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ق�صة «�أحالم مو�ؤودة» للكاتبة
ترا�سل المدركات في ّ
الجزائرية زهرة يبرم
د .محمد �سليمان ال�سعودي – الأردن
ا�ستوقفني يف العدد ال�سابق ،والذي �أُعلن فيه اكتمال ال�سنة الثامنة من هذه
املجلة العريقة (عود الند) التي متثل خال�صة من خال�صات الأدب والفكر والإبداع
املتم ّيز ،عد ٌد من الإبداعات النرثية� ،إال �أنني �س�أقف اليوم عند ق�صة �أثارت �شجون
لدي ،لي�س لأنني وقفت بجانب «مي�ساء» فيه ،بل للغالف الفني الذي ط ّوقت
احلرف ّ
فعلت تقنيات فنية جعلت من املتلقي مطاوعا حلرفها وحركة �أحداثها؛
فيه الفكرةْ ،
تلك الق�صة امل�سماة «�أحالم مو�ؤودة» للكاتبة اجلزائرية زهرة يربم.
ولع ّل الذي الم�س �شغف املتلقي بداي ًة ،تلك التي ت�س ّمى «ترا�سل املدركات»
حيث يقوم العمل الأدبي على تراكم كبري لل�صور بحيث يطغى على الوجود الفني
ب�صورة ي�صبح عنان الن�ص يف يدها ،وبهذا يطر�أ ا�ضطراب على حالة الزمن
يدفع بوا�سطتها �إىل تبني تيار الوعي ليتم التفريغ الوقتي فيه .وبهذا تت�ضح الر�ؤى
وتنجلي �أحا�سي�س الأديب لدى املتلقي الواعي.
ففي الق�صة موقف اجتماعي مبني على واقع مكرور يف الق�صة العربية ،واقع
يرمي �إىل حماوالت ل�سد الهوة بني احللم واحلدث الآين� ،إال �أن تلك املحاوالت باتت
مكرورة �أي�ضا؛ ملا يوجد فيها من �ضمور يف املعاجلة ،وتفتيت يف ن�سج الر�ؤى على
الأغلب؛ ولذلك كانت جتربة زهرة يربم متقدمة هنا ،لي�س بدافع اخليال واحل�س
الق�ص�صي وا�ستبداله
فقط� ،إمنا بدافع املغامرة يف ر�صد الت�شابهات يف العمل
ّ
بتقنية مبنية على اال�سرتجاع لتتط ّور فتدخل يف عامل تيار الوعي ،ثم الزم هذه
عود الند
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المجلة الثقافية ال�شهرية

التقنية ن�سج فعلي اتك�أ على الفعل امل�ضارع اتكاء كاد �أن يغالب يف عدده و�أثرة كل
ما تبعه من �أ�سماء وحروف؛ وتلك ميزة ربطت العمل الق�ص�صي الظاهري ب�ألفاظه
وعباراته بجوانية العمل وق�صدية تقدميه.
وال �أجد نف�سي مغالي ًا هنا عندما �أحتدث عن كاتبة ا�ستطاعت �أن تر�سم لنا
ما يجري كالنهر يف نفو�سنا من م�شاعر و�أحا�سي�س للع�شق والع�شاق .ففي حديثها
الأو ّ
يل وجدنا �أن العمل كان يجري ب�صورة رتيبة جد ًا ،حتى و�صل بنا �إىل بيت
املحبوبة اجلامعية «مي�ساء» �أو «مي�س» ،عندها انك�سر الزمن و�أ�صبح م�ضطرب ًا
خا�صة عندما ر�آها ،فا�ضطراب الزمن بني الآين الذي �أحدث املفاج�أة ،وبني زمن
ما�ض جمع فيها الطالب «عمر» مبي�س على مقاعد اجلامعة.
ومل ت�ستطع القا�صة �أن تتابع هذا احلدث طويال ،حتى �سقطت هي الأخرى يف
ا�ضطرابه ،فما هي �إال دقائق معدودة حتى دخلت «مي�ساء» �إىل ال�سيارة وو�ضعت
«نظارة �سوداء بعد�ستني عاك�ستني كاملر�آة» لتتخل�ص الكاتبة من حلظة الت�أزمي،
وتنتقل �إىل تيار الوعي الذي مل �أجد فيه �شيئ ًا من تك ّل ٍف يف العمل الأدبي� ،إمنا جاء
فاع ًال وحم ّرك ًا لدرجة الت�أزمي (احلبكة) ب�صورة تدفع املتلقي للقراءة النهمة بغية
الق�ص؛
الو�صول �إىل ذروة احلدث ،فجاء يف حلظته الزمنية املطلوبة على م�ستوى ّ
وك�أين به مل يتقدم �أو يت� ّأخر على م�ستوى زمن الق�صة وحدثها.
http://www.oudnad.net/spip.php?article1118
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الت�أليف الل�ساني :نظرية الجرجاني في تحليل الن�ص
د .نجود ها�شم الربيعي  -ال�سويد
كان عبد القاهر اجلرجاين بارع ًا يف التحليل الل�ساين ،ا�ستطاع �أن ي�ستغل
العالقة القوية بني اللغة وفنية الت�أليف يف بيان و�ضع اللفظ وقيمته الداللية .وكان
قد وظف مبقدرته اللغوية والبالغية النح َو والبالغة يف تقدمي نظرية كاملة يف
الت�أليف الل�ساين للن�ص ،و�أطلق عليها ا�سم (نظرية النظم) .فك�شف بذلك عن
نظرية حتليلية يف الأ�سلوب ،لأن نظرية عبد القاهر كما �صورها يف دالئل الإعجاز
نقلت هذا العلم من االهتمام ب�أواخر الكلمات �إىل جو رحب يفي�ض باحلركة
واحلياة ،فا�ستطاع بهذه النظرية الدقيقة �أن ي�شرح فكرة النظم ال�سائدة يف بيئات
املعتزلة والأ�شاعرة حينما تعر�ضوا لإعجاز كتاب اهلل( ،)26بتحليله امل�ستويات
اللغوية يف الن�ص بالنظر يف ف�صاحة اجلملة والظواهر ال�صوتية وت�أليف العبارة
وتكوين املعنى واحلكم الفني باملفا�ضلة بني هذا الأ�سلوب �أو ذاك عرب احلديث عن
ال�شعر وعن الو�ضوح والغمو�ض واجلودة واال�ستح�سان(.)27
وجند هذا املنهج وا�ضحاً يف قوله:
�إنك ل�ست بواجد �شيئ ًا يرجع �صوابه �إن كان �صواب ًا ،وخط�أه �إن كان خط�أ
�إىل النظم ،ويدخل حتت هذا اال�سم� ،إال وهو معنى من معاين النحو قد �أ�صيب
به مو�ضعه ،وو�ضع يف حقه� ،أو عومل بخالف هذه املعاملة ،ف�أزيل عن مو�ضعه،
وا�ستعمل يف غري ما ينبغي له ،فال ترى كالم ًا قد و�صف ب�صحة نظم �أو ف�ساده� ،أو
و�صف مبزية وف�ضل فيه� ،إال و�أنت جتد مرجع ال�صحة ،وذلك الف�ساد ،وتلك املزية،
وذلك الف�ضل �إىل معاين النحو و�أحكامه ووجدته يدخل يف �أ�صل من �أ�صوله ويت�صل
بباب من �أبوابه(.)28
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فهو ي�شري هنا �إىل �أثر الت�أليف الل�ساين الذي ال بد له من �أن يكون جاري ًا جمرى
لغوي ًا �سليم ًا متعلق ًا باملعنى الذي يتو�صل �إليه من خالل ارتباط الكلمات ببع�ضها
�سواء كان هذا االرتباط يف ال�صوت �أو الرتكيب �أو الداللة ،قال :ولي�س من �أحد
حت ّركه لأن يقول يف �أمر (النظم) �شيئ ًا� ،إال وجدته قد اعرتف لك بها �أو ببع�ضها،
ووافق فيها درى ذلك �أو مل يدرِ .ويكفيك �أنهم قد ك�شفوا عن وجه ما �أردناه حيث
ذكروا ف�ساد (النظم) ،فلي�س من �أحد يخالف يف نحو قول الفرزدق:
حي �أبوه يقار ُب ْه
وما مث ُل ُه يف ِ
النا�س �إال ُمـمـَ َلك ًا = = �أبو �أم ِه ٌّ
ويف نظائر ذلك مما و�صفوه بف�ساد النظم ،وعابوه من جهة �سوء الت�أليف،
�أنّ الف�ساد واخللل كانا من �أنْ تعاطى ال�شاعر ما تعاطاه من هذا ال�ش�أن على غري
ال�صواب ،و�صنع يف تقدمي �أو ت�أخري� ،أو حذف و�إ�ضمار� ،أو غري ذلك مما لي�س له
�أنْ ي�صنعه ،وما ال ي�سوغ وال ي�صح على �أ�صول هذا العلم .ثم �إذا ثبت �أنّ م�ستنبط
�صحته وف�ساده من هذا العلم ،ثبت �أنّ احلكم كذلك يف مزيته والف�ضيلة التي
تعر�ض فيه ،و�إذا ثبت جميع ذلك ،ثبت �أنْ لي�س هو �شيئ ًا غري ت ّوخي معاين هذا
العلم و�أحكامه فيما بني الكلم(.)29
http://www.oudnad.net/spip.php?article1186
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الحركات وال�ضمائر :بين الفونيم والمورفيم
الطيب عطاوي  -الجزائر
يعترب مفهوما الفونيم واملورفيم من بني املفاهيم التي �شهدت جداال وا�سع ًا بني
الباحثني الأل�سنيني يف حقل علم اللغة ب�صفة عامة وال�صوتيات ب�صفة خا�صة؛ �إال
�أن التعريف العام الذي اتفق عليه ه�ؤالء الباحثني هو اعتبار الفونيم �أ�صغر وحدة
�صوتية غري دالة؛ بينما املورفيم �أ�صغر وحدة �صوتية دالة.
و�إن احلركات التي تلزم احلروف وكذا ال�ضمائر التي تلحق الأفعال والأ�سماء
لهي �أمر مهم يف البناء الرتكيبي للكلمة العربية على وجه اخل�صو�ص ،وعليه فما
موقع هذه احلركات وال�ضمائر من املفهومني ال�سابقني؟
= =1احلركات:
تعد احلركات �أبعا�ض حروف اللـِّني كما يقول ابن جني وهي قادرة على �إعطاء
معنى �إذا ما �أدرجت من حرف لآخر ،ويعترب اخلليل (ت  170هـ) الفتحة جزء من
الألف ،والك�سرة جزء من الياء ،وال�ضمة جزء من الواو؛ لكن ال�س�ؤال الذي يطرح
نف�سه هو :هل ميكن �إدراج هاته احلركات �ضمن الفونيمات �أو املورفيمات؟
�إذا ما ت�أملنا كلمة (�صنع) على �سبيل املثال فنقول �إنها تتكون من ثالثة مقاطع،
(�ص نَ عَ) على
كل منها من فتحة ق�صرية مع �صائت واحد ،وهي على الرتتيبَ :
وزن ( َف َع َـل) والتي تدل على فعل ال�صنع ،لكن ما الذي �أعطاها ذلك؟ ثم ما الذي
�أك�سبها الزمن املا�ضي التي هي فيه؟
ال�شك �أننا �سنجد اجلواب من خالل �إبدال �أحد الفتحات الثالثة ب�ضمة �أو
ك�سرة ،ف�إذا ما و�ضعنا ال�ضمة مكان الفتحة التي فوق حرف ال�صاد ،والك�سرة مكان
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(�ص ِنـ َع) على وزن
الفتحة التي فوق حرف النون يتحول الفعل من حالته الأوىل �إىل ُ
(فـُعـِ َل) الذي ين�ش�أ عنه بدوره تغيري يف املعنى؛ فبعدما كان يدل على ال�شخ�ص
الذي قام بالفعل �أ�صبح يدل على ال�شيء امل�صنوع (الذي قام عليه الفعل) ،كما
حتولت داللته من املبني للمعلوم �إىل املبني للمجهول ،وال�سبب يف ذلك كما ر�أينا
هو تبادل احلركات؛ مما يجوز لنا اعتبار هاته احلركات مورفيمات؛ كونها �أحدثت
معنى جديد ًا.
http://www.oudnad.net/spip.php?article977
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�أثقل من ر�ضوى
هدى �أبو غنيمة  -الأردن
�أن يكتب الإن�سان �سريته الذاتية �أمر م�ألوف ،وهو يت�أمل تيارها املتدفق.
ولكن الكتابة عن احلياة ،وهو يخو�ض غمارها وي�صارع جلجها م�سجال اللحظات
امل�صريية :مواجهة املر�ض ومواجهة اخليبات والطغيان والف�ساد� ،آنفا �أن ميوت
جبانا ،ن�ص له وهج اجلذوة املتوقدة يف الروح املبدعة؛ نقر�أ يف �ضوئه جتليات
النف�س الإن�سانية يف طبقاتها املتعددة وترتاءى لنا �أطيافها ،ف�إذا نحن نف�س واحدة.
«قد تفلت ال�سنوات من حدودها ،لأن �أعمارنا كما هو معروف تفي�ض عن
�أعمارنا ،وتقفز بال ا�ستئذان �إىل ما قبلها �أو ما حولها ،ومتتد مت�شعبة يف التاريخ
واجلغرافيا».
ب�أ�سلوب التداعي الذي ذكرين بـ «بحثا عن الزمن ال�ضائع» ملار�سيل برو�ست،
تكتب ر�ضوى عا�شور �سريتها الذاتية «�أثقل من ر�ضوى» .وداللة العنوان حتيل
�إىل �سبب الت�سمية ،فقد كانت تظن �أن الذي اختار ا�سمها و�أ�سماء �إخوتها ،هو
جدها لأمها الدكتور عبد الوهاب ،الذي كان املحامي ال�شاب ،والد ر�ضوى ،قد
كتب بحجر جريي على �أحد اجلدران «�س�أ�سمي ابني طارق» ،وهو يف طريقه �إىل
بيت الدكتور عبد الوهاب ،ليفاحته يف رغبته بالزواج من �إحدى بناته ،مية ،العام
� 1941أو مطلع العام الذي يليه.
�سمى الولد طارق م�ستب�شرا ب�أول الذكور يف ذريته املكونة من �ست بنات
وحفيدتني من كربى بناته.
http://www.oudnad.net/spip.php?article1104
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الفل�سفة في ق�صائد النثر في غزة
عبد الكريم عليان  -فل�سطين
املو�ضوع �أدناه مقتطف من ورقة قدمت يف م�ؤمتر ق�صيدة النرث الذي عقد
يف غزة يف �شهر �شباط/فربابر .2014
لعل الكتّاب جميعا يقفون حائرين �أمام ال�س�ؤال الأهم يف حياتهم ،وهو :ملن
نكتب� ،إذا مل جند قراء؟ ورمبا يف غزة تظهر هذه ال�صورة �أكرث من �أي مكان
�آخر نتيجة للظروف ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية التي يعاين منها املجتمع
الغزّي منذ ردح طويل من الزمن .لكن ماذا لو عك�سنا ال�س�ؤال لي�صبح :ماذا
تكتبون كي نقر�أ؟ هو نف�سه كان �س�ؤال النقاد يف �أواخر القرن املا�ضي ،حيث اتهم
الفن ب�أنه مير يف �أزمة ،وين�ساق لنزعة «الال�أن�سنة» ،ويحرق وراءه كل اجل�سور التي
تربطه بعامل الب�شر.
لكن العك�س هو ال�صحيح متاما ،فما ي�سمى �أزمة الفن هو يف الواقع فن الأزمة.
واخلط�أ يكمن يف بث ون�شر براهني زائفة ،حيث تكون الفجوة القائمة بني الفنان
واجلمهور هي الدليل على «ال�أن�سنة» الفن� ،أي �أن اجلمهور خ�ضع لال�أن�سنة ولي�س
الفنان؛ فاجلمهور �صار جمموعة كائنات ك ّفت �أن تكون ب�شرا ،بل مواد منطية
خلقها التعليم القيا�سي ،وحم�شورة يف املكاتب وامل�صانع ،وتثريها كل يوم الأخبار
املعلنة والتي تبثها يف العامل املراكز الإلكرتونية .وبالطبع هذه الكائنات �شوهتها
و�شي�أتها الف�ضائيات الإعالمية وما �شابهها من املواقع مبا تبثه من �أخبار وفنون
�سوقية.
�أما الفنان ،وكذلك الكاتب املبدع ،فهو وحيد بحكم الواقع ،ومن خالل عجزه
عود الند
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عن التكيف ونزعته التمردية وجنونه ،وقد حافظ على اخل�صلة الإن�سانية الأكرث
قيمة.
هدف هذه الدرا�سة ا�ستك�شاف التعبري �أو الوم�ض الفل�سفي الذي جاء يف
ق�صائد النرث التي ن�شرت يف غزة منذ عام  .2000ومن الطبيعي �أننا ال ن�ستطيع
ح�صرها جميعا .ولذلك ،نعطي �أمثلة على فكر ال�شعراء احلداثيني ،حيث �أن
الفل�سفة و�أعمال الفكر ارتبطت بال�شعراء ارتباطا وثيقا لدرجة �أننا ال نكاد منيز
�إن كان ال�شعر قد �سبق الفل�سفة� ،أم �أن الفل�سفة قد �سبقت ال�شعر.
�أ�شرنا �إىل عالقة الفل�سفة بال�شعر لعلنا نهتدي من خاللها �إىل ما ورد من
وم�ضات فل�سفية يف ق�صائد النرث التي �صدرت يف غزة بعد العام  .2000وجتدر
الإ�شارة �إىل �أن ق�صيدة النرث يف غزة ازدادت ب�شكل ملحوظ ،حيث كان �شعرا�ؤها ال
يزيد عددهم عن عدد �أ�صابع اليد الواحدة� .أما اليوم ،فقد فاق عددهم الع�شرات.
وتركز الدرا�سة على ما ا�ستطعنا جمعه من ق�صائد �سواء ن�شرت يف دواوين �شعرية،
�أو �أر�سلت يل من قبل عدد من ال�شعراء الغزّيني .و�شملت �أكرث من �أربعني ديوانا
�صدر بعد عام  ،2000وع�شرات الق�صائد احلديثة.
ونحاول هنا �إظهار اجلمل الفل�سفية التي وردت كحكم� ،أو �أفكار ذات م�ضامني
جوهرية تك�شف لنا ما يرومه ال�شاعر ،ودرجة ال�سمو التي ميكن �أن متنحها له تلك
احلكمة.
http://www.oudnad.net/spip.php?article1188
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الزمن في �سرد �سهيل �إدري�س
د� .سهام علي ال�سرور  -الأردن
تك�سري زمن ال�سرد :اال�سرتجاع واال�ستباق يف روايات �سهيل �إدري�س
د� .سهيل �إدري�س ( :)2008 - 1925م�ؤ�س�س جملة «الآداب» ،ودار الآداب للن�شر.
وق�صا�ص ومعجمي ومرتجم.
والفقيد من �أعالم الثقافة العربية فهو �أي�ضا روائي ّ
للمزيد من التفا�صيل عن حياته واجنازاته انظر العدد  22من «عود الند».
د� .سهام ال�سرور :دكتوراه يف اللغة العربية .التخ�ص�ص� :أدب ونقد .جامعة
الريموك ،الأردن.2013 ،
املو�ضوع �أدناه مقتطف من ر�سالة ماج�ستري نوق�شت يف جامعة �آل البيت
(الأردن) عام  2010حتت �إ�شراف د .نبيل حداد .عنوان الر�سالة «البناء الفني يف
روايات �سهيل �إدري�س».
(�أ) اال�سرتجاع
ال ت�سري الرواية بخط زمني واحد انتقا ًال من املا�ضي �إىل احلا�ضر ثم امل�ستقبل؛
بل تراوح بني الوحدات الزمنية :املا�ضي ،واحلا�ضر ،وامل�ستقبل؛ لأن الأحداث يف
الرواية ال ُترتّب كما حدثت على �أر�ض الواقع ،و�إمنا يك�سر اخلط الزمني من خالل
ا�ستخدام تقنيتي اال�سرتجاع� :أي العودة �إىل املا�ضي ،واال�ستباق� ،أي القفز �إىل
امل�ستقبل.
وح�سب ما يرى ح�سن بحراوي «ف�إن كل عودة للما�ضي ت�شكل ،بالن�سبة لل�سرد،
ا�ستذكار ًا يقوم به ملا�ضيه اخلا�ص ،ويحيلنا من خالله على �أحداث �سابقة عن
النقطة التي و�صلتها الق�صة»(.)1
وت�شرح �سيزا قا�سم مفهوم اال�ستباق على النحو التايل:
«يرتك الراوي م�ستوى الق�ص الأول ليعود �إىل بع�ض الأحداث املا�ضية ،ويرويها
عود الند
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يف حلظة الحقة حلدوثها .واملا�ضي يتميز �أي�ض ًا مب�ستويات خمتلفة متفاوتة من
ما�ضي بعيد وقريب ومن ذلك ن�ش�أت �أنواع خمتلفة من اال�سرتجاع:
= =1ا�سرتجاع خارجي :يعود �إىل ما قبل بداية الرواية.
ما�ض الحق لبداية الرواية قد ت�أخر تقدميه
= =2ا�سرتجاع داخلي :يعود �إىل ٍ
يف الن�ص.
= =3ا�سرتجاع مزجي :وهو ما يجمع بني النوعني»(.)2
ي�أتي اال�سرتجاع اخلارجي على �صورة تذ ّكر لأحداث �سابقة للحدث الذي تبد�أ
به الرواية ،و�أ ّدى �إىل تذ ّكرها ظهور �إ�شارة معينة يف احلا�ضر تذ ّكر بها؛ كوقوع
حدث هو على النقي�ض من حدث وقع يف املا�ضي ،ف ُيذكر احلدث املا�ضي لبيان
مدى املفارقة بني احلدثني .ومثال ذلك ا�ستمرار �سامي بارتياد حانوت املع ّلم
�أبو حممود والإ�صرار على ذلك بالرغم من معاملة املع ّلم القا�سية له ولأخيه يف
املا�ضي�« :أتذكركم «فلق ًا» �أكلنا على يد �أبو حممود؟»(.)3
وهذا اال�سرتجاع جاء �أي�ض ًا لتذكري ال�شخ�صية مبا قد تكون ن�سيته.
ووظيفة اال�سرتجاع اخلارجي �إنارة ما�ضي ال�شخ�صية «فاال�سرتجاعات
اخلارجية ،ملجرد �أنها خارجية ،ال تو�شك يف �أيِّ حلظة �أن تتداخل مع احلكاية
الأوىل ،لأن وظيفتها الوحيدة هي �إكمال احلكاية الأوىل عن طريق تنوير القارئ
بخ�صو�ص هذه «ال�سابقة» �أو تلك»(.)4
ومن خالل اال�سرتجاع يجد القارئ معلومات �إ�ضافية تعينه على فهم �أحداث
حا�ضر ال�شخ�صية .وي�شرح عدنان خالد عبد اهلل ذلك يقوله �إن« :القا�ص يقطع
ت�سل�سل احلدث الزمني ليقدم خال�صة حلادثة ح�صلت يف املا�ضي .واالرجتاع
الفني مهم لفهم �أحداث العمل الق�ص�صي ،من حيث تقدميه للقارئ معلومات
�إ�ضافية تعينه على تتبع احلدث وجمريات الأمور»(.)5

http://www.oudnad.net/spip.php?article870
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ت�أثر العبرية بالعربية
مالمح من الحركة اللغوية لليهود في القرون الو�سطى
نهاد ال�شمري  -العراق
اليهود حتت ت�أثري الثقافة العربية الإ�سالمية
كانت الثقافة العربية الإ�سالمية �سائدة يف جميع البلدان التي تقع حتت
احلكم الإ�سالمي ،وبلغت ذروتها يف القرنني التا�سع والعا�شر امليالدي ،مما جعل
النتاج الفكري لتلك الأقاليم التي كانت خا�ضعة حتت ذلك النفوذ الثقايف العظيم
ي�صطبغ بالطابع العربي ب�شكل من الأ�شكال .هذه احلقيقة مل يغري فيها كون بع�ض
الرتاث الفكري جاء من غري امل�سلمني ،فالأثر العربي كبري وا�ضح كل الو�ضوح يف
مادة كثرية من الرتاث اليهودي الذي و�صلنا مكتوبا مبا ي�صطلح على ت�سميته بـ
«عربية اليهود» من املراكز اليهودية التي كانت واقعة حتت ت�أثري الثقافة العربية
ال�سائدة يف تلك الأقاليم (عبد اللطيف )14-9 :1979
ظهور اليهودية العربية
�إن هذه الطائفة من الأدب العربي املكتوب بـ «عربية اليهود» مت ّيزت بخ�صائ�ص
معينة ميزتها عن اللغة العربية الف�صحى من جهة ،وعن اللغة العامية التي وردتنا
ن�صو�ص و�إ�شارات عنها من جهة ثانية .ولعل من �أظهر هذه اخل�صائ�ص �أنها كتبت
بحروف عربية �أ ّوال ( .)111-19 :1965 Blauووجود املفردات العربية موزعة
يف ثنايا الن�ص العربي ثانيا ،.فهاتان ال�سمتان تكفيان يف احلقيقة للك�شف بجالء
عن الأ�صل اليهودي ملثل هذه الن�صو�ص ،وتوحيان ب�أن هذه امل�ؤلفات و�ضعت من
قبل كتاب يهود لقراء من اليهود� ،إذ �أن الكتابة باللغة العربية وبحروف عربية يف
عود الند
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تلك املراحل التاريخية كانت جتعل من مهمة قراءة الن�ص وتتبعه من قبل القارئ
اليهودي �أمرا مي�سورا (.)34 :1965 Blau
ولعل �سبب ًا �آخر دعا الكتاب اليهود �إىل اللجوء لكتابة الن�ص العربي بحروف
عربية وهو رغبتهم يف �أن تبقى هذه الن�صو�ص بعيدة عن القراء العرب.
اللغة العربية يف القرون الو�سطى
كانت اللغة العربية زمن الفتح الإ�سالمي للأندل�س لغة مهملة ،لي�س بني يهود
الأندل�س فح�سب ،ولكن بني اليهود يف جميع بلدان العامل� ،إذ كان اليهود يف معظم
الأحيان ال ي�ستعملون هذه اللغة �إال يف بيعهم و�صلواتهم ،وكان كثري منهم ال يفهمون
الرتانيم والطقو�س التي ي�ؤدونها بها ،ولذلك كانوا ي�ستمعون �إىل التوراة الآرامية
(�شحالن .)174 :1985
وظلت اللغة العربية يف جميع البلدان التي تفرق فيها اليهود على حالها من
الرتك والإهمال �إىل �أن �أختلط اليهود بامل�سلمني ،وتعلموا اللغة العربية وقواعدها
و�آدابها وق ّوموا بها �أل�سنتهم و�أذواقهم ،ور�أوا كيف يخدم امل�سلمون لغتهم من
منطلق ديني باعتبارها لغة القر�آن الكرمي واحلديث ال�شريف ،فقرروا خدمة لغة
كتبهم املقد�سة ،بو�ضع قواعد لها على طريقة امل�سلمني يف خدمة لغتهم العربية
(هنداوي .)27-26 :1963
http://www.oudnad.net/spip.php?article681
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الن�ص القر�آني و�أنواع المتلقين
د� .أمينة طيبي  -الجزائر
الن�ص/واخلطاب ،الباثّ /واملتلقي ،من �أهم امل�صطلحات التي باتت ت�ستوقف
الدار�س النقدي يف ع�صرنا احلايل ،فالن�ص ال وجود له �إال بعد �أن يقر�أ ،والقارئ
ال يهتم �إال �إذا ُوجد خطاب معني ،ينقل من خالله الن�ص من حالة ال�سدمي �إىل
احلركة� ،أو من حالة الكينونة الغائبة �إىل احل�ضور العياين.
اهتم النقاد قدميا وحديثا بالأقطاب الأربعة �أميا اهتمام ،لأنهم الحظوا �أن
الن�ص ال يحمل يف طياته معنى ثابتا مق ّررا على القارئ اكت�شافه وحتديده ،لذلك
ينبغي الرتكيز ،ال على الن�ص وحده بو�صفه املعطى املو�ضوعي ،بل على القراءة
باعتبارها ن�شاطا علميا ،مبا تفرزه من تفاعالت ناجتة عن التجاوب مع الن�ص،
وظهرت نظرية «التلقي» على �إثر ذلك لتبحث يف معطيات الن�ص ،وم�ؤهالت
املتلقي.
ونظرية التلقي مل ت�أت من فراغ «ومل ت�سقط من ال�سماء بل لها مكان يف
التاريخ»( ،)1على �أنه ال �شيء الحق دون �آخر �سابق ،فقد �أفادت النظرية يف
بلورتها ور�سم معاملها من خمتلف النظريات القدمية واحلديثة ،العربية منها
والغربية ،على �أن �أكرث امللتفني حول نظرية التلقي ال يحيلون �إىل �أكرث امل�صادر
القدمية ،التي ا�ستقوا منها �أفكارهم� ،أو تلك التي �ألهمت قرائحهم.
�أول من ي�شهد لهم التاريخ بف�ضل ال�سبق يف و�ضع اللبنات الأوىل لهذه النظرية
اليونان ،بالد احل�ضارة واجلمال �آنذاك ،حيث �أفادت احلياة االجتماعية املزدهرة
يف خلق نوع من احلرية الفكرية ،اجلدل النوعي ،ف�شاع اجلدل ون�ش�أت «عن ذلك
املحاجة ،وا�ستمالة اجلمهور ،ووجد فريق من
احلاجة �إىل تع ّلم اخلطابة ،و�أ�ساليب
ّ
املث ّقفني املجال وا�سعا ال�ستغالل مواهبهم ،فانقلبوا مع ّلمي بيان»(.)2
http://www.oudnad.net/spip.php?article1039
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طالع عَ بالي فل :رحيل جوزيف حرب
�إبراهيم قا�سم يو�سف  -لبنان
عوب
عوب  ،،و�شو ما را ْح ْ�ش ْ
و�شو ما � َإجا ْ�ش ْ
ُك ّلنْ را ْح ِب ْي ِف ّلو  ،،و ْب ْي َبقى ا ُ
جلنوب
يف ال�سنوات الأخرية من حياته ،جل�أ �إىل �صومعته يف «ا َملعما ِر َّية» ،ال�ضيعة
العالية على حدود ال�سماء� ،ضيعته اجلنوبية الوادعة املط ّلة على البحر من جهة
الغرب ،وجلول العنب وواد عميق وروابي التني والزيتون وطبيعة بكر ،حتيط بها
من كل اجلهات.
املر�صعة بدم
عاد �إىل اجلنوب مع «�إ�سوارة العرو�س»� .إ�سوارة املا�س املده�شة َّ
القلب ودمع العني ،ووهن مل ينل من الروح .لكنه كان بادي ًا يف ج�سد ال�صائغ
املتعب« ،احلامل عكتافو زيتون و�سنابل == قلعة بحر �صور و�صخرة جبل عامل».
جمدها وخ ّلدها �أن�شود ًة نرت ُمن بها كلما
عاد �إىل �أر�ضه مظ ّفرا ك َيفْتاح ( ،)1فغ ّنى َ
راودنا احلن ُني �إىل الأوطان.
�أح َّبه � ُ
أهل الغازية و�أهل ِعزّة واركي َ
واحل َّجة وامل�صيلح وخْ زَ ْيز ورومني� ،أحبه
اجلميع على م�ساحة الوطن ال�صغري ،و�أحبه العرب .ما من طفل وال �شيخ يف
ال�ضيعة واجلوار �إال عرف جوزيف حرب ،فا�سرت�شد ُن ْ�ص َحه و�شكا �إليه متاع َبه
وه َّمه .كان َيت َِّ�س ُع للكل وي�ستم ُع �إىل ب�ساطة النا�س بفي�ض من الإ�صغاء ،وكرم نابع
من الإن�سان و�إميانه ال�صادق باحلق واخلري واجلمال.
حيا ٌة و ّلت وحياة �أخرى �أقبلت؛ تف�ص ُل بينهما عتمة املوت .جوزيف حرب جتاوز
عود الند
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منطقة الظالم �إىل نور ال�سماوات بفي�ض من املحبة وال�سالم .رحل �أمري من �أمراء
ال�شعر البارزينَ ،
وتناقلت اخلرب احلزين� .أغم�ض عينيه
ف�ض ّج ِت ال�شا�شات بالنب�أ
ِ
امل�سيح َّيتني وان�سحب من الدنيا.
تركنا جوزيف حرب ليل الأحد-االثنني � 10 -9شباط/فرباير  2014بهدوء
الأنبياء ،وترك لنا �صخرة «�سيزيف» بكتلتها الهائلة نحملها يف كل يوم .رحل ع ّنا
و�أقام �إىل جوار ر ِّبه خلي البال مطمئن اخلاطر �إىل ر�سالته ،و�إرثه املرتوك لوطنه
وبني قومه .ت�أخر بع�ض ال�شهور عن «ورقو الأ�صفر» واملوعد ال�سنوي يف �أيلول .وعاد
طربت
�إىل املعمارية «بغيمي حزيني وقمرها وحيد» .غادرنا �شاعر الأغاين التي
ْ
فانطبعت �آثار ًا عميقة يف الفكر والوجدان ،لن َ
ينال منها
لها الأطيا ُر يف وكناتها
ْ
مرو ُر الزمان» وال احلروب والفنت.
ترك وراءه دواوين عديدة من ال�شعر يف العامية والف�صحى ،من جميلها
«�شجرة الأكا�سيا» «ومملكة اخلبز والورد» وق�صائد كثرية مغ ّناة تولت �أدا َء بع�ضها
ال�سيدة فريوز ،التي متيزت عالقتها بال�شاعر بكثري من املودة اخلال�صة وال�صفاء
النبيل .فقلما كانت تعود من ال�سفر ،دون �أن يكون جوزيف حرب يف ا�ستقبالها
على �سلم الطائرة مع باقة من الورد اجلوريِّ الأحمر ،وغياب ال�شاعر بات ي�ؤرق
املحبني على ال�سيدة فريوز .لعلها العالقة املتينة �إياها التي ربطت ذات يوم �أحمد
رامي ب�أم كلثوم ،وحممود دروي�ش بفل�سطني ،وف�ؤاد جنم بعيون بهية ،ومي�شال طراد
بجلنار ،ومر�سيل خليفة ب�أميمة اخلليل .مر�سيل �أي�ض ًا من املحظوظني ممن نالهم
ن�صيب مما نظمه ال�شاعر الراحل.
http://www.oudnad.net/spip.php?article1036
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اجتاهات فكرية يف النظرية الن�سوية
د .رانيا كمال  -م�صر
ي�ستند التعريف العام للن�سوية (� )Feminismإىل االعتقاد ب�أن املر�أة ال تعامل
على قدم امل�ساواة لأي �سبب �سوى كونها امر�أة فى املجتمع الذى ينظم �شئونه
ويحدد �أولوياته ح�سب ر�ؤية الرجل واهتماماته.
وتعترب الن�سوية حركة متعددة اجلوانب من الناحية الثقافية والتاريخية .وقد
حظيت �أهدافها بت�أييد يف �شتى �أنحاء العامل .وميكن تقييم مدى فعالية الن�سوية
اذا ما نظرنا �إىل اخلطاب الن�سوي ومدى تفعيله يف التفكري على امل�ستوى احلياة
اليومية .وقد كان من التحديات ال�صعبة التي واجهت الباحثات الن�سويات تعريف
الن�سوية داخل الأ�سوار الأكادميية وحتديد مفاهيمه امل�ستخدمة.
كما كان ال�س�ؤال امللح هو هل الن�سوية منهج بحثي �أو اجتاه �أيديولوجي �أم نظرية
علمية �أم حركة اجتماعية؟ تاريخي ًا ،ميكن التمييز بني ثالثة اجتاهات ن�سوية
�أ�سا�سية ترتتب على النحو التايل.
اجتاه الن�سوية الليربالية (الفردية)

Liberal/Individual Feminism

يقوم هذه االجتاه يف النظرية الن�سوية الفر�ضية الب�سيطة ب�أن جميع النا�س قد
خلقوا مت�ساويني ،وال ينبغي حرمانهم من امل�ساواة ب�سبب نوع اجلن�س ،واملذهب
الن�سائى الليرباىل يرتكز على املعتقدات التى جاء بها ع�صر التنوير والتى تنادى
بالإميان بالعقالنية والإميان ب�أن املر�أة والرجل يتمتعان بنف�س امللكات العقلية
الر�شيدة ،والإميان ب�أن التعليم كو�سيلة لتغيري وحتويل املجتمع ،والإميان مببد�أ
احلقوق الطبيعية .وبناء على هذا ،فما دام الرجال والن�ساء متماثالن من حيث
طبيعة الوجود� ،إذن ف�إن حقوق الرجال ينبغى �أن متتد لت�شمل الن�ساء �أي�ض ًا (انظر
ال�سيد حنفي عو�ض.)1()2001 ،
http://www.oudnad.net/spip.php?article860
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عندما نملك اللغة ال تموت الأفكار
د .ي�سري عبد الغني عبد اهلل  -م�صر
كتب �إبراهيم عبد القادر املازين كلمة جميلة قال فيها« :ال �أحتاج �أن �أقول �إين
�أكتب للأجيال املقبلة ،وال �أطمع يف خلود الذكر ،وهل ترى �ستكون هذه الأجيال
املقبلة حمتاجة كجيلنا �إىل هذه البداية؟ �ألي�ست �أحق ب�أن يكتب لها نفر منها؟
�أمن العدل �أم من الغنب �أن نكلف بالكتابة جليلنا وملا بعده �أي�ضا؟ تاهلل ما �أحق هذه
الأجيال املقبلة بالرثاء �إذا كانت �ست�شعر باحلاجة �إىل ما �أكتب».
وكان املازين معا�صرا للأديب املرتجم حممد ال�سباعي ،وكالهما من �أ�صحاب
الثقافة ال�سك�سونية ،وين�ضم �إليهما �أو معهما كتاب عمالقة من �أمثال عبا�س حممود
العقاد ،وعبا�س حافظ ،بينما ميثل طه ح�سني هذا اللقاء احل�ضاري بني الثقافتني
العربية والفرن�سية.
وكانت يف م�صر ثالثيات فكرية و�أدبية مهمة ،منها ثالثية عبد الرحمن
�شكري ،واملازين ،والعقاد؛ وثالثية حممد ال�سباعي ،وعبا�س حافظ ،وح�سني �شفيق
امل�صري .ولكن ثالثية �أحمد �ضيف ،وطه ح�سني ،وزكي مبارك ،وهي الثالثية
الفرانكو-عربية مل تلتئم ومل تتكون ،بل انفرط عقدها ومتزقت وتفرقت ،ب�سبب
الطموح اخلارق لطه ح�سني ،الذي جنى على اثنني من عباقرة الأدب يف اجليل
املا�ضي ،فجعل الأديب الناقد �أحمد �ضيف يتكلم مع نف�سه على الر�صيف ،وجعل
الدكتور زكي مبارك يجل�س على مقهى على الر�صيف �أي�ضا.
ومتزقت ثالثية �شكري واملازين والعقاد ،ثم مات زعيمها وقائدها املثقف
الكبري عبد الرحمن �شكري جمهوال يف �شقة متوا�ضعة مبدينة الإ�سكندرية ،وهو
عود الند
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�أ�ستاذ املازين والعقاد باعرتافهما ،وقد تنكرا له يف بع�ض الأوقات لأ�سباب ال
زالت جمهولة حتى يومنا هذا ،رغم اجتهادات البع�ض يف الكتابة عنها ،مما مزق
قلب �شكري وعواطفه ،ثم عادا �إىل االعرتاف ب�أ�ستاذيته ،ولكن بالطبع بعد فوات
الأوان .وخ�صام الأدباء ال تعرف �أ�سبابه ،وقد يكون احلب اجلارف من �أ�سباب
اخل�صام ،وقد تكون الغرية وهي �أ�شد فتكا من احلب.
ولكن ثالثية حممد ال�سباعي ،وعبا�س حافظ ،وح�سني �شفيق امل�صري ،كانت
ت�شرب من ك�أ�س واحدة ،فلم ت�صل �إليها الغرية القاتلة ،بل ظلت ت�شرب من الك�أ�س
الواحدة حتى نهاية العمر ،وهذه هي احلقيقة الأوىل التي تلفت النظر ،فقد كان
فر�سان الأدب الثالثة ال يفرتقون ،وكانت لهما جل�سة ممتعة يف مقهى رجل بلغاري
عجوز على جانب حمطة باب اللوق ،وما زال هذا املكان موجودا �إىل الآن.
http://www.oudnad.net/spip.php?article1166
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محمد ال�صابر :ال�شاعر المولع بالأر�ض
جليلة الخليع  -المغرب
حممد ال�صابر �شاعر مغربي مبدع .هو �شاعر املكابدات و�صوت الده�شة
ال�شعري .له جتارب �شعرية غنية ،ون�صو�ص تعمق فيها �إبداعا ،ون�سج فيها حلمه
وجرحه ،فقدم لنا روعة تروينا .ولد ال�شاعر يف مدينة الدار البي�ضاء �سنة .1957
وح�صل على الإجازة يف احلقوق �سنة  .1980ويعمل حماميا بنف�س املدينة.
بد�أ حممد ال�صابر الكتابة �سنة  ،1974ون�شرت �أول ق�صيدة له (�إقرار) �سنة
 .1980له جمموعة دواوين من بينها « :زهرة الرباري» ()1989؛ «الور�شان»
()1993؛ «ولع بالأر�ض)1996( »1-؛ «ولع بالأر�ض.)1998( »2-
ع ّرف ال�شاعر بنف�سه وباجليل الذي ينتمي �إليه قائال�« :أنتمي �إىل جيل �آخذ
يف الت�شكيل ،جيل قاطن يف طيات ال�شعر ،املوج ويف حركة الرمال ،جيل م�سكون
بالدنو من ال�شعر ،الدنو من ال�شعر فقط»( .)1هذا الدنو يقربنا من روح �شاعرة،
من نف�س �إبداعي ينقلنا عرب �أمواج ق�صائده ،لنكت�شف عمق ال�صورة املنقو�شة بدقة
يف خميلة �شعرية ،يظل الإبداع مركزها ،ليتوجه القطر �إىل حيث ما اقرتب ال�شعاع
من �أنامل احلرف املتعدد القراءات.
اخرتت لهذه القراءة ن�صا من ن�صو�صه املو�صولة بولعه بالأر�ض« :حكاية حلم»،
ذلك احللم الذي يدغدغ م�ساءات احلنني ،وينفخ يف كانون العمر خيبتنا الفائتة
والقادمة .فلنن�صت جيدا لرتاتيل نايه بحكاية حلمه.
http://www.oudnad.net/spip.php?article1196
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النار في حدث �أبو هريرة...
فتحي العكرمي  -تون�س
معاين النار يف كتاب «حدّث �أبو هريرة قال »...ملحمود امل�سعدي
حممود امل�سعدي� :أديب تون�سي .ولد بتازركة يف عام  1911وتويف �سنة .2005
من خ ّريجي املدر�سة ال�صادقية وجامعة ال�سوربون .له م�ؤلفات عديدة .القراءة
�أدناه لكتابه «ح ّدث �أبو هريرة قال .»...النا�شر :دار اجلنوب للن�شر ،تون�س
(.)1989
حت�س�س النار و�آثارها يف «ح ّدث �أبو هريرة قال »...هو اكت�شاف لطريق �صنعها
ّ
ال�سحر وبالأ�سطورة لريى �أكدا�س
�أبو هريرة وهو يخرج من كهفه امل�س ّيج بطوطم ّ
احلياة وهي تتفاعل بعنف ومتت ّد ب�صالبة فريمتي على حقول ال�ضياء وعلى اللحظة
الراهنة التي تفي�ض دفعة واحدة كاجل�سد الذي يعود �إليه ليح ّرره من عبودية
املا�ضي وليك�شف له عن اخلطوط املتناق�ضة التي مار�ست فعلها عليه:
(الأم�س/اليوم ،اجل�سد/الروح) واملت�شابكة (اخلمرة امل�ضيئة ،ال�شم�س،
النور ،النار) واملتقاربة (الفتى ،الفتاة) واملتباعدة (عودة ريحانة بعد/الفراق)
واملت�صارعة (احلياة امل�ش ّعة /رحم اهلل البطل).
هي كثافة حتيط بالبطل لت�صبغ على حياته ر�ؤى مت�شابكة جتعل �إن�سانيته
جت�سدا وع�شقا فتم ّردا على الكون.
مو�سومة ح ّبا وم�أ�ساة وحلوال يف الغيب ومو�شومة ّ
ن�ش�أ �أبو هريرة عبدا مرتعرعا يف طقو�س ال ّرتابة والأجوبة املنتهية �سلفا ،لكنه
يتم ّرد �آبقا على كل هذا ،فنلقاه يل ّوح بتجاربه يخبط بها خبط املتكالب على اجل�سد
وعلى �صليل الغرائز فينغرز يف احلوا�س ح ّد االمتالء وين�ش ّد للنار ولل�ضياء فلم
يعد حا�ضره ظال للأزلية بل �أ�ضحى اللحظة الراهنة ذاتها بكل ما تك�شف عنه
احلوا�س من ان�صباب على واقع ّية الدنيا فتكون القطيعة مع الطقو�س والقطع مع
عود الند
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مكة واالنف�صال عن املا�ضي.
ي�ستيقظ البطل رتابته القدمية ب�أ�سئلة مربكة فيق ّو�ض �أكدا�س ال ّالفكر ويهدم
ورجة احلياة.
�أطالل الالمعنى وي�سافر �إىل قيامة جديدة :ال ّنار ّ
هي البداية حني يط ّل على ال�صحراء حيث الفتى والفتاة يتكالبان على الأر�ض.
ي�سكبان الغرائز ويريقان فورة احلوا�س.
يف غمرة لهيب اجل�سدين يطلب البطل ناره واحلياة مت ّردا على الظالم
وتقوي�ضا لإظالمه الباطني حيث تبد�أ ال�شرارة لهيبا فجمرا وا�شتعاال م�ضطرما
فيتم ّرد على الكون وي�أبق على املوت.
هو اجلذور املمتدة عميقا يف املا�ضي وال ّثقل امل�ص ّوب نحو احلا�ضر واالمتداد
امل�سرع للم�ستقبل.
يخرج من �صمته ذات حلظة وهو مك ّلل بهذه الأبعاد املت�شابكة في�شعل الأمكنة
�أ�سئلة مرت ّددا بني �صخب اجل�سد ونداء الغيب .يرمتي على احلياة فيلقاها حينا
مغرية ّ
كال�ضياء و�أحيانا بال معنى.
حوا�سه التي ترميه على ل ّذة ال ت�شبع وبني م�شاعره التي حتيله �إىل
يرت ّدد بني ّ
كائن �أخف من املالئكة ،غري �أن النار ظلت ت�صاحبه يف كل اجلهات املثقلة حياة
وامل�شبعة بالألوهية فك�شفت له عن ذات يتداخل فيها العجز والقدرةّ ،
ال�ضحك
والنحيب ،املعنى والألغاز.
حني فاج�أته �صورة الفتى والفتاة على ر�أ�س الكثيب ي�ؤ ّديان طقو�س الفرح
رجة احلياة .اجل�سدان عاريان على
و�صلوات االرمتاء على احلياة حت ّركت داخله ّ
�صحراء هي ذاتها منك�شفة يقطران ان�سكابا على ال ّدنيا ّ
فتتعطل لغة الت�سترّ ويقول
اجل�سد بدمائه ما ميتلكه من ع�ضو ّية واعية.
http://www.oudnad.net/spip.php?article889
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رواية المر�أة الكويتية في الألفية الثالثة
�سعاد العنزي  -الكويت
 املقتطف �أدناه من كتاب �صدر حديثا للباحثة الأدبية والناقدة الكويتية�سعاد العنزي.
عنوان الكتاب« :رواية املر�أة الكويتية يف الألفية الثالثة».
النا�شر :دار �أثر ،ال�سعودية (.)2012
توطئة وت�سا�ؤل:
�إ�شكالية املر�أة والرجل ،و�إبداع من�سوب ملا ت�صوغه الأنثى وفق خطوات
مت�سارعة ،تتزاحم وترتاكم ،وتبحث عن نقطة �ضوء ،وم�صباح ناقد ،وناقدة
ي�ضيء لها امل�سري ،يدفعنا للت�سا�ؤل ،مالنا نعي�ش وفق هذه الثنائيات يف النقد ،وما
لنا نفرد للمر�أة و�إبداعها ،مباحث خا�صة ،هل هي خملوق جديد طر�أ على خارطة
الإن�سانية ،فبد�أنا ن�شرحه حتت املجهر� ،أم �إنه كائن ب�شري �أعاد ت�شكيل وعيه
و�إدراكه لذاته وفق معطيات احلداثة ،ومنظمات حقوق الإن�سان ،وهل ا�ستطاع
العامل العربي� ،أن يقتنع م�ؤخرا بحقوق املر�أة التي �شرفها بها الإ�سالم ،منذ �أكرث
من �ألف و�أربعمائة عام؟ �أتكون هذه الدرا�سات واملقاربات التي متر على بدايات
وبواكري جهود املر�أة يف الع�صر احلديث ،مبثل حماولة اكت�شاف لأنثى مل تتعلم
القراءة والكتابة �إال حديثا؟ واحتفظت بذاكرة احلكي وال�سرد ال�شفاهي ليايل
«�ألف ليلية وليلة» ،و�شهرزاد احلكاية؟ على حد قول د .عبداهلل الغذامي()1
الذي اعتنى كثريا بالكتابة الن�سائية ،والأدب الن�سائي ،فكان ثمرة هذا االعتناء
بع�ض الدرا�سات الأكادميية ،من مثل « :املر�أة واللغة»« ،ت�أنيث الق�صيدة والقارئ
املختلف» ،داخال يف دهاليز اللغة ،وتفا�صيل �ضمائر الأنوثة والذكورة ،لين�سب
الكتابة للرجل ،واحلكي للمر�أة ،فكتابة الرجل هي القاعدة ،واملر�أة هي اال�ستثناء؟
وهو املطلق الأبدي ،واملر�أة الفرع؟
ويزيد الأمر على ذلك لدى الناقد �إن جمع املذكر ال�سامل يخت�ص باملذكر
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العاقل ،من جن�س الآدميني واملالئكة ،فيعلق قائال« :هنا يحق للمجنون والطفل
وكذا احليوان الذكي �أن يدخل �إىل قلعة (املذكر ال�سامل)� ،أما الأنثى فال يجوز لها
االقرتاب من هذا احلق الذكوري اخلال�ص (ال�سامل)»)2(.
و�إن كنا �سنجاري الناقد البنيوي �أو ما بعد البنيوي يف طروحاته� ،سن�س�أل
الناقد الذي احتفى بالذكورة ب�شكل مبالغ به� :ألي�س هذا من قبيل املرونة وات�ساع
الأفق �أن احتواء ما هو م�ؤنث حقيقي �أو جمازي يف الألف والتاء الزائدتني ،كما هو
رحم الأم الذي احتوى االبن العاقل واملجنون ،واملنحرف واملهتدي.
وعندما يتحدث عن كتابات حديثة  ،و�إ�سهامات ن�سائية منا�ضلة جتاه قهر
الرجل لها ،وا�ستالبه لدورها الثقايف واحل�ضاري  ،ف�إنه يقع يف غياهب الغرور،
ليقنع ذاته� ،إن املر�أة حتى وهي يف طور الكتابة ،واملنا�ضلة عن ذاتها ال ت�ستطيع
االنف�صال عن الرجل ،بل �إنها تتو�سل الكالم ب�ألفاظ تخ�ص املذكر وحده ،مثلما
فعلت نوال �سعداوي ،عندما كتبت «الأنثى هي الأ�صل» �إذ تقول �« :إن القلق ال يحدث
للإن�سان �إال �إذا �أ�صبح واعيا بوجوده»)3(.
كما ي�ستند �أي�ضا �إىل خطاب مي زيادة يف حمفل ن�سوي�« :أيتها ال�سيدات� ...أنا
املتكلمة ولكنكن تعلمن �أن ما يفوه به الفرد فنح�سبه نتاج قريحته وابن �سوانحه».
()4
فانتبه الناقد عبداهلل الغذامي �إىل هذا ال�ضعف الأنثوي الكامن يف كلمة :
(الإن�سان ،الفرد) يف اال�ست�شهادين ال�سابقني ،بو�صفهما تابعتني للرجل ،وتنا�سى
�إن كلمة الإن�سان والفرد تطلق على الرجل واملر�أة ،و�إن املر�أة وهي يف خ�ضم الدفاع
عن ذاتها وحقوقها مل تتجرد من مو�ضوعيتها ،وال حتب �أن تعي�ش الرجل هذا
التغييب الذي قام به جتاهها مدى تاريخ الإن�سانية.
http://www.oudnad.net/spip.php?article605
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مقاربة تحليلية لن�ص التعب
د .محمد علي حيدر  -المغرب
املو�ضوع �أدناه مقتطف من كتاب �صدر حديثا عنوانه «نافذة على الداخل:
مقاربة حتليلية».
مقاربة حتليلية لن�ص «التعب» من املجموعة الق�ص�صية «نافذة على الداخل»
لأحمد بوزفور
التعب هو العنوان الذي تندرج حتته ثالثة «ف�صول» حتمل �أرقاما ال عناوين،
وبذلك فهي ق�صة ق�صرية ت�ستعري من فن الق�صة «الطويلة» �إن �صح التو�صيف
�شكلها العام ،وتختزله ليغدو قادرا على التنا�سق مع البناء العام لق�ص�ص «نافذة
على الداخل» ،وك�أمنا كان هذا االختزال ،وكانت هذه اال�ستعارة معها ،نافذة فتحها
بناء الق�صة الق�صرية على بناء الق�صة «الطويلة» ،والعك�س �صحيح ،ليت�أتى يف
النهاية االن�سجام بني البناء والتجلي اللغوي ال�سردي ،وكذا بني الداخل واخلارج.
من جهة ثانية ،تنفتح ق�صة «التعب» على تيمة «احلب» ،واحلب فخاخ و�ألوان
ا�ستدعت ا�ستعارة الألوان من فن الر�سم ،و�إيحائية وجر�س الكلمة وجمال
الر�ؤيا من ال�شعر ،كما ا�ستدعت الطواف بني الداخل واخلارج طواف ك ٍّر وف ٍّر
و�صهر احللم بالواقع وال�سري يف ركابه دون االنخراط فيه �إىل
وقدوم و�إفا�ضة،
ِ
ٍ
حد الغرق ،بل �سري من يتخذ احللم والواقع �سكتني تدور فوقهما عجالت قطار
انفتاح
احلياة ،بالإ�ضافة �إىل ما ا�ستدعته تيمة احلب من انفتاح على الرتاث
َ
تنا�ص واقتبا�س ،وبالتايل جاءت ق�صة «التعب» حمالة �أوجه �سريالية ال تقف عند
ٍّ
الفوا�صل الزمنية� ،أو الفوا�صل بني احللم واحلقيقة� ،إذ احلب والتعب مرتبطان
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مب�شاعر ترافق الإن�سان يف ع�صرنا هذا كما رافقته فيما م�ضى من الأزمنة،
على اعتبار �أنهما جتربة �إن�سانية متازج فيها ال�شكل واملظهر ،واجلمال والغواية،
والت�صوف والقهر ،وال�سادية واملا�شوزية وما �شئت من املعاين وال�صور التي ال حد
لها .وبالتايل كيف حتت�ضن «ق�صة ق�صرية» كل هذا ما مل جتتمع فيها مقومات
ال�شعر والر�سم والت�شكيل واالنفتاح على الذات والعامل والرتاث والأزمنة؟
امل�شهد الأول من ن�ص «التعب»
ينفتح «امل�شهد الأول» ،على اللون الأخ�ضر ،وحتديدا على خ�ضرة العينني
والت�أكيد على لونهما الأخ�ضر دون �سواه من بقية الألوان« :عيناها خ�ضراوان.
�أو هكذا �أتذكرهما .مل تكونا زرقاوين �أو رماديتني �أو ع�سليتني .كانتا خ�ضراوين
متاما» ،فهل يعني الت�أكيد على خ�ضرة العينني ،مبا هما نافذتان على عامل
ُ
ر�سول عطاءٍ منتظر وو�صال مرتقب؟ ور�سول حب واعد
«حبيبته»� ،أن الأخ�ضر
بالأمل؟ وطري ٌق للحلول يف الآخر يرقى �إىل مراتب احلب ال�صويف؟ وبتعبري �آخر،
ما الذي ميكن �أن تخلفه النظرة �إىل العينني اخل�ضراوين من نتائج على الوجدان
والكيان؟
يتو�سل ال�سارد مطايا الرتاث ،م�ستح�ضرا �صورا �شتى ملقاربة داء الع�شق احللويل
الذي كان ينتابه وهو ينظر �إىل العينني اخل�ضراوين حني متران به ،فيذهل عن
نف�سه وعن مكان وجوده ،لذا جنده يف خطوة �أوىل يبادر �إىل االعرتاف قائال« :كان
حبا مفارقا» ،ويغو�ص على التو يف بحر من املفارقات التي ال ميكن القفز عليها �أو
املرور بها مرور الكرام ال�ستكناه خباياها ودالالتها العميقة ،فيقول وا�صفا هذا
احلب ب�أنه�« :أ�شبه بحب احلالج لرابعة» ،وينتبه� ،أو فلنقل ين ِّبه �إىل املفارقة التي
�أوقعه فيها التعلق بالعينني اخل�ضراوين ليفتح قو�سني ويقول(« :هل � َأح َّب احلالج
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رابعة؟)» ،ثم يوا�صل بعد القو�سني و�صف حبه ب�أنه« :طاهر .حلويل .وخميف».
فهل تقربنا هذه الأو�صاف من عتبات ح ِّبه املفارق؟ الواقع �أن اجلواب يقت�ضي
البحث يف نوعية احلب عند كل من رابعة العدوية واحلالج ،والفرق بني نوعي
حبهما ال�صويف الذي يلتقي يف مقام الع�شق الإلهي ،ويختلف يف بقية مقاماته،
ولعل هذا االئتالف/االختالف يف املقامات هو الذي حدا بال�سارد �إىل طرح �س�ؤاله
الإ�شكايل االعرتا�ضي (هل �أحب احلالج رابعة؟).
http://www.oudnad.net/spip.php?article1067
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المركزية الأوروبية :بين الفر�ض والرف�ض
عدلي الهواري
املركزية الأوروبية ( )Eurocentrismم�صطلح متداول كثريا وخا�صة يف
الأو�ساط الأكادميية .وتتعر�ض درا�سات كثرية حول �ش�ؤون غري �أوروبية النتقادات
على �أنها تنظر �إىل الأمور من منطلق املركزية الأوروبية .ومن �أ�شهر منتقدي
املركزية الأوروبية� ،سمري �أمني ( ،)1987وقد عرفها ب�أنها:
ظاهرة ثقافية ،مبعنى �أنها تفرت�ض وجود ثوابت ثقافية مميزة ت�شكل امل�سارات
التاريخية لل�شعوب املختلفة .ولذلك ،ف�إن املركزية الأوروبية معادية للكونية
(العاملية) لأنها غري مهتمة بال�سعي �إىل قوانني عامة حمتملة للتطور الإن�ساين.
ولكنها تقدم نف�سها ككونية ،لأنها تزعم �أن تقليد جميع ال�شعوب النموذج الأوروبي
هو احلل الوحيد لتحديات ع�صرنا (�ص .)vii
ميكن املرء �أن يلم�س مظاهر للمركزية الأوروبية يف �أمور من قبيل ت�شجيع الدول
النامية على تطبيق ما يجري تطبيقه يف الدول الغربية ،فعندما تنت�شر ظاهرة
املنظمات غري احلكومية يف الغرب ،تبد�أ حكومات الدول الغربية بت�شجيع وجودها
يف الدول الأخرى .وعندما يبد�أ الغرب يف احلديث عن املجتمع املدين ومنظماته
يف دوله ،ي�صبح هذا مطلبا يف الدول الأخرى .وعندما تخ�ص�ص ال�شركات العامة
يف الدول الغربية ،ت�صبح الدول الأخرى مطالبة ببيع ال�شركات العامة ،وهكذا.
ونظرا لتزايد حماوالت االنتقال يف العامل �إىل نظم دميوقراطية ،توجه
انتقادات العتبار املركزية الأوروبية مر�شدا يف هذا ال�ش�أن .ويف ما بتعلق بالعامل
العربي ،يقول العربي ال�صديقي (�« :)2009إن مناذج املركزية الأوروبية ،وخا�صة
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املتعلقة بالدمقرطة ،ال ميكن تطبيقها ب�سهولة يف التجارب الدميوقراطية العربية
(�ص  ،)10وي�ضيف �أن «طرائق ومفاهيم املركزية الأوروبية ت�أبى التحويل» (�ص
.)11
وكثريا ما يواجه الباحثون املهتمون ب�ش�ؤون الدول غري الغربية ،كالعامل العربي
مثال ،ب�أن نظرتهم للأمور و�أ�س�س حتليالتهم منطلقة من املركزية الأوروبية،
حتى لو ذكر املرء �صراحة يف بحثه �أو درا�سته �أنه واع لهذا الأمر ،ولي�س منحازا
للمركزية الأوروبية.
http://www.oudnad.net/spip.php?article1001
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