبي
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ـاسـنـجـر مـوبـخـا مـتـهـكـمـا يـرد عـلـيـه عـبـر ا
الئـمــا أو قـد يـتــرصـده فـيـراقـب مـنـشـوراته
تـلقي ليـرد العـ بالـع والـسن بالـسن…! ا
يــبـدو أنـه واعٍ بـهــذه الـقــضـايــا فــيـتــجـاهل
ـا يــعـجب بـالـنص وفي قـلـبه الـهـفـوات ور
ـنـتـديات حـسـرة…! فـكم من صـفحـات كـبـرى 
أدبـيـة اخـتــارت نـقـادا سـرعـان مـا هـربـوا…
نتـيجة عـدم تقـبل الطـرف األخر الـنقد…! وكم
من نــقـاد غـيــر جـديـرين بــهـذا الـلــقب بـاتـوا
كالنـجوم ألنـهم يثنـون فقط على الـنصوص
وإن ركـــيــكــة…! مــجــمل الـــقــول إنــنــا بــأمس
احلاجـة إلى ثـقافـة نقـديـة في عالم الـتواصل
االجــتــمـاعـي تـقــيــنـا مـن الـدجل والــتــدهـور
األدبي الذي بدأ يـختـلط فيه احلابل بـالنابل
وكـأني بــالـنص الـرديء يــتـسـاوى واجلـيـد…
الــقــضــيـــة مــتــشـــعــبــة بال شك لـــهــا عالقــة
بسيكولوجيا الـتلقي واإلبداع والقيم وثقافة
احلـريـة وحـريـة الـتـفـكـيـر… فـمـتى نـصل إلى
ثــقـافـة نــقـديــة تـتـبــنى احـتــرام الـرأي اآلخـر

واالنفتاح..?
{ واقع الشـعر العـربي يعـاني من جدليـة احلضور
هاترات القائمة حول طبيعة ودور والغـياب في ظل ا

شهد الشعري وجدوى الشعر...  ا
-مــفــهــوم احلـــضــور والــغــيـــاب فــضــفــاض
وإشكالـي... أنت تعلم أن الـشعـر في عصوره
ـتـلـقـ وكـان الـزاهـيـة األولى كـان مـحـرك ا
دوره محـوريا في الـتحـريض أو التـثقيف او
الــتـغـيــيـر.. اآلن بــهت دوره بـشــكل عـام ألن
اهــتـمــامـات اجلــمـهـور بــاتت مــنـصـبــة عـلى
التكنولـوجيا ووسائل الـتواصل االجتماعي
فـــــــضال عـن أســـــــبــــــاب أخـــــــرى... وفـي ظل
الدكتـاتوريات العـربية قـمعت أفواه عدد من
الـشعـراء فـضال عن أن احلـروب تؤثـر سـلـبا
في دور الــشــعـر ووظــائــفه... حـتـى ال أطـيل
مــفــهــوم احلــضــور والــغــيــاب فـي الــســاحـة
النـقديـة مرتـبط بالـنص احلاضـر والغائب...
والـتـنـاص... والـتأثـر بـنـصـوص سـابـقـة أمر
بــديــهي وطـبــيــعي... وهـو يــدل عــلى ثـقــافـة
الشـاعـر وانفـتـاحه... ومع ذلك فـإن التـعاون
العربي كـفيل بتـعزيز دور الـشعر.. وال سـيما
في مــــواجـــــهــــة االســــتــــعــــمــــار واالحــــتالل

اإلسرائيلي...!
{ فـــقــد وجــد الـــشــعــراء فـي الــعــالـم االفــتــراضي
وصــفـحـات الـتـواصل االجـتـمــاعي فـضـاءً مـفـتـوحـا
للبوح والتحليق بعيداً في فضاءات الشعر احلديث.
ـشـهـد لـذلك يـرون أنه مـن الـضـرورة تــعـزيـز هــذا ا

ساحة األوسع للشعر  باعتباره ا
- لـوسـائل الـتـواصل دور مـهم في الـتـواصل
بـ األديب والقـار ونـشـر الشـاعـر نـتاجه
فـــحــضــرتك مــثـال تــعــرفت إلـي من خاللــهــا
وتعلم جيدا أننا في عصر السرعة والشاشة
الكونية حيث بات إنتاجنا األدبي يصل إلى
الكـون بـثوان… وتـلك الـوسائل كـمـا قلت في
الـسابق كـسـرت احـتكـار الـساحـة الـثقـافـية
وهي مـــهـــمــــة جـــدا في نــــشـــر األدب ولـــكن
ؤسف انتشار السرقات األدبية من خاللها ا
وغزارة النفاق والتبجيل وعدم عكسها نقدا
سلـيما... ...هـي التكـنولـوجيـا على كل حال..

لها جانبان: سلبي وايحابي!
{ القـار العـربي أصبح يـهتم بـالروايـة أو بغـيرها
من الـقـضـايا األخـرى بـعـيـداً عن الشـعـر الـذي كان

يسمى ( خبز الفقراء ) أو (لسان العرب ) ..

رسى أسـتاذ مـتفرغ في  أنور عبـد احلمـيد ا
اجلـامـعة الـلـبـنانـيـة بـرتـبة بـروفـيـسور من
موالـيد بـيروت عام 1976م ببـيروت تـغلف
ــــعـــانــــاة فــــأهـــلـه ذاقـــوا حــــيـــاتـه األولى ا
“األمـرين ”في احلــروب والــتــهــجــيــر… ومع
معـانـاته كافح في الـتـعلم والـعـمل البـسيط…
إلى أن حاز على خمس إجـازات جامعية في:
الـلـغـة الـعـربـيـة والـصـحـافـة وعـلم الـنـفس
ـسـموع والـتـربيـة فضال رئي وا واإلعالم ا
عن دكتوراه دولة  وباتت مؤلفاته تربو على
ال 20جلها في دار الـنهضة بـبيروت. آخرها
ديــوان زيـــتــونــة الــقـــدس وفي مــذهب احلب
ــوسى قــلـــبي خـــفق. أمــا الـــدكـــتــور أنـــور ا
اإلنـســان…فـهـو مـتـحـيـز لــقـضـايـا الـضـعـفـاء
… واحملــرومـ … والالجــئـ ــسـتــضـعــفـ ا
مـهـمـا كـانت جـنـسـيـتـهم وديـنـهم… ود. أنـور
ــتـواضع عــلـمــيـا األديب هــو ذاك اإلنـســان ا
ـؤازرة أب عامل الـذي خط طريـقه بـنـفـسه 
بــسـيط مـكــافح ..وأم مـكــافـحـة أيــضـا…وجـد
ــشــوقــة… أنــور ضــريــر روى لـه الــقــصص ا
عاناة ألن األديب كافح وسهـر الليـالي…مع ا
له هــدفــا في احلــيـاة هــو رفع رايــة الــقـدس
والــــــــكـــــــــلــــــــمــــــــة واحلـق.. فـي الــــــــكـــــــــتب
والـصـحـف…فـضال عن تـدريـسـه مـدة طـويـلـة
دارس رسـميـة وخاصـة… الشـاعر الـدكتور
ـفـهوم ـوسى صـاحب ا أنـور عبـد احلـمـيد ا
نتفض .”لم يعـد قادرا على الثائر: “األدب ا
ـية حتـمل الـصـمت. هـجـر الـكـتـابـات األكـاد
الغزيـرة ليـهتف مع األحرار: “موتـوا كراما”
ويــنـدد بــشـراســة بـالـعــنـصــريـة والــتـعـصب
والقـتل اجملـاني بـ اإلخوة الـعـرب… يرفض
احـتــكــار الــســاحــة الـثــقــافــيــة ويـدعــو إلى
واهب بتـدئ وتنـمية ا تشجـيع الشعـراء ا
ـــلــتــزم. بـــحث في كل يــتــمـــسك بــالـــشــعــر ا
القضايـا فوجد أن القضـية الفلسـطينية هي
أساس اإللتزام األدبي فكتب عن حلم العودة
الـــــذي حتـــــقـق في شـــــعــــــره وعن اجملـــــازر
ـقـدسـيـات اإلسـرائـيـلــيـة; كـمـجـزرة قـانـا وا
ــسـتـوطن ـضـرب عـن الـطـعـام وا والـبــطل ا
ســاحق األطــفـــال وذابح احلــيــاة…فــضال عن
تغنيه بـلبنان وبـيروت وصيدا وصور ووداد
طــــرابــــلس واألم واألب الــــصـــديـق… أهـــدى
ديـوانـه لـلـشـهـيــدة األمـيـركـيــة الـتي أعـدمـهـا
االحتالل وهتف لألحرار والشهداء والثوار.
يـة وتنـاقـلته مُـدح شعـره في الـوكاالت الـعـا
الــصـحف اخلــلــيـجــيـة ونــال جـائــزة أفـضل
قــصــيـــدة عن بـــيت الــقـــدس الــســـاحــر… من
مؤلفـاته في الشعر والـلغة واألدب والـتحليل
النـفـسي واإلعالم: ×ثالثـة دواوين شـعر هي:
زيـتــونـة الـقـدس وعـشــاق األقـصى وبـورمـا
وفي مــذهب احلب قــلـبي خــفق. ×فن تــدقـيق
الــنــصـوص وإخــراجــهـا وحتــقــيـقــهـا. ×أدب
ـسـتـقـبـل ×عـلم الـنـفس األدبي األطـفـال..فـن ا
علم االجـتمـاع األدبي ×فنـون الكـتابـة األدبية
والصحـافية والـعلميـة ×اجملازر االسرائـيلية
في األدب العربي ×البالغة العربية والتحليل
الــنـفــسي ×نـحــو نـظـريــة سـيــكـولــوجـيـة في
دراسة علوم البالغة العربية ×في علوم اللغة
ــعــالم األدبــيـة الــعــربــيـة وفــنــون الــضـاد ×ا
واحلــضـــاريــة في صــدر االسـالم ×االنــتــمــاء
والـصـراع في األدب األمـوي ×الـتـكـنـولـوجـيا
في خدمـة التـعلم والـتعلـيم ×ابجـديات الـلغة
وعلـم االصوات والـلسـانـيات ×قـضـايا أدبـية
ومـنـهـجيـة في الـدراسـات الـعـلـيا ×مـنـهـجـية
الــبـحث الــعــلـمي في الــدراسـات االنــسـانــيـة
والسياسية ×الـلغة واالعالن ×اللغة واالعالم
×عــلم الـــتــراكـــيب والــقـــواعــد الـــتــولـــيــديــة

الــتـــحـــويــلـــيــة ×االدارة… ×قـــضـــايــا أدبـــيــة
ومــنــهـــجــيــة في الـــدراســات الــعـــلــيــا. ومن
الدراسات: الثورة والتمرد في ديوان هويتي
ـة فـي ديوان مـراثي مـعـلـقـة ×اصـوات الـهز
القبيلة ×الدماء واالنتصار في صورة مجزرة
ـلك االمـجـد قـانـا… احلب والـغـزل في شـعـر ا
×احلب والـغـزل في شـعـر مـلـوك بنـي أيوب 

التقينا به فكان هذا احلوار معه:
{ كـيف تـقـرأ الـدور اللـبـنـاني الـثـقـافي في احلـفاظ

على الهوية والتراث العربي? 
-لــــبـــنــــان بــــلـــد يــــضم طــــوائف وتــــيـــارات
ــســلم وأيــديــولــوجــيــات جــمــة جتــد فــيه ا
تـدين والـعـلـمـاني والـقومي ـسـيحـي وا وا
والشيوعي واليـساري والداعي إلى احلفاظ
على الـتراث والالهث وراء الـنمط الـغربي...
ولــذا ســؤالك كــبــيـر.. ويــحــتــاج إلى تــقـد

إجــابـات مــتـعــددة كي ال نـقع في الــتـعــمـيم..
قصود وسؤال آخر يؤشر إليه سؤالك.. ما ا
علوم أنه بالتراث والهـوية العربـية...?! من ا
ـفـهوم قـبـول تقـد رؤيـة واحدة  لـيس من ا
الــتــراث.. فـــهــو فــضــفــاض جــدا.. ومع ذلك
ولــلــتــبـســيط فــقط أرى أن لــبـنــان بــتــنـوعه
الــغــريب الــعـجــيب يــحــمل رســالـة مــهــمـة..
وتــنـــوعه ســاعــده عــلـى تــأديــة دور مــهم في
احلــفـاظ عـلـى الـتـراث.. يــكـفي أن أشــيـر إلى
ـــيـــة فـي مـــجــال اآلداب الـــدراســـات األكـــاد
والـــعــــلـــوم اإلنـــســـانـــيـــة.. فــــهي مـــفـــعـــمـــة
وضوعات تراثية تنتمي إلى كل العصور..
فكـلـيتـنا مـثال في اجلامـعـة اللـبنـانيـة تضم
عــددا مـهــمـا من األبــحـاث الــتـراثـيــة وكـذلك
احلال في بعض اجلـامعات اخلـاصة.. فضال
عن ذلك جنـد في لـبنـان وجـامـعته الـرسـمـية
مـفـكـرين وأدبـاء.. ال يـزالـون يـحـافـظون عـلى
الــتــراث ويــزرعــون في عــقــول طالبــهم قــيم
العروبة بكل اجتاهاتها.. وال تنسى أن لبنان
من الــدول الـنــادرة الــتي تـعــادي إســرائـيل..
وهـذا بـحـد ذاته يــسـاهم في تـعـزيـز احلـفـاظ
على التراث العربي والهوية العربية.. طبعا
هـنـا ال أعـمم ولـكن بـشـكل عـام فـإن الـتـنـوع
احلضاري في لبـنان له قيمـة فريدة.. بيد أن
ــــؤسف حــــقــــا وجــــود داء الـــطــــائــــفــــيـــة ا
السـياسـية والـتشـرذم واالنقـسامـات... التي
تظهر الصورة اإلعالمية الـسلبية أحيانا عن
لـبـنـان.. نـعم الـفـساد مـوجـود.. لـكن مع ذلك
هـناك حـركـة أدبـية تـراثـيـة رائدة في لـبـنان..
ــيـــون ومــفــكــرون.. يــقــودهــا أدبـــاء وأكــاد
فكرين والغريب أن بعض هؤالء األدباء أو ا
ــنــابـر ال تــتــاح لــهم فـرص الــظــهــور كـون ا
الـثــقــافــيــة مـســيــســة أحــيـانــا أو يــقــودهـا
وصولـيـون.. خالصـة القـول: إن لـلبـنان دورا
في تعزيز الهوية والتراث.. أثرت فيه احلرب
األهلية سلبا لكنه يطل رأسه من جديد وإن

بخجل... حينا وبإبداع حينا آخر...!
{ مـا مـوقع الـشـعـر الـلــبـنـاني في خـريـطـة اإلبـداع

العربي? 
-الشـعر الـلـبنـاني هو بـالنـهايـة شعـر عربي
ومع حتفظي عـلى التخصـيص والقول مثال
إن هـــذا الــــشــــعـــر لــــبــــنـــانـي أو ســـوري أو
فلسطـيني... أؤكد أن حـركة الشعـر في لبنان
نـاشطـة ولـعل هذا مـا يـفسـر كـثرة الـشـعراء
.. صــحـيح أن الـعـامل ـتـمـرسـ الـشـبــان وا
الـفـئوي واحلـزبي الـضـيق يـؤثـر أحـيـانا في
إبــراز بـعض الــشـعـراء أكــثـر من غــيـرهم في
ــــهــــرجـــانــــات والــــنـــدوات األمــــســـيــــات وا
ــنــاسـبــات.. لــكن هــذا األمـر لـم يـحل دون وا
وجــود حــركـة واعــدة.. ولــعل وجــود وسـائل
التواصل االجتماعي قد أثر إيجابا في كسر

احتـكـار السـاحـة الشـعريـة.. ومع ذلك يـبقى
ــراكــز.. أن تــعــيــد احلــركــات الـــثــقــافــيــة وا
... بدع حساباتـها وتنـوع في استضافـة ا
في لــبـنـان حــريـة وحــيـويـة وغــزارة إنـتـاج..
ية وفيه شعراء وفيه مهرجانات عربـية وعا
على مستوى راق سواء في الشعر العمودي
أو احلـديث وحتى قـصـائـد النـثـر والزجل...
والـفن األخـيـر له مـريـدوه ورواده في لـبـنان
وفي لـبـنـان شـعـراء في كل األغـراض: الـغـزل
والشـعر الوطـني والهـجاء إلخ. ومـا اعترض
لـتـزم عـليـه أحيـانـا كثـرة الـشـعراء غـيـر ا
الـــذيـن يـــديـــرون ظــــهـــرهم لــــهـــمـــوم األمـــة
ويــغـــمـــضـــون أعـــيــنـــهم مـــثال عـن اإلرهــاب
الصـهيـوني ليـتغـنوا بـالغـموض والـلوحات
والـصـور الـسـريـالـيـة! وأقـول مـرة أخرى.. ال

أعمم!
{ كيف تـرى العـالقة بـ النـقد واألدبـاء اجلدد في

لبنان?
ستنـد إلى منهجـية صلبة - النقد الـهادف ا
يـقـوّم األعــمـال األدبـيـة ويــسـاهم في إظـهـار
قــصـــورهــا أو جـــمــالـــيــتـــهــا وعـــنــاصـــرهــا
اإلبــداعــيــة.. فــإذا كــانت الــسـاحــة الــنــقــديـة
األدبيـة الـعربـيـة ورقيـا تتـخـبط في متـاهات
ـزاجيـة والـذاتـية والـتـحـيز االنـطـباعـيـة وا
ا الـتبـجيل والـنفـاق في ميـادين النـقد… ور
ـنـشــورات األدبـاء اجلـدد بــلـبـنــان عـبـر فــإن 
ا آخـر… ما الفـيـسبـوك وغـيره... ونـقدهـا عـا
يــطــرح األسـئــلــة اآلتــيـة: هل يــقــبل أدبــاؤنـا
اجلدد عادة الـنقـد السلـبي ألعمـالهم?! وكيف
يـتـصـرفـون إزاء الـثـنـاء واإلطـراء… أو الـنـقـد
الــسـلــبي الــهـادف…? وهل االنــتـقــادات عـادة
حتمل طابعا مـنهجيا مـوضوعيا?! الواقع أن
وجهة لنصوص األدباء غالبية االنتقـادات ا
ـــديح و»الـــتــــطـــبـــيل تــــتـــسم بــــاإلطـــراء وا
والتـزمير «وقلـما نـعثـر على نـقد مـوضوعي
ســلــيم يــظـهــر الــهـفــوات والــثـغــرات بــهـدف
الــتـوجــيه أو الـتــصـويـب…! فـثــغـرات الــلـغـة
واإلمالء والنحو والتركيب والداللة نادرا ما
علق وهي تستحوذ على عناية النقاد أو ا
هــائــلــة تـكــاد ال حتــصى حــتى عــنــد رؤسـاء
نـتـديات أو اجملـمـوعات الـتي يـتجـاوز عدد ا
أعــضـائـهــا عـشـرين ألــفـا…! أمـا الــنـقـد الـذي
عنوية والـفنية والبالغية يتناول العنـاصر ا
واإليــقــاعـيــة فــهــو أيـضــا يــعـاني مـن خـلل
فــكـــأني بــالـــنــقــد هـــنــا يـــحــيل إلى الـــنــقــد
االنـطـبـاعي في الـعـصـر اجلـاهـلي حـ كـان
الناقد/الشاعر ينـتقد بال مسوغ فيقول مثال
مـوجـهـا كالمـه لـنـظـيـره: أنت أشـعـر الـنـاس
وهــذا أجــمل بــيت وفالن أشــعــر من فالن…!
الـتـسويـغ إذًا مغـيب نـظـرا إلى عـدم تـعـميم
ـناهج احلديثة كـالبنيويـة والتحليل ثقافة ا
ــــنــــهج الـــتــــكــــويـــني الــــنـــفــــسي لألدب وا
والسيمـيائي… وحتى األسـطوري! فإذا كانت
ـنهجية والـنقدية غائـبة إجماال عند الثقافة ا
األدباء فال غرابة أن جندها شبه معدمة عند
تلق عادة حيث يكتفون بإظهار إعجابهم ا
ــا يـكــتب بال تــعــلـيل دقــيق مــوضـوعي…!
ولــذا ال غــرابـة إن وجــدنــا األديب يــنــفـر من
الحـظـات السـلـبـية الـتي تـوجه له فـنـجده ا
إمــا يـحــذف الـتــعــلـيق أو يــبـقــيه بال ردّ مع
امــتـــعــاض شـــديــد أو يـــحـــذف من قــائـــمــة
أصـدقـائـه في حـسـابه صـاحـب الـنـقـد أو قـد

ـائـة كـون الـقـار -كالم غـيــر دقـيق مـئـة بــا
العربي عـادة مشـغوال بهـمومه ويديـر ظهره
لــلــكــتـــاب والــشــعــر والـــروايــة في آن مــعــا.
احلــروب واالنـقــسـامــات والـفــقـر جــعـلت من
القراءة أمرا ثانويا.. ومع ذلك ال يزال الشعر
محافظا على بريقه عنـد من تستهويه الكلمة
والذوق السليم! طبعا الشعر لم يعد كما كان
في الـــعـــصـــر الـــعــبـــاسـي واألمـــوي وصــدر
نـزلة وسيـلة إعالمـية أولى لكن اإلسالم... 
يـبقـى أحد عالمـات الـتـراث.. تـقـام له حفالت
ونـدوات ومــهـرجــانـات... هــنـا أدعـو األديب
إلى تـرك برجه الـعـاجي فلـيـتواضع لـلـناس

ليكتب همومهم وما يفهمونه...
{  لـنــتـكـلم عـلى مـؤلـفـاتك الـشـعـريـة... مـا األفـكـار

الرئيسة التي يحملها دواوينك.
-لـدي ثـالثـة دواوين مـنــشـورة وأخــرى قـيـد
التدقيق... األول زيتونة القدس صدر عن دار
النـهضـة العربـية بـبيـروت... والثـاني عشاق
األقـصى وبـورما... عـن دار النـهـضـة أيـضا..
والـــثـــالـث في مـــذهب احلـب قـــلـــبي خـــفق...
مــضــامـ تــلك الــدواوين تــنــطـلـق من كـون
الـكـتــابـة عـنـدي هي الـهــواء الـذي أتـنـفـسه
وهي احلـــيـــاة والـــسالح… وتــــمـــكـــنـــني من
ــــظـــلـــوم مـــنـــاصــــرة احلق والــــدفـــاع عن ا
والتعبـير عن آالمي ومعانـاتي… وهي عنصر
تفريغ نفسي وتسام.. وراحة نفس وضمير…
آيـــة ذلـك أن الــشـــاعـــر فـي نــظـــري صـــاحب
ـلـتـزم الـذي رسـالـة وأنـا من أنـصـار األدب ا
ــا أن يـــتــبـــنى فــيه األديـب قــضــيـــة مــا… و
جتمعاتنا فأن صيرية تـعصف  القضايا ا
تـكـون شـاعـرا يـعـني أن حتـمل أمـانـة الـدفاع
ـســلــوب وعن الــشــعب الــعــربي عن احلـق ا
الذي يتعرض للتنكيل وعن اإلنسان الغارق
ـوت… نــعم أن تـكـون ـهــاجـر في بــحـار ا وا
شاعـرا يعني أن تـرفع راية احلـرية وتـشهر
كـلــمـتك فـي وجه احلـاكم اجلــائـر واألحـزاب
ــؤســســات الـــتي تــنــهب ــســتــســلـــمــة وا ا
الـــشــــعب… وتـــصــــرخ في وجـه الـــتــــعـــصب
تـزلف…! أن زيـف ا والـعـنـصـرية واإلعـالم ا
تكون شاعـرا يعني أن تدافع عن رؤيـة كونية
تــــتـــــبــــنــــاهـــــا في وجه اجلـــــور واالحــــتالل
اإلسـرائـيــلي الـذي يـنـكل بــكل مـا هـو عـربي
حــتى الــشــجــر… فــضـال عن نــبــذ الــتــنــاحــر
الــداخــلي بــ األخــوة والــدفــاع عن رســالـة
إنسانيـة تتمسك بـالقيم واحلقوق… في وجه
ذهـبي الـذي يـهدف االحـتقـان والـتـحريـض ا
إلى تــرســـيخ زعـــامــات ومـــصـــالح ضــيـــقــة!
والــــســــؤال هــــنـــــا: هل أنــــحـــــاز إلى أي من
الـشــعـراء? نـعم أنــحـاز إلى الـشــعـراء الـذين
يالمـسـون آالم أمـتـنـا وحـضـارتـنـا وقـيـمـنا…
أنـحـاز إلى كل شـاعـر ثـائـر يـكـتب بـاألحـمر…
ـبــاد والـقـيم الـذين ال أنـحـاز إلـى شـعـراء ا
يكـتـبون لـلتـباهـي أو التـصويـر أو الشـهرة…
أنحاز إلى أولـئك الذين يدخـلون في الصراع
ــصـيـري فــيـحـاولــون الـتـغــيـيـر وتــوعـيـة ا
ـقابل الشـعب وحتريـضه عـلى حقـوقه… وبا
أرى من يـتـزلف لـذوي الـسـلـطـة من الـشـعراء
ت إلى عـــلى حــســاب حـــقــوق الــشـــعب ال 
رســالــة الـشــعـر بــصـلــة مــهـمــا كـان الــقـالب
الــشـــعــري الــذي يــصب فــيه أفــكــاره (شــعــر
تقلـيدي أو حديث أو…).  وهـنا أدعو األدباء
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عــمــيـق ويــهــدف إلى اخــتـالل الــقــيم في
الـــــواقع الــــبــــشـــــري. ولــــهــــذا جنــــد كلّ
مــوضــوعــة في األدب الــوجــودي هي في
عمـقها اخـتبـار للذات الـشاعرة. ويـتجلى
ذلـك من خـالل عـــــدة أعـــــمـــــال روائـــــيــــة
وشــعــريــة مـنــهــا عــلـى سـبــيـل الــذكـر ال
احلـصر (رسـالـة الغـفران) لـلـمعـري الذي
ـبـكر لـلوجـودية في قـد يـعتـبر الـتـفكـير ا
ي ثـانـيًا ومن األدب الـعـربي أولًـا والعـا
ثم  (الشحاذ) لنجـيب محفوظ  الذي تعد
ـوذجا بلـيغًـا من جتربـته الفـنيـة بهذا ا
الــثـــقل الــفـــلــســفـي الــذي جتــلت فـــيــهــا
الــوجــوديــة رحـلــة الــبـحـث عن الـنــغــمـة
الـضــائــعــة عن غــايـة كل شـيء عن سـر
الـوجود عن الـنشـوة التي تـربطـنا بـسر
ـاهية والبـحث عن ما بعد الوجود عن ا
ــيــتــا) وكــذا ألــواح ودســر لــلــعــمـري (ا
وغـيرهـا كثيـرة هل االعـمال االدبيـة التي
نهجت هذا. والتي نـلحظ من خاللها تتم
مَـوْضَـعَةُ الـذات في حـضـورهـا اإلبداعي
والساعـية من خالل األدب الوجودي إلى

تخليد نفسها وإبراز فاعليتها.

العُـلْوُ من قيـمة اإلنسـان والتأكـيد على
تفردها هي غاية األدب الوجودي الذي
يــوّسع اجملـــال لــلـــرمــز فـــ (الـــنــخـــلــة
ـديــنـة والـلـيـل والـنـهــر و... ) كـلـهـا وا
أزمـنة وأمـكنة لـها مـدلوالت مـا وليس

ذكرها من باب التشكيل والنَظَم فقط.
إنّ الوجوديـة قد شجـعت اإلنسان على
سبقة بـأجمعها حتقيقا رفض القيم ا
طلـقة التي تدعـو إليها وإذا للحـرية ا
ـقــولـة (الـشـعـر ـان  كـان البـدَ من اإل
ابن بــيــئـتـه) فـإن أي أزمــة يــعـيــشــهـا
الشـعـر سـتـكـون رهـيـنـة اثـنـ ال ثالث

لهما وهما الشعر ذاته والبيئة.

ولــــهـــذا وجـــد االدب الــــوجـــودي مـــداه
ــســرحــيـة ألنه الــرّحب في الــروايـة وا
الــسـبــيل األفـضل لــبـحث واســتـقــصـاء
واقع اإلنـسان والـكـشف عمـا يـحيط بهِ
وهـــــو مــــا يــــقـــــتــــرب مـن مــــصـــــطــــلح
(اإليــكـولــوجـيــا) ولـهــذا نـلــحظ بـعض
االدبـاء الـوجـوديـ أدجلـوا أفـكـار هـذه
الفلـسفة من خالل نتـاجهم األدبي ألنها
أوسـع انــتـــشـــارًا يـــذهب الـــعــديـــد من
الكتـاب والنقـاد إلى أن االدب الوجودي
هـو في أصله مـذهب فـلسـفي يـحمل في
طـيـاته العـديـد من الدالالت وتـطـور أثر
ـيت حتى اكتمل األدب احلربي العا

الوجودي في الـنصف األخيـر من القرن
ـاضي. إنّ فــهم ذات اإلنـسـان/ األديب ا
لــذاته من خـالل جتـاوزهــا ألطــر الـوعي
الــسـائــد نـحــو الـطـبــيـعــة جَـعَــلـهـا في
النهاية تتجاوز عـملية الفهم إلى عملية
تفـعيل الفـهم حسب فلـسفة الـوجودي
عــبــر الــتـحــرك بــالــذات نــحـو أداء دور
إنسانـي خالص ال يهـتم بذاته فقط بل
بـجـمـيع مـا حـولـه; ألن إدراك أهـمـيـة ما
يـحـيـط بـاألديب وتــغـدقه عــلى الـوجـود
اإلنــــــــســــــــانـي يــــــــتــــــــطــــــــلـب من ذات
اإلنـــســــان/األديب احلـــفـــاظ عـــلى هـــذا
ثل وجودها وحضورها.  الكيان ألنه 
وهـــــذا مــــا يـــــتـــــطـــــابق مـع الــــتـــــوجه
اإليــكــولــوجـي الــعــمــيـق أن يــكــتــشف
األبــعــاد األوسع لــوجــوده اخلــاص في
ســـيــــاق اجملـــتــــمع الـــعــــام الـــبــــشـــري
والـــــطـــــبــــيـــــعـي. وهــــذا الـــــوعـي قــــاد
اإلنـسـان/األديب إلى تـشـكـيل تـصورات

منقوطة جتاه ذاته واألخرين.
إنّ ايــــدلـــوجـــيــــة األدب الـــوجـــودي في
عمقـها ذات بـعد اخالقي نابع من وعي

لــكن يــبـقـى لـلــوجــوديــة ايــجـابــيــاتــهـا
وسـلبـيـاتـهـا فـالـوجـوديـة ال تـقـصد من
ــطــلــقــة أن يــعــيش اإلنــسـان احلــريــة ا
عــــيــــشــــة مـــــتــــحــــرّرة من كـلّ شيء بال
مــسـؤولــيـة بل هي كــمـا ذكــرهـا زكــريـا
إبـراهـيـم في كـتـابه (مـشـكـلـة احلـرية ) "
تـعـني فـقط  أن اإلنــسـان يـخـتـار بـذاته
وأنّـه هــو األصل في وجــوده. فــاحلــرّيـة
تعني استقالل االختيار وقيامه بذاته ".
إنّ صـدور هذه األحـكـام على الـوجـودية
قد جـاء عن اإلساءة في فهم مـا دعا إليه
ــطــلــقـة األدب الــوجــودي من احلــريــة ا
حيث إنّ عـبدالـرحمن بـدوي الذي حاول
ذهب الوجودي العربي من خالل بناء ا
كتابه (دراسـات في الفلسـفة الوجودية)
ويُعـدّ رائد الوجوديـة العربـية ومعـلّمها
األوّل يـعــتـقــد أن األدب الـوجــودي أفـاد
الــوجــوديــة في الــذيــوع ولــكـنـه "أسـاء
إلـيهـا أبـلغ اإلساءة في أنّه جـعل الـناس
أو بـــعـــضــهـم يــسـيء فــهـــمـــهـــا إســاءة
مـقـصـودة أحـيانـا وغـيـر مـقـصـودة في

رأة ومشاكلها الوجودية لوحة لليلى العطارمعظم االحيان". ا
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