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توطئة

مشوب  لي،  بالنسبة  والفكرية،  النقدية  التجربة  عن  الحديث  إّن 
الذاتية  التجارب  وصف  ينصرف إلى  حديث  فكل  المعرفي،  بالحذر 
تملك  التي ال  االّدعاءات  من  سلس�لة  خضّم  في  متوّرطا  نفس�ه  يجد 
براهينه�ا، وذل�ك حينم�ا ينطل�ق م�ن افت�راض عام هو اس�تقرار تلك 
التجارب  أّدعي�ه، كون  التج�ارب وثباته�ا، وه�ذا أم�ر ال أس�تطيع أن 
الفكري�ة يج�رى تش�كيلها بفع�ل مؤّث�رات كثي�رة، وهي مفتوحة على 
لها؛ ألنها  نهايات قطعية  الصواب وضع  نهائي�ة، ولي�س م�ن  آف�اق ال 
بمرجعيات  قّيدت  ما  إذا  المعرفية  فاعليتها  وتتعطل  بنفسها،  ستضيق 
– بالحوار  – رؤية ومنهجا  تغتني  المطلق، فكل تجربة  الثبات  تفترض 
وأطر  متحّول  مسار  عن  إال  الحديث  يصح  وال  والتواصل،  والتفاعل 
عامة تروم تجديد ذاتها لتواكب عمليات التحديث المعرفي في الفكر 

اإلنساني.
نقدية مكتملة،  الحديث عن تجرب�ة  ف�ي ض�وء ذل�ك ال يج�وز 
المتغّيرة  إنما االلتفات إلى جملة من األفكار والرؤى والموضوعات 
بجملة  معين، وجرى خاللها االنشغال  فكري  نسق  في  انتظمت  التي 
الناظم  الخيط  بأّن   – الترّدد  من  بكثير   – وأقول  الس�رد.  قضايا  من 
العام، فقد  بمعناه  المنهجي  العمل  هو  مارسته  الذي  النقدي  للنشاط 
اهتديت به للتنقل بين التجارب اإلبداعية ممثلة بالسرد العربي القديم 
والحدي�ث م�ن جه�ة، والفك�ر العرب�ي والعالم�ي بجوانبه الفلس�فية 
والنقدي�ة م�ن جه�ة أخ�رى. وال أخف�ي أّن ه�ذا التنق�ل بي�ن هاتي�ن 
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غايتها  أدبية  ممارس�ة  كونه  من  للنقد  تصورا  لدّي  طّور  المنظومتين 
وتأوليها،  واستنطاقها،  جمالياتها،  وكشف  األدبية،  النصوص  تحليل 
وبيان  وتفكيكها،  الثقافية  الظواهر  كشف  غايتها  فكرية،  ممارسة  إلى 
تعارضاته�ا الداخلي�ة، وآثاره�ا ف�ي الفك�ر والمعرفة. وانتهى بي إلى 
الذات  حول  تمركز  فكل  الثقافية؛  والمركزيات  السرديات  بين  الربط 
يرفع  بسرد  التصديق  على  يقوم  إنما  الثقافية،  أو  الدينية،  أو  العرقية 
ومجمل  التسامح،  عنها  وينزع  اآلخر،  حساب  على  الذات  شأن  من 
ذلك  أتصل  سواء  السردي،  التمثيل  فلك  في  ترتبت  النقدية  أعمالي 
الثقافي�ة  بالمركزي�ات  أم  والحديث�ة  القديم�ة  الس�ردية  بالمتخي�الت 

متحّيزة. ثقافية  سرود  هي  التي  والعرقية  والدينية 
الكتاب  هذا  صفحات  في  المتناثرة  واآلراء  األفكار  من  كثيرا  إن 
تكّون�ت بم�رور الزم�ن، وج�رى تصحيحها، وتنقيحها، وتعديلها، كّلما 
والتدقيق،  والنقد  للمراجعة  تخضع  ال  ألفكار  قيمة  فال  األمر،  اقتضى 
الصعب  من  وصار  وبحوثي،  كتبي  بعض  في  مكانا  لنفسها  وجدت  ثم 
تقّصيها ألنها متناثرة في طيات المؤّلفات التي ُطبعت في أماكن متعّددة، 
تفّرق  ما  جمع  المناسب  من  وجدت  وقد  متفاوتة،  أوقات  في  وظهرت 
التي أجريت معي، وانتقيت من بين كثير  منه�ا ف�ي بع�ض المح�اورات 
اهتمامي  واكبت  ألنها  و2010   1995 األعوام  بين  أجري  ما  بعض  منها 
أعّده  الذي  السردي  التمثيل  مفهوم  تطوير  وبكيفية  المنهجية،  بالمسائل 
مما  لجوانب  كاشفة  تكون  فربما  النقدي،  عملي  سائر  في  أساسيًا  ركنًا 

منها. ظهر  لما  داعمة  أو  األخرى،  كتبي  في  يظهر  لم 
تلك  خالل  أفكار  من  شغلني  ما  معظم  المحاورات  هذه  ضّمت 
الم�دة، عل�ى أن�ه م�ن الضروري االعت�راف، بأن معظم هذه الحوارات 
ما  وغالبا  متباينة،  سياقات  وفي  متعددة،  بلدان  في  وأجري  شفويا  كان 
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فالكالم  وتحريرها،  لمراجعتها،  المسّودات  إلي  ترسل  أن  اشترط  كنت 
ظهر  أن  بعد  وبخاصة  المكتوب،  الرأي  دقة  على  ينطوي  ال  الش�فوي 
المصادر  بعض  في  نقدية  مواقف  باعتباره  أخذ  اآلراء  من  كثيرا  أن  لي 
األكاديمي�ة، وج�رى االعتم�اد علي�ه في س�ياق تحليل وجهة نظري في 
المحاورات  بتحري�ر  أق�وم  الثقافي�ة، فكن�ت  المركزي�ات  أو  الس�رديات 
ف�ي ض�وء األس�ئلة المطروح�ة، فأتخّل�ص مما أراه من نتاج المش�افهة 
مفيد،  غير  إطنابا  أراه  ما  اختصر  أو  مكّثفا،  أجده  ما  وأوّسع  المتعّجلة، 
كثيرة  فقرات  فظهرت  كتبته،  أو  أكتبه،  بما  استعين  كنت  ذلك  كل  وفي 
مم�ا ورد ف�ي مؤلفات�ي ف�ي بع�ض ه�ذه المحاورات، كم�ا جرى دمج 
بنفس�ي  ذلك  كّل  كتبت  فقد  الحالتين،  وفي  مؤلفاتي،  في  منها  فقرات 
الذي  المناس�ب  المكان  في  إدراجه  وجرى  إلّي،  يعود  وهو  وراجعته، 
ظه�ر في�ه. ون�در أن رف�ض المح�اورن ذلك، فقد تفهموا حرصي على 
المحاورات  فتضّم هذه  وُمدّققة، وعلى هذا  وافية  بطريقة  األفكار  ظهور 
النتائج  ضوء  في  صوغها  وجرى  بها،  ش�غلت  التي  األفكار  من  جملة 
بعض  في  هناك  أو  هنا  تكرار  يلمس  وقد  إليها،  توصلت  التي  الالحقة 

المحاورات.
ف�ي  متسلس�لة  غي�ر  المح�اورات  ه�ذه  أن  إل�ى  اإلش�ارة  وتنبغ�ي 
المحاور  باهتمام  صلة  له  ما  بأمر  منها  كل  يعنى  أن  غرابة  فال  تواريخها، 
أو باهتمام�ي، أو يق�ع اهتم�ام بأم�ور ج�رى ذكره�ا في كتاب أو بحث 
به،  الخاصة  والتوّس�عات  الس�رد،  موضوع  هو  فيها  والغالب  ندوة،  أو 
إعداد  سياق  في  نظر  إعادة  إلى  بحاجة  األفكار  بعض  أن  وجدت  وقد 
جهة،  من  اختزال  أو  غموض  من  فيها  وجدته  لما  للنشر؛  الكتاب  هذا 
واسترس�ال غي�ر مس�تحّب م�ن جه�ة أخ�رى. وكن�ت راغب�ا في حذف 
إلى أن  المح�اورون ألنها تتضمن تعريفا أقرب  الت�ي كتبه�ا  المقّدم�ات 
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تحّرزت  لكنني  حوار،  كّل  مطلع  في  وجوده  أحّب  ال  مما  تقريظا  يكون 
مضض  على  فأبقيتها  للمحاورين،  إنما  إلّي  تعود  ال  ألنها  حذفها،  من 
منّ�ي، عل�ى الرغ�م م�ن أنه�ا ال ت�ؤدي غرضها في س�ياق الكتاب، كما 

مرة. أول  نشرها  سياق  في  أّدته 
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موقف اإلسالم من السرد

حوار: اإياد الدليمي واأبو طالب �سبوب(*)

م�ن كرك�وك العراقي�ة، ج�اء عبد الله  م�ن مدين�ة "الن�ار األزلي�ة"، 
إبراهي�م، حام�ال أكث�ر م�ن وجهة نقدية وفكرية س�اعيا إلى إعادة قراءة 
الحقائق  إلى  وصوال  بالنصوص  متوّسال  والحديثة،  القديمة  النصوص 
أية  عن  بعيدا  النصوص  تلك  وتفكيك  التحليل،  طريق  سالكا  الرمزية، 
تقديم  أو  االنحياز،  شراك  في  وقوعه  إلى  تؤدي  قد  مسبقة  نظر  وجهة 
عبد الله  يقرأ  لم  ذاك.  حساب  على  هذا  تفضل  بطريقة  النصوص  تلك 
جاء  هنا  ومن  آخرون،  قرأها  كما  والحديثة  القديمة  النصوص  إبراهيم 
المفكرين  من  القالئل  إال  فيه  يش�اركه  لم  فهما  النص  فهم  لقد  تميزه. 
والنق�اد الع�رب، ورغ�م ذل�ك وق�ف ح�ذرا، فهو يرف�ض، رغم كل ما 
أحكام،  أية  عليها  يصدر  أن  النصوص،  لتلك  وفهم  حجة  قوة  من  أوتي 
ويعتقد أن مهمته هي تقديم النص وتفكيكه وتحليله بعيدا عن األحكام.

قيمة  معيار  إلى  تحّول  اإلسالم  بأن  القول  الالفتة  أفكاركم  من   –
اسُتبقي وما خالفه  وافقه  فما  القديم،  السردي  الموروث  الحكم على  في 

الموروث؟ ذلك  من  مهما  جزءا  خسرنا  بأننا  ترى  هل  اسُتبعد، 
تصبح  فحينما  إشكالية،  مهمة جدا، قضية  بقضية  نبدأ  نحن  إذن   –
العقيدة الدينية دعامة للمؤسسة السياسية، فإنها تقوم باجتثاث الموروث 
المؤسس�ات  على  ينس�حب  أمر  وهو  س�بقها،  الذي  والعقلي  الروحي 

قطر. العرب،  جريدة   (*)
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القائم�ة عل�ى األيديولوجي�ات أيض�ا، ونج�د له تجليات ال تحصى في 
العصور القديمة والحديثة. يوصف الماضي عند األديان واأليدلوجيات 
بأن�ه مرحل�ة "فوض�ى" فيم�ا تكم�ن الحقيق�ة المطلق�ة ف�ي العقي�دة أو 
– سياسية  دينية  مؤسسة  أنه  على  اإلسالم  وبظهور  الجديدة.  األيدلوجية 
المرويات  وكانت  واألخالقيات،  العقائد  من  قبله  ما  لجّب  س�عى  فقد 
وأساطير،  وثقافات  عقائد  من  العرب  امتلكه  ما  تمثل  الجاهلية  السردية 
القابعة  نقض اإلسالم الحامل (المرويات السردية( والمحمول (العقائد 

معها. يتناقض  ما  ونفي  للقّص،  دينية  وظيفة  اقترح  وبذلك  فيها(، 
ذلك؟ وقع  كيف   –

تل�ك حكاي�ة طويل�ة ومري�رة، فق�د أّدى االنعط�اف التاريخّي،   –
المروّيات  من  األساس  الجانب  إقصاء  إلى  اإلسالم،  ظهور  مثله  الذي 
أي  القديمة،  العقائد  بتمثيل  وقامت  استثمرت  ألنها  الجاهلّية؛  السردّية 
أنه�ا عّب�رت ع�ن البطان�ة الدينّي�ة للمجتمع الجاهل�ّي. أّما األجزاء التي 
وصلتن�ا، فمّثل�ت الجان�ب ال�ذي أذعن لضغوط الدين، واس�تجاب له، 
فتكّيف معه بأن انطوى على مواقف اندرجت في خدمة الرسالة الدينّية. 
البحث  أمر  عّطلت  واالستحواذ  االستبعاد  من  المزدوجة  العملّية  وهذه 
الموضوعّي في أصول المروّيات الجاهلّية، وطبيعتها، بوصفها مروّيات 
الثقافات  بل في  الجاهل�ّي،  العصر  فيم�ا يخّص  لي�س  الصياغ�ة،  كامل�ة 
المداخ�ل عملّية وفائ�دة في فحص طبيعة  أكث�ر  الش�فوّية كاّف�ة، ولع�ل 
األسلوبّية،  السمات  إلى  البحث  يّتجه  أن  الجاهلّية،  السردّية  المروّيات 
كان  مّما  صورة  باعتبارهما  والنبوّي  القرآنّي  للنثر  والداللّية،  والتركيبّية، 

آنذاك. نثرّي  تعبير  من  شائعًا 
أّدت تل�ك التح�ّوالت إل�ى انكس�ار ش�ديد ف�ي زاوي�ة الرؤية، إذ 
إسالمّي  "وسط  إلى  كثيف"  جاهلّي  "وسط  من  الثقافّي  الموروث  انتقل 
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الذي  األمر  الوس�طين،  بين  كبيرة  االنكس�ار"  "درجة  وكانت  ش�فاف". 
الوسط  يوافق  بما  إقصائها  أو  القديمة  المأثورات  إنتاج  إعادة  إلى  أّدى 
الرؤية،  لتلك  يمتثل  ما  ينتخب  بأن  للعالم  رؤيته  اقتضت  الذي  الجديد 
– الدينّية  التاريخّي�ة  التناقضات  ويس�تبعد م�ا يؤث�ر س�لبا فيه�ا. طبع�ت 
مظاه�ر التعبي�ر الس�ردّي بطابعه�ا المتح�ول؛ ألن�ه كان حامال لمنظومة 
امتصاصها،  أو  الس�تبعادها،  اإلس�المّية  الرس�الة  فجاءت  مغايرة،  قيمّية 

المحمول. أقصي  كما  الحامل  فأقصي 
الموروث  من  هائال  جزءًا  خسرنا  بأننا  القائل  الرأي  توافق  هل   –

الثقافي؟
المتعذر  ينبغي أن نعبر حاجزين صار من  لكي نعرف ما استبعد   –
علين�ا عبورهم�ا م�ن ناحي�ة واقعية، هما القرآن الكريم، والتدوين. جاء 
بيننا  فحجز  السابقة،  للفوضى  بديال  الرسمي  التفسير  وفق  على  القرآن 
التدوين في ظل  وبي�ن معرف�ة حقيق�ة م�ا كان قب�ل ذلك، ث�م بدأ عصر 
المؤسسة الدينية فاستبعد ما ال يتوافق وشروط اإلمبراطورية اإلسالمية. 
قام التدوين بعملية تنقية للموروث القديم، وصّفاه من العقائد واألديان. 
ومعل�وم ب�أن عقائ�د األولي�ن وصفت بأنها أس�اطير، وجاء القرآن على 
ذك�ر ُنب�ذ منه�ا ف�ي س�ياق ال�ذّم واالنتق�اص. تمركزت داللة "أس�اطير 
محّدد،  معنى  حول  القرآنّي،  الخطاب  سياق  في  وردت  حيثما  األّولين" 
ه�و "أحادي�ث األّولي�ن، وأخباره�م الكاذب�ة التي س�ّطروها، وليس لها 
حيثما  والتسلية".  لإلطراف  ُكتبت  التي  وأسمارهم  وأباطيلهم،  حقيقة، 
محوها،  ينبغي  أباطيل  إنها  الذّم،  أفق  ارتسم  األّولين  ألساطير  ذكر  ورد 

انتهت. تاريخّية  بحقبة  تذّكر  ألنها  ضررها،  من  والتخّلص 
عمليا؟ الخسارة  تقدر  بكم   –

القرن  في  البصرة  ُقّصاص  أشهر  وهو  الرّقاشي،  الفضل  يقول   –
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مّما تكّلمت  أكثر  المنثور  العرب من جيد  به  "ما تكّلمْت  الثاني  الهجري 
ب�ه م�ن جي�د الم�وزون، فل�م يحف�ظ من المنثور ُعش�ره، وال ضاع من 
فحسب،  السردية،  المروّيات  قدم  الرقاشي  يؤكد  ال  ُعشره".  الموزون 
جرى  وبالمقابل  أعشارها،  تسعة  ضياع  وهي  المّرة،  الحقيقة  يؤكد  إنما 
في  السردية  المروّيات  تالشت  الشعرية.  المروّيات  أعشار  تسعة  حفظ 
الوثنية،  الجاهلّيين  لعقائد  منها حوامل  الواسع ألسباب  الشفوّي  الفضاء 

الشفوّية. التقاليد  سيادة  ومنها  الكتابّية،  الوسائل  قصور  ومنها 
وإذا ُخ�ّص الحدي�ث بالمروّي�ات الس�ردّية الجاهلّي�ة، فاألمر يزداد 
نث�رًا،  القرآن�ّي بوصف�ه  الن�ّص  بي�ن  التداخ�ل الالنهائ�ّي  التباس�ا، بس�بب 
النثر األخرى التي ُعرفت آنذاك من جهة، وبين الرسول بوصفه  وضروب 
نبيًّ�ا ومحّدث�ًا وخطيب�ًا وطائف�ة كبرى من المتنبئين والقّصاص والخطباء، 
الدينّي  الروح  شيوع  الحسبان  في  أخذنا  إذا  اشتباكًا  التداخل  ذلك  ويزداد 
والتنبؤّي في األدب النثرّي عمومًا في تلك الحقبة، كما يدّل عليه القرآن، 
المنس�وب  النثر  من  إلينا  وصلت  التي  المتناثرة  والش�ذرات  والحديث، 
المزدوجة  واالستحواذ  اإلقصاء  إستراتيجّية  ذلك،  كّل  إلى  يضاف  إليها. 
له،  المعاصرة  النثرّي  التعبير  مظاهر  تجاه  الدينّي  الخطاب  مارسها  التي 
أو تل�ك الت�ي س�بقته، فف�ي عص�ر ش�فوّي التراس�ل كالعص�ر الجاهلّي، 
في  بعضها  ويذوب  الش�فوّية،  الخطابات  بين  التداخل  احتماالت  تزداد 
إنتاجها في صور  ثقافّي واح�د، ويعاد  بع�ض، وتتم�ازج، وتمتث�ل لنس�ق 
وأيدلوجيا  التلّقي،  وحاجات  الش�فوّية،  الرواية  لمقتضيات  طبقًا  مختلفة 
إلينا  العص�ر ال�ذي تظه�ر في�ه المروّي�ات، أو تع�اد فيه روايت�ه. ما وصل 
اختلق  أو  الوليدة،  المؤسسة  مع  تماما  توافق  الذي  ذلك  هو  تداوله  وتم 
أن  الرس�مية  الرواية  كانت  فإذا  دينية،  مش�روعية  الدينية  لألصول  ليعطي 
الداعمة للظهور اإلس�المي،  بالتنبؤات  امتأل  الس�ابق لإلس�الم قد  العصر 
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للتاريخ. الرسمية  الرواية  هذه  لتوافق  المرويات  اختلقت  فقد 
– لك�ن الدراس�ات التاريخي�ة تق�ول أن أق�دم النصوص المكتوبة 
المنطقة لم تكن تتحدث  إلى قرنين فقط قبل اإلسالم، كما أن هذه  تعود 
شيء  إعدام  وزر  اإلسالمية  المرحلة  نحّمل  فكيف  قريش،  بعربية  أصال 

موجود؟ غير 
يص�ح ه�ذا ال�كالم ل�و اعتبرن�ا أن النس�ق الكتاب�ي هو الوحيد   –
بعد  إال  يبدأ  لم  الكتابي  النس�ق  لكن  للس�رد،  المش�روعية  يعطي  الذي 
لمشروعية  الضامن  الشكل  اعتباره  ينبغي  فال  اإلسالم،  ظهور  من  قرون 
الجديدة.  الدينية  المؤسسة  شروط  حسب  تدوينه  تم  وصلنا  ما  السرد. 
موروث،  وجود  عدم  يعني  كتابة  وجود  عدم  بأن  الظن  من  الحذر  ينبغي 
وهي  العرب"  "أواب�د  القلقش�ندي  ثم�ة م�وروث هائ�ل اصطل�ح علي�ه 
أمة  لكل  اإلسالم.  جّبها  التي  وخرافاتهم  وخياالتهم  عقائدهم  مجموع 
تمثلها س�ردياتها، وبه�ا تصوغ هوياتها،  أو جماع�ة عقائ�د ومتخي�الت 
الع�رب، فقد كبحها  وم�ا تس�رب م�ن اإلس�رائيليات، واألخب�ار، وأيام 
شروط  ضمن  قرون  بعد  إنتاجها  أعيد  ولكن  مؤسسة،  بوصفه  اإلسالم 
الطبري،  التي تركها  الكبرى  التاريخية  المدونات  إن  الجديدة.  المؤسسة 
ابن  خلفها  التي  التفس�ير  مدونات  وكبريات  األثير،  وابن  والمس�عودي، 

اإلسرائيلية. السرديات  فوق  تعوم  والطبرسي،  كثير، 
الش�فوّية ظروفا تس�هم ف�ي حماية نصوصها  الثقاف�ات  ل�م تط�ّور 
التداول  األدبّي�ة، وه�ي ال تس�تطيع ذل�ك؛ ألن تل�ك النص�وص رهين�ة 
م�ا  وغالب�ا  كثي�رة.  وإقص�اءات  النزياح�ات،  يتع�ّرض  ال�ذي  الش�فوّي 
الموضوع واألس�لوب،  المتبقي�ة م�ن نصوص متماثلة في  النب�ذ  ُتدم�ج 
أو  هذا  إلى  نس�بتها  تس�هل  جديدة  نصوص  األمش�اج  تلك  من  فتظهر 
ذاك، وتخض�ع ل�روح العص�ر ال�ذي ُتع�رف فيه. ويظهر الراوي بوصفه 
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وس�يطا بي�ن جمل�ة م�ن النص�وص ومتلّقيها، والنص�وص القديمة، بما 
الدينّي�ة، تمن�ح الوس�يط (النبّي/الراوي( مكانة مهمة، فهو يوصل  فيه�ا 
النصوص  وفي  مجهوالً،  يكون  ما  وغالبًا   – النّص  مصدر  قطبين:  بين 
قبلّيا، أو طائفة  المتلّقي يكون جمهورا  – ومتلّقي�ه، وه�ذا  إلهّي�ا  الدينّي�ة 
الشفوّي  التواصل  فقوة  مخصوصًا،  فردا  أو  مجلس،  في  نخبة  أو  دينّية، 
الجاهلّية  الس�ردّية  المروّيات  أكس�بت  التي  هي  والمتلّقي  الوس�يط  بين 
دالالته�ا، وأهميته�ا، ووظائفه�ا؛ ألنه�ا أدرجته�ا ضمن س�ياق تداولّي 
نهبا  لكونها  الشفوّية  للمروّيات  نهائّية  صورة  تثبيت  يمكن  فال  شفوّي، 
بال�راوي وبيئته وعصره،  الخاّص�ة  تبع�ًا لإلس�قاطات  لأللس�ن، وتتغّي�ر 

لروايته. المرافقة  والظروف 
إعدامها  جرى  السابقة  المرويات  بأن  القول  يستقيم  إذن  كيف   –
بينم�ا لدين�ا ن�ص نب�وي بخصوص اإلس�رائيليات يق�ول بعدم تصديقها 

تكذيبها؟ وال 
إس�رائيل  بني  عن  ثوا  "حدِّ الرس�ول  حديث  إلى  تش�يرون  أنتم   –
وه�و الحدي�ث ال�ذي اختل�ف الفقه�اء والمحدث�ون حول  وال ح�رج". 
بأخبار  تعنى  التي  اإلسرائيليات  رواية  جواز  ويرّجح  فيه.  الرسول  قصد 
الخل�ق، والجن�ة، والطوف�ان، واألنبياء، والرس�ل، وقد اس�تفحل أمرها 
األنبياء،  بقصص  سّميت  بكتب  خّصاها  الّلذين  والكسائي  الثعلبي،  عند 
األحبار،  كعب  إلى  معظمها  منسوب  قصيرة،  أخبار  من  تطّورت  وكانت 
إلى مروّيات مس�تفيضة حول  منّب�ه، وعبد الل�ه بن س�اّلم،  ب�ن  ووه�ب 
ب�دء الخليق�ة، والن�زول م�ن الف�ردوس، وم�ا ج�رى لألنبي�اء من مآٍس 
داعمة  فأصبحت  محموالتها،  من  اإلس�رائيليات  جردت  أقوامهم.  في 
أنها كيان مستقل يختص  للمؤسسة اإلسالمية، ومدشنة لها، وليس على 

أخرى. بعقيدة 
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اإلسرائيليات؟ مّس  بعدم  واضح  نبوي  نّص  لدينا   –
يتفق  المذكور، ولم  الحديث  نهائي من  استنباط حكم  ال يمكن   –
من  فقط  االعتباري  الجانب  أرّجح  وأنا  بش�أنه،  اإلطالق  على  القدماء 
التاريخي لظهور اإلسرائيليات في  ينبغي إغفال السياق  روايته. ولكن ال 
عقيدة،  على  كانوا  إسرائيل  بني  أن  خلدون  ابن  يرى  اإلسالمية.  الثقافة 
الجديدة،  العقيدة  وتبنوا  عقائدهم  عن  فتخلو  اإلسالم،  بعضهم  ودخل 
اعتبرت رصيدا رمزيا  الت�ي  الجماعية  يتخل�وا ع�ن ذاكرتهم  ل�م  لكنه�م 
بمعاني  وغّلفت  الداللية  أبعادها  من  جّردت  أخبار  هو  وصل  ما  لهم. 

اإلسالمية. للعقيدة  وممهدة  داعمة  ودالالت 
لكنن�ا نالح�ظ أن م�ا كان متص�ال بالجاهلي�ة قد تم إعدامه، أما   –
االحترام  على  قائمة  إليها  اإلسالمية  النظرة  فكانت  الكتاب  أهل  ثقافات 

والتقدير.
وعقائ�د  اليهودي�ة،  ف�ي  التوحي�د  بمفه�وم  فق�ط  ذل�ك  يتص�ل   –
نفس�ها  بالدرجة  اإلس�الم  يتعاط  ولم  العربية،  الجزيرة  في ش�به  الش�رك 
التوحيد لم ينظر اإلس�الم نظرة عمياء إلى  بي�ن االثني�ن. ففيم�ا يخ�ص 
الماض�ي، ولكن�ه م�ارس عنف�ا مفرطا بحق مب�دأ عبادة األوثان، وأصّر 
عل�ى اجتثاث�ه. فك�رة التوحي�د، التي مثلها أهل الكتاب، كانت موجودة 
فإله  مجس�دا،  اإلله  كان  الموس�وية  الديانة  ففي  الس�ابقة،  الديانات  في 
اليه�ود "يه�وه" ت�راءى للمؤمني�ن بالت�وراة عل�ى أنه ملك عابس منحاز 
اإلله  فأصبح  درجة  التوحيد  ارتقى  المس�يحية  وبمجيء  إس�رائيل،  لبني 
لكن  فلسطين،  في  و"قتل"  عاش  فعيسى  والتجسيد،  التجريد  من  مزيجا 
وضعه  "اللوغوس"  ومبدأ  اليونانية،  الفلس�فة  بتأثير  الكنس�ي  الالهوت 
المس�يحي  المعتقد  في  وإنس�ان  إله  من  مزيجا  فصار  اإلله،  مصاف  في 
القديم، وبمجيء  التشخيص  التوحيد درجة عن  الرسمي، وبذلك ارتقى 
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يجس�د  أن  يمكن  ال  حيث  المطلق  التوحيد  إلى  الوصول  تم  اإلس�الم 
األديان  في  انبثقت  التي  التوحيد  فكرة  اإلسالم  أتّم  عيانية،  بصفات  الله 
المس�يحية، وأخيرا  ثم  اليهودية  ارتق�ت درجة مع  ث�م  الطبيعي�ة األول�ى 

السياق. هذا  في  يندرج  الكتاب  بأهل  يتصل  ما  اإلسالم ،كل 
القض�اء  إل�ى  أدى  للكتاب�ة  اإلس�الم  تبنّ�ي  ع�دم  ب�أن  ت�رى  أال   –

القديم. الموروث 
هو  الله  وكالم  شفوية،  رسالة  جوهرها  في  اإلسالمية  الرسالة   –
متن شفاهي حمله جبريل  الله  التاريخ، كالم  في  الشفاهية  تجليات  أكثر 
الكتابة  لعبث  المصحف،  في  استقّر  وبالتدوين  محمد،  للنبي  به  وأوحى 
النبوي.  للحديث  انتقلت  ذاتها  والفكرة  الشفوي،  للكالم  الحافظ  دور 
النسق  هيمنة  على  فيؤكد  المشافهة،  لمشروعية  داعما  اإلسناد  وأصبح 
لنقض  جاء  اإلسالم  إن  القول  يمكن  ال  والتفكير.  التعبير  في  الشفوي 

الشفوية. للحالة  األكبر  الممثل  ألنه،  المكتوب، 
ولما كان  بالنفس"  قائم  "معنى  بأنه  للكالم،  تعريفا  أورد األشعري 
بنفسه، و"الكتابة رسوم تدّل عليه،  قائم  الله، فهو إذن معنى  القرآن كالم 
كالم  مفهوم  وتخريج  القرآن،  عن  الكتابة  نفي  معها".  بموجود  وليس 
الُمحدث  والمبنى  الجاهز،  القديم  المعنى  بين  الفصل  إلى  استنادا  الله 
بشرّي  اصطالح  فالكتابة،  األصولّيين،  عند  جوهرّية  قضّية  به،  المتلّفظ 
الله، وال يجوز إلحاقه  مح�دث، والق�رآن معن�ى قدي�م كامن في نف�س 
"تقييد  على  تعمل  أنها  الكتابة  تؤّديه  ما  عليه؛  تحيل  رس�وم  ألنها  بها؛ 
الكتابة تحيل على  األلف�اظ بالرس�وم الخّطّي�ة" ألّن "مادته�ا األلف�اظ". 
النفس  اللف�ظ يحي�ل عل�ى ملفوظ هو المعن�ى الخالد في  لف�ظ، وه�ذا 
اإللهّي�ة. وق�ع فص�ل حاس�م بي�ن الكتابة ومحموله�ا المعنوّي الخالد. 
التراس�ل  بين  فالترابط  الدين؛  من  الثقافّية  ش�رعّيتها  الش�فاهّية  انتزعت 
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الرسول. عصر  في  ظهر  الدينّية  والممارسات  الشفوّي 
األحاديث  مع  نتعامل  فكيف  صحيحا،  االفتراض  هذا  كان  إذا   –
نبوية  إن هنالك تكليفات  ب�ل  الكتابة،  الق�راءة وتعّلم  الت�ي تح�ّث عل�ى 
لبع�ض أصحاب�ه بتعل�م لغ�ات معين�ة، ه�ل يتفق هذا كله مع قولكم إن 

الشفوية؟ كّرس  اإلسالم 
أدلة  على  نحصل  فس�وف  االس�تثناءات  في  ننبش  أن  أردنا  إذا   –
السياق  هذا  في  أتكلم  الدينية،  النصوص  كل  في  متناقضة  دعاوى  تثبت 
أفراد  الثقافة، ال ع�ن معرفة  بنية  ع�ن نس�ق ش�فوي كل�ي مهيم�ن عل�ى 
شيئا  عنّي  تكتبوا  "ال  قوله  الرسول  عن  ورد  والقراءة.  للكتابة  معدودين 
أن  استؤذن  ولما  فليمحه"،  القرآن  غير  عنّي  كتب  وَمن  القرآن،  سوى 
تريدون؟ ما أضّل  الله  "أكتابا غير كت�اب  ن حديث�ه، ق�ال مس�تنكرًا  ي�دوَّ
عنه  وورد  الله"،  كتاب  مع  الكتب  من  اكتتبوا  ما  إالّ  قبلكم  من  األمم 

بالكتابة". قبلكم  كان  من  ضّل  "إنما  قوله: 
ه�ذه باق�ة مخت�ارة م�ن األحادي�ث الت�ي ت�كاد تغّص به�ا الكتب 
القديم�ة، صحيح�ة وموضوع�ة، وهي ترس�م أف�ق انتقاص للكتابة التي 
الله، حيث تحظر المنافسة.  بشيوعها ينتهك ما ينبغي صونه: وهو كتاب 
الكتاب�ة تفض�ي إل�ى ظه�ور منافس�ة تحول دون التفّرد؛ فاألمم الس�ابقة 
بأنها  الناس  توهم  ألنها  الضاللة  تسبب  البشر  كتب  كتبت.  ألنها  ضّلت 
ضّلت  لماذا  محاولة.  أية  وقف  ينبغي  ذلك  ولتجنّب  السماء.  كتب  نظير 
يسمح،  ال  المؤّلفة.  كتَبها  المنّزلة  بكتبها  خلطت  ألنها  قبل؟  من  األمم 
الكامل  التحذير  ينبغي  أخرى.  مّرة  الخطأ  تكرار  اإلسالمّية،  التجربة  في 
من  اس�تخالصه  يمكن  ما  هذا  جديدة.  ضاللة  في  الوقوع  إمكانّية  من 
الرسول  بأمّية  تلك األحاديث. وما لبث أن تكّرس موقف الهوتّي يقول 
األمّية  معنى  فتقرر  الرس�ل،  من  الس�ابقين  كتب  عن  األخذ  لتهمة  درٌء 
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كانت  التي  الدينّية  الدالالت  من  معناها  وجّرد  والكتابة،  القراءة  بجهل 
النبوة. عصر  في  شائعة 

الشفاهية؟ تكّرست  كيف  إذن   –
ابتداء من الكالم اإللهّي الذي هو معنى  تدّرجت بمرور الزمن،   –
ذلك  تقييد  إلى  وصوال  عليه،  يحيل  الذي  باللفظ  مرورا  الله،  نفس  في 
الرسول،  أمّية  تسويغ  مع  وجدال،  ممارسة  ذلك،  وتزامن  كتابة.  اللفظ 
وذّم الكتاب�ة، وإع�الء ش�أن الس�مع والحف�ظ. ه�ذه ه�ي الص�ورة التي 
فمنحت  دينّية،  بقوة  نفحت  أنها  توضح  وهي  الش�فاهية،  بها  تكّرس�ت 
فما  بالمجاورة"،  "القداسة  س�مة ش�به مقّدس�ة، أصطلح عليها شخصيا 

القداسة. صفة  يكتسب  المقدس  جاور 
– لو كانت األمية شرفا، كما تقول، لتباهي بها الخلفاء الراشدون، 
وه�م األق�رب إل�ى فك�ر النب�ي، لك�ن ه�ؤالء كانوا كتب�ة. فهل أخطأوا 

بالنبي؟ االقتداء  شرف  جميعا 
باألنساق  فأنا معنّي  أفراد معدودين،  أّمة ال عن  أتحدث هنا عن   –
اإلسالم،  تداول  وقع  الشفوي  النسق  وضمن  األفكار،  لتداول  الكبرى 
ولطالم�ا رف�ض أن ي�دون الق�رآن عل�ى الجل�ود والصخ�ور ألن مكانه 
تتداوله مش�افهة، وظل هذا  التي  الطاه�رة، واأللس�نة  المؤمن�ة  القل�وب 

النبوي. الحديث  ذلك  في  بما  متأخرة،  عصور  إلى  راسخا  التقليد 
األمية  أن  ذلك  اإلسالمي،  التاريخ  في  استثناء  عن  تتحدث  أنت   –
القراءة  على  يحّث  اإلس�المي  فالدين  بالمرة،  إس�الميا  ش�رفا  تكن  لم 

والكتابة.
ال تمكننا الشذرات المنتزعة من سياقاتها على تأكيد هذا القول   –
إال بوصف�ه دع�وة للتعل�م، لك�ن بني�ة العقيدة، وطريق�ة نزولها، وكيفية 
لكالم  حافظا  باعتباره  مصحف  في  أخيرا  وتدوينها  وتداولها،  نش�رها، 
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بأجمعه.  اإلس�المي  للحدث  الش�فوية  الخلفية  لنا  يظهر  الش�فوي،  الله 
لي�س م�ن المفي�د للثقاف�ة اإلس�المية اختزله�ا بق�ول أو قولين، فحينما 
أنها  نجد  مالمحها،  تبلور  وكيفية  الكبيرة،  الثقافية  التجربة  تلك  نستعيد 
ال  ذلك،  إلنكار  سبيل  وال  التداول،  من  شفوي  نسق  على  كلها  عامت 

ينبغي. وال  قاعدة،  الشذوذ  يصبح 
﴿اقرأ﴾؟ ابتداء القرآن الكريم بلفظ  هل هنالك ما هو أوضح من   –
لقد  فيه.  قائم  الّلبس  ألن  بالتفصيل  األمر  هذا  أوضح  دعوني   –
الكتاب  قراءة  على  القدرة  عدم  أنها  على  الرس�ول  أمّية  الغزالّي  خّرج 
االثنتين،  بين  إذن  مقارنة  ال  اإللهّي،  الكتاب  قراءة  من  لُمكنته  البشرّي، 
الله،  كتاب  في  إنما  الفانية،  البشر  كتب  في  توجد  ال  الخالدة  فالحقائق 
يقرأ  أن  الرسوَل  جبريل  أمر  قراءته.  وحده  الرسول  يعرف  كتاب  وذلك 
الذي  باس�م ربك  قائاًل: ﴿اقرأ  "العل�ق"  ف�ي اآلي�ة األول�ى م�ن س�ورة 
بعدم  ذلك  المفّس�رون  َفهم  بقارئ".  أنا  "ما  الرس�ول  فاعتذر  خلق﴾، 
ذلك  سياقات  ترّجحه  ال  للكلمة  مباشر  معنى  وهذا  القراءة.  على  قدرته 
العصر، فمراد جبريل هو أن تتولى التبشير بالقرآن، أي استخراج الوحي 

الله. عن  نيابة  أي  الله،  باسم  بالصوت  وقراءته  القلب  من 
القرآن  فق�د وص�ف  قرآني�ة كثي�رة عل�ى ذل�ك،  تأكي�دات  ولدين�ا 
الرس�وَل ف�ي س�ورة "األع�راف" بأن�ه "النب�ّي األم�ّي"، ق�ال تعال�ى: ﴿

فِي  ِعنَدُهْم  َمْكُتوبًا  َيِجُدوَن�ُه  ِذي  الَّ يَّ  النَّبِ�يَّ األُمِّ ُس�وَل  الرَّ َيتَّبُِع�وَن  ِذي�َن  الَّ

َلُهُم  َوُيِحلُّ  اْلُمنَكِر  َوَينَْهاُهْم َعِن  بِاْلَمْع�ُروِف  َيْأُمُرُه�م  َواإِلْنِجي�ِل  التَّ�ْوَراِة 

تِي  الَّ َواألَْغاَلَل  إِْصَرُهْم  َعنُْهْم  َوَيَضُع  اْلَخَبآِئَث  َعَلْيِه�ُم  ُم  َوُيَح�رِّ يَِّب�اِت  الطَّ

ُأنِزَل  ِذَي  الَّ النُّوَر  َبُعوْا  َواتَّ َوَنَصُروُه  ُروُه  َوَعزَّ بِِه  آَمنُوْا  ِذيَن  َفالَّ َعَلْيِهْم  َكاَنْت 

"الجمعة"  الثانية من س�ورة  اْلُمْفِلُح�وَن﴾. لك�ن اآلية  ُأْوَلِئ�َك ُه�ُم  َمَع�ُه 
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منطقة  إلى  به  دفعت  حينما  الوصف،  ذلك  من  العاّم  القصد  أوضحت 
داللّي�ة ال يفه�م منه�ا معن�ى الجهل بالقراءة والكتابة. قال تعالى: ﴿ُهَو 
ُمُهُم  َوُيَعلِّ يِهْم  َوُيَزكِّ آَياتِِه  َعَلْيِهْم  َيْتُلو  نُْهْم  مِّ َرُسوالً  األميِّيَن  فِي  َبَعَث  ِذي  الَّ

بِيٍن﴾. مُّ َضالٍل  َلِفي  َقْبُل  ِمن  َكاُنوا  َوإِن  َواْلِحْكَمَة  اْلِكَتاَب 
ال يخف�ى الف�رق بي�ن أن يوص�ف نب�ّي بأن�ه "أم�ّي" وأن يوص�ف 
الجزء،  يفس�ر  الكّل  إنما  المحال،  من  فذلك  "األمّيين"،  ب�  كاّفة  قومه 
فالوص�ف يحم�ل دالل�ة أخ�رى، إذ ه�و نع�ت لذل�ك النبّي الذي بعث 
من  نبّي  يظهر  لم  التوراتية،  للمروّيات  وطبقا  ألنه،  إسرائيل،  بني  لغير 
التراث  في  يش�ير،  و"أمم"،  و"أميين"  "أمي"  معنى  إس�رائيل.  بني  غير 
العبران�ّي، إل�ى كّل األم�م م�ا خ�ال اليه�ود، فداللة "األم�ّي" في القرآن 
يكن  فلم  اليهود،  غير  من  قوم  إلى  أرس�ل  العرب  من  نبّي  على  تحيل 
تقاليد  في  قبل  من  ش�ائعا  كان  كما  إس�رائيل،  بني  من  قومه  وال  هو  ال 
بالقراءة،  الجهل  معنى  ذلك  كّل  من  يرشح  وال  والرسل.  األنبياء  ظهور 

اإلسالمّية.  – العربّية  الثقافة  في  شاع  كما 
الرسول؟ أمية  موضوع  حول  خالف  ثمة  هل  إذن،   –

أظ�ن أن�ه آن الوق�ت إلع�ادة النظ�ر بالفكرة الالهوتية الش�ائعة   –
الذي كان يحيل على  "األمية"  أمّي�ة الرس�ول، ومراجع�ة مفه�وم  ح�ول 
مع�ان غي�ر المعان�ي الش�ائعة ف�ي العص�ور الحديث�ة، فالتط�ّور الداللّي 
لكثير  المطمورة،  المعاني  من  مجهولة  ش�به  س�يرة  خلفه  ترك  لأللفاظ 
يتتبع معاني األلفاظ،  العربّية بمعجم دالل�ّي  الكلم�ات. ول�م تع�َن  م�ن 
المعنى  بأن  فُيظن  المهجور،  ويبّين  منها،  المتروك  ويكشف  وتحوالتها، 
بالمعنى  األمّية،  أن  على  الكلمة.  ظهور  منذ  األصل  المعنى  هو  الشائع 
فخرًا،  كانت  بل  األولى،  المشافهة  عصور  في  َمنقصة  تكن  لم  الحالّي، 
عن  يعرف  وال  ش�فوّيا،  صوغا  الثقافة  صاغ  الش�فوّي  فالنس�ق  ومباهاة، 
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وسواهم  وهم  والكتابة،  القراءة  معرفتهم  الجاهلّية  شعراء  كبار  من  كثير 
صرح  وأقاموا  العربّية،  اللغة  نس�يج  س�بكوا  والقّصاص،  الخطباء،  من 
فصاحته�ا، وكان�وا ينهل�ون من ذخيرة األلفاظ في عصرهم، ويتداولون 
به�ا أفكاره�م، ويعّب�رون ع�ن أنفس�هم، فط�وروا أس�اليبها، ودالالتها، 
معنى  بأّي  َمنقصة،  فال  الش�فوّي،  المحيط  هذا  وس�ط  في  النبّي  وظهر 
القراءة والكتاب�ة، فلم تكن بعُد قد  يك�ون ق�د ع�رف  م�ن المعان�ي، إالّ 
تاريخّية  لمرحلة  تعود  ثقافّية  مفاهيَم  إسقاط  يصّح  أهميتها، وال  رسخت 

سابقة. مرحلة  على  الحقة 





25

 الكتابة ممارسة ممتعة، ال أتكلّفها، 
وال أسترضي بها أحدا

حوار: منى �سعيد(*)

م�ع نت�اج نق�دي وفك�ري اس�تغرق نح�و ربع ق�رن، ظهر في أكثر 
15 كتاب�ا وعش�رات م�ن البحوث والدراس�ات النقدي�ة والتاريخية  م�ن 
أحاول  وأنا  بوصلتي،  أفقد  كّدت  بأنني  القول  علّي  ينبغي  والفلس�فية، 
مناقشة، وعرض، أفكار، ووجهات نظر المفّكر والناقد العراقي عبد الله 
إبراهيم، فهي بمجملها متاهة مترامية األطراف يصعب اإللمام بها، ففيها 
العربي"،  السرد  "موس�وعة  الكبير  بكتابه  الموّس�ع ممثال  الس�ردي  النقد 
الدينية واالجتماعية، ممثال  للمنظومات  الجريء  الفكري  التحليل  وفيها 
أعين  في  الوسطى  القرون  وعالم  واإلسالمية،  الغربية  للمركزيات  بنقده 
صفحة،  ألفي  على  تزيد  كبيرة  كتب  أربعة  في  ظهر  الذي  المس�لمين، 
زال  فما  بالتفاصيل،  بعد  عنها  يكشف  لم  التي  الخاصة  الجوانب  وفيها 
عشرة  ونحو  الضخمة،  المخطوطة  الذاتية  سيرته  وتمثلها  عليها،  متكّتما 
أكثر  أحداث  وتغّطي  يوم،  بعد  يوما  تتوّسع  التي  اليوميات  من  مجلدات 
أن  لي  بد  ال  فكان  العراق،  وتاريخ  حياته  من  ونصف  عقود  ثالثة  من 

اآلتية: المباشرة  األسئلة  عبر  وأكثف  أختصر 
2000 م�ررت بأزم�ة منهجي�ة عس�يرة، فكيف تصف  ف�ي الع�ام   –

ذلك؟

أبو ظبي. نيوز،  الرأي  موقع   (*)
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األدبي،  السرد  مجال  في  أكاديميا  إعدادا  ُأعددت  بأنني  تعلمين   –
هي  العربية"  "السردية  بعنوان  وهي  للدكتوراه،  أطروحتي  تكون  وربما 
مارس�ت  ثم  الموضوع.  لهذا  بكاملها  خصصت  جامعية  أطروحة  أول 
عملي األكاديمي لتدريس هذا التخصص منذ ذلك الوقت، ولي آراء فيه 
انبثق  بموازاته  ولكن  الجانب.  ذلك  في  كانت  مؤلفاتي  ومعظم  كثيرة، 
الفكرية  الظواهر  نقد  بممارس�ة  فانش�غلت  أش�مل،  فكري  اهتمام  لدّي 
في  أعمل  نفس�ي  وجدت  التس�عينات  نهاية  ومع  واالجتماعية.  والدينية 
الدقيق.  بمعناه  الشامل، ونقد األدب  بمعناه  الفكر  نقد  حقلين مختلفين: 
نفسي،  إلى  التعرف  على  قادر  غير  كنُت  فإن  أنا؟.  أين  أعرف  أعد  فلم 

علّي؟! القراء  يتعّرف  فكيف 
ال لوم عليهم إذا ما تركوا االهتمام بالجانبين؛ وعزفوا عن قراءتي، 
واضحة،  بينهما  الصلة  تبدو  ال  حقلين  بين  فعال  انشطرت  قد  كنت  ألني 
المنهجية".  "األزمة  ب�  الحقبة  هذه  على  واصطلح  الكتابة،  عن  فتوّقفت 
فتأّزم�ت فكري�ا ألنن�ي ال أدري ف�ي أي مج�ال أعم�ل. إلى أن انتهيت، 
التالي:  وأن�ا مش�غول به�ذا الموض�وع م�دة طويل�ة، إلى طرح الس�ؤال 
على  قائمة  مذهبية،  أم  عرقية  أم  دينية  كانت  أ  سواء  مركزية،  كل  أليس 
وللذات،  للماضي،  معينة  برواية  اإليمان  أي  مخصوص،  بسرد  األخذ 
السرد  بين  المتينة  العالقة  جوهر  السؤال  هذا  لي  كشف  وقد  واآلخر؟!. 
اعتقاد  ذلك  فمن  دالة،  أمثلة  أضرب  وللتوضيح  الثقافية.  والمركزيات 
هي  ديانتهم  بأن  المس�لمين  وإيمان  المختار،  الله  ش�عب  بأنهم  اليهود 
الحضارات،  أكمل  هي  حضارتهم  بأن  الغربيين  وتصّور  العقائد،  خاتمة 
بسرد  أخذت  التي  والطوائف  واألعراق  المذاهب  فيشمل  ذلك  ويمتد 
على  واالنكفاء  الذات،  حول  التمركز  أي  باألفضلية،  يقول  مخصوص 
األفضل،  أنه  يتوهم  قبيلة،  أو  مذهب،  أو  معتقد،  أو  قوم  فكل  النفس، 
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األسوأ. هو  وغيره 
المغلق�ة،  للرغب�ات  يس�تجيب  بس�رد  األخ�ذ  إل�ى  ذل�ك  ويع�ود 
وينك�ر عل�ى اآلخري�ن وجوده�م الس�وي والطبيع�ي ف�ي عالم ال يقبل 
ف�ي حقيقت�ه إال الش�راكة، لكن�ه مملوء بضروب االس�تبعاد واالنتقاص 
فارتس�مت  وأس�بابها.  أش�كالها  بكاف�ة  والح�روب  وال�ذم،  والكراهي�ة 
ل�ي الصل�ة الواضح�ة بي�ن الس�رد والمركزيات الثقافي�ة، وحينما ُحّلْت 
من  والفكري  النقدي  بمش�روعي  النظر  إعادة  في  ش�رعت  القضية  هذه 
أول�ه، فعّدل�ت في�ه بم�ا يواف�ق هذه الرؤية الجديدة، إذ لم يعد الس�رد، 
وسياسي.  وتاريخي،  ديني،  سرد  هو  إنما  فقط،  أدبيا  سردا  لي،  بالنسبة 
التحرير  إلى  تحتاج  مغلقة  ثقافية  سرديات  نفسها  المركزيات  وأصبحت 
ممارسة  عندي  الكتابة  أصبحت  أن  تلبث  ولم  االفتراضية.  أسوارها  من 
بها  أسترضي  وال  تكّلف،  أي  منها  أعاني  ال  وشائقة،  وجذابة،  ممتعة، 

أحدا.
– ف�ي ض�وء م�ا ذك�رت، م�ا ه�ي وظيف�ة النقد باعتباره ممارس�ة 
كتابك  مقدمة  في  ذلك  وردت  كما  اس�تنطاقية،  كش�فية  تحليلية  فكرية 

الغربية". "المركزية 
الثقافة  في  عميق  فهم  لسوء  تعّرضت  قد  ما  وظيفًة  أن  أجد  ال   –
النقد، فقد ظل واصفا  القديمة والحديثة، كما تعّرضت له وظيفة  العربية 
للنص�وص، وش�ارحا له�ا. فيم�ا أجده ممارس�ة فكري�ة وجمالية تحلّل 
س�واء  أس�ئلة  عليها  وتطرح  بل  وتس�تنطقها،  وتستكش�فها،  النصوص، 
أ كان�ت نصوص�ا ديني�ة أم تاريخي�ة أم أدبي�ة، بحي�ث تزح�زح وظائفها 
هي  أرى،  فيما  وهذه،  جديدة.  وظائف  س�ياق  في  وتدرجها  التقليدية، 
الوظيف�ة الحقيقي�ة للنق�د، وليس وظيفته التلخيص، والترويج، وإطالق 

السريعة. األحكام 
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إلبداع  النقد  مواكبة  عدم  من  دائمة  شكوى  هناك  كانت  لطالما   –
تعليقك؟ هو  فما  والشعراء  الكّتاب 

اإلبداعي،  بالنتاج  الجمهور  تعريف  نقدان: صحافي هدفه  النقد   –
الضوء  تسليط  إلى  يهدف  إنما  النصوص،  تضاعيف  في  يغوص  ال  وهو 
القراء حوله بما يدفعهم لالطالع عليه أو  انتب�اه  إث�ارة  عليه�ا م�ن أج�ل 
حت�ى تكوي�ن فك�رة عام�ة عن�ه، فليس جميع الق�راء يرغبون في معرفة 
يدرج األعمال  مفيد ألنه  النقد  النوع من  بالتفصيل. وهذا  األدب  شؤون 
األدبي�ة ف�ي س�ياق االهتم�ام الع�ام، وأحيانا يقوم بتصفية تلك األعمال 
البداية،  منذ  به  معنّي  وأنا  الثاني،  النوع  أما  منها.  المهم  فيبرز  وتنقيتها 
فهو الذي يستنطق النصوص، ويفّكك العناصر المكونة لها، ويستكشف 
في  األعمال  يدرج  الذي  هو  النقد  وهذا  وجمالياتها.  ودالالتها،  أبنيتها، 
شرعيتها  اكتسبت  التي  اآلثار  بتلك  إال  يعنى  وال  القومية،  اآلداب  تاريخ 

والداللية. الجمالية 
يربطون  ألنهم  األول  النوع  من  بشكواهم  المبدعون  جهر  ولطالما 
كتاباته�م بأش�خاصهم، ويبحث�ون ع�ن ظهور مش�ترك في اإلعالم معا، 
ويخّلدهم  الذاكرة  في  يستبقيهم  الذي  الثاني  النوع  ألهمية  ينتبهوا  ولم 
العابرة،  بالشهرة  مشغولون  منهم  كثيرون  العظيمة.  القومية  اآلداب  في 
ُبناًة آلدابهم  والس�ريعة، ومعظمه�م يفتق�رون للبصي�رة العميق�ة كونه�م 
بلسان  الناطقين  يكونوا  أن  فيريدون  كلية،  الحقائق  يقلبون  إنهم  القومية، 
فمن  ولهذا  عنهم.  الناطقة  هي  كتابتهم  تكون  أن  والصواب  يكتبون،  ما 
الض�روري ع�دم ب�ذل اهتم�ام كبير بالكّتاب أنفس�هم، إنما بما يكتبون، 
األسلوبية،  الجودة  شروط  على  متوفرا  كان  إذا  باق  وهو  زائلون،  فهم 
فذلك  االستسهال،  الكّتاب  يتجنّب  أن  الضروري  ومن  الفنية.  والرفعة 
ي�ؤدي إل�ى انهي�ار قيم�ة الق�ول األدب�ي بأجمعه، كم�ا يالحظ ذلك في 
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الحديثة. العربية  الثقافة 
أليس  والشهرة،  الظهور  حقه  ومن  نرجسي،  كائن  الكاتب  لكن   –

كذلك؟
ال أبخ�س الكات�ب ح�ّق الش�هرة، لكنن�ي أح�ّذره م�ن الهوس   –
المرض�ي بذات�ه وجعله�ا مرك�زا ثابتا للعالم، وأطالبه بجودة األداء فيما 
التي يريد تخّيلها أو تصويرها، فالكفاءة  يكتب، وإشباع الحالة اإلبداعية 
السريع  الظهور  التاريخ، وليس  في  الخلود  بل  الشهرة،  له  توفر  التي  هي 
وسرعان  ترتوي،  فال  شيء،  كل  تلتهم  التي  اإلعالم  وسائل  في  العابر 
هؤالء  أصبح  أن  بعد  س�واهم،  عن  باحثة  أنفس�هم،  المش�اهير  تنبذ  ما 
لثب�ات أفكاره�م وآرائهم ووجه�ات نظرهم. وال  حج�ر عث�رة أمامه�ا، 
يلب�ث ه�ؤالء أن ينزلق�وا إل�ى خ�داع أنفس�هم وخداع الق�ّراء متوهمين 
هذه  في  الوقوع  من  الكّتاب  تحذير  وينبغي  وأبدا،  دائما  معاصرون  أنهم 
المنطق�ة الخادع�ة، فك�م وك�م م�ن الكّتاب الذين بذلوا المال من أجل 
سلوك  هذا  أموالهم.  نفاذ  بمجّرد  ذكرهم  خمل  ما  سرعان  زائفة  شهرة 
يتناف�ى وكل وع�د حقيق�ي م�ن وعود الكتابة. ولعل أفالطون قد ناقش 
االعتراف،  يبحث  اإلنسان  بأن  وقال  محاوراته،  إحدى  في  القضية  هذه 
أشبه  وأعتبر ذلك  فيه،  يعيش  الذي  الوسط  في  بالتقدير  أن يحظى  ويريد 
الكامنة في أن يقع تقدير لعمل  الرغبة  بالغريزة، وسّماها (التيموس( أي 
باالعتراف،  هوس  يكتنفهم  الكتاب  وبعض  اآلخرين.  طرف  من  المرء 

حقيقية. لكتابة  يسعون  وال  شخصية،  نرجسية  فيشبعون 
معا؟ باألمرين  الكاتب  يستأثر  أن  من  مانع  ثمة  وهل   –

األديب ومكانته  قيمة  لكن  مانع،  ثمة  ليس  ناحية موضوعية  من   –
الشخصي  حضوره  من  وليس  عمله،  جودة  من  تنبثق  أن  ينبغي  وشهرته 
نفوذ  لهم  متأّدبين  أحيانا،  تكّرس،  اإلعالم  وسائل  ألن  أسمه،  من  وال 
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كبار  مصاف  إلى  مستواهم  فيرفع  الحقيقية،  بالكتابة  له  صلة  ال  وظيفي 
الّكت�اب وه�م ال يس�تحقون ذل�ك، وإذا م�ا أخذن�ا به�ذا واعتبرناه حقا 
فيم�ا  الرخي�ص،  األدب  أي  ال�رديء،  األدب  يهيم�ن  فس�وف  ش�رعيا، 
ينبغ�ي أن يس�تأثر باالهتم�ام األدب الرفي�ع. ل�م يك�ن أحد على معرفة 
إنم�ا آدابه�م هي رفعتهم  القي�س،  بهومي�روس، أو شكس�بير، أو ام�رئ 

حياتها. بخبو  زائفة  أسماء  خبت  فيما  العظيمة،  الشهرة  مصاف  إلى 
نركن  اإلعالم،  وسائط  عصر  في  نعيش  أننا  على  مصّرة  زلت  ما   –
لإلنترن�ت والتلف�از بدرج�ة أكب�ر مم�ا للكتاب، فما المانع من أن تظهر 

فيها؟ النفوذ  بذوي  أسميتهم  الذين  غير  وأشخاص  أعمال 
ينص�رف  أن  ينبغ�ي  االهتم�ام  أن  عل�ى  أن�ا  أش�ّدد  زل�ت  وم�ا   –
إل�ى األعم�ال ولي�س إل�ى األش�خاص، ألن األعم�ال ه�ي الباقية فيما 
الشخصية  األسماء  لترويج  المشجعين  من  ولست  زائلون.  األشخاص 
باآلثار  لالهتمام  والداعين  المناصرين  من  أنا  إنما  الكتابة.  حساب  على 
أن  وينبغي  به،  ويهتم  الجمهور،  بها  يغتني  التي  فهي  واألدبية،  الفكرية 
نك�ّرس ثقاف�ة واضح�ة ودقيق�ة لهذين الجانبين ونفّك الصلة الملتبس�ة 
عن  الحديث  حساب  على  أشخاص  عن  الحديث  ينبغي  ال  إذ  بينهما، 

مؤلفاتهم.
– وم�ا المان�ع ف�ي ذل�ك، فماركي�ز مثال تح�ّدث حتى عن الوردة 
الصفراء التي يضعها على منضدته في أثناء الكتابة، وعن طقوس الكتابة 

التفاصيل؟ بأدق  لديه 
األدبي  عمله  إنما  ش�خصه  ليس  للكاتب  الش�رعية  يمنح  الذي   –
فمصدر  العزلة".  من  عام  "مائة  روايته  بعد  اشتهر  وماركيز  الفكري،  أو 
المجي�دة، وليس ش�خصه المجه�ول، فقبلها كان يعيش  ش�هرته كتابت�ه 
الالتيني�ة،  أمي�ركا  الموهوبي�ن م�ن  باري�س، ه�و وثل�ة م�ن  مع�وزا ف�ي 
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يتبادل�ون عظم�ة عجف�اء يك�ررون طبخه�ا بحث�ا عن قطرة من الدس�م، 
الش�هرة  تصبح  وهنا  الكتابة.  مصدرها  ألن  الش�هرة  هذه  يس�تحق  فهو 
الش�خصية موضوع�ا مفي�دا ف�ي ح�ّث الكتاب اآلخري�ن لإلقتداء بمثل 
العكس. وليس  األدبية،  أعماله  بسبب  بالشهرة  استأثر  ماركيز  هو  أعلى 

– ه�ل يمك�ن للنق�د أن يغي�ر مس�ار التلق�ي لدى الكاتب أوال ثم 
القارئ؟

تلّقي  النق�د األساس�ية ه�ي تغيي�ر طريقة  م�ن إح�دى وظائ�ف   –
السوفياتي  االتحاد  في  ُيقرأ  ماركس  كان  فقد  والفكرية،  األدبية  األعمال 
النظرية الش�يوعية بجانبها السياس�ي، فيما  بطريقة تس�تجيب لمقتضيات 
للطبقات  اجتماعيا  وُمحلال  فيلسوفا  بوصفه  الرأسمالي  العالم  يقرأه  كان 
النظر بكثير مما كان يدور حول  النق�د ق�د أع�اد  وللتاري�خ. واآلن ف�إن 
مارك�س قب�ل ق�رن، وك�ذا األمر بالنس�بة لشكس�بير، والمتنبي، ودانتي، 
وتلك  لها،  جديدة  مس�ارات  ويقترح  األفكار،  تلّقي  مس�ار  يغير  فالنقد 
جديدا  ضوءا  ويسلط  التاريخ  صفحات  بتقليب  يقوم  ألنه  مهمة  وظيفة 
في  ش�هرة  األكثر  والمثال  قبل.  من  عليها  ضوء  يس�لط  لم  نقطة  على 
هذه  تخريب  يستطيع  ال  فالنقد  الغربية"  "المركزية  موضوع  هو  عصرنا 
يقترح  أنه  أي  إليها،  نظرتنا  يغير  أن  يستطيع  إنما  تقويضها  وال  المركزية 
في  مضمونها  قيمة  انهيار  إلى  يؤدي  مما  إليها،  للتعّرف  جديدا  مس�ارا 

نظرنا.
ناق�دا م�ن تغيير وجه�ة نظر كاتب ما  ه�ل اس�تطعت بوصف�ك   –

تفكيره؟ مسار  غيرت  أو  معينة  قضية  نحو 
التلق�ي قضي�ة أكب�ر م�ن الكات�ب والناق�د، إنها زحزحة  مس�ار   –
توجد  وال  ُمعّلما،  لسُت  وأنا  لها،  بدائل  واقتراح  معينة،  ثقافة  وظائف 
بين�ي وبي�ن الكّت�اب ح�وارات ش�خصية ومباش�رة تق�وم عل�ى النص�ح 



32

واإلرش�اد، إنم�ا ل�دي ح�وارات معّمق�ة م�ع ما يكتب�ون، وال أدري إن 
تغيير  فوقع  آثارهم،  ُقراء  على  إيجابيا  أو  س�لبيا  أثرت  قد  آرائي  كانت 
بتتّبع ما تحدثه أفكاري  أنا غير معني  الواقع  تلّقيها عندهم. في  في مسار 
تحليل  بكيفية  العناية  أشد  معني  لكني  القّراء،  أو  الكّتاب  عند  آثار  من 

والجمالية. الفنية  قيمتها  وإبراز  ونقدها،  اآلثار،  تلك 
حياتك،  في  صارم  بنظام  محّددا  وأجدك  بدقتك،  تدهشني  أنت   –
النق�دي والفك�ري، فالمق�ال مرتبط بعالقة مع مقال  ووقت�ك، ونتاج�ك 
آخ�ر، ومجم�وع م�ن المقاالت يش�كل ن�واة لبحث كبير، والبحث إنما 
موسوعي.  مشروع  من  جزء  نفسه  الكتاب  أن  ثم  كتاب،  من  فصل  هو 
أتخيل�ك وس�ط أك�وام م�ن الكت�ب والمصادر. فكيف اس�تطعت تنظيم 

الكبيرة؟ الكتب  وتأليف  الصحفية،  والكتابة  الوظيفة،  بين  وقتك 
تنظي�م ص�ارم للوقت، وضبط  المعرف�ة دون  ال فرص�ة إلنت�اج   –
بطيعة  ناهيك،  السّر،  يكمن  عليهما  السيطرة  ففي  االجتماعية.  العالقات 
وكلها  االكتشاف،  وهاجس  والمنهجية،  والرغبة،  الموهبة،  عن  الحال، 
أقرأ  بأني  قلت  ما  إذا  أفش�ي س�را  للكتابة. ولن  الش�روط األساس�ية  من 
وأكت�ب من�ذ رب�ع ق�رن ف�ي إط�ار دقيق ومبرمج أصب�ح اآلن جزءا من 
من  أقل  والكتابة  بالقراءة  مباش�رة  ُش�غلت  قد  بأنني  أتذّكر  وال  حياتي، 
لسبب  بيتي  خارج  فيها  أكون  طارئة  حاالت  في  إال  يوميا  ساعات  عشر 
ذلك  إلى  متواصلتين،  وكتابة  بقراءة  الصارم  النظام  هذا  زودني  وقد  ما. 
ف�ال أق�رأ ف�ي الغال�ب إال تل�ك الكتب الت�ي أدرجتها في جدول يغّذي 
للتحليل  مادة  تكون  أن  ويحتمل  صوغها،  في  ويسهم  ويغنيها  معرفتي 
الت�ي تغ�ّذي أفكاري بم�ا هو جديد، فالكتب  والنق�د، أو تل�ك الكت�ب 
بمئ�ات اآلالف، ب�ل بالماليي�ن، وال ينبغ�ي أن نضي�ع في متاهتها، إنما 
وإال  تشغلنا،  التي  والقضايا  وأفكارنا،  بعالمنا،  صلة  له  ما  منها  ننتخب 
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أبدا. منها  نعود  فال  الكبرى،  المتاهة  تلك  في  ضعنا 
وأض�رب ل�ك مثالي�ن م�ن الرواية التاريخية والنس�وية، فمن أكثر 
أنصرف  لم  لكني  نس�وية،  روايات  مكتبتي  في  تتراكم  س�نوات   10 من 
ضمن  النسوي  السرد  عن  الكتابة  وقت  جاء  حينما  إال  منها  كثير  لقراءة 
لألعمال  بالنسبة  مشابه  أمر  ووقع  العربي،  السرد  عن  للكتابة  برنامجي 
كلية  إليها  انصرفت  فقد  التاريخية"  "الرواية  ب�  يسمى  فيما  تندرج  التي 
الذي  التاريخي"  "التخيل  عليه  أصطلح  عما  الكتابة  في  شرعت  حينما 
ه�و أص�ّح م�ن المصطل�ح األول، وينبغ�ي اس�تبدال هذا ب�ذاك. أحيانا 
أغب�ط الق�راء األح�رار الذي�ن ال يكتب�ون، فهم يعيدونني إلى زمن رائع 
اآلن،  بذلك  أنصح  وال  تمييز.  دونما  المختلفة  الكتب  فيه  التهم  كنت 
ُتقتن�ى، فكي�ف أن تقتط�ع وقتا ثمينا  فكثي�ر م�ن الكت�ب ال تس�تحق أن 
اهتمامي  مدار  خارج  هو  فيما  إلضاعته  الوقت  أملك  ال  القارئ؟.  من 

ويغنيه. يجاوره  وما  والفكري  النقدي 
تتبنّاها؟ خطة  من  وهل  تكتب؟  كيف   –

النق�دي بمراح�ل ثالث قبل أن يكتس�ب ش�رعيته  يم�ّر عمل�ي   –
األخي�رة، ف�ي األول�ى أباش�ر تل�ك األعم�ال األدبي�ة متوقف�ا على أهم 
استكمل  وحينما  مقاالتي،  في  غالبا  ذلك  ويظهر  فيها،  المركزية  البؤر 
انتقل  التي تشترك في قضية واحدة  الموضوعات  الكتابة عن سلسلة من 
الثاني�ة، وه�ي إع�ادة كتابة كل ذلك بصيغة بحث دقيق ينش�ر  للمرحل�ة 
يكون  أن  بد  ال  البحث  وهذا  المتخصصة،  المجالت  إحدى  في  غالبا 
لسنوات  يشغلني  واحد،  وربما  قريب،  موضوع  في  وآخر  بآخر  مرتبطا 
ع�دة، ف�ال أبارح�ه إال للمراجع�ة وإع�ادة النظر، وه�ذه البحوث تتطور 
موسوعة. من  جزءا  والكتاب  لكتاب،  فصوال  لتكون  ثالثة  مرحلة  في 

التغيير واإلضافة  بل  والتدقيق،  بالمراجعة  أق�وم  وف�ي كل مرحل�ة 
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بحاجة  إنه  أعتقد  فيما  وأتوسع  االستطرادات،  من  فأتخلص  والحذف، 
ينبغي  كان  بأنه  اكتشف  النهائية  المدونة  تظهر  حينما  وحتى  توّسع،  إلى 
عل�ّي توس�يع موض�وع م�ا، أو اخت�زال آخ�ر، يس�كنني هاج�س الكتابة 
شروط  استكمال  في  عارمة  رغبة  وتحدوني  الشاملة،  والنتائج  الدقيقة، 
الكتاب�ة، الوف�اء له�ا، فق�د اخت�رت كل ذلك، ول�م ُأجبر عليه. والكتابة 
ومع  العالم،  ومع  النفس،  مع  صريح  يومي  حوار  مجموعها  في  عندي 
بها منذ  الكتاب�ة والتأليف، وأنا م�اض  الثقاف�ة. ه�ذه ه�ي طريقت�ي ف�ي 
أكث�ر م�ن رب�ع ق�رن فل�م أض�ع جه�دا، إال ما ندر، ول�م أكتب مجاملة 
بأن  أجد  لم  إن  لندوة  أو  لمؤتمر  ال  أستجب  ولم  كان،  ما  كائنا  ألحد 
الموض�وع المقت�رح ين�درج ف�ي إطار عملي النقدي والفكري، واعتذر 

اهتمامي. عن  بعيدا  أجده  حينما 
لديك اهتمام معروف بالرواية النسوية، خصوصا بعد أن أفردت   –
هو  وما  تعّرفها،  فكيف  العربي".  السرد  "موسوعة  من  كبيرا  جزءا  لها 
والمواقف  اآلراء  اختلفت  أن  بعد  العربية،  الرواية  خارطة  على  موقعها 

حولها؟
رواية  بين  التمييز  إلى  العربية  للرواية  النقدي  االستقراء  قادني   –
الشؤون  عن  المرأة  تكتبه  ما  هي  المرأة  رواية  النسوية.  والرواية  المرأة 
تريد  جنسية  هوية  على  تقوم  ال  كتابة  فهي  بذلك،  الرجل  فتشارك  العامة 
النس�وية  الرواية  أما  بذلك.  لها  صلة  ال  رؤية  عن  تصدر  إنما  تكريس�ها 
المكونات  أحد  على  تتوفر  التي  الس�ردية  الكتابة  من  النوع  ذلك  فهي 
التالي�ة، أو جميعه�ا متالزم�ة: أوال أن تحتفي بالجس�د األنثوي  الثالث�ة 
للم�رأة، فتص�ف جماليات�ه ورغبات�ه حتى يصبح  بوصف�ه هوي�ة ممي�زة 
الس�رد.  عناصر  س�ائر  إليه  فتنجذب  الس�رد،  فضاء  في  الفاعل  المركز 
أنثوي�ة ل�م تك�ن معروف�ة م�ن قب�ل تمّثل موقع  وثاني�ا أن تط�رح رؤي�ة 
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الرؤي�ة األنثوية للعالم  ال�ذي تعي�ش فيه، وهذه هي  العال�م  الم�رأة ف�ي 
الذكورية، وتتطلع إلى إزاحتها.  الرؤية  أنقاض  التي تجاهد للظهور على 
مستوياته  في  األبوي  للنظام  جذريا  نقدا  تعرض  النسوية  فالرواية  وثالثا، 
بل  زعزعته،  بهدف  له  مّرا  هجاء  وتقّدم  واالجتماعية،  والدينية  الثقافية 
اإلنس�انية  للروابط  يعطي  أمومي  بنظام  واس�تبداله  تفكيكه،  تقترح  إنها 
قيم�ة أعل�ى م�ن القي�م المغلقة التي كرس�تها األبوي�ة. هذه، فيما أرى، 
ه�ي المح�ّددات الكب�رى للرواي�ة النس�وية، وقد اس�تقيتها من الُمدونة 
النسوي،  بالفكر  االهتمام  من  واسعة  نظرية  خلفية  على  النسوية  السردية 
كاتبة  وبين  وأخرى،  رواية  بين  المحددات  هذه  بين  التناسب  ويختلف 
تخضع  ال  السردية  فاألعمال  آخر،  ويحضر  بعضها،  يغيب  وقد  وكاتبة، 
بالترجيح،  السردية  اآلداب  هوية  ُتعرف  إنما  دقيقة،  وموازين  لمعادالت 
من  المشتّقة  السمات  هذه  تنضيد  جرى  ما  فإذا  العامة،  السمات  وتكرار 

هويتها. تحديد  رجح  النسوية  السرود 
ه�ل انتزع�ت الرواي�ة النس�وية مكان�ا الئق�ا ف�ي الس�رد العربي   –

الحديث؟
السرد  خارطة  في  مهمة  مكانة  النسوية  الرواية  اآلن  تتبوأ  نعم،   –
وطرحت  جديدة  موضوعات  أمام  اآلفاق  فتحت  فقد  المعاصر  العربي 
ففيها  صعب  بمخاض  تمّر  ظاهرة  وهي  قبل.  من  شائعة  تكن  لم  رؤى 
فتحت  قد  المرأة  أن  وبما  الضعيفة،  وتلك  القوية  النصوص  بين  تزاحم 
سماء  في  متوهجة  كتلة  اندفعت  فقد  الجسد،  ورغبات  التاريخ،  قمقم 
المظاهر  تترس�ب  أن  قبل  طويل  وقت  وس�يمّر  الثائر،  كالبركان  الكتابة 
بصورتها النهائية، وإلى ذلك الوقت فسنجد كاتبات وروايات لن يسمح 
تزوير  فثمة  الخالدة،  أية بصمة في صفحاته  يتركن  أن  تاريخ األدب  لهن 
ف�ي الكتاب�ة، وثم�ة تروي�ج زائ�ف، وثمة إنش�اء إغوائي فّج، ولكن ثمة 
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أعم�ال دش�نت له�ذه الظاه�رة، وفتح�ت لها األفق ف�ي الرواية العربية. 
هذه  بغربلة  األدبية،  والتقاليد  األدبي،  والذوق  النقد،  من  كل  وس�يقوم 
الش�روط  تتوفر على  التي  الظاه�رة، واإلبق�اء فق�ط عل�ى تلك األعمال 
الرواية  تعد  لم  األحوال  جميع  في  ولكن  الحقيقية،  للكتابة  األساس�ية 
النس�وية موض�وع اعت�راف اآلن، فق�د تحق�ق ذل�ك، إنم�ا هي موضوع 
المرافقة  السردية  العثرات  بعض  من  تتخّلص  أن  لها  يريد  نقدي  تقويم 

الجديدة. األدبية  للظواهر 
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 موسوعة السرد العربي جهد
أدبي غير مسبوق

حوار: جهاد فا�سل(*)

الع�رب المرموقين،  إبراهي�م م�ن األكاديميي�ن  الدكت�ور عبد الل�ه 
إلى  تتداعى فورا  العربي�ة  الثقافية  المنتدي�ات  وعندم�ا يذك�ر اس�مه ف�ي 
نقد  العربي�ة، وف�ي  الس�رديات  ف�ي دراس�ة  المتمي�زة  الذه�ن إس�هاماته 
غير  أدبيا  جهدا  العربي"  الس�رد  "موس�وعة  وتمثل  الثقافية.  المركزيات 
النق�د العرب�ي الحدي�ث. وق�د اس�تغرق العم�ل فيها نحو  مس�بوق ف�ي 
العربية منذ نشأتها األولى قبل اإلسالم،  تتبع السرود  عشرين سنة، وهي 
وتكشف المحاضن الدينية والشفوية التي انبثقت منها، وتقف بالتفصيل 
السردية  أبنيتها  تتقصى  ثم  والحديثة،  منها  القديمة  الكبرى  أنواعها  على 
والداللي�ة بداي�ة ف�ي المروي�ات الس�ردية الجاهلية وص�وال إلى الرواية 

الحديث. العصر  في  العربية 
وال يق�ل ع�ن ه�ذه الموس�وعة أهمي�ة كتاب�ه الموس�وعي اآلخ�ر 
"المطابقة واالختالف: بحث في نقد المركزيات الثقافية" والذي عرض 
الذات واآلخر، مؤكدا على فكرة  الغربية واإلسالمية حول  الروايتين  فيه 
الذي  التمثيل  من  نوع  إلى  اس�تنادا  تصاغ  المركزيات  أن  هي  أساس�ية 
تقدم�ه المروي�ات الثقافي�ة إل�ى الذات المعتصم�ة بوهم النقاء الكامل، 
كثيرة،  وفكرية  ثقافية  إسهامات  وله  الدائمة.  بالدونية  المدنس  واآلخر 

لندن. الحوادث،  مجلة   (*)
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الوس�طى  القرون  "عالم  الش�امل  كتابه  منها  واإلحاطة،  بالعمق  تتس�م 
الس�رديات والمركزيات  ولكن إس�هامه في حقل  المس�لمين"  أعين  في 
التالي  حوارنا  ينصب  أن  اخترت  السبب  ولهذا  متميز.  إسهام  الثقافية، 

التالي: بالسؤال  الحوار  بدأ  وقد  عليهما.  معه 
كثي�رون م�ن المؤلفي�ن يكتب�ون ح�ول مس�ائل كثي�رة، ولكن�ي   –
في  بالذات  محددة  مواضيع  حول  كتبتم  ما  أكثر،  كتبتم  أنكم  الحظت 
القديم�ة والحديث�ة. فه�ل لديكم ما يمكن  العربي�ة  الس�رديات  طليعته�ا 

"بالمشروع"؟ تسميته 
أصطلح  أن  في  اآلن  أتردد  لكنني  مكانه.  في  التش�خيص  هذا   –
عل�ى م�ا أعم�ل علي�ه بأنه مش�روع، خش�ية الوقوع ف�ي المحذور؛ ألن 
ينتدب نفس�ه  به مفكر  ل�ه هدف كبير يقوم  المش�روع ه�و نظ�ام فك�ري 
لمهم�ة جليل�ة. وأظ�ن أن عل�ى الم�رء أن يتحّس�ب قب�ل أن يندرج في 
منطق�ة الغ�رور واالدع�اء. لك�ن من ناحية واقعية، ووصفية، فإن عملي 
ثابتة  ش�به  نواة  له  أساس�ي  محور  حول  يدور  بأجمه  والفكري  النقدي 
أو  الدينية  أو  األدبية  للموضوعات  تمثيله  وطرائق  السرد،  بوظيفة  تتصل 
أنني  هي  األولى  المرحلة  بمرحلتين:  مّر  وقد  التاريخية.  أو  االجتماعية 
بتدريسها في  السردية، وقمت  للدراسات  أكاديميا  إعدادا  نفسي  أعددت 
ع�دد م�ن الجامع�ات العربي�ة في العراق وخارجه. وأصدرت عددا من 
النظم  الكت�ب ف�ي ه�ذا المج�ال األكاديم�ي الذي يهدف إلى اس�تنباط 
الروائي�ة والحكائي�ة والقصصي�ة والخرافية، فضال  للنص�وص  الس�ردية 
بدأ لدي  التس�عينيات  أوائل  أن�ه منذ  الحدي�ث. إال  العرب�ي  الس�رد  ع�ن 
كانت  سواء  الثقافية،  المركزيات  نقد  وهو  االهتمام،  لذلك  مواز  اهتمام 

ثقافية. أو  مذهبية،  أو  عرقية،  أو  دينية  مركزيات 
المركزية  فيها  نقدت  الكتب  من  مجموعة  األمر  لهذا  وخصصت 
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انتقلت  ثم  العشرين.  القرن  مطلع  إلى  اإلغريق  منذ  تفصيليا  نقدا  الغربية 
الوسطى حيث كان  القرون  المركزية اإلسالمية، وتتبعتها خالل  نقد  إلى 
العالم ينقسم إلى دار اإلسالم ودار الحرب. وكان التصور الشائع آنذاك 
فينبغي حمل  ما سواها.  إليه  الحرب، ويفتقر  دار  الحق يكمن في  أن  هو 
كتابي  في  الفكرة  هذه  نقدت  بأجمعه.  العالم  لتش�مل  اإلس�المية  القيم 
اسمها  كبيرة  بموسوعة  الكتاب  هذا  دعمت  ثم  اإلسالمية".  "المركزية 
النصوص  فيها  نش�رت  المس�لمين"،  أعين  في  الوس�طى  القرون  "عالم 
بواس�طة  عنها  اإلس�المي، وعبرت  التمركز  فكرة  التي كرس�ت  األصلية 
الذين  من  وسواهم  والفقهاء  والجغرافيين  والرحالة  المؤرخين  من  نخبة 

الوسطى. القرون  في  اإلسالمي  الوعي  صاغوا 
التسعينيات  نهاية  وفي  مسارين،  في  أمضي  نفسي  وجدت  وهكذا 
الت�أّزم الفك�ري، وح�ال من االنش�طار بين إعدادي  ش�عرت بن�وع م�ن 
الثقافية  اهتمامات�ي  الس�ردية، وبي�ن  الدراس�ات  األكاديم�ي ف�ي مج�ال 
أعمل  وكأنني  شعرت  درجة  إلى  كتب،  عدة  فيها  وأنتجت  طرأت،  التي 
فحالة  إليه،  عملي  أسند  محدد  موضوع  لي  ليس  وكأن  المكان،  خارج 
االرتحال بين المعارف تورث إحساسا بالقلق الفكري، ذلك أن التوسع 
المف�رط أوهمن�ي بالضي�اع ف�ي متاه�ة كبيرة، فتوقفت ألنني أحسس�ت 
بها،  وأتمسك  أريدها،  كنت  التي  الكتابة  في  الموجهة  البوصلة  بفقدان 
ف�ال أدري إن كن�ت ناق�دا ف�ي مج�ال الس�رديات، أو باحث�ا ف�ي مجال 
أنا  التالزم بينهم�ا. وإذا كنت  الثقافي�ة، فل�م يل�ح ل�ي بع�ُد  المركزي�ات 
إن  عليه  تثريب  وال  المتلّقي؟  يضعني  سوف  فأين  ذلك،  يعرف  ال  مْن 

القضية. هذه  حّل  في  للبحث  توقفت  ولهذا  تجاهلني، 
ث�م  المركزي�ات  ثقافيي�ن:  مش�روعين  بي�ن  م�وزع  أن�ك  أفه�م   –
الس�رديات.. ألي�س م�ن الممك�ن التعام�ل مع أحدهم�ا على أنه هواية، 



40

برأيي. المسألة  يحل  أن  التعامل  مهنة؟ من شأن هذا  أنه  الثاني على  ومع 
التس�عينيات، كم�ا ذك�رت م�ن قب�ل، ب�دأت أش�عر  ف�ي نهاي�ة   –
بالقلق الذي  بأنن�ي منقس�م عل�ى، وأمضي�ت م�دة ف�ي هذا اإلحس�اس 
هناك  هل  نقدي:  س�ؤال  عبر  اكتش�فت  أن  إلى  الحيرة  درجة  يبلغ  يكاد 
اعتبره  الس�ؤال  وهذا  ال؟  أم  الثقافية  والمركزيات  الس�رديات  بين  صلة 
م�ن األس�ئلة الكب�رى الت�ي أع�ادت تركيز ثقافتي الش�خصية والفكرية. 
الصلة  اكتش�فت  الوقت  أنن�ي منذ ذلك  بالصل�ة وأعتق�د  أفك�ر  وب�دأت 
الت�ي ل�م أك�ن أعرفه�ا، ول�م أنتبه إليها. وهي أن كل مركزية تقوم على 
ومؤجج  لرغباتها،  ومرّوج  لفرضياتها،  داعم  مخصوص  بس�رد  اإليمان 
اإلسالمية،  المركزية  المثال  سبيل  على  أخذنا  فلو  المكبوتة.  لتطلعاتها 
القائلة  الرواية  أي  البش�ري،  للتاريخ  اإلس�المية  بالرواية  األخذ  فقوامها 
وأفضلها،  أكملها  فهو  ثم  ومن  السماوية،  العقائد  آخر  هو  اإلسالم  بأن 
وينبغي تعميمه بالجهاد على مستوى العالم، فال يجوز النكث بوعد الله 
وإشراكية.  وثنية  معتقدات  ظل  في  البشر  بني  مسار  تصحيح  أجل  من 
ولو أخذنا المركزية الغربية، نجد أنها قائمة على التصديق برواية الغرب 
سائر  على  ذلك  وتعميم  للجميع،  صحيحا  مرتكزا  واعتبارها  لتاريخه، 
أط�راف العال�م بالحم�الت االس�تعمارية والتبش�يرية. والحاص�ل فكل 
بها،  المؤمنة  الجماعات  لهوية  داعم  قائمة على سرد مخصوص  مركزية 
تمركز،  فكل  والتمركز،  السرد  بين  الربط  إلى  قادني  وذلك  لها،  ومغّذي 
وتعص�ب، وغل�واء، وتط�رف، يق�وم على األخذ بس�رد معين واإليمان 
ب�ه، والنه�ل م�ن فرضيات�ه، ثم ترويج�ه وتدعيمه، وأحيانا فرضه بالقوة 
كم�ا حص�ل ف�ي حروب الفتوح، والنزاع�ات اإلمبراطورية، والحروب 

االستعمارية.
الفكري�ة  المش�كلة  انحس�رت  الح�ّل  ه�ذا  إل�ى  الوص�ول  وبع�د 
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كنت  مما  بكثير  انسجاما  أكثر  أنني  اآلن  وأشعر  النفس،  على  باالنقسام 
علي�ه م�ن قب�ل، فل�م أعد فقط أبح�ث في هذين المكونين المترابطين، 
كتبتها  التي  بكتبي  النظر  أعدت  إنما  الثقافية،  والمركزيات  السرد  وهما 
تقول  أن  لك  الناحية،  هذه  ومن  وهكذا،  الصلة.  هذه  أكتشف  أن  قبل 
الطويل  االنصراف  على  يحيل  الذي  بالمعنى  فكريا  مشروعا  لدي  بأن 
لمعالج�ة قضاي�ا مترابط�ة. لكنن�ي أت�ردد قبل أن آخذ بهذا الوصف كي 
نقدت  إذ  أدعيه،  ال  ما  فهذا  ش�يء،  لتغيير  دور  صاحب  أنني  أعتقد  ال 
أنظمة  فأنا أحل�ل، وأفكك  نبوي�ا،  ل�ه دورا  ب�أن  المتوه�م  المثق�ف  دور 
لهذه  التلّقي  مسار  أغير  أن  إلى  وأتطلع  واجتماعية،  ودينية  وأدبية  ثقافية 
االتجاه�ات م�ا اس�تطعت إل�ى ذل�ك. ولك�ن هذا ال يعن�ي أنني منذور 
من  حذرت  ولطالما  بذلك،  ومكّلف  لتغييرها.  سواي،  ودون  شخصيا، 

المفكرين. من  كثير  بها  يأخذ  التي  للتاريخ  النبوية  النظرة  هذه 
– أش�عر كم�ا ل�و أن لدي�ك احتجاج�ا عل�ى مث�ل هذه الحتميات 
الت�ي حصل�ت. أي عل�ى االنغ�الق داخ�ل كل مركزية من المركزيات، 

تعددية. إلى  أو  حوار،  إلى  تدعو  وكأنك 
الثقافية، وإنما أدعو  المركزيات  بين  ال أدع�و فق�ط إل�ى ح�وار   –
اإليراني  المفكر  مذهب  األمر  هذا  في  وأذهب  وتخريبها  تفكيكها،  إلى 
"هوية بأربعين وجها".  ال�ذي أص�در كتابا بعن�وان  "داري�وش ش�ايغان" 
بفكرة.  أو  بعقيدة،  أو  بهوية،  يكتفي  يعد  لم  اإلنسان  أن  الفكرة  ومؤدى 
إن�ه يحت�اج اآلن إل�ى أربعي�ن هوي�ة لك�ي يتفاع�ل بها م�ع عالم متعدد 
انتم�اء أعم�ى، أو أرتبط  أنتم�ي  إنن�ي  الق�ول اآلن  الهوي�ات. ال يمك�ن 
أو  الدينية  حتى  أو  األيديولوجية  أو  الفكرية  العقيدة  بهذه  مطلقا  ارتباطا 
الثقافات والحضارات واألديان.  بين  برأيي  النوافذ  فتح  بد من  بتلك، ال 
الدوغمائية  األسوار  تهشيم  أمر  باستمرار  أقترح  يجعلني  الذي  هو  وهذا 
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الت�ي تح�ول بينن�ا كن�وع بش�ري نتفق في الن�وع، ولكن لدينا اختالفات 
ف�ي الدرج�ة. االخت�الف ف�ي الدرج�ة ينبغي أال يجعلنا نحبس في أطر 
التعصب لألديان والهويات واألعراق،  نوعا من  وننت�ج  ضيق�ة ومغلق�ة 
للظاهرة  مغلقة  تفس�يرات  رهينة  العالم  أصبح  حيث  اآلن  يحصل  كما 

المذهبية. أو  الطائفية  الظاهرة  أو  العرقية  الظاهرة  أو  الدينية 
التفسيرات  هذه  لشيوع  بصرامة  يتصدى  أن  العقالني  الفكر  على 
المغلقة للظاهرة الدينية، أو الظاهرة العرقية حيث اإلنسان لم يعد ينتمي 
نحن  ودين.  لعرق  مخصوص  تفسير  إلى  ينتمي  وإنما  ودين،  عرق  إلى 
الفكر  وعلى  العقائد.  ضحايا  نحن  مما  أكثر  التفس�يرات،  ضحايا  اآلن 
العقالن�ي أن يق�ف بصرام�ة لتحلي�ل هذه الظواهر ألنها ظواهر مختلفة 
الهوية،  في  صفاء  عن  تبحث  مغلقة  ونظرات  ضيقة  أسس  على  وقائمة 
الش�عوب،  بين  المس�ارات  فتح  دون  يحول  وهذا  االنتماء.  في  وصفاء 
ومن  للتاريخ.  مطلقا  تفس�يرا  يكرس  إنه  بل  والثقافات،  والمجتمعات، 
األس�اطير  في  الدوري  الطابع  تأخذ  كانت  التي  النهايات  فكرة  ضمنها 
ثانية م�ن خالل األيديولوجيات  إنتاجها  القديم�ة، وف�ي األدي�ان، وب�دأ 
فيه  ينتهي  التاري�خ ضمن عالم  بنهاية  تق�ول  الت�ي  الكب�رى كالماركس�ية 
أيضا  ظهرت  لكن  وانهارت.  اآلن  انتهت  الرواية  هذه  الطبقي.  الصراع 
ينتهي أيضا  التاريخ  الذي قرر أن  "فوكوياما"  التاري�خ عن�د  فك�رة نهاي�ة 
فحص  جرى  ولو  الرأسمالية،  الغربية  الليبرالية  نظام  العالم  يعم  حينما 
هذه المقولة فحصًا نقديا، فال تختلف عن الماركسية، أو أية أيديولوجية 

جميعا. البشر  إليها  ينتهي  التي  األخروية  الفكرة  هناك  حيث  دينية، 
م�ن  كبي�ر  ع�دد  فهن�اك  وح�دي،  ب�ي  خاص�ا  لي�س  األم�ر  ه�ذا 
تطور  في  اإلنس�انية  أن  المعرفة  حق  يعرفون  الذين  النقديين  المفكرين 
خط�ي ولي�س ف�ي تط�ور دائ�ري، وإن العودة إل�ى التاريخ الدوري، أو 
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النهايات، مجرد وهم أيديولوجي أو نفسي أو ديني، وهو ال يصمد أمام 
في  واستمرت  نقطة  من  بالبشرية  انطلقت  التي  الصاعدة  التاريخ  حركة 
المتعصبة،  واأليديولوجيات  كالح�روب،  المعرقلة  والظواه�ر  تصاع�د. 
والكوارث الطبيعية، لن توقف المسار الصاعد لإلنسانية على اإلطالق. 
وهو  التاريخ  عبر  صاعد  مس�ار  إنه  ينتهي.  لن  نهائي.  ال  المس�ار  وهذا 
عاب�ر لألزمن�ة ولكن�ه ينبغ�ي أن يكون متنوع المس�ارات، والمش�ارب، 
هيمنة،  وال  غلبة  دون  البش�رية  الجماعات  س�ائر  به  تس�هم  والثقافات، 

ألحد. أحد  مديونية  عن  وبعيدا 
أنه  ترى  إال  اإلسالمية.  المركزية  على  ناقدة  نظرة  تلقي  أن  أود   –
محافظة  تيارات  هناك  كانت  المركزية؟  هذه  في  انفراجات  هناك  كانت 
كان  الدوام  على  وتأويل.  اجتهاد  تيارات  هناك  كانت  كما  فيها  وتقليدية 

المرسومة. أو  العامة  األطر  من  للخروج  نزوع  هناك 
– نع�م. ه�ذا صحي�ح، كل هي�كل ع�ام لثقافة أو حضارة يتضمن 
الكبرى تنمو ب�ذور نقضها. وهذا  الفرضي�ات  م�ا ينقض�ه، فف�ي طي�ات 
ذلك  تجليه،  يمكن  ما  أكثر  الغربية  بالمركزية  يس�مى  فيما  اآلن  يتجلى 
بإط�الق كتل�ة صم�اء جام�دة متمركزة حول نفس�ها.  لي�س  الغ�رب  أن 
نجد  هابرماس،  نجد  نيتشه،  نجد  شوبنهاور،  نجد  داخلي.  شيء  هناك 
فرضيات  نقض  حاولوا  وسواهم  هؤالء  دريدا،  جاك  نجد  فوكو،  ميشيل 
المركزي�ة الغربي�ة. لك�ن أن�ا أتكل�م ع�ن الهياكل الكب�رى بحيث تتبدد 
األعراف والمواقف والتحليالت الشخصية من النظام. ولو انتقلت بهذه 
المركزية  تعريف  فينبغي  اإلسالمية،  المركزية  حول  سؤالك  إلى  الفكرة 
في  المهيمن  العقائدي  الش�عور  ذلك  أرى،  فيما  هي،  إذ  اإلس�المية؟. 
دار اإلس�الم والمنطل�ق م�ن الفرضي�ة القائل�ة ب�أن كل م�ا يوجد داخل 
على  يشّع  أن  ينبغي  مطلق  حق  دار  فهذه  مكتمل،  حق  هو  اإلسالم  دار 
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العالم،  بإطالق.  باطل  فهو  اإلسالم  دار  خارج  يوجد  ما  وكل  العالم. 
دام  وما  وباطل.  حق  قس�مين:  إلى  منقس�م  اإلس�المية،  للمركزية  طبقا 
المس�لمون ه�م حامل�ي الح�ق، فينبغي عليه�م إيصاله إلى دار الباطل. 
ولهذا  ضالل،  على  زالوا  ما  ناس  بوجود  الرسالة  تكتمل  ال  الدين  في 
في  ش�مله  التئام  يعيد  لكي  العالم،  إصالح  رس�الة  يحمل  المؤمن  فإن 
تعمم  أن  يمكن  ال  واقعية  ناحية  من  لكن  وقيمية.  وأخالقية  دينية  وحدة 
اإليمان  لكن  الثنائية.  تفرض  الواقع  حركة  بأجمعه.  العالم  على  عقيدة 
الدين�ي يه�دف إل�ى الوح�دة فيحص�ل نوع من التن�ازع ال ينتهي، وهذا 

واإلسالم. واليهودية  المسيحية  عاشته 
المركزي�ة اإلس�المية ه�ي االعتق�اد ب�أن الحقيق�ة توج�د ف�ي دار 
رس�خها  التي  الفكرة  هذه  الحرب.  دار  على  تصل  أن  وعليها  اإلس�الم 
فنتكلم  إحياؤها  يعاد  الهجري، واآلن  الثاني  القرن  منذ منتصف  الفقهاء، 
العالم  فالتروي�ج لمصطلح  دار اإلس�الم،  العال�م اإلس�المي وعن  ع�ن 
باآلخر  يدفع  فاستعماله  المعرفة،  مستوى  على  يحتمل  ال  أمر  اإلسالمي 
نتحرز  أن  علينا  الخ.  وبوذي...  ومسيحي،  يهودي،  عالم  اختالق  إلى 
م�ن المصطل�ح ك�ي ال نق�ع ضحي�ة االصط�الح وتداعياته. لكن الفكر 
االتجاه،  هذا  نقدت  ش�خصيات  قرون  عش�رة  خالل  ش�هد  اإلس�المي 
أعدنا  لو  لكن  المغلقة،  األسوار  من  التمركز  مفاهيم  تحرر  أن  وحاولت 
نتمكن من تطويرها بحيث  أفكارا جزئية لم  أنه�ا كان�ت  النظ�ر لوجدن�ا 
التحديث  حركة  بس�بب  انحس�ر  الذي  بكامله  التمركز  نظام  لنا  تفكك 
ف�ي العال�م، وظه�ور الدول�ة القطري�ة، أكثر مما خض�ع لمراجعة نقدية 
للتمركز  الناقدة  األفكار  ظلت  لقد  المس�لمين،  والمفكرين  الفقهاء  من 
هي  لتصبح  وتطور  تلتقط  لم  لكنها  معين،  س�ياق  في  انبثقت  ومضات 
اإلسالمية  العربية  الثقافة  اإلسالمي.  الفكر  هامش  على  ظلت  األصل. 
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فيها  اآلخر،  من  توجس  فيها  صياغة  صيغت  الدينية  المركزية  ضوء  في 
اعتق�اد أن الح�ق معن�ا، وأن اآلخ�ر عل�ى خط�أ، وينبغ�ي تجريدها من 
ه�ذا الن�زوع الالهوت�ي. آن األوان بفع�ل مكتس�بات الحداثة، والعلوم، 
والتواص�ل ف�ي العص�ر الحدي�ث، وانفتاح الثقافات، أن نتحرر من هذه 
الذي  الالهوت  الوسطى.  القرون  في  الالهوت  اصطنعها  التي  الحدود 
ويهيمن  الدينية،  الظاهرة  تس�تبعد  حيث  للدين  أيديولوجي  تفس�ير  هو 
أو  سياس�ي،  نظام  أو  الطبقة،  يخدم  الذي  للدين  األيديولوجي  التفس�ير 

مهيمنة. جماعة 
السرديات؟ مجال  في  عملك  وخالصة  تجربتك  تروي  وكيف   –

خالص�ة عمل�ي ف�ي مج�ال الس�رديات ظهرت في (موس�وعة   –
الس�رد العرب�ي( وه�ي كت�اب كبي�ر أخ�ذ من�ي عش�رين س�نة، يتضم�ن 
دراس�ة الظاه�رة الس�ردية باعتباره�ا ظاه�رة ثقافية، ولي�س ظاهرة أدبية 
العصر  منذ  العربي  للخيال  بتمثيل  قامت  ظاهرة  أنها  بذلك  وأعني  فقط. 
هي  لي،  يبدو  فيما  الظاهرة  أن  أي  العشرين.  القرن  نهاية  إلى  الجاهلي 
الثقاف�ة العربية، وال تقل على اإلطالق  إح�دى الظواه�ر الت�ي ش�هدتها 
بتمثيل  قامت  وقد  الدينية.  الظاهرة  عن  وال  الش�عرية،  الظاهرة  عن  ال 
اآلخرين،  صور  وإنتاج  للذات  خاصة  صورة  إنتاج  في  العربي  المخيال 
التاريخ  خالل  – اإلس�المية  العربية  الجماعة  مس�ار  عن  رمزيا  وعّبرت 

والقديم. الوسيط 
تتبعت هذه الظاهرة منذ العصر الجاهلي مرورا باإلسالم، وموقف 
الوس�يطة كالعصر األموي  الس�رد، ثم العصور اإلس�المية  اإلس�الم من 
والعص�ر العباس�ي، وانتقل�ت إل�ى الق�رن التاس�ع عش�ر حيث اقترحت 
الرواية  نش�أة  وبخاصة  الحديثة،  الس�ردية  الظاهرة  لنش�أة  ثالثا  تفس�يرا 
الظاهرة  أن  يقول  الذي  الشائع  بالتفسير  النظر  العربية في محاولة إلعادة 
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المرويات  عن  طورت  أنها  أو  الغرب،  من  اس�تعيرت  أنها  إما  الروائية 
وحللت  العش�رين  القرن  إلى  بالموس�وعة  انتقلت  ثم  العربية،  الس�ردية 
للسرد  الكبرى  القواعد  استنبط  أن  أريد،  وكنت  عربية.  رواية  مئة  أكثر 

النماذج. هذه  خالل  من  الحديث  العربي 
جهد  خالصة  أنه  أعتقد  ما  الثمانية  بمجلداتها  الموسوعة  تضمنت 
حاولت  وفيها  السردية.  للظاهرة  ثقافية  رؤية  على  يقوم  تحليلي  نقدي 
يتحلل،  كيف  ثم  ويهيمن  يستقيم  ثم  األدبي  النوع  يتشكل  كيف  أبين  أن 
ومن  القديم.  النوع  أعقاب  في  جديد  نوع  وينبثق  ويتالشى،  ويتفكك، 
في  ظهورها  وظروف  وأبعادها  القرآنية  الظاهرة  على  أقف  أن  الطبيعي 
الق�رن الس�ابع المي�الدي، والصراع�ات الت�ي خاضتها الظاه�رة الدينية 
من  اإلسالم  وموقف  الشعرية،  المرويات  ومع  الجاهلية  المرويات  مع 
السرد، واإلسرائيليات، والخرافات وموقف اإلسالم من الخرافة، ألنني 
انبثق  الذي  الثقافي  السياق  عن  السرد  بعزل  أقر،  وال  أتقصد،  أكن  لم 

عنه.
العربية  الرواية  ال�ذي قدمتم�وه حول نش�وء  وم�ا ه�و االقت�راح   –

الحديثة؟
االقت�راح ج�اء ف�ي س�ياق إبط�ال مس�ّلمة طالم�ا كنت أنا أحد   –
الغ�رب، وقد  نبت�ة مس�تعارة م�ن  العربي�ة  الرواي�ة  ضحاياه�ا، وه�ي أن 
العش�رين ممثلة  القرن  أوائل  الظاه�رة االس�تعمارية ف�ي  بفع�ل  زرع�ت 
برواي�ة "زين�ب" الت�ي نش�رت س�نة 1913م. وهن�اك الرأي اآلخر، وهو 
أق�ل ش�يوعا، ال�ذي يق�ول ب�أن الرواية العربية هي اس�تمرار للمرويات 
وأنها  ذلك،  إلى  وما  الش�عبية  والس�ير  وليلة  ليلة  كألف  القديمة  العربية 
أعيد  بدأت  العشرين  القرن  من  األخير  العقد  مطلع  منذ  عنها.  تطورت 
هاتين  في  ما  خطأ  هناك  أن  ش�عرت  حينما  التفس�يرين  هذين  في  النظر 
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لم يكن  الرواي�ة  نش�أة  لتفس�ير  ال�ذي أخذن�ا  التفس�ير  الفرضيتي�ن، وأن 
ألنني  االس�تعماري  الفكر  لمصادرات  وخاضعا  مجتزأ،  كان  صحيحا. 
وفي  الكولونيالية.  بعد  ما  بحقبة  النقد  في  اآلن  يعرف  ما  ضمن  أعمل 
العهد  في  شائعة  كانت  التي  المفاهيم  في  النظر  نعيد  بدأنا  الحقبة  هذه 
إنها  والمجتمعات.  الثقافة  واقع  تحليل  عن  عاجزة  وهي  االستعماري، 

غربية. غير  ظاهرة  لتفسير  الغرب  من  استعيرت  مفاهيم 
أكث�ر  ه�ي  االس�تعمار،  بع�د  م�ا  حرك�ة  النقدي�ة،  الحرك�ة  وه�ذه 
النق�د الهندي والباكس�تاني واألفريقي وفي  الح�ركات أهمي�ة اآلن ف�ي 
أمري�كا الالتيني�ة. وب�دأت تغ�زو الجامع�ات األوروبية أيض�ا. انتقى لنا 
لألدب.  الغربي  للمفهوم  يستجيب  األدب  من  نمطا  االستعماري  الفكر 
لها  وليس  ومعيبة  بدائية  تعتبر  المفهوم،  لهذا  تمتثل  ال  أدبية  ظاهرة  وكل 
قواعد  على  تنطبق  ال  ظاهرة  فكل  المفهوم،  بهذا  لألخذ  وطبقا  أهمية. 
الش�عبي،  األدب  أن  تعلم  وأنت  تس�تبعد.  س�ردا  ليس�ت  الغربية  الرواية 
الجامعات  في  يدرسوه  أن  المتخصصين  على  يعاب  المثال،  سبيل  على 
إلى  يرتقي  أن  قادر  غير  ألنه  معيبا  الشعبي  األدب  يعتبر  هذا.  يومنا  إلى 

األدب... مستوى 
بنظرهم. ركيك  أدب  إنه   –

شروط  أو  المدرسية  الفصاحة  بمعايير  إنما  بذاته.  ركيكا  ليس   –
الن�وع ال�ذي ج�اء م�ن الغ�رب، لكن�ه أدب قام بتمثي�ل الوجدان العام. 
النظر  إعادة  بإمكانية  أفك�ر  التفس�يرين، وبدأت  ش�عرت بقص�ور هذي�ن 
السردية  الظاهرة  أن  لي  وتبين  جرى،  يعبر عما  تفسير  إلى  بهما، وصوال 
الس�ير  األكبر  ومثالها  الوس�طى،  القرون  في  ش�ائعة  كانت  التي  العربية 

والمقامات... الخرافية،  والحكايات  الشعبية، 
والمالحم.  –
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لي�س لدين�ا مالح�م بالمعن�ى الدقيق للنوع الملحمي كما ظهر   –
ذي  بن  سيف  سيرة  مثل:  كبيرة،  شعبية  سير  لدينا  اليونانية.  اآلداب  في 
والسيرة  الهمة،  ذات  واألميرة  بيبرس،  والظاهر  شداد،  بن  وعنترة  يزن، 
أبطال  حول  تتمحور  شفوية  أصول  ذات  سردية  مدونات  هذه  الهاللية. 
على  تشتغل  السير  هذه  وجميع  العربي.  التاريخ  في  شأن  لهم  كان  كبار 
للرسول.  االعتبارية  الشخصية  حول  تتمركز  التي  النبوية  السيرة  محور 
تطورت،  التي  الضخمة  السردية  الظاهرة  هذه  أن  يجد  المقترح  التفسير 
وتتحلل،  تتفكك،  بدأت  عشر  التاسع  القرن  في  وتضخمت،  وتراكمت، 
الضخم  السردي"  "الرصيد  ب�  تسميته  على  اصطلح  ما  فتجمع  وتتفتت، 
الثقافة العربية الذي ليس له نوع، أو هوية. ومن خضم هذا الرصيد،  في 

الرواية. نوع  وهو  الجديد  النوع  انبثق 
العربي"،  السرد  "موسوعة  في  ذكرته  إلحصاء  طبقا  اآلن،  ولدينا 
"زينب"  ع�دد كبي�ر م�ن الرواي�ات ظه�رت جميعه�ا قب�ل ظهور رواي�ة 
وقد  العشرين.  القرن  من  الثاني  العقد  مطلع  في  هيكل  حسين  لمحمد 
ظه�ر بعضه�ا قب�ل تعري�ب اآلداب األجنبي�ة، فالنصف الثاني من القرن 
ال  بمعظمها  وهذه  بامتياز،  العربية  الرواية  ظهور  قرن  هو  عشر  التاسع 
يكاد يعرفها أحد، أي أنها لم تدخل في الوعي العام. والقراء ال يعرفون 
وبه�ا بدأت الرواية المحاكاتية  إال أن الرواي�ة العربي�ة ب�دأت "بزين�ب". 
الروائي  النوع  أن  إلى  نتنبه  أن  علينا  لكن  الغربية.  الرواية  تحاكي  التي 
ف�ي الغ�رب ن�وع غي�ر ثاب�ت. فهو يتطور باس�تمرار، وم�ا زال إلى هذه 
نظام  على  أعثر  أن  دون  البحث  في  س�نة   25 أمضيت  يتطور.  اللحظة 
معياري كامل، ألقول أن هذا هو النظام الروائي بصورته النهائية. الرواية 
الرواية  وغير  الفرنسية،  الرواية  غير  الالتينية  فالرواية  باستمرار،  تتجدد 
اإلنجليزية،  الرواية  غير  الجديدة  الفرنس�ية  والرواية  الجديدة.  الفرنس�ية 
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المرجعيات  إنها نظم سردية متحولة وتتفاعل مع  الروسية.  الرواية  وغير 
يوم. بعد  يوما 

الق�ول أن ه�ذا النظ�ام الروائ�ي ه�و النظ�ام الثاب�ت قول ليس في 
محل�ه. وحت�ى ف�ي الغ�رب. إن رواي�ة "زين�ب" هي لحظة من لحظات 
تط�ور ن�وع، ولي�س ج�ذرا ل�ه. ج�ذر الن�وع، فيم�ا أراه، ه�و انبثاق من 
للحدود  افتقدت  التي  العربي،  األدب  قعر  في  المترسبة  السردية  المادة 
الطبيعي  من  الجديد.  النوع  انبثق  ومنها  واألنواع،  واألشكال  والمالمح 
الشام.  بالد  في  ظهرت  التي  الضخمة  الروائية  الكتلة  هذه  أن  أقرر  أن 
ل�م تظه�ر ال ف�ي الع�راق وال ف�ي مصر. وحتى في مصر عندما ظهرت 
ارتحلوا  الذين  "الش�وام"  قبل  من  كانت  عش�ر  التاس�ع  القرن  نهاية  في 
وقد  1860م  سنة  لبنان  في  األهلية  والحرب  العثمانية  السياسات  نتيجة 
والطباعة  الحرية  فيه  مناسب  ثقافي  مناخ  فيها  توفر  حيث  بمصر  الذوا 
أو  اثنتين  إال  نجد  وال  مصر.  إلى  الرواية  معهم  نقلوا  وهؤالء  والنشر، 
هم  كانوا  العشرين.  القرن  أول  إلى  الرواية،  كتب  ممن  مصر  في  ثالثة 
من خلفيات اجتماعية شامية. وظاهرة الشوام في مصر ظاهرة من أخطر 
المصرية  الثورة  إلى  نابليون  حملة  منذ  تتبعها  وينبغي  الثقافية،  الظواهر 
المكان"  "خارج  الشائقة  مذكراته  في  سعيد  إدوارد  قدم  وقد   .1952 سنة 
مع  الظاهرة  تحللت  وكيف  إليهم،  ينتمي  الذين  الش�وام  لهؤالء  وصفا 

عبد الناصر. حكم  مجيء 
القول بأن الرواية العربية هي انبثاق عن رصيد سردي ال يعني أنها 
السردية  المرويات  عن  انقطعت  أنها  يعني  وال  الغربية،  بالرواية  تتأثر  لم 
الذي  المقترح  الثالث  التفسير  هو  وهذا  عنهما.  مختلفة  لكنها  القديمة. 

شائعين. تفسيرين  بين  من  ينبثق  هو 
أساس؟ أي  وعلى  البحث  هذا  لمتابعة  خطة  لديك  وهل   –
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أن  القول  اإلدعاء  ومن  كبيرة،  ظاهرة  العربية  السردية  الظاهرة   –
هن�اك باحث�ا أو ناق�دا يس�تطيع وح�ده أن ينه�ض به�ذه المهمة الجليلة 
بد  ال  والداللية.  السردية  بنياتها  واستخالص  الكامل،  مسارها  لوصف 
العربية  الثقافة  إلى  النظر  يعاد  ثم  السردية  الدراسات  قيمة  أوال  تشاع  أن 
مختزلة  ظاهرة  السردية  الظاهرة  ستبقى  ذلك  وبدون  المنظور،  هذا  من 
ومس�تبعدة م�ن الوع�ي الع�ام. الف�رد ل�ه طاقة محدودة. في "موس�وعة 
فيما  العام  لالتجاه  الفقري  العمود  وضعت  أنني  أزعم  العربي"  السرد 
من  ملء  إلى  تحتاج  التي  الثغرات  مئات  هناك  لكن  كباحث.  يخصني 
يمك�ن أن تك�ون بذرة ليعمل عليها  "الموس�وعة"  اآلخري�ن. اعتق�د أن 
يس�تطيع لوحده  ناقدا  بأن هناك  اإلدع�اء،  يمك�ن  الباحثي�ن،ال  عش�رات 
ب�د م�ن عمل جماعي يقدم وجهات نظر  بال�دور كام�ال. ال  ينه�ض  أن 
المستويات  ومتعددة  ومركبة  متنوعة  ألنها  الظاهرة.  هذه  حول  متنوعة 
وتحت�اج إل�ى ع�دد م�ن الباحثين المختلفين بالمرجعيات الثقافية حول 

النقدي. والمنهج  النقدية،  الظاهرة 
ف�ي القاه�رة رواي�ة ألمير الش�عراء ش�وقي  "عي�ن"  طبع�ت دار   –
روايتين  له  أن  كما  الهند"  "عذراء  بعنوان  مصر  في   1980 عام  نش�رها 
تمهيدا إلعادة طبعهما من جديد. وهذا جانب  تحقيقهما  أخريين يجري 

شوقي. سيرة  في  تقريبا  مجهوال  كان 
ومصر  لبنان  في  والكتاب  الش�عراء  من  والكثير  صحيح،  هذا   –
ببدايات  العربية ختمت  التاريخية  التاريخي�ة. والرواية  بالرواي�ات  ب�دأوا 
الرواية.  هذه  ظهرت  عشر  التاسع  القرن  منتصف  فمنذ  محفوظ،  نجيب 
ونجي�ب محف�وظ بنقل�ه الرواي�ة إلى المس�توى الواقع�ي المعاصر، هو 
هذه  كتب  شوقي  أن  بينة  على  وأنا  التاريخية،  الرواية  دور  أنهى  الذي 
الرواي�ات، عل�ى أن مفع�ول الرواي�ة التاريخي�ة انته�ى منذ زمن طويل، 
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التاريخي". "التخّيل  محّلها  وحّل 
الرواية  أن  فيه  يقول  غريبا  رأيا  معلوف  ألمين  فترة  قبل  قرأت   –
معين  كتاب  قراءة  إلى  القارئ  ينصرف  بموجبها  التي  المعروفة  التقليدية 
وه�و ف�ي غرفت�ه، ه�ذه الرواي�ة ه�ي اآلن في طريقها إلى االندثار تحت 

الحديثة. االتصال  وسائل  أي  الحديثة،  اإلعالمية  الثورة  وطأة 
-ه�ذا ال�رأي لي�س خاطئ�ا بإط�الق، كما أنه ليس صائبا بإطالق، 
ش�فويا  الكتاب  كان  التاريخ.  عبر  متعددة  صيغا  يأخذ  الكتاب  فش�كل 
المرحلة  إلى  يتحول  واآلن  مباشرة.  كتب  ثم  دّون،  ثم  ما،  مرحلة  في 
الحقبة  من  أخرى،  إلى  حقبة  من  ترتحل  أيضا  نفسها  الثقافات  الرقمية. 
ثقافة  إزاء  إذن  فنحن  الرقمية.  الحقبة  إلى  الكتابية،  الحقبة  إلى  الشفوية، 
اآلن،  نكتبها  التي  الكتب  هذه  تصبح  قرنين،  أو  قرن  بعد  وربما  تتحول. 
أو  التوحيدي  أو  الجاحظ  مخطوطات  كانت  كما  مخطوطات  عن  عبارة 
ابن األثير وسواهم.. إذن هذا وصف خاطئ لمعلوم. وهو أيضا وصف 
المتخيلة. الرواية غادرت، أو ستغادر قريبا، حقبة الحكائية  صائب، ألن 

واالجتماعية،  اإلنسانية  المشكلة  عمق  في  اآلن  الرواية  انخرطت 
وأصبح�ت بحث�ا. أصبح�ت أداة بح�ث. أي أنه�ا تبح�ث في المش�كلة 
االجتماعي�ة والثقافي�ة والديني�ة واألخالقي�ة. أنظ�ر اآلن إلى كاتب مثل 
"إمبرت�و إيك�و" حي�ث الرواي�ة لدي�ه عب�ارة ع�ن بح�ث ف�ي الاله�وت 
الق�رون  البابوي�ة م�ع اإلمبراطوري�ة ف�ي نهاي�ة  المس�يحي، وصراع�ات 
"ش�يفرة  الباب�ا والمل�ك. أنظ�ر إل�ى دان ب�راون في  الوس�طى، أي بي�ن 
فالتاريخ  المس�يحية موضوع�ا لرواي�ة.  تاري�خ  حي�ث يصب�ح  دافنش�ي" 
يترك  ولم  السماء،  إلى  وصعد  صلب  المسيح  السيد  أن  يقول  الكنسي 
أمر  تدّبر  يتولون  الذين  هم  الكنس�يين  اآلباء  أن  تقول  والكنيس�ة  نس�با، 
العالم في ظل غياب األب. ويتبادلون هذه األدوار. وعلى هذا األساس 
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من  ويجعل  براون  دان  يأتي  المس�يحية.  ورس�خت  الكنيس�ة  رس�خت 
ه�ذه القضي�ة موضوع�ا لرواي�ة، فيقترح تاريخا موازيا، يبطل فكرة عدم 
والرسوم،  األيقونات  أنه تجلى عبر  المسيح، ويجد  السيد  نسل  استمرار 
في  يعلن  وسوف  موجود.  النسل  هذا  وأن  السر،  لهذا  حافظة  وهنالك 
مطل�ع األلفي�ة الثالث�ة. لس�ت ف�ي وض�ع أحكم فيه إن كان هذا التاريخ 
لم  الموضوع  هذا  أن  أقول  أن  المهم  من  لكن  صحيح،  غير  أو  صحيحا 
موضوعا  اآلن  أصبح  لقد  قرن.  قبل  به  التفكير  على  قادرة  الرواية  تكن 
للنظرة  مغايرا  تاريخا  تقترح  أنها  من  الرواية  هذه  أهمية  جاءت  روائيا. 
إلى  جئنا  ولو  المسيحي.  للتاريخ  الكنسية  الرواية  في  السائدة  التبجيلية 
لتاريخ  جديدة  قراءة  يقترح  فهو  باموك،  آورهان  وهو  قربا،  أكثر  نموذج 
العثمانية ومش�كلة األرمن،  اإلمبراطورية  الت�ي ورث�ت  الحدي�ث  تركي�ا 
واإلس�الميين  العس�كريين  بي�ن  والصراع�ات  الداخلي�ة،  والتش�كيالت 
في  وأخرى  الش�رق  في  رجال  تضع  حديثة  ش�به  دولة  في  والعلمانيين 
العثمانية ومن  العريقة للس�لطنة  التركة  إنت�اج هوي�ة م�ن  تري�د  الغ�رب، 
معها  تتشكل  تركيا،  هوية  تتشكل  وحيث  الحديثة.  الغربية  المكتسبات 
روايتيه  في  زيدان  يوسف  عند  األمر  الهوية، ونجد  بموضوع  تعنى  رواية 

به. موح  واألخير  للتخيل،  داعم  فالتاريخ  و"النبطي"  "عزازيل" 
األطروحة  الرواية  بالتدريج  تهجر  حيث  الرواية  مستقبل  هو  هذا 
فيها أش�خاص متخيلون،  تق�ف عن�د حكاي�ة متخيلة،  القديم�ة، كونه�ا 
مش�كلة  الكبرى:  المش�كالت  عمق  في  أي  الواقع،  عمق  في  لتنخرط 
مش�كلة  الدين،  مش�كلة  االس�تعمار،  مش�كلة  االنتماء،  مش�كلة  الهوية، 
األصولي�ات، مش�كلة االس�تبداد. وكل ه�ذا ي�دل عل�ى حيوية الرواية. 
نسترخي  رواية  نجد  لن  أننا  على  معلوف  أمين  أوافق  الناحية،  هذه  من 
وفي  تفكير،  في  ننخرط  حيث  أخرى  رواية  سنجد  النوم.  قبل  ونقرأها 
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األسواني،  وعالء  إبراهيم،  الله  صنع  عند  كما  والرواية،  أبعادها.  تحلل 
الحبكات  اجتماعي وسياسي. تالشت  مباشرا عن واقع  تقريرا  أصبحت 

المباشر. الوصف  لصالح  الفنية 
العربي،  الش�عر  فيها  ازدهر  التي  المنطقة  أن  يالحظ  من  هناك   –
والجزيرة  العربي،  المشرق  منطقة  كانت  والحديث،  القديم  تاريخه  في 
الش�مال  ومنطقة  مصر  في  الس�رد(  )ومنه  النثر  ازدهر  حين  في  العربية، 
في  الش�عر،  في  تتجلى  المش�ارقة  عبقرية  أن  القول  ولدرجة  اإلفريقي، 
العربي، تتجلى  حي�ن أن عبقري�ة الش�مال اإلفريق�ي، أو بل�دان المغرب 

آخر. أدبي  فن  أي  في  تتلى  مما  أكثر  والسرد  النثر  في 
العراق  من  كبيرة  وأجزاء  العربية  الجزيرة  شبه  أن  على  أوافق   –
وهذا  فيها.  أكثر  وإضاءة  نبض  له  الشعري  الصوت  زال  ما  الشام،  وبالد 
أن  أو  عذريا،  زال  ما  بعضها  المجتمعات  هذه  أن  إلى  فقط  ليس  يعود 
العالق�ات داخله�ا ليس�ت معق�دة كم�ا هو األمر ف�ي المدينة، وقد قدم 
في  الرسمية  اللغة  بأن  قال  إذ  الظاهرة،  لهذه  ثقافيا  تحليال  خلدون  ابن 
منطقة  المنطقة  هذه  ألن  هائل  نفوذ  لها  الفصحى،  العربية  أي  المشرق، 
الشعر  ضمنها  ومن  التعبير،  بطرائق  تستمد  فإنها  ثم  ومن  صرف،  عربية 
ف�ي حي�ن أنن�ا كلم�ا اندفعنا إلى المنطقة الغربية وش�مال أفريقيا، تظهر 
الحاجات  عن  والمعبرة  بالحيوية  النابضة  واللهجات  المحلية  الثقافات 

المحلية.
عن  للتعبير  الكاملة  الحاجات  عن  التعبير  عن  اللغة  تعجز  وحينما 
دواخ�ل اإلنس�ان، تب�دأ باالنهي�ار، فتنبثق الثقافات واللهجات المحلية. 
أفريقيا  آداب ولهجات في مصر وشمال  لدينا  اآلن:  الظاهرة  ولدينا هذه 
فإنها  ثقافية،  ناحية  من  فسرت  لو  القضية  وهذه  الشام.  وبالد  والعراق 
العربي�ة لم تعد تف�ي بوعودها، في احتواء  اللغ�ة  الق�ول أن  تحي�ل إل�ى 
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ألنهم  بلهجاتهم  أنفس�هم  عن  يعبروا  أن  يريدون  كثيرون  بدأ  الجميع. 
المعيارية،  اللغ�ة  الفصحى،  اللغ�ة  قوي�ة مع  يقيم�ون صل�ة  يع�ودوا  ل�م 
للصحيفة،  وتصلح  للمجلس،  وتصلح  الرسمي،  للخطاب  تصلح  التي 
"ثقافات  عن  للتعبير  حاجة  تظهر  بدأت  الروائية.  للكتابة  ربما  وتصلح 
تتبنى لهجات حيث  دافئة. وهذه  ثقافات محلية  باختين،  يسميها  دافئة"، 

وثقافتها. الرسمية  اللغة  هيمنة  تتعطل 
أننا  على  حكم  لكنه  وبنيتها،  العربية  اللغة  بعجز  حكما  ليس  هذا 
التعبير  في  الدقيقة  التشعبات  نحو  العربية  اللغة  دفع  قادرين على  نعد  لم 
األدب�ي والثقاف�ي. وم�ن ث�م انحس�ر نفوذ اللغة إل�ى الخلف، وتقدمت 
في  يناظره  من  له  األمر  وهذا  محلية.  بلغات  المكتوبة  المحلية  الثقافات 
وانبثقت  تأثيرها  انحس�ر  حيث  الالتينية  اللغة  مع  حصل  الثقافات.  كل 
الثقافات اإليطالية واأللمانية والفرنسية واإلسبانية والرومانية التي كانت 
بعد. فيما  لغات  واستقامت  محلية  آداب  بها  كتبت  لهجات  عن  عبارة 

العربي�ة ه�ذه  تف�رز أحيان�ا لهج�ات. عرف�ت  اللغ�ة  أن  أع�رف   –
اللهج�ات عب�ر تاريخه�ا كل�ه، ولكنه�ا بقي�ت. في األندل�س كان هناك 
الش�عبي هو بال  اب�ن قزم�ان مثال. األدب  الزج�ل.  الش�عر،  إل�ى جان�ب 
للعربية  يحصل  أن  استبعد  أنا  ولكن  موضوعية.  حاجة  عن  تعبير  شك 

العاميات.. هذه  ستظل  كما  الفصحى  وستظل  لالتينية.  حصل  ما 
أصطلح  ما  صارم  بشكل  نقدت  الغربية"  "المركزية  كتاب  في   –
باللغة  كاتب  أنا  فيه.  نرغب  بما  نفكر  أي  الرغبوي،  التفكير  بعبارة  عليه 
العربية، وأعتز بلغتي، وأتمنى في الواقع أن نبقى نكتب فيها إلى النهاية. 
الواقع الموضوعي له إجراءاته وترتيباته، ومس�اراته،  لك�ن ه�ذه رغب�ة. 
مجتمع  في  والثقافي  األدبي  التطور  سياق  وربط  التطور.  في  نسقه  وله 
العربية،  المجتمعات  أو  العربي،  كالمجتمع  وعريقة  كبير  مجتمعات  أو 
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يمكن  ال  ولهذا  وبالمجتمعات.  بالرغبات  ضررا  يلحق  قد  أمر  برغباتنا، 
أداة  العربية  تستمر  أن  هو  فعال  فيه  أرغب  ما  فيه.  أرغب  بما  أفكر  أن 
للوص�ف والتعبي�ر. لك�ن وعي�ي النق�دي يرى ب�أن األمور تجري بعيدا 
ع�ن رغباتن�ا، وأن المجتمع�ات العربي�ة بدأت تتبنى لهجات في التعبير 
العام�ي، وف�ي ظ�رف ق�رن س�تفرز لغتن�ا العربي�ة عربي�ات محلية تحّل 
العربي�ة لغ�ة س�امية رفيع�ة ال نفكر به�ا، ال نعبر بها،  محّله�ا، وتصب�ح 
الرفيعة.  النخ�ب  بين  الرس�مية والسياس�ية  الديني�ة  الحاج�ات  إال عل�ى 
للتعبير ع�ن حاجاتها  فنزل�ت  اليومي�ة،  المجتمع�ات ف�ي حاجاته�ا  أم�ا 
المحلية،  والصحافة  والتلفزيون  المسرح  مستوى  على  وفنونها  وآدابها 
بداية  في  نستنكر  كنا  اآلن.  قائم  األمر  وهذا  بها.  تتفاهم  التي  باللهجات 
في  لسان شخوصه  بأجراء حوارات على  كاتب  يقوم  أن  العشرين  القرن 
المسلسالت  كل  نجد  اآلن  زينب.  رواية  في  هيكل  عند  كما  الروايات، 
نجد  العكس  على  العامية.  اللهجة  على  تقوم  والمس�رحيات  واألفالم 
لو  الظاهرة  هذه  الفصحى.  باللغة  الش�خوص  يتكلم  أن  هو  الش�اذ  أن 
انهيارا كبيرا  ثقافي�ا، ال رص�دا خاضع�ا لرغبة، س�نجد  رص�دت رص�دا 

العربية. للغة  جدا 
– هن�اك م�ن ي�رى أن اللغ�ة العربي�ة تحتض�ر أم�ام هذه اللهجات 

الصاعدة.
تنط�وي ربم�ا عل�ى نوع من الش�فقة والروح  "تحتض�ر"  كلم�ة   –
اللغة تحتضر  تب�دأ  ل�و أخذن�ا كلم�ة تحتضر كوصف،  التجاري�ة. لك�ن 
عندم�ا ال تف�ي بش�روط مس�تخدميها، لي�س لعجزه�ا، بل لجهلهم بها. 
وتحديات  العش�رين،  القرن  في  الحديث  التعليم  تجربة  إخفاق  فبفعل 
اللغ�ات، وصراع�ات العولم�ة، والمنازع�ات العرقية والطائفية، تآكلت 
أثر  انحسر  إن  خالية.  منطقة  تبقى  أن  يمكن  ال  المطاف  نهاية  في  لغتنا. 
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منطقة  هناك  تبقى  لن  المحلية.  اللهجة  الفارغة  المنطقة  تقتحم  العربية 
س�يأتي  العربية  نفوذ  يخس�ر  حينما  والتبادل.  للتداول  وس�يلة  بال  فارغة 
ينحس�ر  حينما  ما،  لدولة  سياس�ي  نفوذ  فيها  كان  لو  منطقة  آخر.  نفوذ 
في  يحصل  وهذا  مختلف.  سياس�ي  لنفوذ  الفرصة  س�تتاح  النفوذ،  هذا 
الثقاف�ات، الثقاف�ة العربي�ة فيه�ا مناط�ق كثيرة كان�ت محتلة من ثقافات 
ولغ�ات، ث�م ح�ل فيه�ا فراغ فدخلتها ثقافات ولغات أخرى. وهذا أمر 
عليه  نحكم  وال  له  ننتبه  أن  ندرسه،  أن  علينا  إنما  منه،  نخشى  أال  علينا 
بدال  المخاوف  ونثير  نتوجس  زلنا  ما  ثقافتنا  في  ألننا  والخطأ  بالصواب 

موضوعية. تحليلية  وقفات  ونقف  ونعالج  نحلل  أن  من 
ربما سيفهم البعض هذا الكالم على أنه رثاء للعربية أو هجاء لها، 
العربية  أن  أرى  فأنا  المذهب،  هذا  أذهب  لن  لكنني  منها،  انتقاص  أو 
الذي  الكالسيكي  نسقها  على  مصرة  زالت  ال  ألنها  إما  تنحسر،  بدأت 
المتعجلة، وإما ألن المس�تخدمين اعتادوا نمطا  ل�م يع�د يالئ�م الحي�اة 
م�ن التعلي�م والعالق�ات. ال يش�عر ه�ؤالء أن اللغ�ة العربية قادرة على 
مستخدميها  وبين  العربية  بين  عميق  تفاهم  سوء  وثمة  بحاجاتها.  الوفاء 
المعاصري�ن. وإذا كن�ا نري�د أن نض�ع خطوط�ا للخطأ، فالخطأ قائم في 

مستخدميها.. وفي  اللغة 
تتحول  رسمي.  بقرار  ال  مغفل  بشكل  يتم  اللغوي  التحول  هذا   –

تتطور. اللغة، 
أن  نستطيع  ال  وحاجات.  شروطا  يفرض  الطبيعي  التطور  نسق   –
وهذا  يستقر.  عندما  أشكاال  ويأخذ  يفيض  التطور  هذا  حدودا.  لها  نضع 
القضية.  هذه  عالج  "المقدمة"  في  خلدون  ابن  الالتينية.  في  حصل  ما 
اللغة واآلداب الجديدة كالزجل، والمزدوج، والكان وكان،  فيما يخص 
عظيم.  شعر  وجود  ظل  في  ظهرت  كلها  الشعرية،  األشكال  من  وغيرها 



57

بها. تفي  ال  الرسمية  اآلداب  حاجات،  عن  للتعبير  تظهر  اآلداب  هذه 
فيم�ا يتعل�ق بموض�وع الس�رد العرب�ي القدي�م، أال ترى أن من   –
واج�ب الباح�ث العرب�ي المعاص�ر إع�ادة النظ�ر في تاري�خ األدب كما 
األدب  مؤرخي  من  األول  والرعيل  والزيات،  والرافعي  حسين  طه  كتبه 

العربي؟
أف�كار قديم،  تاريخ  إل�ى وج�ود  ه�ذا صحي�ح. أش�رت م�رارا   –
ذا نزع�ة مدرس�ية، وقائم�ا عل�ى الوصف  وتاري�خ خط�ي يك�ون ع�ادة 
الحداثة،  مكاسب  من  وهو  الحديث،  األفكار  تاريخ  وبين  واالستنتاج. 
اجتماعية  أو  سياسية  أو  دينية  أو  أدبية  كانت  سواء  الظاهرة  يأخذ  الذي 
أو  المتلقي  أمام  بها  ويدفع  الزوايا،  جميع  من  أضواء  عليها  يس�لط  ثم 
لتاريخ األفكار  أبناء  القارئ. بطبيعة الحال، طه حسين وسواه، كانوا هم 
الخط�ي. ونح�ن ن�رى أن�ه ال تس�تبق مرحلة ثقافي�ة مرحلة أخرى، وقد 
كتبوا بأمانة هذا التاريخ كما تشبعوا بتاريخ األفكار الخطية. وقد تتلمذنا 
ال  األدب،  تاريخ  كتب  في  وتطبيقاته  التاريخ،  هذا  الجامعات.  في  عليه 
إلى  اآلن  نحتاج  نحن  ألجيالنا.  كامل  بشكل  مفيدة  كانت  إنها  في  أشك 
ثم  ومن  مختلفة،  بطريقة  بأدبنا  النظر  إعادة  إلى  النظر،  طريقة  استبدال 
نفت�ح وعي�ا مختلف�ا ب�ه. لذلك ينبغ�ي على مؤرخي األدب المعاصرين 
أن  أزعم  فيما  هؤالء  وسيجد  لزاوية.  هذه  من  المهمة  بهذه  ينهضوا  أن 
مجهولة  قارة  القديم  العربي  الس�رد  بعد.  يستكش�ف  لم  العربي  األدب 
زمالئنا  من  كثير  على  وأتمنى  لها.  أدعو  مهمة  وهذه  الكتشاف.  تحتاج 
بال  وس�يعثرون  لها.  أنفس�هم  ينتدبوا  أن  المعمعة  هذه  في  المنخرطين 

قراءهم. سيفيدون  كما  مهمة،  أشياء  على  شك 
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 السرد النسوي أكثر حيوية من السرد
الرتيب الذي يكتبه الرجال

حوار: اإياد الدليمي(*)

النقدية الكبيرة هي غوص  ملف�ت ه�و ف�ي كّل م�ا كتب، ومدونته 
النقد  ضوضاء  عن  بعيدا  اختاره  الذي  العالم  العربي،  الس�رد  عالم  في 
غير المقّيد بمشروع، فكان السرد العربي هو عبد الله إبراهيم، وعبد الله 
أبحر  ثم  له،  ثقافيا  مش�روعا  منه  اتخذ  فقد  العربي.  الس�رد  هو  إبراهيم 
النقدية  الدراس�ات  أهم  من  بواحدة  العربية  المكتبة  رفد  أن  فكان  فيه، 
سنة  عشرين  منه  أخذت  التي  العربي"  السرد  "موسوعة  وهي  وأوسعها، 
دراسة  في  األوفى  المعتمد  المرجع  تبقى  وسوف  والبحث.  الجهد  من 
الس�رد العرب�ي. فت�ح عبد الل�ه إبراهيم خزائ�ن أفكاره وتحّدث بصوت 
يحّلل  وراح  بأفكاره،  النسوي  السرد  فخّص  كالعادة،  هادئ  ولكنه  عال 
ويؤّول، ويفّسر ويعّلل، آمال في الوصول إلى كشف سّر الكتابة السردية 
الذكورة  حواجز  تخّطى  إلى  يسعى  سردها  زال  فما  العربية،  حواء  عند 

طويال. وقتا  ظهوره  أعاقت  التي 
بالس�رود  وعالقته  العربي  النس�وي  الس�رد  في  نقدي  رأي  لك   –
الفنية  الناحية  من  الجديدة  الظاهرة  هذه  تضع  فأين  المرأة.  حول  الغربية 

الحديث؟ العربي  السرد  سياق  في  والوظيفية 
فيها كشف  البحث  ويلزم  السرد،  هذه قضية حديثة من قضايا   –

قطر. العرب،  جريدة   (*)
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األدب  في  محّددة  داللة  النسوي  السرد  منحت  التي  الثقافية  الحاضنة 
الروائي،  بالنوع  ممثلة  السردية،  هويته  صيغت  فقد  الحديث،  العربي 
اندماجها معا  أو  الثالثة اآلتي�ة  المكونات  إل�ى حض�ور أح�د  اس�تنادا 
الذكورية وم�ا يدعمها من تحيزات  الثقاف�ة األبوي�ة  في�ه، وه�ي: نق�د 
ثقافي�ة، واقت�راح رؤي�ة أنثوي�ة للعالم تقت�رح طريقة جديدة في معاينة 
األش�ياء، ووصفه�ا، والتفاع�ل معه�ا، ث�م االحتفاء بالجس�د باعتباره 
ركي�زة أساس�ية م�ن ركائ�ز الهوية األنثوي�ة، وجعله موضوعا للتمثيل 
الرواية  مفهوم  بلورة  أجل  من  المكونات  تلك  فتش�ابكت  الس�ردي، 

بها. تعّرف  صارت  بما  النسوية 
وفيما يخص نوع الكتابة، فينبغي التفريق بين كتابة النساء، والكتابة 
األنثوية  الرؤية  فرضية  عن  بمنأى  شأنها  يترتب  كتابة  فاألولى  النسوية، 
للعال�م ولل�ذات إال بم�ا يتس�ّرب منه�ا دون قص�د مس�بق، وق�د تماثل 
لش�ؤون  تتعرض  ألنها  العامة  والقضايا  الموضوعات  في  الرجال  كتابة 
ال تخ�ّص الم�رأة وحده�ا إنم�ا تخ�ص العال�م المحيط به�ا، أما الثانية 
فتتقّص�د التعبي�ر ع�ن ح�ال المرأة اس�تنادا إل�ى تلك الرؤية في معاينتها 
قاهرة  ألنها  الس�ائدة  األبوية  الثقافة  بنقد  االهتمام  ثم  وللعالم،  للذات 
المرأة مكونا جوهريا  اعتبار جسد  الكبرى، وأخيرا  للمرأة في اختياراتها 
الفكر  إطار  في  ذلك  كل  يتّم  بحيث  مراكزها،  من  ومركزا  الكتابة،  في 
النس�وي، ويس�تفيد م�ن فرضيات�ه، وتصورات�ه، ومقوالته، ويس�عى إلى 
بفضح  األبوي  النظام  وتفكيك  الس�رد،  خالل  من  أنثوية  مفاهيم  بلورة 
أن  يمكن  إحداها  تغليب  أو  الكبرى  السمات  هذه  بين  فالتالزم  عجزه، 
الكتابة.  هذه  أمور  تترتب  وداخله  النسوية،  الكتابة  لمفهوم  إطارا  يضع 
بهدف  أكثر من مكان ومناسبة  في  التعريف  إلى هذا  تطرقت  أن  وحدث 

الحديث. العربي  النقد  في  جديد  كمفهوم  وترسيخه  توضيحه 
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النس�وي  الس�رد  تمييز  في  أساس�ا  المقومات  هذه  في  ترى  هل   –
األدبية؟ السرود  من  سواه  عن 

للرواية  ملفتا  صعودا  الحديث  العربي  السردي  شهد  فقد  نعم،   –
المكانة  عن  معزل  في  ذلك  يحصل  ولم  باالهتمام.  وجديرا  النس�وية، 
إنما جاء اس�تجابة  الحي�اة االجتماعية، والثقافية،  للم�رأة ف�ي  المتنامي�ة 
تجاهله،  يمكن  ال  استبعادا  التاريخ  طوال  عرف  الذي  األنثوي  للوعي 
وسردية،  شعرية  القديمة،  العربية  فاآلداب  إغفاله  يصعب  ضده  وتمييزا 
كان�ت تم�وج بص�ور الم�رأة – الجاري�ة، التي اقتصر دورها على تقديم 
وما  بالمتع  الخاص  الحيز  وتحتل  للّذته،  موضوع  فهي  للرجل،  المتعة 
الرجل  لتس�ّري  موضع  وهي  المنطقة،  هذه  إش�باع  فدورها  بها،  يتصل 
ف�ي خلوات�ه، فمهم�ا كان�ت جاري�ة أو أم�ة أو غاني�ة، أو محظي�ة، فإنها 
خارج  بها  االهتمام  جرى  أن  وندر  للرجل.  المتعة  تقديم  في  مندرجة 
الذكورية  األبوية  الرؤية  تغلغلت  الموروثة، وقد  النمطي�ة  الوظيف�ة  ه�ذه 
عالقة  ظهرت  وفيه  الكبرى،  دالالته  وصاغت  العربي،  األدب  مادة  في 
أنثوي  وعي  ظهور  عّطل  ذلك  وكل  بمتبوع،  تابع  عالقة  بالرجل  المرأة 
أن  الواضح  ومن  ومتفاعلة،  متوازنة  أسس  على  تستقر  أن  الثقافة  يمّكن 

واقعا. بل  ممكنا،  ذلك  جعل  قد  والثقافي  االجتماعي  الحراك 
إذن. العمل  ما   –

ثمة عمل ينبغي القيام به، فال يستقيم حال المرأة بوصفها فاعال   –
الرؤية  وقبول  للعالم،  الذكورية  الرؤية  هيمنة  تخّطي  بعد  إال  اجتماعيا 
وإذا  التبعية.  غير  فالشراكة  تابعة،  وليس  مشاركة،  رؤية  بوصفها  األنثوية 
تقريبا  انحس�رت  قد  األنوثة  لصالح  المفرطة  النس�وية  التحّيزات  كانت 
ف�ي العال�م، وتخّلص�ت م�ن بع�ض مظاهر الغلو، إذ كانت في معظمها 
المنتظر أن تأخذ تجربة  الثقافة األبوية، فمن  انفعالية على استبداد  رّدات 
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التي  المتطرفة  االندفاعات  في حس�ابها مخاطر  العربي  النس�وي  الس�رد 
نقض  وحاولت  العشرين،  القرن  منتصف  منذ  األخرى  اآلداب  شهدتها 
على  المغلق  االنكفاء  أو  الضدية،  المحاكاة  درجة  إلى  الذكوري  األدب 
يواجه  مفقود  توازن  عن  بحثا  المرأة  بجسد  خاصة  ميزة  بوصفها  األنوثة 
إلى  الرجال  انتباه  ولعل  الذكورية.  الثقافة  كرسته  ما  النسوي  األدب  به 
النس�وي من  الس�رد  المرأة، وتخّفف  المتنامي�ة ل�دور  القيم�ة اإلنس�انية 
المنظورات،  الرؤى، وتنوع  إلى م�زج  بالجميع  الغل�و س�ينتهي  نزع�ات 
ثراء  فيها  سردية  تمثيالت  ظهور  في  تسهم  أن  األنثوية  للرؤى  يتيح  بما 

الشامل. اإلنساني  التنوع  من  خصب 
االجتماعية  مرجعياتها  عن  معزولة  السردية  التمثيالت  هذه  هل   –

والثقافية؟
إقرارنا  فمع  المجال،  هذا  في  مهمة  قضية  على  التأكيد  ينبغي   –
ورجاال،  نس�اء  األفراد،  وعي  نتاج  هي  للعالم  الس�ردية  التمثيالت  بأن 
الرؤى  تلك  أن  إلى  اإلشارة  من  بد  فال  فيه،  ووجودهم  العالم،  بأحوال 
تتسّرب  التي  والثقافية  االجتماعية  خلفياتها  عن  منقطعة  ليست  الفردية 
بينه�ا، لتضم�ر ف�ي داخله�ا كثي�را من  إل�ى تضاعيفه�ا، وتتفاع�ل فيم�ا 
التجارب العامة والخاصة؛ فالرؤى التي تصوغ العوالم السردية التخيلية 
الوقت نفس�ه،  تام�ا، ولكنه�ا، في  انفص�اال  ال تنفص�ل ع�ن مرجعياته�ا 
الرؤى الس�ردية وخلفياتها  ال تعّب�ر عنه�ا تعبي�را مباش�را؛ فالعالق�ة بين 
المستويات،  ومتعددة  مرّكبة،  عالقة  والثقافية،  والتاريخية،  االجتماعية، 
أواصرها،  وكشف  وتفسيرها،  لضبطها  قانون  وضع  ويتعّذر  ومتداخلة، 

تجاهلها. أو  إنكارها،  إلى  سبيل  ال  قائمة  عالقة  ولكنها 
هل ترى أن عين األنثى قادرة على إعادة تشكيل العالم بالسرد؟  –

أج�ل، فق�د رّكب�ت الرؤي�ة األنثوي�ة ف�ي الس�رد عالما تتعّرض   –
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في�ه األبوي�ة إل�ى الت�أزم ال�ذي يفضي إلى االرتب�اك، ثم االنهيار، لكنها 
ل�م تقت�رح بدائ�ل، فظ�ل موق�ع األنثى يراوح بين رغبة في الهروب من 
الجس�دية، وبي�ن مقاومتها، وبين  س�لطة األب بوصف�ه كابح�ا لرغباتها 
حياة  في  التوازن  تحقق  نتيجة  إلى  تفضي  ال  بدائل  إثر  لها  االس�تجابة 
العالم،  ذلك  تفّكك  بوادر  الكتابة  تلك  رسمت  فقد  ذلك  ومع  المرأة. 

له. الداعمة  التقليدية  القيم  خلخلة  بضرورة  وصّرحت 
ذلك؟ كل  من  المرأة  أين   –

توج�د الم�رأة ف�ي مرك�زه، فق�د عال�ج الس�رد النس�وي موضوع   –
بذلك،  اإلقرار  يريد  ال  عدائيا  فيكون  ببطء  يتحول  عالم  في  المرأة  هوية 
تعيش  فأصبحت  وبعالمها،  بنفسها  المرأة  عالقة  في  التوّتر  مالمح  فبانت 
إنس�انية  كفاءة  الرجال  في  تجد  لم  إذ  عالمها،  عن  وذهنيا  نفس�يا  منفصلة 
األحيان،  بعض  في  عليهم،  فتعثر  منها،  تتدفق  التي  الغزيرة  المشاعر  تقّدر 
ف�ي المجتم�ع الغرب�ي، ال�ذي تل�وذ ب�ه من عالم تع�ّذر عليه قبول أنوثتها 
وحريته�ا، فق�د ج�رى تخري�ب األعم�اق الداخلية للرج�ال في المجتمع 
بعض  وذهبت  بذاتها،  األنوثة  قيمة  تقدير  عن  عاجزين  وأصبحوا  الشرقي، 
إل�ى تحقي�ق ذل�ك من خالل إحداث قطيعة كلية مع الحاضنة  النص�وص 
االجتماعية، وتخّطي أسوار المعتقد الديني، إذ تريد المرأة شريكا مختلفا.
العالقات  قضية  النس�وي  الس�رد  طرح  فقد  ذلك  كل  جانب  وإلى 
ثقافات وعقائد مختلفة لس�بب  إلى  تنتم�ي  بي�ن ش�خصيات  المختلط�ة 
خ�اص بع�دم االعت�راف بهويته�ا األنثوية، فتلجأ المرأة إلى اآلخر هربا 
م�ن ثقاف�ة أو عقي�دة حال�ت دون رغباتها، فقد اس�تبدت الثقافة األبوية 
قتل�ة، وإناث ضحايا.  إل�ى قس�مين: ذكور  الن�اس، وقّس�متهم  بأح�وال 
ش�روط  للمرأة  توّفر  لم  الش�رقية  الثقافة  في  الجنس�ية  المفاضلة  فقس�وة 

السوية. الحياة 
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األنثوية؟ وهويتها  المرأة  لذات  مرآة  النسوي  السرد  كان  هل   –
دارت  الذي  المحور  هي  للمرأة  النشوئية  السيرة  اعتبار  يمكن   –
تفقد  أو  األحدث  تكتسب  إذ  النسوية،  السردية  األعمال  من  كثير  حوله 
وشخصية  العالم،  في  مهمة  ألنها  وليس  بالمرأة،  صلتها  بمقدار  قيمتها 
من  إال  تظهر  ال  التي  األخرى  لألدوار  الحاجب  أو  المانح  هي  المرأة 
أجل استكمال جزء في شخصية المرأة أو انتزاعه. ويمكن تفسير ظاهرة 
التي  األبوية  بالثقافة  صلة  لها  أس�س  على  النس�وي  الس�رد  في  الفردانية 
االختزال  لحالة  تنتصف  أن  بالسرد  فحاولت  المرأة،  شخصية  مسخت 
والمح�و، لكن�ه انتص�اف أخ�ذ أحيانا طابعا هوس�يا في احتفائه بالذات 
النس�وية، ووظيفتها  الكتاب�ة  ف�ي  النرجس�ية  البني�ة  األنثوي�ة. وحض�رت 
أنثوي�ة طف�ت فوق األحداث للتعبير عن موقف جاهز  حم�ل أيدلوجي�ا 
الذي  بالمس�ار  الس�رد، وأضّرت  المجتم�ع، لكنه�ا أعاقت حركة  تج�اه 
إلى  وليس  الكاتبات،  إلى  تحيل  فكانت  لنفس�ها،  الش�خصيات  اختطه 

الروائية. الشخصيات 
في  تتمّرغ  شوهاء  كائنات  خلقت  األبوية  الثقافة  بأن  المعلوم  ومن 
قبل  ما  بحالة  تتصل  مرحلة  الذات  حول  التمركز  أن  ذلك  النرجس�ية، 
وال  العالم،  محور  بأنه  المرء  فيتوهم  النسبي،  واكتمالها  الهوية،  نضوج 
النسوي  السرد  اهتمام  يفسر  وهذا  به،  عالقتها  بمقدار  إال  لألشياء  قيمة 
بموقع المرأة، فالرؤية السردية تصدر عن المرأة في تجاربها المريرة مع 
الجنسي  اإلشباع  فيأتي  لولبية،  حركة  في  ذلك  بعد  إليها  وترتد  الرجال، 
تأخذ  لم  وجودية  لهشاشة  موضوعيا  معادال  الجسدي  اإلغواء  حتى  أو 
الروايات  نصيبه�ا م�ن االهتم�ام والرعاي�ة االجتماعية. وإذا كان أغلب 
النس�وية ب�دأ بمتابع�ة الم�رأة من�ذ طفولتها المبكرة، مرورا بش�بابها، ثم 
حيويتهن،  ذروة  في  والنساء  تنتهي  الروايات  أن  هو  فالملفت  نضجها، 
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عند  فتتوقف  المرأة،  بشيخوخة  االعتراف  يريد  ال  النسوي  السرد  فكأن 
للرجال. جذب  مركز  المرأة  فيها  تزل  لم  لحظة 

األنوثة؟ سحر  بذلك  تقصد  هل   –
لها  كبيرا  صدى  للمرأة  الخالد  الشباب  فكرة  وجدت  فقد  نعم،   –
المرأة  ثابتا، وصفة حازتها  أنثويا  امتيازا  النسوي، واعتبر ذلك  السرد  في 
روايتهن،  في  النساء  شيخوخة  فكرة  يحتملن  ال  فالكاتبات  الرجل،  دون 
نوع  في  أفعالها،  وتتوارى  لألنثى،  ثابتة  بصور  المتخيل  العالم  ويمتلئ 
واضح من االستعراض. وعلى الرغم من الغياب الملحوظ للرجال عن 
الفاعلية  فكرة  واقترنت  فيه،  الفاعلة  أدوارهم  ظهرت  فقد  العالم  ذلك 
للمرأة  الكثيف  الحضور  اتصف  إذ  واألنوثة،  الذكورة  بفكرة  والمفعولية 
يؤثر  فلم  بالفاعلية،  عنه  الرجل  غياب  تميز  فيما  بالمفعولية،  السرد  في 

له. الحاضنة  الثقافة  في  وال  السرد  في  ال  الفاعل  موقع  في  الغياب 
العنف  على  التركيز  النس�وي  الس�رد  في  التكرارية  الظواهر  ومن 
لألنثى،  المفرط  الجسدي  القهر  منها  األبوية،  الثقافة  ركائز  أحد  باعتباره 
وقد  اغتصابا.  يكون  يكاد  إنما  متعة  يوفر  ال  الذي  الجنس�ي  الفعل  أو 
التمايز  على  القائمة  الجنسي  التنميط  فكرة  من  السرد  إلى  العنف  تسلل 
العقلية،  الف�وارق  الثقاف�ي بي�ن الذك�ور واإلن�اث، بم�ا ف�ي ذلك توّهم 

األنوثة. مع  مطلق  تعارض  في  الذكورة  وكأن  والعاطفية،  والحسية، 
الذك�ورة  بي�ن  الضدي�ة  للثنائي�ة  النس�وي  الس�رد  امتث�ل  وه�ل   –

واألنوثة؟
يجوز  ال  ثابتة  طباعا  باعتباره  التعارض  هذا  تمثيل  جرى  نعم   –
والحساس�ية  واللط�ف،  والليون�ة،  بالرق�ة،  الم�رأة  فاتصف�ت  تغييره�ا، 
والعقالني�ة،  والصرام�ة،  والعن�ف،  بالق�وة،  الرج�ل  وتمي�ز  المفرط�ة، 
بالثقاف�ة األبوية.  الف�وارق عل�ى شاش�ة س�ردية مرتبطة  فعرض�ت ه�ذه 
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هّدد  مما  الجسدية،  حاجاتها  إشباع  في  راغبة  ألنها  سلبية  المرأة  ظهرت 
للحفاظ  وعقله،  وقوته،  هّمه،  فكّرس  الرجل  أما  االجتماعي،  التماسك 
حال  بتخريب  إغراء  األنوثة  بدت  مركزه.  هو  الذي  التماسك  ذلك  على 
التعارض  هذا  دام  وما  انهيار.  لكل  مانعة  الذكورة  ظهرت  فيما  قائمة، 
العنف  ممارسة  أبيحت  فقد  الشخصيات،  بين  السردية  للعالقات  ناظما 
النساء.  نظر  األنوثة من وجهة  معنى  لكنه خّرب  الرجال،  نظر  من وجهة 
في  الجاهزة  الثقافية  النمطية  إلى  العنف  ممارسة  النسوي  السرد  أرجع 
موضوعا  األنثى  نوع  أصبح  فقد  النوع،  أساس  على  البشر  بين  التفريق 
كثيرة  بقضايا  االهتمام  أخمل  النوع  قضية  ش�أن  من  واإلعالء  للعنف، 
الطبقية،  بالفروق  االهتمام  يقع  فلم  بالنس�اء.  مباش�رة  صلة  لها  أخرى 
والعرقي�ة، والديني�ة، وه�و اهتم�ام داخل الفئ�ة التي تنتمي إليها المرأة، 

فيها. الراغبة  الفئة  وليس 
المؤسس�ة  النس�وي هشاش�ة  الس�رد  فق�د فض�ح  وإل�ى كل ذل�ك 
الزوجي�ة، واخت�زال الم�رأة فيه�ا إل�ى كائ�ن ثانوي وليس ش�ريكا، فقد 
الوظيف�ي حيث  الجن�س  الزوجي�ة عل�ى فك�رة  المؤسس�ة  ق�وام  نه�ض 
الرجل،  نصيب  من  واالس�تمتاع  المرأة،  مس�ؤولية  من  اإلنجاب  يكون 
على  يصعب  إذ  المتعة،  في  الش�راكة  فكرة  مع  األدوار  هذه  وتتعارض 
فال  واالستمتاع،  اإلنجاب  للمرأة:  المزدوج  الدور  قبول  األبوية  الثقافة 
وأخرى  الساللة،  ديمومة  على  تحافظ  لإلنجاب  واحدة  امرأتين  من  بد، 
لالس�تمتاع الجس�دي غير المش�روط بمس�ؤوليات أسرية، ولهذا ينتمي 
وانتقل  إطارها،  خارج  متعته  يجد  لكنه  الزوجية،  المؤسسة  إلى  الرجل 
طرف  من  عاطفيا  شّحا  وجدت  حيث  المرأة  إلى  العدوى  هذه  مفعول 
المؤسسة  حولتها  أن  بعد  المتعة  في  شريك  عن  تبحث  فراحت  الزوج، 
بحياتها.  االس�تمتاع  لها  توفر  ولم  للنس�ل،  إلنتاج  مصدر  إلى  الزوجية 
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وعل�ى خلفي�ة ه�ذه الظ�روف نش�أت العالق�ات الموازي�ة ف�ي اآلداب 
بتمثيلها. تقوم  التي  المرجعيات  وفي  السردية، 

الزوجية؟ العالقات  النسوي  السرد  تخّطى  هل   –
الزوجية،  للعالقات  قاتمة  النسوي صورة  السرد  فقد رسم  نعم،   –
فلي�س ثم�ة تفاع�ل بي�ن الرج�ل والمرأة في بي�ت الزوجية الذي تحّول 
يتواج�دون فيه مجبرين دون أن يتش�اركوا في أي  إل�ى معتق�ل لالثني�ن 
بأزمة كاملة في حياتهن داخل  أنهن مررن  يتماثلن في  فالزوجات  شيء، 
إلى درجة  الزوجين  بين  الكراهية والحقد  أب�واب  فيه�ا  بي�وت تصطف�ق 

أحيانا. الموت  تمنّي 
االجتماعية؟ المشكلة  لهذه  حال  السرد  اقترح  فهل   –

يقوم  لكنه  للمش�كالت،  حّل  وضع  الس�رد  مس�ؤولية  من  ليس   –
بتمثيله�ا ف�ي س�ياقاته، وف�ي أكث�ر من رواية عند هيف�اء بيطار، وعفاف 
أقامت  صبح،  وعلوية  الخضيري،  وبتول  الطرابلس�ي،  وباهية  البطاينة، 
بمعرفة  ذلك  جرى  وأحيانا  آخرين،  رجال  مع  جنس�ية  عالقات  النس�اء 
المرأة  ش�عور  أن  ثم  ذلك.  عن  الطرف  يغضون  كانوا  الذين  أزواجهن 
انتظار  الغربي في أفق  الرجل  الغرب، فظه�ر  إل�ى  باالنتق�اص دف�ع به�ا 
الم�رأة العربي�ة مخّلص�ا، أو باعث�ا عل�ى فك�رة االس�تقالل، وفي بعض 
جسدية  تجربة  لمعرفة  العالقة  تلك  إلى  الشرقية  المرأة  سعت  األحيان 
تنجذب  ولهذا  الش�رقي،  للفضاء  مغايرا  الغربي  الفضاء  ويبدو  مغايرة. 
للرجل  شريكة  المرأة  صورة  فيه  ترتسم  مغاير  فضاء  في  لرجال  المرأة 

محظّية. وليس 
ويالح�ظ أن�ه ف�ي الفض�اء الغرب�ي لجأت بعض النس�اء إلى تعدد 
مرتبطة  وهي  برجل،  االرتباط  أو  واحد،  وقت  في  الرجال  عالقات  في 
النس�اء عبرن  النتائ�ج المترتب�ة عل�ى كل ذلك، فبعض  بأخ�ر. وتباين�ت 
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الثقافي�ة، واكتس�بن هوي�ة جديدة، واس�ما جدي�دا، وبعضهن  الحواج�ز 
بقي�ن عالق�ات ف�ي المنطق�ة المحايدة بي�ن الثقافات، وأخريات أخفقن 

الصفر. نقطة  إلى  راجعات  وقفلن  تطلعاتهّن،  في 
النسوي؟ السرد  في  األنثوية  الخصوصيات  وأين   –

له خصوصيات كثيرة، منها، مثال، أن السرد النسوي بحال بلوغ   –
أن  القضية. صحيح  المواقف تجاه هذه  األنث�ى، وبالعذري�ة، واختلف�ت 
فالبلوغ  األنوثة،  حالة  في  الكامل  لالنخراط  المرأة  تؤهل  البلوغ  لحظة 
ه�و الح�د الفاص�ل بين هشاش�ة الطفول�ة، وإغراء النضوج، فإثر البلوغ 
تغيير  ذلك  ويتبع  الرجل،  حاجات  تلبية  على  قادرة  أنثى  المرأة  تصبح 
المرأة  تجد  فجأة  نفس�ها،  إلى  ونظرتها  إليها،  الرجل  نظرة  في  حاس�م 
تقترن  ما  وغالبا  وانجذابه.  الرجل  إعجاب  محّط  أصبحت  وقد  نفسها 
بالنسبة  البكارة،  وتعّد  أهميتها.  وتقدير  العذرية،  باكتشاف  القضية  هذه 
للرج�ال، عالم�ة نق�اء ينبغ�ي الحف�اظ عليه�ا، لدى األق�ارب، وعالمة 
إحس�اس  معرفة  المهم  من  ولكن  غيرهم.  عند  افتراعها  ينبغي  حصانة 
الم�رأة تج�اه مفه�وم العذري�ة، فبوجودها يس�تحيل وج�ود بلوغ أنثوي 
متص�ل بالمتع�ة، وق�د ظه�ر أن بعض النس�اء كّن يتعّجلن التخّلص من 
على  يوّقع  لمن  إال  تمنح  ال  هبة  وجدنه  وبعضهن  المانع،  الغشاء  هذا 
العذرية درجة  فقدان  اعتبر  امتالك جسده صاحبته. وفي جميع األحوال 
إلى  االنتقال  ثم  النفس،  على  واالنكفاء  الخوف،  عبء  من  التحرر  من 

فحسب. مثل  وهذا  الرجل،  مع  العالقة  متع  في  االنخراط  مرحلة 
العربية  الثقافة  في  األنثى  هوية  تشكل  يعيد  النسوي  السرد  كأن   –

الحديثة؟
ه�ذا صحي�ح، فل�و ُجمع�ت الخالص�ات ح�ول رؤي�ة األنث�ى   –
لظهر  العربية،  النس�وية  الرواية  أقامته  الذي  الس�ردي  بالعالم  وعالقتها 
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أن هوي�ة األنث�ى قي�د التش�ّكل، فق�د تمض�ي المرأة أحيانا في ممارس�ة 
بني�ة المجتمع  أنه�ا س�وف تتمك�ن م�ن تغيي�ر  دور إصالح�ي متوهم�ة 
التقلي�دي ب�أداة خارجي�ة، ولكنه�ا غالبا تخ�وض تجارب كثيرة فتواجه 
مجتمعها  في  الثقافي  النسق  فقوة  به،  تقوم  ما  تقدير  عن  الرجل  بعزوف 
هذين  وبين  النس�اء.  من  أس�الفها  تجارب  تكرار  تعيد  جعلها  التقليدي 
االختياري�ن تن�درج االختي�ارات األخ�رى بين رف�ض معلن أو مضمر، 

والطوائف. األديان  حواجز  اختراق  في  النساء  بعض  رغبة  ومنها 
ثقافي�ة وتاريخية وفكرية يس�تند  الغال�ب هن�اك مرجعي�ات  ف�ي   –
النسوي؟ السرد  في  وجدتها  التي  المرجعيات  تلك  هي  ما  السرد،  عليها 

حال  هي  النسوية  السردية  التمثيالت  خلف  القابعة  المرجعية   –
العربية، ومش�كالتها االجتماعية والجس�دية في مجتمعات ش�به  المرأة 

باألنثى. االعتراف  تريد  ال  مغلقة 
تغيير صورة  العرب�ي ف�ي  النس�وي  الس�رد  إل�ى أي ح�د س�اهم   –

العربي؟ بعالمنا  المرأة 
إلى  يذهب  ولم  األولى،  خطواته  في  النس�وي  الس�رد  زال  ما   –
الخارجية، وقدم  بالمظاه�ر  إنما ش�غل  للمرأة  الحقيقي�ة  الهوي�ة  كش�ف 
تغيير  إلى  الس�ردية  الصورة  تغيير  ويحتاج  عنها،  مختزال  س�رديا  تمثيال 

بالتدريج. يتحقق  بدا  أمر  وهو  نفسها،  المرأة  أوضاع  في 
وقواعده  أصوله  له  عربيا  نسويا  سردا  هناك  أن  القول  يمكن  هل   –

وأهدافه؟ ومحدداته 
ليس بعُد بالمعنى الدقيق للمصطلح، سيظهر ذلك بعد المرحلة   –
التدشينية، فالسرد النسوي مشغول اآلن في صوغ هويته األنثوية، وآفاقه 

كبيرة. رهانات  على  مفتوحة 
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تتجنّ�ب إط�الق األح�كام على األس�ماء، ولكني  أن�ك  أع�رف   –
لها؟ تقرأ  التي  العربية  الروائية  هي  من  ذلك،  عن  أبحث  كصحافي 

– ق�رأُت وأق�رأ لغ�ادة الس�ّمان، وعلوي�ة صب�ح، وهيف�اء بيط�ار، 
خريس،  وس�ميحة  الدليمي،  ولطفية  مس�تغانمي،  وأحالم  عالم،  ورجاء 
وآمال  عاشور،  ورضوى  الشيخ،  وحنان  يزبك،  وسمر  منصور،  وإلهام 
مختار، ومليكة مقّدم، وعشرات سواهّن من النسويات وغير النسويات. 
الرتيب  الس�رد  من  وإثارة  حيوية  أكثر  النس�وي  الس�رد  فإن  العموم  وفي 
الكتابية،  والخبرات  المهارات  بعضه  تنقص  ولكن  الرجال،  يكتبه  الذي 

الزمن. بمرور  لذاته  تقويما  يجري  أن  وأرجح 
أجل  من  النسوي  السرد  غير  إلى  بالحوار  التوسع  في  رأيك  ما   –
التعرف إلى طبيعة اهتمامكم الفكرية في شؤون الثقافة، من ذلك ما يقال 
في  السبب  فما  الرواية،  عدا  األدبية  األجناس  كافة  على  ناقم  بأنك  عنك 
تحصر  بينما  بالشعر،  تحفل  وال  القصيرة،  بالقصة  تهتم  ال  فأنت  ذلك؟ 

فقط. الرواية  في  األدبية  المشروعية 
هو  إنما  شخصيا  موقفا  ليس  ولكنه  ما،  حّد  إلى  صحيح  هذا   –
التمثيلية لألنواع األدبي�ة وجمالياتها،  بالوظائ�ف  موق�ف نق�دي يتص�ل 
النقدي. فأنا  أبن�ي فرضيات�ي، وأمارس في ضوئه�ا عملي  وعل�ى ذل�ك 
للنصوص،  الجمالية  الوظائف  أولهما  أساسين،  على  األدب  قيمة  أرهن 
الثقافية. هذا هو أساس عملي.  المرجعيات  تمثيل  وثانيهما قدرتها على 
الكبرى  الشبكة  هذه  تمثيل  يستطع  لم  الحديث  العربي  الشعر  بأن  أرى 
للجماليات  كثي�را  وافتقر  واالنكس�ارات،  التطلع�ات واإلخفاق�ات  م�ن 
فيضا  أصبح  نماذجه  من  كثير  وفي  اإليقاعية،  النظم  وهجر  األسلوبية، 

اإلنشاء. من 
وي�دور اآلن حدي�ث ع�ام ح�ول قيمة القول الش�عري بعد تش�ّقق 
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فقصيدة  التفعيلة،  بقصيدة  بدأت  أش�كال  إلى  العربية  الش�عرية  التجربة 
السردي  القول  أن  إلى  الحديث  ويميل  المفتوح.  بالنص  وانتهت  النثر، 
ولم  وانحسرت،  األخير،  أهمية  فتراجعت  الشعري،  القول  مكان  احتل 
بتقدير  الس�رد  اس�تأثر  فيما  الكبرى،  المش�كالت  تمثيل  على  قادرة  تعد 
عال ألنه نجح في تمثيلها. والحال هذه، فال تصح المقارنة في موضوع 
األخذ  ينبغي  إنما  والثقافية،  التاريخية  سياقاتها  عن  مجردة  بذاتها  القيمة 
الواق�ع االجتماع�ي،  الق�ول األدب�ي ف�ي تمثي�ل  الحس�بان وظيف�ة  ف�ي 
قيمته،  لتقدير  الش�رعي  المانح  األدب�ي هي  للق�ول  التمثيلي�ة  فالوظيفي�ة 

الفنية. والمزايا  الجماليات  عن  فضال 
فالش�عر  التمثيلية؛  وظيفته  إلى  الش�عري  القول  قيمة  تراجع  أعزو 
االجتماعية  للمرجعيات  الش�امل  بالتمثيل  يعنى  ال  الس�رد،  نقيض  على 
للعالم،  مركزا  كونها  في  الشاعر  ذات  عن  معّبر  فردي  موقف  هو  إنما 
الذات الشاعرة، والرؤية  بتلك  ارتباطها  وكل األشياء تكتسب قيمتها من 
باألشياء  يوحي  سريع  بومض  تكون  ما  وأشبه  خاطفة،  للعالم  الشعرية 
فيما  تنطفئ،  أن  تلبث  ما  متخاطفة  شهبا  إال  تترك  فال  بها،  يصّرح  وال 
تتصف الرؤية السردية بأنها استقصائية تلّم بأطراف الظواهر االجتماعية، 
يتصف  ويكاد  بتاريخها.  متصال  تأويال  لها  وتقدم  وتمخضها،  فتجمعها، 
أقرب  أو  بالموضوعية،  االفتراضي  العالم  بناء  في  السردية  الرؤية  دور 
إلى ذلك، في عملية التمثيل السردي. وبإزاء مرجعيات شديدة التركيب 
الخاطف  الشعري  الكشف  يبدو  التفاصيل،  في  غوصا  تمثيلها  يقتضي 
عاج�زا ع�ن إش�باع حاج�ة المتلّق�ي؛ فانحس�ار دوره يع�ود إلى وظيفته 
التلّقي، فحّل الس�رد محّله من  التمثيلي�ة الت�ي ل�م تع�د تف�ي بحاج�ات 

النوع. ناحية  من  وليس  الوظيفة  ناحية 
عل�ى أنن�ي ل�ن أغف�ل القضاي�ا الفني�ة الخاص�ة بالق�ول الش�عري 
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وضع  إذ  تجاوزتها،  أو  لإليقاع  تنكرت  التي  أشكاله  وبخاصة  الحديث، 
األدبي،  التاريخ  في  الضاربة  التقليدية  الذائقة  مع  مباشر  تحدٍّ  في  نفسه 
فحاول  اإليقاعية،  الشروط  ومراعاة  الفردية  الغنائية  من  مزيج  وقوامها 
تخّط�ي ه�ذه المعضل�ة م�ن خالل ع�دم االعتراف بها، وبدل تفكيكها، 
تحول  كأداء  عقبة  اعتبارها  األحيان،  من  كثير  في  جرى،  تطويرها،  أو 

الشعر. تطور  دون 
تلّقي  في  القواعد  من  جملة  رّسخت  قد  الذائقة  تلك  بأن  ومعلوم 
الممثلة لشروطها،  الشعر وتذوقه، حالت دون قبول األقوال األدبية غير 
لم  إن  الذائقة،  هذه  مجال  خارج  الحديث  الشعر  من  كبير  جزء  فأصبح 
صوغ  في  الحديثة  الشعرية  أخفقت  فقد  ذلك  إلى  معها،  متعارضا  يكن 
التقالي�د األدبية بطيئة جدا،  القديم�ة، ذلك أن  بديل�ة تق�وم مق�ام  ذائق�ة 
تأثير  ينتهي  بعد  إال  الجديدة  األشكال  تقبل  تكاد  وال  رتيب،  وحراكها 
يمكن  ذائقة  بوجود  اآلن  اإلّدعاء  الصعب  ومن  كاملة،  بصورة  القديمة 

المفتوحة. والنصوص  النثر،  قصيدة  تلقي  بواسطتها 
العربية فهل تس�عى  الثقافة  تب�ّوأ موقع�ا فري�دا في  الش�عر  لك�ن   –

ذلك؟ من  تجريده  إلى 
اللحظة،  وليد  وسردا،  شعرا  األدبي،  القول  قيمة  تقدير  يكن  لم   –
نماذج  واستعادة  القديم،  العربي  األدب  تاريخ  في  أثير  موضوع  هو  إنما 
زمنها،  في  األدبية  النصوص  تالقيه  الذي  التزاحم  نوع  تكشف  ذلك  من 
تقوم  الذي  والعالم  النصوص  تلك  بين  العالقة  طبيعة  أيضا  وتكش�ف 
القول  بتمثيل�ه، ويمك�ن م�ن خالل تلك االس�تعادة كش�ف واق�ع حال 
انتبهوا  نقاد  لها  وتأّتى  قبل،  من  القضية  هذه  أثيرت  عصرنا.  في  األدبي 
إل�ى طبيع�ة االنهي�ارات النس�قية ف�ي كل م�ن الش�عر والس�رد، وتغيي�ر 
وظائفهم�ا، فتأّس�وا للح�ال المزري�ة الت�ي أصبح عليها حال األدب، إذ 
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الدينّية، وحواشيها،  المتنامية للنصوص  المزاحمة  تراجعت قيمته بسبب 
والروحّية  األخالقّية  المعايير  استنباط  في  كثيرون  وانهمك  وتفسيراتها، 

األدب. وظيفة  وتغيرت  منها، 
كان الش�اعر القدي�م يمث�ل مرجعّي�ة له�ا قيم�ة كبي�رة في العصور 
القبيلة،  وبخاصة  مجتمعه،  قضايا  بتمثيل  يقوم  كان  ش�عره  ألن  األولى 
الشاعر  وابتعد  المرجعّية،  تلك  تفككت  فقد  المتأخرة  العصور  في  أّما 
في  السياس�ية  والنخب  الس�لطة،  ألصحاب  تبعيته  في  فوقع  دوره،  عن 

المجتمع.
القدماء؟ عند  تقول  ما  على  به  تبرهن  دليل  من  هل   –

نع�م. فق�د عّب�ر اب�ن خل�دون ف�ي مقدمت�ه ع�ن االنكس�ار في   –
في  عنهم،  فقال  والش�عراء،  الش�عر  من  لكّل  والوظيفة  والقيمة  الس�لوك 
نس�بة  على  الجوائز  بأعظم  يجزونهم  الخلفاء  إليهم  تقّرب  الدولة  "عّز 
استهداء  على  ويحرصون  قومهم،  من  ومكانهم  أشعارهم،  في  الجودة 
اللسان،  وشرف  واللغة،  واألخبار،  اآلثار،  على  منها  يّطلعون  أشعارهم 
أمّية،  بني  أيام  الشأن  هذا  يزل  ولم  بحفظها.  ولدهم  يطالبون  والعرب 
اللسان  يكن  لم  بعدهم،  من  خلق  جاء  ثم  العباس،  بني  دولة  صدر  وفي 
صناعة،  تعّلموه  وإنما  باللس�ان،  وتقصيرها  العجمة،  أجل  من  لس�انهم 
لهم،  اللس�ان  لس�انهم  ليس  الذين  العجم  أمراء  بأش�عارهم  مدحوا  ثم 
حبيب،  فعله  كما  األغراض،  من  ذلك  سوى  ال  فقط،  معروفهم  طالبين 
الشعر  غرض  فصار  بعدهم...  ومن  هانئ،  وابن  والمتنبي،  والبحترّي، 
ف�ي الغال�ب إنم�ا ه�و الُكدية واالس�تجداء لذه�اب المنافع التي كانت 
المتأخرين،  من  والمراتب  الهمم  أهُل  لذلك  منه  وأنِف  لألولين...  فيه 
المناصب  الرئاسة، ومذمة ألهل  وتغير الحال، وأصبح تعاطيه هجنة في 

والنهار". الليل  مقّلب  والله  الكبيرة. 
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األدوار  في  الشاملة  االنقالبات  طبيعة  "المقدمة"  صاحب  شّخص 
وتدهوره  الشعر  لقيمة  المتواصلة  الزحزحة  وكشف  األدبّية،  والوظائف 
األدب، وهو  تغيرت وظائف  وقد  الهمم،  أهل  منه  يأنف  عيبًا  حتى صار 
المورثة،  قيمته  من  جّرفت  جديدة  فنون  من  جدية  مزاحمة  إلى  يتعرض 
الش�ك،  من  كثير  ش�ابه  والسياس�ية  االجتماعية  لألحوال  تمثيله  أن  كما 
تراجع  فقد  المنثورة  أش�كاله  في  الحديث  بالش�عر  األمر  تعّلق  وبمقدار 
المعضالت  تمثيل  في  قدرته  فانحسرت  الموضوع،  هذا  في  كثيرا  دوره 

أخرى. تجارب  من  المستعارة  األشكال  وغزته  الكبرى، 
إليك  ونس�ب  عليها،  متحامال  أراك  القصيرة؟  القصة  عن  ماذا   –
ف�ي أح�د المؤتم�رات الخاص�ة به�ا بأنك أصدرت ش�هادة بوفاتها، وال 

النقدية. اهتماماتك  سياق  في  مكانا  لها  أجد 
الكتابة  من  ضرب  هي  القصيرة  القصة  أن  على  إجماع  شبه  ثمة   –
متماسكة  قصيرة  حكاية  باالتفاق  لكنها  صلبة،  حكائية  نواة  لها  السردية 
أما  إل�ى تفككها.  البني�ة، وال تحتم�ل إس�هابا لغوي�ا ألن ذلك س�يؤدي 
الكتابة،  من  الضرب  هذا  في  فمتغيرة  والموضوعات،  السرد،  أساليب 
وال يمكن أخذها في الحسبان معيارا ثابتا لتحديد هوية القصة القصيرة، 
وينطبق  الكتابة.  لتلك  الحاضنة  الثقافية  الس�ياقات  بحس�ب  تتغير  ألنها 
ه�ذا التعري�ف عل�ى كاف�ة الحكاي�ات القديمة، ففيها النواة الصلبة التي 
تمتثل  المكث�ف، ولم  اللفظي  الحكاي�ة، وفيه�ا االقتص�اد  ب�ؤرة  تش�كل 
يميزها  بما  القصيرة  القصة  تختّص  ال  محددين.  موضوع  وال  ألسلوب 

النوع. رتبة  إلى  ترتق  لم  التي  األخرى  السردية  الممارسات  عن 
عّدة،  أسئلة  تثار  أن  بد  ال  القصيرة  القصة  عن  الحديث  سياق  وفي 
النماذج  أّن تلك  أم  النوعية  نماذَجها  السردية  النّصوُص  منها، هل تصوغ 
التحّوالت  النّصوص؟. ث�م ما نوع  الت�ي تف�رض خصائصه�ا على  ه�ي 
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وهل  واألفول؟.  واالزدهار،  النشأة،  ناحية  من  لألنواع  والتاريخّية  الفنّية 
يمك�ن أن تبق�ى األن�واع ف�ي ح�ال غي�اب نصوٍص داعم�ة لها؟. وهل 
يحتمل أن تزدهر نصوص في منأى أنواعها؟. وأخيرا هل تتبادل األنواُع 
تأث�را وتأثي�را، خصائَصها ووظائَفها، فتحيا معا بوجودها،  والنص�وُص، 

بأفولها؟ معا  وتموت 
جوابك؟ سياق  في  األسئلة  هذه  من  قصدك  ما   –

األدبي  الجنس  بين  العالقة  طبيعة  في  التفكير  إثارة  بها  قصدُت   –
الن�وع والنّصوص من جه�ة أخرى، ودرجة  وأنواع�ه م�ن جه�ة، وبي�ن 
القصيرة،  القصة  بأمر  التفكير  إلى  بينهما. وأتطّلع من وراء ذلك  التفاعل 
فيها من  المندرجة  النص�وص  فبم�اذا جّهزت  ف�إذا كان�ت نوع�ا س�رديا 
س�ردي،  نوع  أفق  في  تترتب  القصصية  النصوص  كانت  وإذا  س�مات؟ 
فبم�اذا غ�ّذت ذل�ك الن�وع م�ن خصائص؟. وهل هي نوع س�ردي؟ أم 
ش�كل س�ردي ثان�وي ال يتوف�ر عل�ى المقوم�ات الت�ي ترتقي به ليكون 

الرواية؟ في  األمر  هو  كما  نوعا 
األسئلة؟ هذه  بك  أفضت  أين  إلى   –

سردية  وحدة  بوصفها  القصيرة  القصة  أن  على  التأكيد  بها  أريد   –
سرديا  شكال  لتكون  ناظم  سياق  في  تندرج  أن  إال  لها  يمكن  ال  صغيرة 
له وظيفة، ولهذا ال تكتسب القصص القصيرة شرعيتها إال حينما تندرج 
الوحدات  لتلك  الناظم  فالمجموعة هي اإلطار  له�ا،  ف�ي كت�اب جام�ع 
الهمذاني  عند  العربية  للمقامات  السردي  المجموع  يشبه  وهو  السردية، 
والحري�ري واب�ن الصيق�ل الجزري والبازجي، ولحكايات الحيوان في 
ليلة  ليلة وليلة، وفي مئة  الخرافي�ة في ألف  كليل�ة ودمن�ه، وللحكاي�ات 
السردية  للوحدات  الناظم  السردي  اإلطار  عن  كثيرا  يختلف  وال  وليلة، 
القديم  السرد  ففي  الراوي،  أداء  بطريقة  إال  الشعبية،  السير  في  الصغرى 
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المؤل�ف الضمني لألثر  المف�ارق لمرّوي�ه، وه�و يمثل  ال�راوي  يهيم�ن 
كما  السردية،  الوحدات  ترتيب  في  الكامل  برنامجه  عن  فيعلن  األدبي، 
الراوي  فيه  فيهمن  الحديث  السرد  أما  شهرزاد،  عند  بوضوح  ذلك  ظهر 
المتماه�ي بمروي�ه، فه�و ال يعل�ن ع�ن برنامجه في الترتيب والتركيب، 
إنم�ا يت�وارى خل�ف األح�داث، وهذا، فيما نرى هو الفارق األساس�ي 

والحديث. القديم  السردين  بين 
القصيرة؟ القصة  من  الشرعية  سحب  ذلك  معنى  هل   –

لالنتقاص،  القصيرة  القصة  أهمية  تعريض  بهذا  المقصود  ليس   –
السردي  الشكل  ارتقاء ذلك  القصد منه استحالة  بالقصور، وإنما  ورميها 
كما  الداللية،  ووظيفته  بنيته  في  حقيقية  لتحوالت  القابل  النوع  رتبة  إلى 
القصيرة  القصة  تتمكن  لم  إذ  المثال،  سبيل  على  الرواية  في  ذلك  نجد 
ووظيفتها،  فشكلها،  السردي،  اإلطار  رهينة  زالت  فما  بذاتها،  تستقل  أن 
الكّتاب،  مواهب  في  بالشك  األمر  يتعلق  ال  الخارجي.  اإلطار  يحدده 
وال ف�ي موق�ع المدّون�ة القصصي�ة العربية في الس�رد العربي الحديث، 
الحكاية  تركة  من  وهو  مغلق،  ثانوي  سردي  شكل  القصيرة  القصة  إنما 
تمثيل  انخرط  ألنه  المغلقة،  الحكاية  يحتمل  األدب  يعد  ولم  القديمة، 

والدينية. واالجتماعية،  السياسية،  المشكالت 
المغلق،  الحكائي، وشكلها  أصلها  أسيرة  القصيرة  القصة  زالت  ما 
ستجعل  فيها  االنفتاح  ومحاولة  مفتوحا،  فيه  شيء  كل  أصبح  عصر  في 
القصيرة  فالقصة  ذلك  كل  وإلى  روائي.  نص  في  س�رديا  مش�هدا  منها 
ن�ص مغل�ق غي�ر قاب�ل لتمثي�ل مجتم�ع مفت�وح، فإذا أردن�ا فتح القصة 
األكثر  النوع  الرواية  أعّد  جعلني  ما  وهذا  األدبية،  خصائصها  فس�تنهار 
ألنها  وثانيا  شاملة،  تمثيل  بعملية  تقوم  فهي  وظيفتها،  تأدية  على  قدرة 
الرواي�ة ت�كاد تبح�ث ف�ي المش�كالت  ن�ص مفت�وح، واآلن أصبح�ت 
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الله  االجتماعي�ة والسياس�ية، كم�ا ه�و األم�ر عند إمبرت�و إيكو، وصنع 
إبراهي�م، ويوس�ف زي�دان، وه�ذا أم�ر ال يمك�ن أن يحدث مع الش�عر 
الذي يعطي  المرجع هو  الن�وع وانفت�اح  فانفت�اح  القصي�رة،  القص�ة  وال 

قوتها. الرواية 
التناقض  ما دام حديثنا يعنى باالختالف والتناقض، أال يبدو لك   –
يكن  لم  اإلسالمية  اإلمبراطورية  ففي عصر  اآلن،  فيه  نعيش  الذي  المريع 
هناك إقصاء فكري ومحاربة للكتب األدبية كما هو حاصل حاليا، حيث 
التي  الكتب  على  للغاية  شرسة  الحرب  وحيث  ويلغى،  "اآلخر"  يقصى 

جنسية؟ إيحاءات  تحمل  أو  مختلفا  منحى  تنحو 
ال ينبغ�ي أن ننظ�ر إل�ى الماض�ي بص�ورة ذهبي�ة تطابق رغباتنا   –
تجاه�ه، وبالتال�ي نحمل�ه ص�ورة ش�فافة أثيرية يصب�ح معها كل ممنوع 
ضمن  نندرج  ال  أن  ويجب  الس�ابقة،  الفترة  في  متحققا  كان  قد  حاليا 
النظ�رة األصولي�ة للماض�ي والت�ي تصبغه بصيغة إيجابية بكامل فتراته، 
الكتاب  من  بكثير  فيه  ونّكل  وظروفه،  مالبساته  له  كانت  الماضي  ألن 
والمتنبي،  المقفع،  ابن  وعبد الله  العبد،  بن  طرفة  مثال  خذ  والش�عراء، 
ووض�اح اليم�ن، والح�الج، والس�هروردي، ول�و لربطن�ا ه�ذا باألدب 
النس�وي مث�ال، لوجدن�ا أن الم�رأة الكاتب�ة كانت مج�رد جارية، ونحن 
ال نعث�ر عل�ى ام�رأة ح�رة له�ا مكان�ة أدبية، وحينما جازفت والدة بنت 
التش�هير  فقد حصدت  ُقبلتي من يش�تهيها"  "وأعطي  بالقول  المس�تكفي 
مخصوص  بأنه  قولها  س�ياق  يفهم  فلم  كثيرين،  قبل  من  اللحظة  لغاية 

بإطالق. القول  تعميم  جرى  إنما  نفسها،  له  فتبذل  تعشق،  فيمن 
وظيفية  واحدة  امرأتان،  العام  المخيال  في  حضرت  الماضي  في 
يتغزل  خاصة باإلنجاب، ال تظهر إطالقا، وهي مجهولة، والثانية للمتعة 
به�ا الش�عراء، ونعث�ر له�ا عل�ى حضور في نص�وص أبي نواس وامرئ 
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وفي  والوالة،  الخلفاء  أخبار  وفي  كثير،  وغيرهم  برد،  بن  وبشار  القيس 
فنحن  اآلن  أما  مناس�بة،  كل  في  دائم  وحضورها  الس�ردية،  المرويات 
للموروث  ضيقة  بتفس�يرات  متصلة  المرأة  تجاه  متش�ددة  أفكار  ضحية 
الدين�ي، واألع�راف االجتماعي�ة، وله�ذا تمن�ع بع�ض الكت�ب وُيش�هر 

بالكاتبات.
الش�عراء  من  وس�واه  نواس  أبو  إباحية  من  الرغم  على  ولكن،   –
فق�د جاءتن�ا أش�عارهم، ول�م يقت�ل هؤالء، أما حالي�ا فالمنع مصير أي 

ذلك؟ ترى  أال  جنسي.  إيحاء  مجرد  يحتوي  كتاب 
لإلس�الم طبع�ات مختلف�ة، فاإلس�الم ف�ي األندل�س ل�ه نكهة   –
العراقي، والطبعة  أو  الحجازي  أو  المغربي  أو  الشامي  مثيله  مختلفة عن 
العربي�ة من�ه مختلف�ة ع�ن الفارس�ية أو التركي�ة، وذل�ك ألن العقيدة قد 
المفتوحة  األمص�ار  لدى  الموجودة  الثقافي�ة  الموروث�ات  م�ع  تفاعل�ت 
فحيثما  بالذات،  القضية  هذه  حول  جازم  حكم  تقديم  يمكن  ال  وبالتالي 
له  فالتشدد  السائدة،  والثقافية  االجتماعية  لألعراف  امتثل  اإلسالم  ظهر 
"حّراس  ب�  يسمون  بما  ثانية  العقيدة من جهة، ومن جهة  بمضمون  صلة 
األدبي،  القول  وجوه  ويقّلبون  الناس،  ذمم  في  ينّقبون  الذين  الفضيلة" 

لتصوراتهم. مخالفا  يرونه  ما  فيمنعون 
لآلخر؟ الشخصية  نظرتك  هي  ما  ذلك  كل  ضوء  في   –

ال تكتم�ل األن�ا إال باآلخ�ر، فاآلخ�ر ه�و المرآة التي نعثر فيها   –
هو  فاآلخر  أنفس�نا،  على  انكفأنا  إذا  ش�يء  أي  نعرف  فال  هويتنا،  على 
القول  يصح  ال  وبالتالي  الثقافية،  هوياتنا  خاللها  من  نرى  التي  الشاشة 
باالعتصام بالذات واالنكفاء بعيدا عن اآلخر، وأظن أن األوهام الكبرى 
والثقافات هي  اإليديولجي�ات ح�ول األعراق واألدي�ان  الت�ي تختلقه�ا 

اإلطالق. على  لها  معرفية  قيمة  ال  وأساطير  أوهام 
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الماضية؟ القليلة  السنوات  خالل  اآلخر  عن  الحديث  كثر  لماذا   –
كان اآلخ�ر دوم�ا مث�ار اهتم�ام، والمدون�ة القرآني�ة مث�ال تجد   –
و"المس�لمين"  و"المش�ركين"  "المؤمنين"  فيها إش�ارات كثيرة جدا عن 
وهناك  الخ،  و"الصائبة"....  و"اليهود"  "النصارى"  وعن  و"المنافقين" 
احتكاك في البنية القرآنية بين األنا واآلخر، ولكن بما أننا نعيش في هذا 
في  ولكن  يكفي،  بما  بالموضوع  يهتموا  لم  السابقين  أن  فنتصور  العصر 
ركنا  فدخلت  المقولة،  لمعنى  "اآلخر"  اكتساب  عايشنا  األخيرة  الفترة 
بين األمم،  النزعات  الحديث�ة، وإل�ى ذلك فعندما تحت�دم  المعرف�ة  ف�ي 
والعقالء  المصلحون  فيظهر  األمم،  أمة من  ذاكرة  المتعصبون  ويختطف 
مع  الحوار  مبادرات  والتفاعل ويطرح�ون  اإلنس�اني،  للتواص�ل  داعي�ن 

المتشددون. يعارضهم  وسوف  معه،  والتفاعل  اآلخر 
الصراع؟ من  المرحلة  هذه  نعيش  أننا  تعتقد  هل   –

– ال يمك�ن الق�ول ب�أن الحض�ارات تتص�ارع، فهي تتكامل، فقد 
قابل  غير  الحضارة  جوهر  ولكن  متعصبة،  نزعات  حضارة  كل  في  تنمو 
البيزنطية  إللغ�اء الحض�ارات األخ�رى، فال الحضارة اإلس�المية ألغت 
وال الروماني�ة فعل�ت ذل�ك م�ع اليوناني�ة، وال تلك أبطلت الحضارات 
العراقية والمصرية والهندية القديمة. والحضارات الحديثة أخذت كثيرا 
حاليا  الغربية  للحضارة  غلبة  هنالك  أن  وبرغم  اإلسالمية،  الحضارة  من 
الواضح اآلن أن هنالك  أنها لم تأخذ من غيرها، ومن  لكن هذا ال يعني 
ب�ؤرا متعصب�ة ف�ي داخ�ل الحضارة الغربية وأخرى في داخل الحضارة 

الصدام. سبب  هما  والطرفان  اإلسالمية، 
حتمي  حضاري  لصدام  يروجون  من  الغربية  الحضارة  في  هناك   –
في  للحكم  هؤالء  مثل  وصول  يخيفك  أال  "هرمجدون"،  معركة  باسم 

الغرب؟
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على  القائم  الدوري  الخرافي  للتاريخ  أثر  نفسي  في  يوجد  ال   –
ركائ�ز الهوتي�ة، فه�ذا الق�ول ظه�ر ف�ي مرحل�ة التأري�خ األيديولوجي 
للحض�ارات، لك�ن العص�ر الحدي�ث كس�ر هذا الخ�ط الدائري وانفتح 
عن  أبدا  تتأخر  لن  اإلس�المية  والحضارة  الحضارات،  أمام  خطي  أفق 
المرحل�ة الت�ي بلغته�ا، ومثله�ا بقية الحضارات ومنها الحضارة الغربية 
التاريخ  أن  وبما  العالم،  أسئلة  األجوبة عن  تقديمها ألكفأ  القائدة بحكم 
بين شركاء ولكن صراعا  المستقبل صراعا  يشهد  فلن  قد كسر  السحري 
م�ع الطبيع�ة والك�ون إلخضاعه لإلنس�ان وص�ال إلى حالة يختفي فيها 

الخصوصيات. احترام  ويسود  الصدام 
الرئاس�ة  لس�ّدة  "أوباما"  مثل  أس�ود  رجل  وصول  أن  تعتقد  أال   –
بدونية؟ إليه  والنظر  اآلخر  احتقار  حالة  من  التخلص  يعني  أميركا  في 

اعتبرها  ولكني  "أوباما"  لظاهرة  المباشرة  التجليات  أناقش  لن   –
تخريب�ا أليقون�ة العرقي�ة، وأن�ت طبع�ا تالحظ أن هن�اك مفاهيم أنتجها 
تكسرت  فقد  مؤخرا،  للتخريب  تتعرض  راحت  لكنها  تاريخيا  الالهوت 
فك�رة الع�رق وتكس�رت فك�رة الجن�س، فل�م يعد هنال�ك تفوق عرقي 
اآلن  العالم  نساء  وبعض  وحيد،  جنس  طرف  من  للحقائق  امتالك  وال 
الجن�س وبعده وهم  فق�د كس�ر وهم  المناص�ب، وإذن  أعل�ى  يمتلك�ن 
الع�رق والحق�ا وه�م الدي�ن، ونح�ن اآلن أم�ام ثالثية س�حرية تتفكك 
لها،  األوضح  التجلي  يمثل  أوباما  واختراق  نرصدها،  أن  وعلينا  أمامنا 
السود  وحرر  العرق  وهم  من  جزءًا  خرب  ألنه  رمزية  قيمة  لديه  وأوباما 
الذي  التخريب  قيمة  استشفاف  لنا  ويمكن  لهم،  السلبي  التصنيف  من 
ق�ام ب�ه حينم�ا نس�مع مق�والت من طراز أن الح�رب األهلية األميركية 

أوباما. بانتخاب  انتهت  قد 
في الدورة االنتخابية الثانية،  "أوباما"  إذا فشل الرئيس األميركي   –
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أكثر  األمور  نحمل  أننا  ترى  أال  استيقظ،  قد  العرق  وهم  أن  نقول  فهل 
طاقتها؟ من 

اليومية في حرارتها  بالظاه�رة  يهت�م  أن�ت تحاورن�ي كصحف�ي   –
ومباش�رتها، ول�ن انج�ّر إل�ى هذا االتج�اه، حيث ال أتكلم في الحدث 
اليوم�ي المباش�ر ولكن�ي ألح�ظ انهي�ار األوه�ام الكب�رى التي حكمت 
الطبيعي  من  والدينية،  والجنس�ية  العرقية  الش�راكة  عصر  وبداية  طويال، 
يقتضي  فذلك  وعقد،  عقد  بين  أو  وضحاها،  ليلة  بين  يتّم  لن  األمر  بأن 
قرونا من التحوالت، ولكننا باتجاه كسر المحددات التي كانت تعترض 
تتصور  هل  والطبقة،  والدين  والجنس  العرق  شاكلة  من  اإلنسان  طريق 
أن  العشرين  القرن  األيام خالل  يوما من  أنه كان ممكنا في  أنت كعراقي 
العثمانية  السلطنة  تقود  أن  أو  كرديا؟  العراقية  الجمهورية  رئيس  يكون 
المدونات  ش�باب  يهّز  أن  أو  ش�يلر؟  تانس�و  مثل  امرأة  الحالية(  (تركيا 
تتحقق  ال  قد  بها؟.  ويطيحوا  االس�تبدادية،  األنظمة  أركان  اإللكترونية 
ه�ذه الرمزي�ات ف�ي كل م�كان، لكنه�ا تظ�ل كفيل�ة بإبالغن�ا أن العقل 
البشري بدأ بتخريب ركائز الالهوت السياسي والثقافي والديني السائد.

الالهوت؟ ضد  جديدة  ثورة  أمام  أننا  إذن  تعتقد  هل   –
ال أؤم�ن بالث�ورات األيدلوجي�ة، وال الديني�ة، إنم�ا بالحركات   –
بتغيير أحوالها وأدوارها، وتنظر إلى  الت�ي تطال�ب  المدني�ة  االجتماعي�ة 
العالم نظرة جديدة، فتقلب التراتب السياسي والطبقي والديني، وتقترح 
قد  الالهوت  ركائز  أن  أقول  ذلك  ومع  الس�ابقون،  بها  يفكر  لم  بدائل 
حاجات  وإشباع  بالوعود  اإليفاء  على  قادرة  غير  ألنها  بالتفكك  بدأت 
لمجرى  مغاير  نسق  وينكشف  ببطء  وتنهار  الداخل  من  فتتأزم  اإلنسان، 

التاريخ.
سنعيد  هل  المقبل؟  التاريخ  هذا  من  نصيبا  للعرب  ترى  وهل   –
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أخرى؟ مرة  حضارتنا  تشكيل 
الذات،  على  المغلقة  والهويات  الخصوصيات،  بهذه  أفكر  ال   –
ذات هويات خاصة،  فيها جماعات  تسهم  كونية  أمام ظاهرة  اآلن  فنحن 
فهذا  لنا كعرب،  مقّدم  "وعد"  أساس  بأننا سنقيم حضارتنا على  والقول 
في  أننا  والحاصل  مشروعية،  أية  له  أقيم  وال  به  أؤمن  وال  أرفضه  أمر 
تتوفر  تتفاعل فيها شعوب وهويات وأيديولوجيات، واألفضل أن  منطقة 
الحريات  وكفالة  الفكري،  العمل  حرية  وإطالق  الشراكة،  شروط  فيها 
الش�خصية والعام�ة، وفس�ح المج�ال أم�ام التفكي�ر المدن�ي العقالني، 
وأران�ي عل�ى ثق�ة ب�أن أنماط�ا جديدة من التفكير قد بدأت تحّل محّل 

البالية. األنماط 
العولمة؟ أنصار  من  أنت  هل   –

"الثقاف�ة العربية والمرجعيات  انتقدته�ا بم�رارة ف�ي كتابي  لق�د   –
ولكن�ي م�ع العولم�ة الت�ي تق�وم عل�ى الش�راكة والح�وار  المس�تعارة"، 
الغلبة، والهيمنة االقتصادية  التي تق�وم على  والتفاع�ل، وض�د العولم�ة 
على  الجميع  فيها  يسهم  شراكة  تقتضي  اإلنسانية  فالحاجات  والثقافية، 

المساواة. قدم 
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 متعة تجاذب األحاديث 
في أزقة الحي الالتيني

حوار: محمد المزديوي(*)

ح�واري م�ع عبد الل�ه إبراهي�م في باريس طال الكثير من القضايا 
األدبية والفكرية، وسيجد القارئ فيه أفكارا مزعجة للكثيرين من نظرائه 
الكتابة حين  التوّقف عن  الع�رب، منه�ا أن عليهم  الكت�اب والمفكري�ن 
الكثيرة  الس�ردية  الدراس�ات  صاحب  اس�تعرض  وقد  مخيلتهم.  تنضب 
حين  ينصرفون  كيف  عرفوا  غربيين  لكّتاب  أسماء  معه،  حديثي  خالل 
تعب�وا واصطدم�وا بالج�دران، فص�اروا يش�تغلون عل�ى مواضي�ع أق�ل 
قاله:  ومما  الذاتية.  الكتابة  ومنها  والذهنية،  الجس�دية  للطاقة  اس�تدعاء 
يع�ّد م�ن أه�م كتب إدوارد  "خ�ارج الم�كان"  إن كت�اب إدوارد س�عيد 
التمّعن.  تس�تحق  للكتاب  جديدة  قراءة  إبراهيم  عبد الله  وقّدم  س�عيد، 
أحدثت  جديدة  عربية"  نسوية  "كتابة  ل�  توهجا  ثمة  أن  أيضا  رأيه  وفي 

الراكدة. السرد  أرض  في  حراكا 
إنه  بالقول  الالتيني  الحي  في  إبراهيم  عبد الله  مع  حوارنا  ابتدأنا 
م�ن المفي�د معرف�ة أن الكات�ب أو الباح�ث يمكن�ه في لحظة معّينة من 
كان  كما  يش�تغل  أن  يس�تطيع  يعد  لم  بأنه  أو  بالتعب  يحّس  أن  حياته 
الثقافي.  يفعل، حين كان جسده وذهنه يطاوعانه بشكل ال يخل بتاريخه 
منها،  أخاف  وال  دائم  بشكل  عليها  أركز  التي  "الفكرة  وقال  تدخل،  هنا 

لندن. األوسط،  الشرق  جريدة   (*)
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ب�ل وأري�د أن أش�يعها حّت�ى بي�ن زمالئ�ي الُكّتاب هي أن الكاتب حين 
ليس�ت  أن  ويش�عر  لديه،  التفكير  قوة  وتتراجع  فيه،  االبتكار  نبع  يجف 
الوضع  على  يحافظ  أن  فعليه  له،  يضيف  بجديد  يأتي  أن  في  القدرة  له 
مضى  ولو  جهوده.  بمس�خ  الخاص  لتاريخه  يس�يء  فال  فيه،  هو  الذي 
سقط  قد  يكون  دائمة  بصورة  األفكار  إنتاج  على  القدرة  لديه  أن  متوهما 
يشبه  ما  إلى  الُمفكر  يتحول  حين  غالبا  يحدث  ما  وهذا  أوهامه،  ضحية 
بنفسه  نفسه  ُيخّرب  ثم  ومن  الملل  حّد  إلى  أفكاره  إنتاج  فُيعيد  الُمعلم 
يمكن  بأنه  لي  تقول  أنت  مش�وهة.  بصور  إخراجها  ويعيد  يلوكها  ألنه 
يبلغ  لم  إن  بدوره،  س�هال  ليس  التحول  هذا  آخر،  نوع  إلى  يتحول  أن 
تبني  أن  عليك  آخر  معرفي  ميدان  إلى  تتحول  فلكي  االستحالة،  درجة 
تلك  تاريخ  إلى  تمتد  معرفة  تنتج،  أن  قبل  الميدان  هذا  في  كاملة  معرفة 
لو  عنها.  تمّخضت  التي  والنتائج  بها،  والمشتغلين  ومفاهيمها،  المعرفة 
على  قادرا  يُعْد  لم  أنه  ش�عر  ث  الخمس�ين  وصل  ش�خصا  أن  افترضنا 
قّرر  ثّم  منه،  ن  تمكَّ أو  فيه  ُعِرَف  الذي  الميدان  في  جديدة  أفكار  إنتاج 
ْر م�ا هو الوقت الذي يحتاج إليه كي  التح�ول إل�ى مي�دان آخ�ر، فَتَص�وَّ
قبل  جدا  طويل  وقت  إلى  يحتاج  إنه  الجديد!  الميدان  في  ثقافته  يبني 

فيه". حقيقيا  مساهما  ليكون  مقوالته  يستبطن  أن 
بمس�تطاعك  وبالتالي  جدا،  متنوعة  كانت  أنت،  قراءاتك  لكن   –
موضوعة  وهي  وتؤرشفها،  تدرسها  كنت  مواضيع  إلى  تتحول  أن  مثال 

ومرة. وألول  فيها،  تكتب  لكي  جنب،  على 
فك�رة الكتاب�ة ال تتجّل�ى ف�ي كون�ك تمتلك أش�ياء، ولكن في   –
الذي تعمل  الحقل  امت�الك رؤي�ة، ومنه�ج، وه�دف، وهضم لمع�ارف 
الثقافية  المركزيات  ميدانين:  في  اشتغلُت  أني  في  الرأي  أشاطرك  فيه. 
والس�ردّيات. ث�م ربط�ت فيم�ا بينه�ا، لك�ن ذلك لم يت�م بالتعاقب إنما 
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أن  أعتقد  المتواصل.  العمل  من  قرن  ربع  نحو  مني  واستغرق  بالتوازي، 
والثقافية  الدينية  للظواهر  نقدي  وعي  امتالك  يزعم  الذي  الكاتب  على 
واالجتماعي�ة، أن ُيم�ارس النق�د تج�اه نفس�ه أوال، ف�ال يحت�ال عليها. 
إلى  العرب، وبعضهم م�ن جيلي، وصلوا  الُكّت�اب  فالكثي�ر م�ن  وله�ذا 
محترمين  الذروة  عند  يتوقفوا  أن  إّما  اثنان،  َحاّلن  فأمامهم  النهاية،  خّط 
الجه�ود الت�ي حققوه�ا، وه�ذا م�ا أقترح�ه لم�ن نض�ب معينهم، أو أن 
الموضوع  مش�روعهم.  وُيخّربوا  الَملل  حّد  إلى  أنفس�هم  تكرار  يعيدوا 
إبراهيم ففيه  إذا لم يكن فيه عبد الله  الثقافي  ليس فيه خداع ألن الحراك 
الثقافية  فالتيارات  األش�خاص،  على  القضية  تتوقف  ال  غيره.  عش�رات 
تتوقف على شخص  تتفاعل، وهي مفتوحة على كافة االحتماالت، وال 
فيه  تتفاعل  حّي  ثقافي  س�ياق  في  يش�تغل  أن  الكاتب  وقيمة  آخر،  دون 
نظير  وال  دوره،  في  متفّرد  بأنه  يتوهم  أن  في  وليس  واآلراء،  المعارف 
افتراضي، وبتق�دم عمره ال  ُعْم�ر  ُعْم�ر المفك�ر  نب�ّي. ث�م أن  ل�ه، كأن�ه 
للضعف  ميال  أكثر  فيصبح  األفكار،  ينتج  أن  وذهنيا  جس�ديا  له  يتيس�ر 
الِخالفية  األفكار  إث�ارة  األف�كار، ويب�دأ في تجنب  والخم�ول، ورك�ود 
إلى  العودة  فيريد  ودوره،  ومركزه  وضعه  بحكم  بها  عالقته  تتغير  التي 

والديني... واالجتماعي  األسري  المحيط  مع  وّدية  عالقات 
أيضا؟ السلطة  ومع   –

االعتراف  دون  يحول  ومعظمها  كثيرة،  وجوه  وللس�لطة  نعم،   –
الذاتية،  السيرة  كتابة  حول  مثاال،  أعطيك  لإلنسان.  الحميمية  بالتجارب 
العمر،  نهاية  في  ُتْكَتب  السيرة  إّن  القول  الخطأ  من  بأنه  يرون  ممن  فأنا 
إال ألس�باب قاه�رة ج�دا، ألّنن�ا ف�ي نهاي�ة العم�ر ال نس�تطيع أن َنْجَهر 
بالحقائ�ق، ونفص�ح عنه�ا، وإنم�ا نتس�ّتر عليها، ونتكّت�م، ونهادن، ألننا 
منهم،  ونخش�ى  بل  وأصدقائنا،  وأقربائنا  وأحفادنا  أوالدنا  على  نخش�ى 
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يريده�ا اآلخرون.  التي  النمطي�ة  الس�وية  المتأخ�ر يخ�دش  فاالعت�راف 
على  القدرُة  الكاتب،  لدى  تكون  الخمس�ين،  حوالي  في  أنه  حين  في 
والجسدية  الذهنية  التجارب  فكّل  بتجاربه،  والجهر  نفسه،  اإلفصاح عن 
عنها  ُنفصح  ال  َفِلَم  إذْن  الس�ن،  هذه  قبل  تحدث  والحساس�ة،  العميقة 
الذي يضفي عليها مزيدا من  الحني�ن  ونح�ن فيه�ا ب�دل اس�تعادتها عبر 
المرُء  الزم�ن يحاول  تقاُدم  أن�ه م�ع  اله�روب!؟ أرى  االلتب�اس، وربم�ا 
أن يلط�ف الحقائ�ق وربم�ا يزّيفه�ا ويزينه�ا. ث�م إن�ه لي�س من حقنا أن 
يريد اإلفصاح عنها. وأعظم  نطالب شخصا أن يفصح عن حقائق هو ال 
اعترافات  ضمنها  ومن  الخمسين،  دون  ألشخاص  ظهرت  السيرة  ُكتب 
األعلى  النموذج  وهي  أربعينياته،  في  وهو  كتبها  التي  روسو  جاك  جان 

لالعترافات.
أن�ت عائ�د للت�و م�ن رحل�ة طويل�ة ف�ي ع�دد كبير م�ن الدول   –
جانب  إلى  التعّرف  قصد  باريس  في  وانتهت  باسطنبول  بدأت  األوربية، 

سفرك؟ في  رافقك  الذي  الكتاب  هو  ما  الغربي.  العالم  من 
الطويلة  الرحلة. في رحلتي  كت�اب واح�ٌد فق�ط الزمن�ي طوال   –
كيخوته"  "الدون  معي  أخذُت  أوربا  وغرب  جنوب  شملت  التي  السابقة 
وه�ذه الم�رة كت�اب "خ�ارج المكان" إلدوارد س�عيد، بدأت قراءته في 
اس�طنبول وانتهي�ت من�ه ف�ي باري�س، أع�دت قراءة كثي�ر من الفصول. 
القضية  انتباهي:  كبير،  بشكل  أثارتا،  قضيتين  ويتضمن  مهّم،  كتاب  وهو 
سعيد  إلدوارد  الهّشة  الشخصية  وهي  بعمق،  ُتْدرس  أن  تستحق  األولى 
ف�ي عالقت�ه بأبي�ه وأّم�ه، وأرى أن ه�ذا الكت�اب م�ن أه�م الكتب التي 
الكاتب  رسم  وقد  بأمه.  خاص  وبشكل  بأبويه،  الشخص  عالقة  تحدد 
المتوترة، مع األب واألّم. عالقته مع األب  صورة تفصيلية لهذه العالقة 
االس�تحواذ  على  قائمة  أمه  مع  وعالقته  والقس�وة،  الجفوة  على  قائمة 



87

كانت  س�عيد.  إدوارد  طفولة  في  س�وّي  حّب  ثّمة  يكن  لم  واالس�تئثار، 
األربع.  أخواته  وبين  بينه  تفريقا  ُتجري  وهي  عليه  تستحوذ  أن  تريد  أمه 
التربوية في  بيان المالبس�ات  المثي�ل عل�ى  ن�ادر  الكت�اب ن�ّص س�يري 
الثقافي  لفك�رة االقتالع  الش�رقية، فض�ال عن تصوير س�عيد  مجتمعاتن�ا 

والنفسي.
أم�ا القضّي�ة الثاني�ة، وه�ي األش�ّد، وعليه�ا ق�ام عن�وان الكتاب، 
المكان".  "خارج  يوجد  أنه  هي  كثيرا،  س�عيد  إدوارد  إليها  يش�ير  والتي 
فلس�طيني  هو  فال  الجغرافية.  واألمكنة  الثقافات  بين  عالق  أنه  ويقصد 
وال  إنجليزية  ثقافة  ذو  هو  وال  أميركي  وال  مسيحي  هو  وال  عربي  وال 
خارج  هو  هوية،  له  ليس�ت  معا.  هذه  كل  من  خليٌط  هو  عربية.  ثقافة 
من  بهويته  االعتراف  يقع  فلم  وينّمطونه،  اآلخرون  ُيحّدده  الذي  المكان 
ط�رف اآلخري�ن، ألنه�م يريدون�ه مندرجا ف�ي هوية يريدونها هم، فيما 
اإلنس�ان  أن  هذا  معنى  الهوية.  لمفهوم  الس�ائدة  األطر  خارج  هو  كان 
الفكرية  الترجمة  تكون  أن  يمكن  مكان.  إلى  ينتمي  ال  أنه  أحيانا  يشعر 

الثقافات". بين  "العالق  هو  سعيد  إدوارد  لعنوان 
من  نوع  في  عاش  فقد  سعيد.  إدوارد  أهمية  هي  هذه  بأن  وأزعم 
الثقافية  قوّيا وفي شخصيته  أسلوبه  االنتماء وكان  بعدم  التوتر وإحساس 
ن�وع م�ن التوه�ج ألن�ه ل�م يكن نتاج وضع امتثالي، كان يش�به في هذا 
المنفى،  فترة  عن  وكتب  اسطنبول  في  عاش  الذي  األلماني  "فيورباخ" 
االغتراب، واستحالة  لموضوع  معالجاته  في  تودوروف  البلغاري  ويشبه 
دون  إليه  ننتمي  أال  يقتضي  العالم  هذا  الثقافية.  والتحيزات  االعتراف، 
إلى  تحتاج  مغلقة  وعرقية  دينية  هويات  عاَلم  إنه  فيه.  موقعنا  نبصر  أن 
بعد  إال  مرموقا،  ناقدا  يظهر  لم  بأنه  يوحي  إدوارد  أن  الطريف  تفكيك. 

أخرى. مرة  شخصيته  صنع  ُيعيد  فبدأ  وأمه،  أبوه  اختفى  أن 
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األب. لقتل  القديمة  األسطورة  نعيد  كأننا   –
سعيد  أفراد  معظم  أن  والغريب  لألب.  الرمزي  القتل  أي  نعم،   –
انبثقت  الداء.  بهذا  ماتوا  وهو  وأباه  أمه  أن  إذ  بالسرطان،  حتفهم  القوا 
أبيه، ولم يلبث أن تالشى  ش�خصيته ش�به المس�تقلة حينما انحس�ر ظّل 

طويال. ليس  بوقت  أمه  بعد  مريضا 
الممارسة  المرّكبة من  الفكرية  الرحلة  الذي يشغلك بعد هذه  ما   –

والفكرية؟ النقدية 
كما  كبرى،  بأفكار  مش�غوٌل  بأنني  قلت  إن  دقيق  غير  س�أكون   –
كان�ت ذل�ك قب�ل عق�د م�ن الزم�ان أو عقدين. إنما أس�تكمل فراغات 
وبياض�ات ومناط�ق ل�م أتمّك�ن من س�برها وأط�ور عملي على فكرتي 
المركزي�ات الثقافي�ة والس�رديات الت�ي اندمج�ت ف�ي فكرة واحدة منذ 
المتواصلة،  عش�ر س�نوات. بدأت أعمل على ما أس�ميه باالستدراكات 
أقول  أكاد  أف�كاري، وتعميق بعضه�ا، وحذف اآلخر.  تنس�يق  ومؤداه�ا 
النهائية في جّو هادئ من  النقدية بصورتها  بأنن�ي أعم�ل عل�ى مدونت�ي 
بدأت  أيضا  ربما  الكبرى.  بالرهانات  مشغوال  أعد  لم  والتأمل.  التفكير 
التصال�ح م�ع حالت�ي الفكري�ة التي عرفت نفورا من االنس�اق المغلقة، 
فقد شققت  أحدا،  استرض  لم  أنني  وبما  األمر،  أول  يشقيني  ذلك  فكان 
طريق�ا منف�ردا وصعب�ا، واآلن ص�ارت القطيعة جزءا من نظام تفكيري، 
إنها  الواقع والتاريخ والثقافة،  ل�ك أن تق�ول بوج�ود رؤي�ة متبرمة تجاه 
لي�س حال�ة تش�اؤم لكنه�ا حال�ة ع�دم رض�ا، فقد تعذر عل�ي الرضوخ 

الزائفة. الفرضيات  وقبول  الكبرى،  للمسلمات 
المذك�رات واليوميات ومحكيات  تفّك�ر ف�ي ول�وج كتابة  ه�ل   –

السفر؟
 10 ول�دّي   1976 ش�تاء  من�ذ  الش�خصية  يوميات�ي  أس�ّجل   –
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مجّل�دات منه�ا تغط�ي أكث�ر م�ن ثالثين س�نة منها م�ادة خام كبيرة عن 
عن  الكتابة  ميدان  ألج  أن  وقبل  آخر.  بعد  يوما  تزداد  وهي  أس�فاري، 
أكثر وأس�افر وأعيش وأتعرف  أرتحل  أن  يهمن�ي  الجن�س األدب�ي  ه�ذا 
متعة  إنها  والروحي.  الذهني  بالمعنى  الس�فر  تجربة  وأمضغ  وأس�تمتع، 
أما  أسفار،  استعادة  هي  الرحالت  عن  الكتابة  ألن  الكتابة،  متعة  تفوق 
من  فيها  الس�يرية  الكتابة  لكن  الحقيقي،  الجوهر  فهي  نفس�ها  األس�فار 
التعليمي.  الهدف  ذات  والفكرية  النقدية  الكتابة  غير  المحسوبة  الحرية 
2005 من صياغة س�يرتي الذاتية في مخطوط  وكن�ت انتهي�ت ف�ي ع�ام 
أقرر  أكثر من م�رة، ولم  تنقيح�ه  يق�ارب أل�ف صفح�ة، وأع�دت  كبي�ر 
بع�د دفع�ه للنش�ر، كم�ا أن ل�دي مدون�ات كبيرة من األس�فار، ويمكن 
كثيرا  الس�رد  موس�وعة  في  ش�غلت  إذ  االرتحال،  أدب  في  منها  اإلفادة 
في  اإلسالم  دار  خارج  العربية  الرحالت  من  كثيرا  ونشرت  باالرتحال. 

المسلمين". أعين  في  الوسطى  القرون  "عالم  كتابي 
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 منعوا عنا المرويات السردية
فتوّهمنا بأننا أمة شعرية

حوار: كرم نعمة(*)

الحادي  القرن  تدخل  أن  تستطيع  العربية  الرواية  أن  تعتقد  هل   –
بها. الخاصة  هويتها  تحمل  وهي  والعشرين 

ففي  الحديث،  العربي  األدب  في  المهمة  الظواهر  من  الرواية   –
الرئيس  غض�ون مائ�ة وخمس�ين عام�ا تمكنت من االس�تئثار باالهتمام 
والسياسية  والثقافية  االجتماعية  المشكالت  وتمثيل  العربية،  الثقافة  في 
القصير  العربية في عمرها  الرواي�ة  التي ش�هدتها  فالتط�ورات  والديني�ة، 
ه�ذا بالغ�ة األهمي�ة، وبم�ا أن الن�وع الروائي جديد في األدب العالمي 
النوعية  الخصائص  اكتمال  الحدي�ث عن  فإن  بأجمع�ه وأدبن�ا تحدي�دا، 
للرواي�ة س�ابق ألوان�ه، فالن�وع الروائ�ي يتط�ور ويض�اف إلي�ه كثير من 
نهائية  الحدي�ث ع�ن معايير  الفني�ة، ويصع�ب  الخصائ�ص واألس�اليب 
كان  إذ  فيما  معرفة  إلى  يهدف  الس�ؤال  كان  وإذا  الروائي.  الس�رد  في 
لصيقة  ألنها  نعم  هو  فالجواب  بها،  خاص  عربي  ملمح  العربية  للرواية 

تمثلها. التي  بالمرجعيات 
أدبية؟ ظاهرة  أخطر  الرواية  تكون  كيف   –

استطاع  الكتابة  من  النوع  هذا  يلي:  ما  أدبية  ظاهرة  بأخطر  أعني   –
العربي.  أدبنا  تاريخ  في  عليها  أعثر  لم  نادرة  بطريقة  باالهتمام  يستأثر  أن 

لندن. الزمان،  جريدة   (*)
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الداخلية  التواترات  واس�تنباط  االستكش�اف  على  قدرة  األكثر  وأصبح 
النقاد العرب إلى  النف�س اإلنس�انية وف�ي واقعه االجتماع�ي. أدعو  ف�ي 
بكرا،  زالت  ما  ألنها  المهمة  األدبية  الظاهرة  هذه  معالجة  إلى  االلتفات 
تقوم  التي  بالمرجعيات  وربطها  تضاعيفها،  في  يتوغلوا  لم  النقاد  وعلى 
بتمثيلها من جهة، واستنباط خصائصها السردية من جهة ثانية، ثم تأويل 
العربي  المخيال  مّثلت  التي  الكبرى  المرويات  الكبرى، فهي من  داللتها 

الشعر. مثله  مما  أكثر  المعاصر 
ونقاد؟ نقد  أزمة  لدينا  يوجد  أنه  ضمنا  ذلك  من  أتقصد   –

النقد نخلط  النقد فحينما نتكلم عن  ينبغي أوال أن نحدد وظيفة   –
لما  الس�ريعة  الصحافية  التغطية  هي  األولى  مختلفتين،  ممارس�تين  بين 
ينشر من نصوص سردية في هذا البلد أو ذاك، وهذه وظيفة ليست نقدية 
بل أنها وظيفة إشهار غاياتها لفت االنتباه إلى النصوص الجديدة وإقامة 
اعتبره  الذي  التحليلي  النقد  لها. والثانية: هي  المتلقين  بينهما وبين  صلة 
النصوص  خصائص  تس�تنبط  التي  النقدية  للممارس�ة  الحقيقي  الجوهر 
هذا  المرجعيات،  تلك  إمدادات  شتى  في  بمرجعياتها  وتربطها  السردية، 
نقاد  لدينا  هذا  ضوء  وفي  األدبية.  الظواهر  إليه  تحتاج  الذي  النقد  هو 
أنه  الصحيح  من  ليس  ولكن  بالرواية.  االهتمام  من  كبيرا  شوطا  قطعوا 

غدا. يحللها  أن  الناقد  على  ينبغي  اليوم  رواية  تصدر  حينما 
اليوم؟ العربية  الرواية  في  األساسية  السردية  العناصر  ما   –

عناصر  بين  التميز  ينبغي  الس�رديات  بدراس�ة  للمعنيين  بالنس�بة   –
العناصر  أن  حيث  الروائي  الخطاب  مكونات  وبين  للرواية،  الفني  البناء 
الرواي�ة ه�ي: الح�دث،  الفن�ي ف�ي كل س�رد بم�ا في�ه  للبن�اء  المكون�ة 
والش�خصية، والزم�ان، والم�كان. أم�ا الخط�اب الروائ�ي فيترك�ب من 
السردي.  الخطاب  لب  تشكل  التي  الحكاية  وهو  المروي،  ثم  الراوي، 
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نتحدث  وحينما  الروائي.  النص  داخل  السرد  يتلّقى  الذي  له  والمروى 
فإنما  الخطاب  نتحدث عن  نتحدث عن عناصر وحينما  الفني  البناء  عن 
ضمن  يدرس  أن  يمكن  روائي  نص  وكل  سردية.  مكونات  عن  نتحدث 
الداللة.  ومستوى  البناء،  ومستوى  األسلوب،  مستوى  مستويات:  ثالثة 
اإلنجازات  من  هذا  كل  المستويات.  هذه  دراسة  بين  الخلط  يحّبذ  وال 
العالم  مستوى  على  سواء  الرواية  مجال  في  الحديث  النقد  قدمها  التي 

العربي. المستوى  على  أو 
التقليدي،  النمط  عن  تخرج  لم  العربية  الرواية  في  المرأة  صورة   –
الروائيين  أن  أم  الحياة  في  الحقيقي  دورها  تأخذ  لم  المرأة  أن  تعتقد  هل 

المجتمع؟ في  الحقيقي  دورها  يعكسوا  لم  العرب 
موقع  أي  الرواية،  في  عنه  الواقع  في  المرأة  موقع  يختلف  ال   –
الم�رأة كونه�ا فاع�ال أم منفع�ال داخل نصوص الس�ردية. صورة المرأة 
إغوائي�ة وش�بقية وعاطفي�ة، وبم�ا أن ثقافتن�ا ذكوري�ة ف�ي غالبه�ا، فمن 
الطبيع�ي أن تخت�زل ص�ورة الم�رأة ف�ي الرواي�ة العربية. م�ا زال الذكر 
ه�و المرك�ز والم�رأة ه�ي الهام�ش، وينبغ�ي زحزح�ة ذل�ك. ل�و تجّرأ 
النق�د وق�ام بعملي�ة تحلي�ل دقيقة لس�اعد في إع�ادة التوازن بين المرأة 
وبوصفهما  الروائية  النصوص  في  متخيلين  مكونين  بوصفهما  والرجل 
المرأة  بين  توازن  يحدث  لم  إذا  االجتماعي.  الواقع  في  بشريين  كائنين 
بينهما  توازن  الحديث عن  الواق�ع االجتماع�ي فال يمكن  ف�ي  والرج�ل 
ف�ي النص�وص الس�ردية، عل�ى الرغ�م من أني لس�ت م�ن دعاة التناظر 
عالقات  وهناك  اختالف  فهناك  الواقع،  وعالم  السرد  عالم  بين  القسرى 
الروايات  في  سواء  العربية  المرأة  ومرجعياتها.  النصوص  بين  متكسرة 
وتلبي  مركز  حول  تدور  زالت  ما  النساء  تكتبها  أو  الرجل  يكتبها  التي 
الداللي  النظام  المركز في  الفاعلة وهي  ب�دل أن تك�ون ه�ي  رغب�ة م�ا، 
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عن  المش�روعية  نزع  في  النس�وية  الرواية  تس�هم  ربما  الروائي.  للنص 
الخاطئة. الحالة  هذه 

"المركزية  كتابك  ففي  الفكري،  الجانب  إلى  ننتقل  دعنا  حسنا،   –
بعض  أبقيت  أنك  ترى  أال  والمغايرة،  االختالف  فكرة  عمقت  الغربية" 
ولست  جهة،  من  "اآلخر"  مع  التطابق  مع  لست  فأنت  معلقة،  األسئلة 
الممارس�ة  أن  وترى  أخرى،  جهة  من  بنفس�ها  المعتصمة  "الذات"  مع 
النقدي�ة الحقيقي�ة ال تؤم�ن بتغلي�ب مرجعية على أخرى، ألس�ت بذلك 
"المطابقة"  معضلة  من  كل  إلى  االختيار  في  "الحيرة"  معضلة  تضيف 

"االختالف"؟ ومعضلة 
اآلخ�ر  م�ع  للتطاب�ق  بدي�ال  بوصفه�ا  "االخت�الف"  فك�رة  إن   –
األصل  في  جاءت  بخرافاتها،  المندغمة  و"الذات"  ذاته  على  المتمركز 
العربية  الثقافة  لمعطيات  النقدي  المنظور  تعتمد  التي  المراجعة  بسبب 
الحال.  واقع  يفرضه  أمر  اآلخر  ونقد  الذات  نقد  فإن  ثم  ومن  الحديثة، 
عقدة  نش�أت  منها  عقدة  حّل  جرى  فكلما  جدا،  معقدة  إش�كالية  هذه 
العربية  الثقافة  واقع  بين  العالقة  تنظيم  إعادة  النقد  يريد  ولهذا  أخرى، 
وبي�ن المرجعي�ات الت�ي تتص�ل بها على أس�س حواري�ة وتواصلية، ال 
النقد  التفكي�ر فيها على قاعدة من  تك�ون المعرف�ة مفي�دة إال إذا ج�رى 
الجذري الذي ال يدخر وسيلة تحليل وتفكيك إال ويجعلها في خدمته، 
ناحية  ومن  والتبعية،  اإلذعان  مفاهيم  سيطرة  عن  بعيدا  بها  واالشتغال 

األنا. وتقديس  الذاتية  الطهرانية  أحاسيس  عن  بعيدا  ثانية 
بمعناه�ا المعرفي هي التي تجعل  "العب�رة"  م�ن ناحيت�ي أج�د أن 
صلة  له  ما  كل  فيه  نبخس  تطابقا  يكفينا  إذ  مشروعا.  االختالف  سؤال 
"اآلخر"  إلى  أو  "الماضي"  إلى  شيء  كل  بإرجاع  الغريب  فالولع  بنا، 
العالقة  ترتيب  بإعادة  التعارض  بد من حل هذا  واقعنا ممزقا، وال  جعل 
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وهذا  والمكان.  الزمان  في  الخارجية  المؤثرات  مع  وصالته  الواقع  مع 
بالخيار  إنما  "العبرة"  ب�  يتصل  ال  فهو  "االختالف"  ب�  عليه  اصطلح  ما 
الح�ال أكث�ر م�ا نرغب نح�ن فيه رغبة  ال�ذي يفرض�ه واق�ع  المنهج�ي 

محضة.
– تطم�ح أن تس�هم كتب�ك ف�ي فت�ح أف�ق االخت�الف م�ع اآلخ�ر 
مفاهيم  عصرنا  في  تثار  المستوى  نفس  وعلى  المطابقة،  واقع  متجاوزا 
تتخلص  أن  دون  و"التغريب"  الثقافي"  "الغزو  جانب  وفي  "العولمة" 
كيف  العولمة،  سيطرة  أو  االختالف  أمل  بين  فما  السياسية،  أدلجتها  من 

المستقبل؟ تتأمل 
فإن  "العولمة"  في عصر  "المطابقة"  ثقافة  بترّسم خطى  أنه  أرى   –
"االختالف"  فإن  بعد عين، ولهذا  أثرا  العربية ستتالشى، وتصبح  الثقافة 
تشكيل  على  قادرة  يجعلها  بحيث  وموّجها،  منّشطا  أمامها  األفق  سيفتح 
ذاك،  أو  المؤثر  لهذا  استجابة  وليس  حقيقية  حاجات  عن  للتعبير  ذاتها 
رفع�ت دع�وى الهوتي�ة مؤداه�ا توحي�د المفاهيم  ذل�ك أن "العولم�ة" 
البشر، ومن  لتكون خيارا لجميع  والقيم وتعميمها  والرؤى  والتصورات 
في  س�تقع  الثقافية  بالخصوصيات  تعترف  ال  "عولمة"  أن  أجد  ناحيتي 
الكبرى  العقائد  فيه  سقطت  عما  تختلف  ال  الهيمنة  أخطاء  من  سلسلة 
واإلمبراطوري�ات الش�مولية، ذل�ك أن ف�رض رؤي�ة واحدة على العالم 
عرقيا  متنوعة  البش�رية  الجماعات  عليه،  هو  الذي  التنوع  مع  يتعارض 
وديني�ا وثقافي�ا، ويتع�ذر إع�ادة إنتاجها بمقياس واحد، التنوع المدهش 
حاجة ضرورية لبني البشر، لكن ال يجوز أن يكون ذلك ذريعة للخالف 

لالختالف. سبب  هو  إنما 
ي�ؤدي رص�د مس�ار العولم�ة إل�ى مخ�اوف عام�ة، وبخاصة عند 
فالعولمة تؤدي  الثقافي،  العمق  تأخ�ذ نصيبها من  ل�م  الت�ي  الجماع�ات 
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الثقافات  وسيادة  الجماعة،  لهوية  الحالة  القومية  الثقافات  انحسار  إلى 
يقود  وذلك  الموروثة،  معانيها  من  الهويات  تجرد  التي  للقارات  العابرة 
المعبرة عن  المنظورات  فتتراجع أهمية  المرجعيات األصلية،  انهيار  إلى 
س�لم مح�دد للقي�م، األم�ر ال�ذي يجعل األم�ن الثقافي في مهب ريح، 
مرجعيات  لها  مفاهيم  بسبب شيوع  واالجتماعي  الذهني  التوازن  فيختل 
الحراك  فيتفجر  مختلفة،  ثقافية  انساق  تداخل  إلى  يقود  ما  وهو  غريبة، 
ذلك  ويرافق  البطريركية،  البنيات  ذات  المجتمعات  وتتفتت  االجتماعي 
ح�االت االنكف�اء عل�ى ال�ذات، وانطواء على المعتقد، وظهور نزعات 
الغربية،  للمركزية  ترويجا  العولمة  أن تكون  المقاومة، ويخشى  التأصيل 

وجوهها. من  مستحدث  وجه  هي  أو 
والثقافية  والدينية  العرقية  الصراعات  من  كثيرا  أفسر  ناحيتي  ومن 
انتماءي�ن لمفهومين مختلفين في وقت واحد،  بين  تع�ارض  أنه�ا  عل�ى 
األم�ر ال�ذي ي�ؤدي إل�ى تم�زق ال�ذات بين أقطاب متض�ادة، وهذا هو 
العالم  الموجودة في  التوترات والتش�نجات  إل�ى  ي�ؤدي  ال�ذي  الس�بب 
المعاص�ر، وبخاص�ة ف�ي عالمن�ا العربي واإلس�المي. ل�و جرى تطوير 
تفج�رت  لم�ا  العولم�ة،  وم�ن  الغربي�ة،  المركزي�ة  م�ن  نق�دي  موق�ف 
المرّوعة، فنحن نعيش ردود فعل متواصلة،  الص�ورة  به�ذه  الصراع�ات 
فأما نقوم بمحاكاة غيرنا محاكاة تامة وهو هنا الغرب، أو نعتصم بذواتنا 
وننقطع عن حركة الحياة المعاصرة، وفي الحالين إنما نتطابق بأسلوبين 
اصطلح  ما  أو  الس�اكنة"  "الحركة  من  نوع  في  يجعلنا  وهذا  مختلفين، 
أي ع�دم الق�درة عل�ى التقدم وال  علي�ه المعتزل�ة ب�� "حرك�ة اعتم�اد". 

نفسه. المكان  في  البقاء  وال  الرجوع 
بداية تسعينيات  أنجزته في  الذي  الدولة  لنيل دكتوراه  في بحثك   –
وتأويال.  استنطاقا  فيه  المحّرم ويبحث  يتناول  العشرين كنت كمن  القرن 
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ه�اّل عرفتن�ا باألف�كار األساس�ية الت�ي توصل�ت إليها؟ ولم�اذا ُأدرجت 
ولماذا  التساؤل؟  باب  تحت  اندراجها  من  أكثر  المساءلة  تحت  النتائج 
وجرى  العراق،  في  بحثك  نشر  وُمنع  الرفض،  من  بكثير  أفكارك  قوبلت 

1992؟ عام  في  بيروت  في  نشر  حينما  كبير  جدل  بصدده 
روايتها  لم يحن وقت  بأنه  لنفسي  أقول  دائما  كنت  "قصة"  هذه   –
الذي يمارسه األوصياء  بعد، فهي في جانب كبير منها تتصل باالستبعاد 
الفكري�ة واإلبداعية  الظواهر  الذي�ن يعاينون  الثقاف�ة ض�د أولئ�ك  عل�ى 
بمنظ�ورات الص�دام بي�ن المتط�ورات النقدي�ة، ف�كل منظ�ور معّبر عن 
ف�ي الثقافة العربية  نس�ق فك�ري، وحينم�ا اخت�رت "الظاهرة الس�ردية"، 
القديمة، بوصفها إحدى معطيات تلك الثقافة إلى جوار التعبير الشعري 
الس�ردية لألنواع  األنظمة  أبح�ث ع�ن  وأن�ا  الع�ام، وج�دت  والفك�ري 
بالمرجعيات  متصلة  األنظمة  تلك  بأن  القديم  العربي  السرد  في  الكبرى 
والتلقي  فاإلرسال  شفاهية،  محاضن  في  تشكلت  وأنها  والثقافية  الدينية 
اال  التدوين  يلعب  ولم  المجاالت،  كل  في  شفاهية  آللية  خاضعا  كان 
انتزعت  الشفاهية  أن  إلى  ذلك  وأرجعت  شفاهي،  هو  ما  تسجيل  دور 
مقدسة  ممارسة  أصبحت  فقد  ثم  ومن  دينية،  أصول  على  بناء  شرعيتها 
"اإلس�ناد"  أن  مثال  ذلك  من  لها.  داعمة  دينية  أصوالً  لها  زّورت  ألنها 
يعام�ل ف�ي الثقاف�ة العربي�ة القديم�ة كجزء من الدين، وهو في الحقيقة 
العالقة  فإن  وهكذا  واألحاديث،  األخبار  إلى  موصلة  وس�يلة  إال  ليس 
ال�راوي والم�روي والم�روى علي�ه ف�ي علوم الحدي�ث هي ذاتها  بي�ن 
الت�ي تجّل�ت ف�ي المرويات الس�ردية. وعل�ى هذا أقمت تصوري على 
تجّلى  ما  وهو  الديني  بالتصور  المدعم  الشفاهي  التراسل  سيادة  أساس 
شاقا،  األصول  استنطاق  وكان  السردية،  المرويات  في  أشكاله  بأفضل 
بل وسياج  المقّدس،  أنها تخترق سياج  للكثيرين  مناقشات بدت  تخللته 
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الثقاف�ة الحريص�ة عل�ى ص�ون ذلك المقدس، وهو اس�تنطاق كان يريد 
السائدة. الثقافية  التصورات  مع  اشتبك  ولكنه  أخرى،  نتائج  استخالص 

تمّثل طموحي في تنزيل الظاهرة السردية ضمن سياقاتها األصلية، 
وبخاصة الدينية التي كانت المركز الموجه لمعظم األفكار عند القدماء، 
وه�ذا قادن�ي إل�ى كش�ف األصول الش�فاهية للثقاف�ة العربية، ومحاولة 
التقالي�د ي�رون أن ه�ذا األمر  النتيج�ة جعل�ت حم�اة  تفكيكه�ا، وه�ذه 
بالبدائية في محاولة  الثقافة ووصمها  إل�ى تدمي�ر تلك  بمجمل�ه يه�دف 
ذلك  كل  إلى  منهم  نفر  وذهب  والبدائية،  الشفاهية  بين  للربط  متعسفة 
واألخالقية،  واألدبية  الدينية  بوجوهه  العربي  للفكر  بالغة  إساءة  يشكل 
مناظرة  فكانت  البحث  مناقش�ة  في  س�اعات  س�ت  مدة  دفاعي  واس�تمر 
شديدة التعقيد واإلثارة، وأعقبها التباس أشد تعقيدا حينما جرى تحقيق 
إذ  ذلك،  كل  حول  العراقية  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  في 
إليها األطروح�ة. وحينما قدمت  الت�ي توصلت  النتائ�ج  ل�م يق�ع قب�ول 
البح�ث للطب�ع أحي�ل إل�ى ع�دة خبراء وانتهى األمر بعد أكثر من س�نة 
ذلك  وراء  وكان  األوقاف.  وزارة  من  دينية  فتوى  بش�به  نش�ره  منع  إلى 
التي  الحقبة  تل�ك  العراق خالل  النافذي�ن في  الس�لطة  نف�ر م�ن مثقف�ي 
الذي  األمر  الحريات،  ضروب  وكافة  الرأي،  على  مفرطا  تضييقا  عرفت 
"السردية العربية".  جعلني أنشر البحث كامال في بيروت كما هو بعنوان 
وسرعان ما أصبح الكتاب مرجعا أساسيا في الدراسات السردية. وعلى 
كبيرة،  صعاب  وس�ط  طريقه  ش�ق  العربية"،  "الس�ردية  فكتاب  العموم 
وم�ا زال إل�ى اآلن يصط�دم ببع�ض الكت�ل الصم�اء، الكتل التي تغلب 

الحوار. على  السجال 
تأسيسا على ذلك يبدو وكأنك تؤسس لخصوصية نقدية تبحث   –
ه�ل لن�ا أن نع�رف مس�وغات اهتمامك  ف�ي مكام�ن "الس�رد العرب�ي". 
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األمر؟ بهذا  العميق 
يع�ود ذل�ك إل�ى مالحظ�ة تخ�ص الممارس�ة النقدي�ة العربي�ة   –
يخص  ما  في  العربي  بالس�رد  تعنى  التي  المداخل  غياب  تكش�ف  التي 
تقنياته وأساليبه، فمبحث السرديات كان غائبا إلى مطلع ثمانينات القرن 
العشرين، وسرعان ما تجرد لدراسته نخبة من النقاد العرب بحيث أصبح 
يمارى  وال  العربي،  النقد  في  الجدية  الموضوعات  مقدمة  في  اآلن  يعد 
والحديث  القديم  العربي  الس�رد  ش�ملت  التي  التحليالت  أن  في  أحد 
وعليك  المنهجي،  وانضباطها  لدقتها  نظرا  واضح  باهتمام  استأثرت  قد 
الس�ردية  الدراس�ات  كانت  الثمانينات  منتصف  إلى  حتى  أنه  تعرف  أن 
الش�ائع،  هو  التقليدي  الدرس  وكان  الجامعات،  في  بها  مس�موح  غير 
وه�و ن�وع م�ن تاري�خ األدب النث�ري، وكان هنالك تغييب واضح لكل 
كاملة  أجيال  فيها  تخرجت  درجة  إلى  القديم  العربي  بالسرد  يتصل  ما 
هو  والحال  شعر،  أمة  العرب  أن  يعتقدون  وهم  العرب  الجامعيين  من 
التمثيلية،  وظائفها  في  الشعرية  تفوق  السردية  فالمرويات  ذلك،  عكس 
التي  وهي  – اإلس�المي،  العربي  المخيال  مالمح  رس�م  على  وقدرتها 
مّثلت البنيات الذهنية والنفسية واالجتماعية والذوقية عند العرب خالل 
خالل  من  الحديث  العصر  في  نفس�ه  الدور  ولعبت  الوس�طى،  القرون 
الرواية والقصة القصيرة، وكل هذا فرض أمر االهتمام بها بحثا وتحليال 

واستنطاقا.
الجامعي،  الدرس  في  السرديات  إلدخال  استثنائي  جهد  بذل  وقد 
بذلك،  ينجحوا  أن  قبل  باهظا  ثمنا  الموضوعات  بهذه  المهتمون  ودفع 
الثقافي  الوسط  في  إنما  الجامعات  في  ليس  جمة  صعوبات  وواجهتهم 
يعود  ذلك  وسبب  طويلة،  سنوات  مرور  بعد  إال  ذلك  يتقبل  لم  الذي 
ذهني�ة  ذهنيتي�ن  بي�ن  صدام�ا  تش�هد  الحديث�ة  العربي�ة  الثقاف�ة  أن  إل�ى 
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التي  االختالف  وذهنية  هش�ة،  ولكنها  مترس�خة  ذهنية  وهي  المطابقة، 
المطمورات،  في  والبحث  األسئلة  إثارة  وغايتها  والظهور  بالنمو  بدأت 
تغيير  إلى  يفضي  بما  نقدية  معرفية  آفاق  ضمن  العالقات  ترتيب  وإعادة 
الثقافية  باألنظمة  والتشكيك  السائدة  والعقائد  لألفكار  النمطية  البنيات 
وأظن  الجاهزة،  األجوبة  إلى  الحقيقي  السؤال  من  تهرب  التي  الشائعة 

العرب. النقاد  من  كثيرا  راود  الهاجس  هذا  أن 
وأع�زو حال�ة التحدي�ث الت�ي ظه�رت ف�ي النق�د العرب�ي خ�الل 
الس�نوات األخي�رة إل�ى ذل�ك األم�ر، عل�ى أن كل ذل�ك له صلة أيضا 
باهتمامات�ي المباش�رة أص�ال بف�ن الس�رد منذ فترة مبك�رة قارئا ومتابعا 
وكاتب�ا، فض�ال ع�ن أنن�ي قم�ت بتدريس الس�رد القدي�م والحديث في 
الجامع�ة من�ذ بداي�ة حيات�ي األكاديمي�ة، ومن الطبيعي أن تتمخض كل 
األهمية  في  غاية  أراه  الذي  الموضوع  بهذا  اهتمام  عن  األسباب  تلك 
ال  عظمت،  مهما  الفردية  الجهود  فإن  والحال،  العربي،  لألدب  بالنسبة 
ما  بكل  ويرفدها  بحثا،  يش�بعها  مناخ  بش�يوع  إال  معرفية،  قيمة  تكتس�ب 
في  العرب  الباحثين  من  كبيرة  مجموعة  بين  اآلن  وأجدني  جديد،  هو 
الب�الد العربي�ة وه�م يعمق�ون البحث في ميدان الس�رد ويتوصلون  كل 
في  اآلن  تثمر  الصعبة  المحاوالت  تلك  وبدأت  جدا،  مهمة  نتائج  إلى 

موضوع. من  أكثر  وفي  مكان  من  أكثر 
– جم�ع م�ن المبدعي�ن يتم�م الق�ول بأف�دح الكالم، لّما يجد في 
ابتدأت  وألنك  الناقد.  في  المقتولة  اإلبداع  لحياة  استدراك  عملية  النقد 

الكالم؟ هذا  عليك  ينطبق  حدٍّ  أي  فإلى  قاصا 
بش�قيها  األدبية  الكتابات  من  لنمط  الممارس�ين  لبعض  يطيب   –
اإلبداع�ي والنق�دي تراش�ق الته�م المبّس�طة التي تخت�زل فعالية التعبير 
األدب�ي إل�ى ض�رب م�ن المس�اجلة القائم�ة على التفاض�ل، وكان ثمة 
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التعبير األدبي  بين  الس�يادة األدبية. والح�ال، فاالختالف  صراع�ا عل�ى 
في  اختالفا  وليس  الدرجة  في  اختالف  هو  المعرفي،  والتعبير  التخيلي 
الن�وع، عل�ى أن ف�ن الممارس�ة يجد ذات�ه يعمق المهارة والصنعة لدى 
م�ن يم�ارس العملي�ة النقدي�ة، وم�ن ثم فاخت�الف المهارات ال يفضي 
إل�ى تقاط�ع بي�ن الممارس�تين، وف�ي نهاية المطاف فأن�ا أراهما مرآتين 
الشائع  التفكير  هيمنة  تحت  والسقوط  األخرى،  في  منهما  كل  تتراءى 
المبدع  بين  التعارض  يفترض  الذي  هو  والمعاينة  للتدقيق  يفتقر  الذي 
اإلبداعي، وبما  التعبير  النق�دي والمبدع في مج�ال  التعبي�ر  ف�ي مج�ال 
عبر  إال  يظهر  ال  العظيم  األدب  فإن  "القتل"  عن  يتحدث  س�ؤالك  أن 
للحقائق  قتل  المعاني  من  بمعنى  فهو  مباشر،  هو  عما  والعدول  التخفي 
أنني  إنتاجها على وفق سياقات مغايرة، ورغم  المباشرة وهضمها وعادة 
الجوهرية  والفروض  المرتكزات  ناحية  من  واإلبداع  النقد  بين  أميز  ال 
الذات  أمام  يتيح  المباشر  بمعناه  اإلبداع  بأن  أقّر  أنني  شك  فال  العميقة، 
فورانها وتأمالتها واس�تبصاراتها، ألنه ال  للتعبي�ر ع�ن  مس�احة أرح�ب 
بسبب  النقد،  يلزم  فيما  عنها،  المعّبر  الخطاب  وبين  بينها  مسافة  يفترض 
إجراءات�ه الموضوعي�ة، حال�ة م�ن الصرام�ة ووضع مس�افة إجرائية بين 
وهو  – منهجية،  فكرية  رؤية  ذات  معرفية  ممارسة  كونه  وخطابه،  الناقد 
أمر ال يشترط في التعبير األدبي، وفيما يخصني أجد مروري من اإلبداع 
بين  كبيرة  بلذة  متصال  زلت  فما  التصور،  هذا  ضمن  تم  قد  النقد  إلى 
حنينا  يزرع  فترة  في  أحدهما  وتغليب  بينهما،  ميسور  وانتقالي  االثنين، 

للنقد. أصبحت  الغلبة  لكن  اآلخر،  إلى  عذبا 
الفعل  "مالحقة وم�وازاة"  ه�ذا يحيلن�ا إل�ى تس�اؤل ع�ن ع�دم   –
إهمال  من  تذمره  وغالبا  بشكواه  يجهر  فاألخير  اإلبداعي.  للنص  النقدي 
للثاني ومخلصة لألول؟ مفيدة  إبداعية  معادلة  نخلق  أن  لنا  النقد، فكيف 
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أش�رت قب�ل قلي�ل إل�ى العالق�ة بي�ن االثنين، على أن ذلك ال   –
بين  تفاهم  سوء  بعيد  زمن  ومنذ  حدث  وقد  الوظيفة،  في  تمايزا  يلغي 
والنقد،  اإلبداع  بين  فهم  سوء  البعض  يعتبره  ما  إلى  أدى  والمبدع  الناقد 
النص  النق�د ممارس�ة دعائية تق�وم على هامش  ب�أن  الش�ائع  فاالعتق�اد 
األدب�ي، رس�خ م�ع الزم�ن فهم�ا خاطئا لوظيفت�ه، فالنقد ينهض بمهمة 
ونظمها  جمالياتها،  وبيان  بالنصوص،  تتحكم  التي  األنساق  استخالص 
األس�لوبية والبنائي�ة والداللي�ة، وه�و ين�زل النص�وص ضمن س�ياقاتها 
يؤولها،  أن  ذلك  بعد  وله  معينة،  مرجعيات  ضمن  ويس�تنطقها  العامة، 
فالتب�ادل بي�ن الن�ص والنق�د يتم على أرقى درجة من الرفعة واألهمية، 

األساسية. بأسئلته  اآلخر  يغذي  منهما  كال  ألن 
ذات  وهي  السريعة  المتابعات  تخص  إليها  أشرت  التي  الشكوى 
للفت  دعائية  وغايتها  النقد،  مفهوم  ضمن  تندرج  وال  إش�هارية  وظيفة 
يكون  فالنقد  ذلك،  من  أكثر  نحّملها  أن  ينبغي  وال  الكتب،  إلى  االنتباه 
مخلص�ا لنفس�ه حينم�ا يجع�ل م�ن النص األدب�ي موضوعا له، والنص 
النقد  يش�تقها  التي  التفكير  آفاق  ضمن  نفس�ه  يدرج  حينما  ذاته  يحقق 

االثنين. بين  الوظيفة  في  اختالف  ثمة  له، 
قبل  من  اجتماعيا  حتى  وال  تفويضا  أصال  يمنح  لم  الناقد  لكن   –
بين  فاصال  حدا  وضعنا  إذا  النقدية،  مرجعياته  يؤسس  من  فعلى  اآلخر، 
النقدية  والكتابة  الخصوصية  شديد  ذاتيا  وحيا  بوصفها  اإلبداعية  الكتابة 

الوعي؟ مع  متسقا  تحليليا  فعال  بوصفها 
الثقافي واالجتماعي لكل  التفويض  بأن  اقرر أوال  أن  اسمح لي   –
مفكرا،  أو  اجتماعيا  محلال  أو  ناقدا  كان  سواء  أدبي  أو  اجتماعي  فاعل 
يستشعر  الذي  هو  الناقد  ألن  ينتزع  أقول  يمنح،  وال  ينتزع  تفويض  هو 
النقدية، وهذا ال يعني بحثا عن وجاهة ما، ولكن  الحاجة إلى الممارسة 
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التج�اور، وعلى ه�ذا فإن كل فاعل  تنتق�ل بس�بب  الوجاه�ة كالقداس�ة 
إلغائه  على  قادرون  هم  دورا  يمنحوه  أن  اآلخرين  من  ينتظر  ال  حقيقي 
استكشاف  على  القدرة  له  كانت  إذا  نفسه  الدور  يفرض  يريدون.  وقتما 
فعله،  فيه  يمارس  الذي  الوسط  في  للتعبير عن حاجة  ضرورته، وأهميته 
كما  معرفية،  كحاجة  ظهر  النقد  فإن  هنا  ومن  ما،  حالة  لتزييف  وليس 

وتخيلية. وثقافية  نفسية  كحاجة  اإلبداع  ظهر 
المبسط  بمعناه  المشروعية  سؤال  يطرح  الذي  هو  التقليدي  الفكر 
العالم  أن  افتراض  على  تقوم  ذاتها  على  منقسمة  رؤية  من  ينطلق  ألنه 
ثنائي�ات ضدية، لك�ن الظواهر الفكرية والنقدية واإلبداعية  يتك�ون م�ن 
كاألطياف  عدة  وجوه  له  تظهر  التركيب  ش�ديد  موحد  نس�يج  هي  إنما 
ثنائي�ات متض�ادة، وكما ترى فإن  إل�ى  ينبغ�ي اختزاله�ا  المتداخل�ة وال 
األصل  في  ألنه  بالس�ؤال  جاء  الذي  بالتعارض  يعترف  لن  الرأي  هذا 
أدبية  كانت  سواء  التعبير  إشكال  فيها  تتلون  أخرى  منطقة  إلى  يتجاوزه 
ضرورة  إنما  التعبير  حالة  ليس  تفترضها  معينة  لمقتضيات  طبقا  نقدية  أو 

التعبير. ذلك 
من  يخلو  النقدي  جهدك  أن  إلى  يشير  "االتهام"  يشبه  ما  ثمة   –
ت�رد على هذا  العراق�ي، ويمي�ل لغي�ره.. كيف  الن�ص اإلبداع�ي  تن�اول 

القول؟
ه�ذا اته�ام ل�و ص�ح م�ا رددت علي�ه، ألن المش�روع النق�دي   –
اس�تخالص  غايت�ه  الس�ردية،  باألنظم�ة  يعن�ى  وال�ذي  أعم�ل،  ال�ذي 
تغليب  دون  والحديث  القديم  العربي  للسرد  والداللية  البنائية  االنساق 
ومعرفية  منهجية  بضرورة  متصل  الهدف  ألن  الجغرافية،  الخصوصيات 
وهكذا  ودالالته،  وأبنيته  وأساليبه  العربي  السرد  قواعد  استكشاف  تريد 
إلى نصوص تظهر في هذا  ف�إن طبيع�ة عمل�ي تح�ول دون االنص�راف 
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البل�د أو ذاك، ورغ�م ه�ذا، فل�م أس�تطع أن أتجن�ب اهتمامي المباش�ر 
بالنص�وص الروائي�ة والقصصي�ة العراقي�ة، فكتاب�ي األول ع�ن الرواي�ة 
واتساع  الزمن  مرور  ومع  العراقية،  والرواية  القصة  عن  والثاني  العراقية 
جزءا  العراقية  النصوص  أصبحت  العربي"  السرد  "موسوعة  في  عملي 
والقصاصين  الروائيين  معظم  عن  كتبت  وقد  العام،  االهتمام  في  اندرج 
العراقيي�ن مث�ل غائ�ب طعم�ة فرمان، وف�ؤاد التكرلي، ومحمد خضير، 
خلف،  وأحمد  الدليمي،  ولطفية  القيس�ي،  وجليل  جنداري،  ومحمود 
وعلي  الربيعي،  وعبد الرحمن  العبادي،  وغازي  الركابي،  وعبد الخالق 
مطر،  وس�ليم  الش�وك،  وعلي  ممدوح،  وعاليه  جي،  كجه  وأنعام  بدر، 
ألن  تغضبني  ال  التهمة  هذه  فإن  ولهذا  كثير،  وغيرهم  عبد الله،  وابتسام 
النص  أن  أقول  حينما  سرا  أذيع  وال  وممتنعة،  صحيحة،  غير  مستنداتها 
يجعلني  الذي  الوحيد  وهو  علّي،  نفسه  يفرض  الذي  الوحيد  هو  األدبي 
أتفاعل معه تفاعال نقديا، ولم أشعر في يوم ما أنني انجّر إلى ما يخالف 
فأسعى  باستفزازها،  وجيد  جديد  نص  كل  يقوم  التي  النقدية  تصوراتي 
إبداعية  وثائق  أجد  وال  دائما،  يغيبون  الكتاب  أصدقائي  كان  لتعميقها، 

نصوصهم. إال  معها  أتعامل 
منذ مطلع التسعينيات وأنت على تماس مباشر بالمشهد الثقافي   –
الس�ؤال عن خصوصية  العرب�ي، وه�و م�ا يدفعن�ا لتكرار  المغ�رب  ف�ي 
المش�رقي،  المتميز أصال من الخطاب  المغ�رب  النق�دي ف�ي  الخط�اب 
المحلي، وهل فعال يقوم  الخطاب مع نصه  يتعام�ل ه�ذا  فإل�ى أي ح�د 

العربي؟ واقعة  على  الغربية  المرجعيات  بعكس 
– س�ؤالك يش�ير إل�ى تماي�ز بي�ن الخطابي�ن النقديي�ن المش�رقي 
المؤثرات  االعتبار  في  آخذا  اختالفا،  وليس  تنوعا  أراه  الذي  والمغربي، 
الفرانكفوني�ة ف�ي الخط�اب المغربي، واالنجلوساكس�ونية في الخطاب 
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المش�رقي، وعل�ى العم�وم فالحرك�ة النقدي�ة في المغرب على غاية في 
األهمي�ة، وق�د تخّلص�ت إل�ى ح�د كبي�ر من حالة الدهش�ة بالمؤثرات 
البداية حصل  الفرنس�ية. وب�دأت تق�دم نم�اذج لها أهمي�ة خاصة، وفي 
األم�ر الطري�ف اآلت�ي: تطبيق متعس�ف آللي�ات منهجية أنتجتها الثقافة 
في  النقاد  من  كثير  مارسه  ما  وهو  مشرقية،  أدبية  نصوص  على  الفرنسية 
المنهجية  المؤثرات  تمثل  إلى  ثانية  مرحلة  في  انتقلوا  لكنهم  بداياتهم، 
المغربية  التجربة  على  أعّول  مغاربية.  نصوص  تحليل  في  منها  واإلفادة 
إلعطاء  يسعى  مدني  شبه  مجتمع  ضمن  تترتب  ألنها  والفكر  النقد  في 
األيديولوجيات  عن  بعيدا  المستقل  دورها  والثقافية  الجامعية  المؤسسة 

المشرق. في  يحتذى  لو  أتمنى  أمر  وهو  الجاهزة، 
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 كلما انغلقنا على ذواتنا 
ازددنا جهال بها وباآلخرين

حوار: اأحمد خليل(*)

الثقافية  المركزيات  موضوع  في  الفكرية  كتبك  على  يّطلع  مْن   –
الباحث س�مير أمين، ما  التق�ارب بي�ن منهجك ومنهج  ي�رى نوع�ا م�ن 

القول؟ هذا  على  تعليقك 
– صلتي بسمير أمين صلة جوهرية ومتينة كونه من أهم المفكرين 
انصّب  المركز واألطراف، ولكن اهتمامه  الذين عالجوا فكرة  العالم  في 
يترتب  على الجانب االقتصادي، أو بمعنى أدق باالقتصاد السياسي وما 
عليه من عالقات تبعية بين الغرب االستعماري والعالم. ومن المؤسف 
هذا  تمنح  فلم  لهم،  تصغي  وال  بمفكريها،  تحتفي  ال  العربية  ثقافتنا  أن 
مهمة،  بحوث  في  عمره  سلخ  وقد  به  تليق  التي  المكانة  المهم  المفكر 
2005 وأنا في  وأدوار وظيفي�ة كبي�رة. وكن�ت ق�رأت خ�الل صيف عام 
الصراعات  من  قرن  نصف  تكّثف  سيرة  وهي  الفكرية،  سيرته  بريطانيا 
بارع لواقع  اقتصادي  والنزاع�ات، اآلم�ال والطموح�ات، وفيه�ا تحليل 

العشرين. القرن  خالل  العالم 
تحلي�ل المركزي�ة األوروبي�ة أس�هم ب�ه كثي�ر م�ن المفكري�ن ف�ي 
على  يعمل  مثلي  لش�خص  الطبيعي  ومن  أمين،  س�مير  ومنهم  العالم، 
تكون  أن  والمركزية اإلسالمية،  الغربية  المركزية  ومنها  المركزيات،  نقد 

دمشق. الثورة،  جريدة   (*)
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أف�كار أمي�ن إح�دى المرجعي�ات التي ينبغي أن أتعرف إليها، وأتأملها، 
وأس�تفيد منه�ا، فالمفك�ر ه�و من يش�هر مص�ادره، ويعلن عنها، وليس 
عما  مختلفة  الفكري  عملي  طبيعة  لكن  وينكرها.  ويخفيها  يطمسها  من 
المركزية  في  تشكلت  الذي  المسار  رسم  تقّصدت  فأنا  أمين،  به  شغل 
صاف  غرب  إنتاج  إعادة  كيفية  وفي  الفلسفية،  بالمتون  فشغلت  الغربية، 

التاريخ. لفلسفة  اطرادية  رؤية  على  بناء  ومتفوق 
التي  الفكرة  على  تحيل  األصوليات  عن  فكرتك  بأن  أيضا  أجد   –

األصوليات؟ بصراع  قال  والذي  علي"  "طارق  عليها  عمل 
آخر  وهو  الدوحة،  إلى  ودعوته  لندن،  في  علي  بطارق  التقيت   –
التروتس�كين الكب�ار، وتق�وم نظريت�ه عل�ى قاع�دة أن الصراع ليس بين 
الحض�ارات ب�ل ه�و بي�ن األصوليات، فالحض�ارات تتكامل وتتفاعل، 
ولك�ن كل حض�ارة تتول�د فيه�ا نزعة أصولي�ة، هذه النزعات األصولية 
وهو  "صدام األصوليات"  كتاب عنوانه  تتصادم، ولطارق علي  التي  هي 
الحضارات"  "صدام  ب�  القائلة  "هنتنجتون"  ألطروحة  مضاد  نقد  أوسع 
وأغل�ب م�ن عم�ل عل�ى فك�رة المركزيات المتنازع�ة في العالم، مثل: 
الحس�بان  ف�ي  أخ�ذوا  عل�ي،  وط�ارق  س�عيد،  وإدوارد  أمي�ن،  س�مير 
اآلن  يندرجون  وهم  بالدهم،  في  عاش�وها  التي  االس�تعمارية  الخلفية 
الناقدين  أحد  علي  طارق  أن  وأعتقد  االس�تعمار،  بعد  ما  حقبة  ضمن 
التي يعمل فيها،  المهمي�ن ف�ي ه�ذا المج�ال، لكنني بعي�د عن المنطقة 
من  انبثقت  التي  المعاصرة  الدينية  الراديكالية  الحركات  عن  يكتب  فهو 
عم�ق الحض�ارات، فيم�ا أعم�ل أنا على تحليل الخطابات التي تفرزها 
إلى  مقتربه،  عن  مختلف  فمقتربي  لها،  الحاضنة  والظروف  المركزيات، 
الحركات  وينقد  الماركس�ي،  السياس�ي  النش�اط  في  منخرط  فهو  ذلك 
أحلل  أنا  فيما  البشري،  للتطور  معيقة  باعتبارها  المنظور  هذا  من  الدينية 
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إلى  وأتطلع  فيها،  التعصب  بؤر  وأفضح  بالتمركز،  الخاصة  الخطابات 
مفعولها. إبطال 

هي  آخرون  عليها  عمل  والتي  عليها  تعمل  التي  األصولية  هل   –
الذات؟ على  االنغالق  أم  لآلخر  العداء 

– لك�ي نض�ع األم�ور ف�ي نصابه�ا، ينبغ�ي التميي�ز بي�ن التعصب 
إلى ثقافة،  ينتمي اإلنسان  الطبيعي والتعصب األيديولوجي، فال ضرر أن 
المناس�ب  الغطاء  هي  المواطنة  أن  أرى  كنت  وإن  عقيدة،  أو  عرق،  أو 
المنتمي اإلعالء  انتماء. يبدأ االنزالق نحو الخطأ حينما يتقّصد هذا  ألي 
أعلى  مرتبة  في  فيضعه  العرقي،  أو  الطائفي  أو  الديني  انتمائه  شأن  من 
التعصب  ينتقل  هنا  المتفوق.  بمظهر  يظهر  أن  بهدف  اآلخرين  مرتبة  من 
أمر  يقع  حيث  األيديولوجية  الهوس�ية  الدرجة  إلى  الطبيعية  الدرجة  من 

الصواب. مطلق  وسرد  مغلقة  بأيديولوجية  األعمى  اإليمان  تكريس 
ال�ذات،  عل�ى  االنغ�الق  بس�بب  التف�ّوق  توه�م  المركزي�ة  تعن�ي 
اآلخرين،  موقع  يعرف  لم  إن  فيه  هو  الذي  الموقع  يعرف  ال  فاإلنسان 
في  تقبع  المتوترة  القضية  باآلخرين. هذه  يعترف  لم  إن  نفسه  يعرف  وال 
على  انغلقنا  كلما  والزحزحة،  التفكيك  من  نوعا  وتحتاج  ثقافتنا،  صلب 
فيه  تتشارك  الذي  العالم  بها وباآلخرين، وال يستطيع  ازددنا جهال  ذواتنا 
أسباب  تنتج  مركزيات  في  نفسه  يحبس  أن  في  والحضارات  الثقافات 

والمجتمعات. الشعوب  بين  العداء 
كوامن  اس�تنفار  وراء  الس�بب  هي  الغربية  المركزية  هل  برأيك   –

األخرى؟ الثقافية  المركزيات  لدى  المرضي  التعصب 
به  التاري�خ آخ�ذة بس�رد عارم يؤمن  المركزي�ات تتعاق�ب عب�ر   –
أتباعه�ا، وين�در أن تت�وازى، فقب�ل المركزية األوروبية، كانت المركزية 
ضد  عنيفة  فعل  ردود  نعيش  حاليا  ولكننا  الرومانية،  وقبلها  اإلسالمية، 
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قبل  من  وكانت  االستعمارية،  بالتجربة  التصقت  التي  الغربية  المركزية 
الحرب،  ودار  اإلسالم  دار  إلى  العالم  اختزلت  قد  اإلسالمية  المركزية 
طوال  المسلمين،  غالبية  بأن  كشفت  اإلسالمية"  "المركزية  كتابي  وفي 
العال�م، ومركز  يعتق�دون أن اإلس�الم مرك�ز  الوس�طى، كان�وا  الق�رون 
خالص  كل  يوجد  اإلسالم  دار  ففي  العقائد،  ومركز  الكبرى،  الحقائق 
البشرية، أما خارج دار الحرب فمكان للمارقين والمتوحشين، بل البشر 
أولئك  إلى  المسلمون  نظر  وبالكاد  البهائم،  جنس  في  يندرجون  الذين 

إنسانية. نظرة  إليه 
وأنتجت  قرون  طوال  اإلس�المية  بالثقافة  المركزية  هذه  تحكمت 
يتكرر  العقائ�د، واآلن  المس�لمين بغيره�م من  توت�را كبي�را ف�ي عالق�ة 
النموذج نفسه مع الحضارة الغربية، فقد اكتسح الغرب العالم بالغزوات 
األبيض  الرجل  ثقافة  إيصال  بحجة  والفتوحات  والحروب  االستعمارية 
دار  ف�ي  ذل�ك  ي�رى  المس�لم  كان  كم�ا  األرض،  أط�راف  أقص�ى  إل�ى 
اإلس�الم، وه�ذا نم�وذج تك�راري معروف ف�ي تاريخ الحضارات. وال 
ب�د م�ن االعت�راف ب�أن نم�وذج المركزي�ات المغلق�ة ال ي�ؤدي إلى أية 
العنف. وبذر  للعداء،  يرّوج  هو  بل  واقعية  أو  عقلية،  أو  منطقية،  نتيجة 
– أن�ت متخص�ص ف�ي الدراس�ات الس�ردية، ه�ل حاول الس�رد، 
وبخاص�ة الرواي�ة، ال�رد عل�ى المركزي�ة الغربي�ة، كما ف�ي حالة الطيب 
السرد؟ بواسطة  التجربة االستعمارية  نقدوا  الذين  الكتاب  صالح وبعض 

أن  أي  الس�ردي،  التمثي�ل  فك�رة  عل�ى  نظ�ري  وجه�ة  أقي�م   –
للمرجعيات  تمثيل  بعملية  تقوم  كبرى  مرويات  تمثل  الس�ردية  اآلداب 
س�يعالج  تمثيل  كوس�يلة  األدب  أن  الطبيعي  ومن  والتاريخية،  الواقعية 
فكرة  أن  أجد  المنظور  لهذا  وطبقا  المركزيات.  فيها  بما  الظواهر  هذه 
التمثي�ل الس�ردي تمنحن�ي الق�درة عل�ى الربط بين النصوص الس�ردية 
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ثاني�ة؛ ذلك أن األدب ال  م�ن جه�ة والمرجعي�ات الخارجي�ة م�ن جهة 
يمك�ن أن ُيج�رد م�ن محمالت�ه ويع�ّد مدونة من التخيالت والتعبيرات 
بالدور  الغرب  فاس�تئثار  االجتماعي،  س�ياقها  عن  المنقطعة  اإلنش�ائية 
التجربة  األول في العصر الحديث، ووقوع المجتمعات األخرى ضحية 
العنف  أن  يرى  فانون"  "فرانز  وّلد ردود فعل عنيفة، وكان  االستعمارية، 

بالعنف. إال  يشفى  ال  االستعمارية  التجربة  عن  المتولد 
"موسم  رواية  بطل  سعيد  مصطفى  اعتبار  يمكن  السياق  هذا  وفي 
ففي  الحالة،  هذه  عن  المعبر  هو  صالح،  للطيب  الشمال"  إلى  الهجرة 
التجرب�ة  عن�ف  وه�و  الحقيق�ة،  م�ن  األول  النص�ف  يظه�ر  ال  الرواي�ة 
الس�ردية  المدونة  خارج  الجزء  ذلك  ألن  الس�ودان،  في  االس�تعمارية 
 – العربي  البطل  يرتحل  حيث  المضاد  العنف  على  يركز  ولهذا  أصال، 
باالنتقام،  الخاصة  األفكار  من  منظومة  معه  حامال  لندن،  إلى  اإلفريقي 
المؤذي  العنيف  قادر على االنتقام  لكن مصطفى سعيد بوصفه فردا غير 
موضوعا  منها  يجعل  رموزا  ينتقي  لذا  الغرب،  عموم  من  مباشر  بشكل 

الجنس. عبر  اآلخر  من  االقتصاص  فيقع  النتقامه، 
إل�ى  س�بيل  أال  مؤداه�ا  فرضي�ة  صال�ح  الطي�ب  رواي�ة  اقترح�ت 
الح�وار م�ع اآلخ�ر، فحت�ى النس�اء اللواتي يتماس معهن البطل العربي 
فالرواية  مقتوالت،  أو  منتحرات،  ينتهين  التجارب  من  بنوع  اإلفريقي   –
إال  لعالجها  سبيل  وال  سّممت  قد  والغرب  الشرق  بين  العالقة  أن  ترى 
على  ظهرت  أولى  مرحلة  إال  ليست  هذه  ولكن  العداء.  أسباب  بتعميق 
القرن  منتصف  بعد  العربية  والبالد  إفريقيا  في  االستقالل  تاريخ  خلفية 
العش�رين، حي�ث كان�ت الش�عوب تتوه�م أنها ق�ادرة على خلق تجربة 
الوهم؛ فاالس�تقالل ليس اس�تقالال  اس�تقالل كام�ل، وتبي�ن خط�أ هذا 
المس�تويات، واآلن  متنوع، ومتعدد  اس�تقالل  بل هو  سياس�يا فحس�ب، 
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الطيب  تجربة  على  قرن  نصف  نحو  مرور  بعد  العربية،  الرواية  أن  أجد 
التصادم. وليس  الغرب  مع  التفاعل  من  نوعا  تقترح  صالح، 

الثقافي  السياق  خارج  ظهر  أدبيا  جنسا  الرواية  النقاد  بعض  يعّد   –
القضية؟ هذه  من  موقفك  ما  عربية،  لرواية  وجود  فال  وعليه  العربي، 

أن�ت تنقلن�ي إل�ى قضي�ة أخ�رى مختلف�ة، وأن�ا أعبر عن رأيي   –
وال أرد عل�ى آراء اآلخري�ن، قضي�ة الرواي�ة العربي�ة تتصل بحديثنا عن 
الشائع  فالرأي  الفكرتين،  بين  الربط  أحاول  الثقافية. ولكنني  المركزيات 
ه�و أن الرواي�ة العربي�ة نبت�ة مس�تعارة م�ن الغ�رب زرع�ت ف�ي الثقافة 
كل  في  اجترارها  يقع  مس�لمة  وهذه  عش�ر،  التاس�ع  القرن  في  العربية 
بل  نقدي،  فحص  أي  أمام  تصمد  ال  أنها  لي  تبين  ولكن  ومكان،  زمان 
المكتوب بتوجيه من  ه�ي أكذوب�ة م�ن أكاذي�ب تاريخ األدب الحديث 
مس�تعارة  العربية  الرواية  بأن  فالقول  االس�تعماري،  الخطاب  فرضيات 
البرهنة عليه من ناحية تاريخية  بكاملها من األدب الغربي زعم ال يمكن 
فتبين  عش�ر،  التاس�ع  القرن  ثقافة  دراس�ة  إلى  انصرفت  ولهذا  نقدية،  أو 
استبعدت،  أنكرت، ووقائع  ثقافية  أن هناك حقائق طمست، وحقائق  لي 
العربية عرفت  فالرواية  بها،  الموضوعي  االهتمام  يجر  ولم  اختزلت،  أو 
اللغة  إلى  المعّربات  ألن  الغربية،  الروائية  النصوص  من  أي  ترجمة  قبل 
عشر،  التاسع  القرن  من  األخير  الربع  في  الشام  بالد  في  ظهرت  العربية 
والمعرب�ات نص�وص هزيل�ة ف�ي أصله�ا جرى نس�خها بتصرف مفرط 
الراوية  نشأة  في  أثرا  تترك  فلم  العربية،  السردية  المرويات  بنية  ليطابق 
العربي�ة ألنه�ا أع�ادت إنت�اج نس�ق المرويات القديمة، ولدينا عدد كبير 
 1913 م�ن الرواي�ات ظه�ر قب�ل رواي�ة زينب لهيكل الت�ي صدرت عام 

األولى. العربية  الرواية  العربي  األدب  تاريخ  اعتبرها  والتي 
تقول؟ ما  على  بها  تدلل  نماذج  من  هل   –
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أب�دأ ب�أول رواي�ة عربي�ة معروف�ة إل�ى اآلن، وه�ي رواي�ة خليل   –
عام  في  صدرت  التي  بإفرنجي"  لست  أنا  إذن  "وي.  الموسومة  الخوري 
في  صدرت  التي  الحلبي  مراش  لفرنسيس  الحق"  "غابة  رواية  ثم   ،1859

على  الرواية  عرفت  عشر  التاسع  القرن  سبعينيات  من  وبداية   .1865 عام 
الرواية،  شاعت  ثم  روايات،  تسع  البستاني  سليم  نشر  فقد  واسع،  نطاق 
الس�رد  "موس�وعة  في  وحللته  بالتفصيل  ذلك  كل  وصفت  وقد  وعرفت، 
وتواريخها،  نش�رها،  وأماكن  الروايات  بهذه  كاملة  مس�ارد  فثمة  العربي" 
مستعارة  العربية  الرواية  بأن  فالقول  ولهذا  عنها.  كتبت  التي  النقود  وحتى 
م�ن األدب الغرب�ي يحت�اج م�ن وجه�ة نظري إلع�ادة نظر، واألخذ بهذه 
المسلمة وترويجها دون تدقيق يلحق ضررا بثقافتنا اقصد ضررا ثقافيا ألنه 
وثانيا  أوال،  هذا  النصوص.  بظهور  الخاصة  التاريخية  الحقائق  على  يقفز 
ال  خطأ  العربية  الس�ردية  للمرويات  تطوير  العربية  الرواية  بأن  القول  فإن 
القديمة. السردية  المرويات  نوع  عن  منقطعة  فهي  األول،  الخطأ  عن  يقل 
ه�ل تقص�د بالمروي�ات الس�ردية: ألف ليل�ة وليلة، والمقامات   –

الكبيرة؟ الشعبية  والسير  ودمنة،  وكليلة  العربية، 
"المرويات  نع�م أقص�د كل ذل�ك وغي�ره، واصطل�ح علي�ه ب��   –
رأي  اآلخر  هو  المرويات  لهذه  اس�تمرار  الرواية  بأن  فالقول  الس�ردية" 
ينبغي طرح  المطلوب، وهنا  الدقة، وفيه مصادرة على  الكثير من  ينقصه 
لألنواع  تطويرا  تكن  لم  إن  الرواية،  نش�أت  إذن  كيف  اآلتي:  الس�ؤال 
العربي�ة، ول�م تك�ن، في الوقت نفس�ه، مس�تعارة من الغرب؟.  األدبي�ة 
تس�عى  عش�ر  التاس�ع  القرن  لثقافة  اس�تقراء  على  القائمة  نظري  وجهة 
إل�ى تثبي�ت التفس�ير اآلت�ي، أعرض�ه باختصار ش�ديد: في مطلع القرن 
فترّسبت  الشفوية،  السردية  للمرويات  كامل  انهيار  حدث  عشر  التاسع 
القديمة.  األنواع  من  نوع  أي  إلى  تخضع  ال  ضخمة  هالمية  سردية  مادة 
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المادة  لهذه  تشكيل  إعادة  جرى  القرن  ذلك  من  األول  النصف  وخالل 
النوع  مالمح  فظهرت  السردي"  "الرصيد  عليها  اصطلح  التي  السردية 
الغربي،  المؤثر  ظهر  وشاع،  النوع  هذا  عرف  وبعدما  الجديد،  الروائي 

العربية. الثقافة  في  وعرف 
وم�ن الطبيع�ي أن يك�ون المؤث�ر الغربي مهما بعد ذلك، فاآلداب 
تفسير  أن  أجد  فترة الحقة، ولهذا  في  مؤثر ظهر  لكنه  بينها،  فيما  تتفاعل 
الذي  االستعماري  الخطاب  نفكك  أن  عليه  اإلقدام  قبل  يشترط  الرواية 
المس�رحي،  واألدب  الحديث،  والش�عر  الرواية،  نش�أة  كيفية  لنا  رس�م 
العربي�ة هو األخ�ذ بمقوالت  النقدي�ة  الدراس�ات  الش�ائع ف�ي  والنق�د. 
إل�ى تفس�ير  الخط�اب االس�تعماري، وتفكي�ك ه�ذا الخط�اب س�يقود 

للنشأة. مختلف 
قال�ت الع�رب قديم�ا: الش�عر دي�وان الع�رب، واآلن يقول�ون:   –

بذلك؟ رأيك  ما  الحديث،  العرب  ديوان  الرواية 
به  يراد  العرب  ديوان  الشعر  بأن  والقول  بامتياز،  سرد  أمة  نحن   –
الذاكرة  تلك  استعادة  نريد  فحينما  العربية،  الذاكرة  بتمثيل  قام  الشعر  أن 
أوال  أمران:  يطعنه  القول  هذا  الشعري.  القول  هو  لدينا  سجل  فأفضل 
فالش�عر رؤية  ديوانا،  أو  ما أصبح س�جال  إذا  الش�عر ال يكون ش�عرا  إن 
فردي�ة تأملي�ة للعال�م تعن�ى بجمالي�ات الخطاب أكث�ر مما تعنى بتمثيل 
كل  فإن  وثانيا  مجروح،  القول  هذا  الفنية  الناحية  فمن  وعليه  الحقائق، 
هي  مجهولة  شبه  قارة  سيكتشف  القديم  العربي  األدب  في  يتوغل  من 
الرقاشي،  الفضل  القدماء، ومنهم  أشار  السرد، وهي مدونة ضخمة  قارة 
إل�ى أنه�ا تزي�د عل�ى الش�عر بعش�رة أضعاف، ذلك م�ا أورده الجاحظ 

آخرون. وكرره 
العربي؟ السردي  التراث  إهمال  لظاهرة  إذن  تفسيرك  ما   –
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الذي حصل، واستند إلى الرقاشي أيضا، هو أن العرب أضاعوا   –
تس�عة أعش�ار نثرهم، وحافظوا على تس�عة أعش�ار شعرهم. ومعلوم أن 
الق�رآن وحاش�يته م�ن األحادي�ث النبوي�ة ق�د حظر المرويات الس�ردية 
الجاهلي�ة ألنه�ا حوام�ل لعقائ�د الجاهليين الدينية ش�به الوثنية، وجرى 
أجل  من  ولكن  اإلسالمي،  العهد  مطلع  في  الجاهلية  بقّصاص  التنكيل 
جرى  أوال:  لسببين  القديم  السردي  النثر  تغييب  جرى  فقد  الدقة  تحّري 
أمر  يس�هل  وهذا  وقوافي،  وأوزانا  قواعد  للش�عر  ألن  بالش�عر؛  اهتمام 
ليس  فيما  اس�تذكار  فللش�عر وس�يلة  باإليقاع،  الش�عر  حفظه، فقد حفظ 
بدءا  العربية  السردية  المرويات  ثانيا:  حافظة،  استذكار  وسيلة  أية  للنثر 
أو  شفوية  جاءت  عشر  التاسع  القرن  أوائل  وحتى  الجاهلي  العصر  من 
الكتابة  أشاعتها  التي  المدرسية  البالغة  لشروط  تخضع  ال  بلغة  مكتوبة 
القرون الوس�طى، فوردت بأس�اليب لغوية مباش�رة، وحارة،  العربية في 
ورافض�ة، ومتم�ردة عل�ى قواع�د البالغ�ة المدرس�ية، ولهذا لم تعترف 
ينبغي  وال  مخربة،  أباطيل  اعتبرتها  بل  المرويات،  بهذه  العربية  الثقافة 
 – المثال  سبيل  على   – كثير  ابن  ونجد  لها،  االستماع  وحرم  روايتها، 
بأنه  وليلة  ليلة  ألف  كتاب  النديم  ابن  ويصف  عنترة،  لس�يرة  ذما  يقدم 
ه�ذا يعني أن ه�ذه المرويات المكتوبة  "كت�اب غ�ث، ب�ارد الحدي�ث" 
بسبب  فاستبعدت  باالهتمام،  تستأثر  لم  العربية  البالغة  للغة  مغايرة  بلغة 

الحرة. وأساليبها  الحرة  موضوعاتها 
خالل ألف س�نة  "أل�ف ليلة وليلة"  حينم�ا نس�تعيد تاري�خ كت�اب 
ال نج�د ل�ه ذك�را إال مرتي�ن بصيغ�ة ال تتجاوز خمس�ة أو س�تة أس�طر 
لم  الس�ردي  التعبير  من  النمط  هذا  ألن  النديم،  وابن  المس�عودي  عن 
النمط المتصن�ع والمتكلف، حيث يبّجل  يك�ن مقب�وال، فالمقب�ول ه�و 
الحري�ري، وبدي�ع الزم�ان الهمذان�ي، واب�ن الصيق�ل الج�زري، واب�ن 
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الكتابة  صنعة  شروط  مراعاة  منطقة  في  العربي  النثر  انخرط  فقد  العميد، 
يريد  عما  التعبير  هو  المهم  فليس  الموضوع،  عن  التعبير  شروط  وليس 
نفيت  السبب  ولهذا  البالغة،  لقواعد  االمتثال  هو  المهم  إنما  الكاتب، 
للتاريخ األدبي الرسمي، ودونت  الرس�مي  الس�ردية الس�جل  المرويات 

السائد. على  تتمرد  كانت  ألنها  العامة  ذاكرة  في 
ب�ل أزع�م أنه�ا كان�ت تقدم هجاء مضمرا لتلك للثقافة الرس�مية، 
وألش�ان  المتع،  في  وغارقون  ش�بقون  األبطال  حيث  الدينية،  فيها  بما 
لهم باألخالق الدينية، أو القيم االجتماعية، والنساء خائنات، وراغبات، 
واألمراء  الملوك  أما  الشائعة،  بالقيم  آبهات  وغير  وشبقات،  ومتمردات، 
"أل�ف ليلة وليلة"  والس�الطين فمح�ط اس�تهزاء، فه�ارون الرش�يد ف�ي 
يمض�ي ليالي�ه متنك�را ف�ي مجال�س األنس على ضفاف دجلة في قلب 
ويغزو  عاما  يحج  كان  إنه  تقول  الرس�مية  الثقافة  فيما  العباس�ية،  بغداد 
الش�عبية  فالثقافة  أركانها،  وتثبيت  الدول�ة  كلي�ا إلدارة  عام�ا، وانص�رف 
والفكاهة،  والسخرية  التهكم  من  كثير  فيها  مباشرة  بطريقة  الواقع  تنتج 
المقدس  وبين  والالمعقول،  المعقول  بين  الحدود  تخريب  في  وترغب 
الحياة. إنتاج  إعادة  ثقافة  وليس  الحياة  ثقافة  اعتبارها  يمكن  والمدنس. 

السائد؟ بالمقدس  تحفل  لم  الكتابة  هذه  أن  تقصد  هل   –
ينتظم المقدس في صور متضافرة من المحلالت والمحرمات،   –
واآلداب الش�عبية تق�وم عل�ى نق�ض ه�ذا التقس�يم، وال تأخ�ذ به، إنما 
الثقافة  أن  وجد  باختين  بأن  ومعلوم  ضده،  المعارضة  من  نوع  في  تنشأ 
الكرنفالية الشعبية ال توقر المقدس، ال بل تحط من شأنه ضمنا أو علنا. 
فالثقاف�ة العالم�ة، ومنه�ا الديني�ة، تظه�ر في صيغ منطقية منضبطة، فيما 
تعترف،  فال  االجتماعية،  الفوضى  خضم  من  تنبثق  السردية  المرويات 

الموروثة. اللغوية  بالصيغ  تقر  وال 
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تعميق وعي الناقد بالنصوص أهم من 
االمتثال لنظرية نقدية

حوار: يحيى القي�سي(*)

مرحلته  في  يعيش  العربي  النقد  أن  إبراهيم  عبد الله  الدكتور  يرى 
الحالي�ة أزم�ة حقيقي�ة. وأن آلي�ات قراءت�ه للنص�وص اإلبداعية العربية 
ودالليا.  فنيا  النصوص  تش�ويه  في  بآخر  أو  بش�كل  وتس�هم  دقيقة  غير 
العالقات  بين  التوّتر  أن  إلى  ويذهب  عليها،  أدواتها  تطبيق  في  وتتعّسف 
الثقافية في العالم يحتاج إلى نقد وتحليل ثقافي. يشتغل، الناقد عبد الله 
الغربية ونقدها،  إبراهيم، بدأب ال نظير له في حفريات معرفية للمركزية 
والتاريخية.  الفنية  العربية وتشكيالتها  والس�ردية  اإلس�المية،  والمركزية 
وق�د أص�در كتب�ا عدي�دة ف�ي هذي�ن المجالين مس�تفيدا من كش�وفات 
النقدية  جهوده  إلى  إضافة  اإلنسانية،  العلوم  مجال  في  الحديثة  المناهج 
ليس  الظاهرة  هذه  دراسة  العربية،  الرواية  دراسة  في  المستمرة  التطبيقية 
أدّلة  يقدم  ثقافية، وهو  بوصفها ظاهرة  بل  أدبية فحسب،  بوصفها ظاهرة 
جديدين،  وتفسير  بحث  إعادة  إلى  تحتاج  العربية  الرواية  نشأة  أن  على 
التاس�ع عش�ر، وليس  القرن  الثاني من  فق�د ظه�رت ف�ي بداي�ة النصف 
مش�كوك  "زينب"  ف�ي العق�د الثان�ي م�ن القرن العش�رين، فريادة رواية 
فنيا ألنها س�بقت  تاريخيا وال  ل�ه، فه�ي ليس�ت رائ�دة ال  بالنس�بة  فيه�ا 
لكنها  السردي،  النوع  شروط  فيها  تتوّفر  التي  الروايات  من  كبير  بعدد 

لندن. العربي،  القدس  جريدة   (*)
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بأن  دائما  بأنه يؤكد  الغربية، علما  الرواية  اعتب�رت رائ�دة طبق�ا لمعايي�ر 
فكيف  اآلن،  إلى  اس�تقرارا  تعرف  لم  الروائي  للس�رد  النهائية  القواعد 

مستعارة؟ تاريخية  للحظة  طبقا  ريادة  ما  رواية  تنتزع 
المركزيات  مس�ألة  في  وأبحاثك  كتبك  من  عدد  في  انش�غلت   –
تحقيقه؟ في  ترغب  الذي  وما  األمر،  هذا  في  وصلت  أين  فإلى  ونقدها، 

والعقائ�د  الثقاف�ات  ف�ي  التمرك�ز  نق�د  بقضي�ة  اهتمام�ي  ظه�ر   –
تقدم  التي  الفكرية  للمعطيات  المباش�رة  المتابعة  واألع�راق م�ن خ�الل 
القائم  التوتر  أمر  انتباهي  لفت  وقد  واإلنس�ان،  التاريخ  في  نظر  وجهة 
حضارة  نتاج  باعتبارها  الغربية  الثقافة  وبخاصة  اإلنسانية،  الثقافات  في 
العالم،  التقليدية في  بالثقافات  المعاصر، وعالقتها  العال�م  ف�ي  متمكن�ة 
التي  األس�س  هو  األول  مس�ارين  تتبع  في  للتوغل  األمر  هذا  فدعاني 
والثاني  عشر،  السادس  القرن  من  ابتداء  الغربي  التمركز  أمر  عليها  قام 
بداية  للثقافات األخرى،  الغربية  الثقاف�ة  رّكبتها  الت�ي  المش�ّوهة  الص�ور 
في  نفسها  تأصيل  إلى  سعت  حديثة  كثقافة  الرمزية  انطالقها  لحظة  من 
ألن  حاجتها  يوافق  تاريخا  لها  اصطنعت  وهكذا  غيرها،  وإلغاء  التاريخ 
تكون أفضل الثقافات في العالم عرقيا ودينيا وفكريا، فأعيد إنتاج تاريخ 

الرؤية. هذه  يوافق  بما  الغرب 
لإلنسانية  المخّلصين  وثقافته  الغرب  اعتبار  ذلك  ضوء  في  وجرى 
أصبحت  وهكذا  الحضارة،  سلم  في  بها  لالرتقاء  ودونيتها  حيرتها  من 
حضارة الرجل األبيض هي في تصّور الكثيرين الحضارة األسمى، ولقد 
الجغرافية،  االستكش�افات  منها  وعلمية  وثقافية  سياس�ية  ظروف  لعبت 
والمنهجي�ات  العلم�ي،  الكش�ف  وح�ركات  االس�تعمارية،  والتجرب�ة 
الحديثة، والقوة االقتصادية والسياسية في تركيز قوة الغرب كقوة مطلقة 
بما  اإلنس�اني  الوعي  صوغ  إلى  أدى  الذي  األمر  الحديث  التاريخ  في 
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التاريخ. عبر  معطى  كأفضل  العالم  في  يتربع  الغرب  يجعل 
الثقافية  إل�ى أصولها  اس�تنادا  الفكرة  لهذه  نق�دا تحليلي�ا  مارس�ت 
القائل�ة ب�أن اإلغري�ق ه�م أول م�ن من�ح اإلنس�ان فكرا عقلي�ا، وإنتاج 
اآلرية  والعرقية  المطلقة،  الديانة  وحدها  هي  اعتبارها  على  المس�يحية 
أيديولوجية  فكرة  التمركز  أن  إلى  وخلصت  األعراق،  أسمى  باعتبارها 
العالم،  للتمّدد واالنتش�ار في  الغرب  اقتضته�ا حاج�ة  وليس�ت معرفي�ة 
صوغ  أجل  من  خاصة  ألهداف  العامة  المعاني  منظومة  على  والسيطرة 
والتاريخ واإلنسان،  للعالم  الغربية  الرؤية  يوافق  اإلنساني صوغا  التاريخ 
نتيجة على غاية من الخطورة،  تتأّدى عنه  إلى أن كل تمركز  انتهيت  وقد 
دونية  مواقع  في  وإدراجه  منه،  واالنتقاص  اآلخر،  صورة  تش�ويه  وهي 
لتخفي�ض قيمت�ه، كم�ا ه�و حاص�ل اآلن في عالق�ة الغرب مع العوالم 

الغرب. نطاق  خارج 
إل�ى ذل�ك كن�ت أه�دف إلى كش�ف النس�ق االمتثالي ف�ي ثقافتنا 
م�ع  أركانه�ا  أه�م  ف�ي  متطابق�ة  ال�ذي جعله�ا  النس�ق  ذل�ك  الحديث�ة، 
الغربي�ة، فنح�ن نس�تعير كل مرجعياتنا األساس�ية من  الثقاف�ة  معطي�ات 
الثقاف�ة، وأك�دت على ضرورة االختالف: االختالف عن اآلخر،  تل�ك 
تتقاطع مع  ثالث�ة ال  الماض�ي، وتأس�يس منطق�ة تفكير  االخت�الف ع�ن 
تأسيس�ا  نفس�ها  وتؤس�س  معهما،  تتحاور  لكنها  المذكورتين  الدائرتين 
العام وهو (المطابقة واالختالف(.  المشروع  يأتي اسم  خاصا، ومن هنا 
انتقلت  ثم  ثقافيين.  نموذجين  بوصفهما  والماضي  اآلخر  عن  اختالف 

اإلسالمية. المركزية  نقد  إلى  بعدها 
لك�ن فك�رة التمرك�ز وإلغ�اء اآلخر ليس�ت صنيعا غربيا، وكما   –
انتصاره�ا وقوتها تمركزت  أوج  الس�ابقة في  الحض�ارات  ف�كل  تع�رف 
تركز  فلماذا  الغربية،  الحضارة  به  قامت  لما  تقريبا  ش�بيه  بدور  وقامت 
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فقط؟ عليها 
الظاف�رة تفرض ش�روطها، وتعيد  ه�ذا صحي�ح، فالحض�ارات   –
ما شاهدناه نحن  لرؤيتها ومنظورها، وهو  والثقافات طبقا  التاريخ  صوغ 
األولى  الهجرية  الخمسة  القرون  طوال  اإلسالمية   – العربية  ثقافتنا  في 
باعتباره  العال�م  إل�ى  المس�لمون  نظ�ر  فق�د  الميالدي�ة(   11-7 (الق�رون 
العهد  (دار  يضيف  من  وهناك  الحرب(  و(دار  اإلس�الم(  (دار  عالمين 
أو دار الصل�ح( وطبق�ا للتص�ور الالهوت�ي فالح�ق المطل�ق يوج�د في 
آخر،  ش�عور  أي  الديني  الش�عور  فيه  يتصّدر  عصر  ففي  األولى.  الدار 

واألخالقيات. القيم  في  والشراكة  للمصالحة  مكان  ال 
القيم؟ أنظمة  في  تنازع  هو  هل   –

أجل، سّلم القيم الذي صاغه اإلسالم، وتحول إلى جزء مكّمل   –
مش�ّوهة  صور  تركيب  في  تدّخل  الش�ائع،  الفهم  حس�ب  العقيدة،  من 
االنتقاص  منتقصة، ش�مل  وإكراهي�ة لآلخ�ر. وباإلجم�ال فصور األخر 
تلك  اإلنسان حامل  ليشمل  وامتد  لديه،  الشائعة  القيم  األساس  بالدرجة 
البالدة  عن  ففضال  وجسديا،  ذهنيا  اآلخر  لحقيقة  تشويه  هنالك  القيم، 
يشوش  بين تصغير  اآلخر  تراوح  والبوهيمية،  والسفه  والضالل  والجهل 
آسيا  من  الشرقي  الشمال  أقصى  ألقوام  بالنسبة  األمر  هو  كما  إنسانيته 
يفت�رض أن تك�ون ب�الد يأج�وج ومأج�وج، أو تضخيم مقصود  حي�ث 
الشمالية. األقوام  من  وكثير  والصقالبة  الزنوج  حالة  في  األمر  هو  كما 

رأيك؟ في  السبب  ما   –
– ألن القي�م الديني�ة تتص�ف بالثب�ات، وكان الفهم الديني للحياة 
بالفساد  فتصاب  القيم،  ثبات  الزمن  يخرم  كيال  دقيقة  بمراجعات  يقوم 
بس�بب التح�ّول، بعب�ارة أخ�رى فالقيم الديني�ة تتخّطى البعد التاريخي، 
ولها قدرة الشمول والديمومة والثبات؛ ألنها قيم مكانية وليست زمانية. 
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أن  لإلنس�ان  تريد  الصحة،  دائمة  س�اكنة،  ثابتة،  بالتحول،  تقّر  ال  فهي 
يتكّيف معها، فيظل في حالة تصحيح دائم لمساره، لكي يمتثل لها، هي 
الذي  هو  عنها  وبعده  قربه  فلكها،  في  يدور  وهو  الدائم،  المشع  المركز 
فمن  اإلنسان  أهمية  تحدد  التي  هي  الدينية  القيم  دامت  ما  قيمته.  يحدد 
الطبيعي أن تجرد قواها كاملة لتضّمه إلى عالم الحق. فحيثما تكون ثمة 
كوسيلتين  والقسوة  العنف  يسود  نشرها،  ينبغي  الصواب  مطلقة  حقيقة 
القيم جوهرا، وصار اإلنسان عرضا، هذه حبكة سردية  لذلك. أصبحت 

للتاريخ. المسلمين  برواية  المطلق  اإليمان  على  تقوم  ثقافية 
القيم؟ هذه  مصدر  ما   –

تلك  اإلس�الم،  الذي رس�مه  المجتمع  طبيعة  من  القيم  ُتس�تمد   –
المرء  ينبغ�ي على  الذي  المس�ار  الوحي�د لص�واب  المعي�ار  القي�م ه�ي 
يس�ّوغ  النقيض  نقيض؛  وجود  إلى  محالة  ال  س�يؤدي  ذلك  يس�لكه،  أن 
ثانية،  جهة  من  العالم  لتعّم  نشرها  على  والعمل  جهة،  من  القيم  صيانة 
في  حاسما  دورا  الضّدية  الثنائيات  تمثل  القرآني  النّصي  المجتمع  ففي 
والباطل،  الحق  بين  ودائم  ثابت  تعارض  ثمة  عالمين،  إلى  العالم  شطر 
منحبسا  الصراع  يظل  أن  يمكن  وال  والكفر.  واإليمان  والشر،  والخير 
ف�ي المصح�ف، واس�تنادا إل�ى مركزي�ة كالم الل�ه وقدم�ه، ف�إن العالم 
إنما هو  المنش�ود  المجتمع األرضي  بتناقضات�ه ق�د صي�غ عل�ى غراره. 
مح�اكاة للمجتم�ع النص�ي، كم�ا ق�رر ذل�ك عل�م ال�كالم ثم الش�ريعة 
أهل  من  فكل  وظفر،  انتصار  من  بد  ال  المطاف،  نهاية  في  اإلسالمية. 
الباطل والشر والكفر يتآكلون؛ ألنهم زاغوا عن الحق والخير واإليمان، 
بهم  أنيطت  الحق هؤالء  والديمومة، وأهل  بالثب�ات  والص�راع محك�وم 
مهمة خالدة: نشر كلمة الله في أرجاء األرض، إذ ليس ثمة حدود نهائية 

والثقافات. واألديان  العقائد  اختالف  إلى  وبالنظر  ذلك،  دون  تحول 
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ينبغي عليهم  الحق في مهمتهم، ولكن  أهل  يتعثر  أن  المنتظر  ومن 
الجهاد.  هو  وذلك  ونشرها،  بها،  والتمسك  الله،  كلمة  حول  االلتفاف 
محل  الوحدة  وإحالل  العقائدي،  التناقض  لحسم  وسيلة  إذن  فالجهاد 
الديني  التفكير  صلب  في  قائما  الضدية  الثنائيات  نسق  دام  وما  التعدد، 
هذه،  والحال  عام.  الهوتي  بنظام  محكوم  فعل  إنه  يتوقف.  لن  فالجهاد 
واحدة،  عقيدة  إلى  البشر  تحويل  إلى  تهدف  كممارسة  الجهاد  فعل  فإن 
ودار  اإلس�الم  دار  عالمين:  إلى  العالم  انش�طار  فرضية  مع  س�يصطدم 
ُيعّب�ر عن�ه بتجلي�ات مباش�رة، فالمؤمنون  الح�رب. ولّم�ا كان الص�راع 
حركة  المنافقون  يتحرك  وبينهم  الكافرين،  مع  تضاد  في  دائما  يوضعون 

خادعة. مكوكية 
للتغيير؟ يتعرض  ال  ثابت  صراع  وكأنه  يبدو   –

من  أوال  االنقس�ام  إلى  يحتاج  العقائدي  للتصور  طبقا  العالم   –
الحق  دام  وما  بعد،  فيما  المنش�ود  الهدف  هي  الوحدة  تكون  أن  أجل 
ينبث�ق م�ن دار اإلس�الم ف�ال ب�د أن تك�ون تلك الدار هي المركز، بكل 
الثقافي�ة والديني�ة والجغرافي�ة واألخالقي�ة. وه�ذا فيم�ا ن�رى  المعان�ي 
حس�ب  الوس�طى  القرون  طوال  اإلس�الم  دار  مركزية  وراء  الدافع  هو 
أنه�ا تم�ددت جغرافيا في قلب  التص�ورات اإلس�المية. م�ن الصحي�ح 
في  الجغرافي  المكون  فاق  الحق  مركز  اعتبارها  ولكن  القديم،  العالم 
تثبيت مركزيتها. ظهرت الجغرافيا لتسوغ كل ذلك. كان التصور الشائع 
البؤرة  تلك  أي  الدينية،  المركزية  من  حيويته  يستمد  واآلخر  الذات  عن 
التصور يذهب  إلى أن  إل�ى األبد. وبالنظر  تنبث�ق منه�ا قي�م الحق  الت�ي 
ولم  اإلسالم"  دار  هنا"  حّل  قد  وأنه  مصدرها،  هو  الله  أن  اعتبار  إلى 
قيم  واحدة:  نتيجة  إلى  الوصول  إذا  فينبغي  الحرب"  دار  هناك"  يحل 
الصواب. وقيم  المطلقة  الشاملة، وهي  الحقيقية، وهي  دار اإلسالم هي 
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يلزم  مدّنس�ة،  محّقرة،  وثنية،  فهي  واس�تهجان؛  اس�تغراب،  مثار  اآلخر 
تطهيره�ا م�ن النجاس�ة الوثني�ة. قي�م اآلخر هي موض�وع لحكم القيمة 

للوصف. وليس 
التاريخي  التطبيق  لكّن  بمركزية اإلسالم،  الخاص  التفسير  هذا هو 
عقائديا  المختلف  اآلخر  يخص  فيما  كبيرا  تسامحا  كثيرة  أمثلة  في  شهد 
وثقافي�ا وقيمي�ا، وإذا كان ثم�ة انتق�اص فذل�ك م�ن أج�ل اإلدراج ف�ي 
منظوم�ة الح�ق، م�ن الصحي�ح أننا نجد بع�ض الجغرافيين والمؤرخين 
(كالمسعودي، وابن خلدون، والبكري، والحسن الوزان، وابن فضالن( 
نظر  التي  بالطريقة  ليس  ولكن  ناقصا،  كائنا  بوصفه  اآلخر  إلى  ينظرون 
وهيغل  غوبينو  مثل  الغربية  الثقافة  في  العرقي  التفوق  نظرية  أنصار  فيها 

وآخرين.
اختالف؟ ثمة  هل   –

لم يبلغ إلغاء اآلخر الدرجة التي بلغها إلغاء الغرب اآلخر، فقد   –
الفتح واالحتالل  االس�تعمار، وسّوغت  الكنيس�ة في حركات  أس�همت 
س�تخرج  الغربية  الحضارة  أن  اعتبار  على  ذلك  لكن  الش�رعية  ومنحت 
الكشوفات  أن  المعروف  ومن  ودونيته!!  وانحطاطه  وثنيته  من  اإلنسان 
كانت  عش�ر  الس�ادس  وبداية  عش�ر  الخامس  القرن  نهاية  في  الجغرافية 
والتاجر.  والمبشر،  الجندي،  أساسيين:  أشخاص  ثالثة  معها  تصطحب 
لكي  والتاجر  يبّش�ر،  لكي  والقس  ويحتل،  يس�يطر  فلكي  الجندي  أما 
العربية  البالد  ثم  والصين  والهند  الجنوبية  أمريكا  وحالة  الثروة،  يجمع 
ترويج  ذلك  من  أريد  وال  الحالة،  هذه  لكش�ف  مفتوحة  س�جالت  هي 
كل  وعلى  الحال،  واقع  هو  هذا  وإنما  الغرب،  ضد  عدائية  أيديولوجيا 
ح�ال فالتجرب�ة االس�تعمارية بأجمعه�ا ينبغ�ي أن نتعام�ل معها كتجربة 
تاريخي�ة، وأال نظ�ل أس�رى التروي�ج األيديولوج�ي الش�ائع بينن�ا. م�ن 



124

الصحي�ح أن الثقاف�ات تتمرك�ز ح�ول نفس�ها، ولك�ن ينبغ�ي أن تؤم�ن 
األقل  على  الغربية  الحضارة  مع  افتقدناه  أمر  وهو  والتسامح  بالتعايش 
داخل  التنوع  بعض  يظهر  أن  قبل  عشر  والتاسع  عشر  الثامن  القرنين  في 

الغربية. الثقافة  نطاق 
بمفهومها  العولمة  ظل  في  الغربي  التمركز  عملية  ترى  وكيف   –

الشامل؟
بنية التمركز، إنما س�تقوم  ل�ن تش�رع العولم�ة ل�ن ف�ي تفكيك   –
مجتمعات  إلى  العالم  توزيع  ستعيد  الحديث،  االتصال  فتقنية  بتثبيتها، 
باس�تثمار  الحديثة  المجتمعات  تقليدي�ة، وس�تقوم  حديث�ة ومجتمع�ات 
ستقوم  التقنية  هذه  األمام.  إلى  العلمية  الحركة  يطور  بما  التقنيات  هذه 
بتجدي�د البني�ات العلمي�ة واالقتصادي�ة والسياس�ية ف�ي الغرب، أما في 
المجتمع�ات التقليدي�ة ف�أن تل�ك التقنيات س�تأخذ مس�ارا آخر مختلفا 
القديمة  المورثات  إنتاج  بإعادة  إذ ستقوم  الحديثة،  المجتمعات  في  عما 
عن  يعبر  مباش�ر  فعل  كرد  نفس�ها  لتأصيل  ومرويات  وعقائد  أفكار  من 
الفش�ل ف�ي ره�ان الحداث�ة، وال تس�تغرب أن تنش�ط مواق�ع كثي�رة في 
ونشر  والمذهبية  الطائفية  واالنتماءات  التكفير  بدعاوى  تبشر  اإلنترنت 
بدأ  أمر  الوراء، وه�ذا  إل�ى  التقهق�ر والع�ودة  الفت�اوى وأحي�اء نزع�ات 
أفاق  إلى  التقنيات لالنطالق  تستخدم هذه  الحديثة  فالمجتمعات  يلمس 
للهروب  التقنيات  نف�س  التقليدية  المجتمعات  تس�تخدم  فيم�ا  جدي�دة، 
لكي  مختلفة  جديدة  وجوها  سيأخذ  التمركز  فأن  وهكذا  الماضي،  نحو 
ثنائية  األسف  مع  وهي  اإلنساني،  المجتمع  في  قائمة  الثنائية  فكرة  تبقى 
مرتبك�ة ال تق�وم عل�ى الح�وار واالخت�الف لكنها تق�وم على التفاضل 

والدونية!! والسمو  واالستعالء  والتراتب 
– يخي�ل ل�ي بأنن�ا أوضحن�ا ه�ذه القضي�ة التي تعمل عليها أنت، 
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ف�ي  وعمل�ت  في�ه،  تخصص�ت  آخ�ر  جان�ب  إل�ى  االنتق�ال  أود  وعلي�ه 
حقل�ه طوي�ال وه�و النق�د. وكم�ا تع�رف فإن النقد العرب�ي الحديث ما 
زال حائ�را بي�ن جل�ب النظري�ات النقدي�ة القديمة من التراث العربي أو 
النصوص.ألم  على  وتطبيقها  الحديثة  الغربية  النقدية  النظريات  استيراد 
مثال..  العربية  الس�رديات  صلب  من  نقدية  نظرية  الس�تيالد  األوان  يئن 

تلفيقية؟ وال  توفيقية  ال  ثالثة  نظرية 
الثقافية،  التمخضات  من  سلسلة  نتيجة  األدبية  النظريات  تظهر   –
وبغي�اب تمخ�ض حقيق�ي كنت�اج لتفاعل ج�ذري بين مكونات الثقافة، 
يس�تحيل ظه�ور نظري�ة أدبي�ة، وم�ا دام�ت ثقافتن�ا لم تت�ح لها الفرصة 
التاريخي�ة ألن تتح�اور مكوناته�ا ف�ي أفق م�ن الحرية الحقيقية فيصبح 
الحدي�ث ع�ن نظري�ة نقدي�ة ضرب�ا من التوهم، ولكي أدلل على وجهة 
ثقافتن�ا الحديثة منش�طرة على نفس�ها  ب�أن  ب�د أن أق�ول  النظ�ر ه�ذه ال 
أو  الماضي  من  مكوناتها  س�واء  حد  على  تس�تعير  فهي  عميقا  انش�طارا 
م�ن اآلخ�ر، فنح�ن نقت�رض م�ا أنتجه األس�الف دون قدرة على إعادة 
الماضي  الحاضر، فعالقتن�ا مع  يواف�ق روح  بم�ا  الماض�ي  إنت�اج ذل�ك 
قد  أنه  فيها  لي  يبدو  درجة  إلى  هضمه  فرصة  لنا  تتح  لم  زمانية  عالقة 
أصب�ح عس�ير الهض�م، وم�ن جه�ة ثانية فإن الف�راغ الثقافي الذي رافق 
م�ا نصطل�ح علي�ه بعص�ر النهض�ة رح�ب دون أي رؤي�ة نقدية تحليلية 
الرؤى  ناحية  باهتمامنا من  استأثر  الذي  الغربي  الثقافي والفكري  بالنتاج 

والمناهج. والمنظورات 
نتسابق  اآلخر، وأصبحنا  ثقافة  مع  نقدي  إقامة حوار  في  نفلح  ولم 
أفضل  إنه  في  يتبجح  منا  كثير  وصار  والتقليد،  المحاكاة  في  فائقة  ببراعة 
م�ن غي�ره ف�ي التطبي�ق األعم�ى لكل النظري�ات الغربية في المجاالت 
االجتماعي�ة والثقافي�ة وحت�ى السياس�ية، ناهيك عن االقتصادية، وبازاء 
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التي  نفس�ها  بالدرجة  ماضينا  عن  االختالف  في  فش�لنا  هذا  مثل  حال 
أننا متطابقون م�ع الماضي ألننا  الواق�ع  فش�لنا فيه�ا ع�ن اآلخ�ر!! ف�ي 
نأخذ  ألننا  التماهي  حد  إلى  اآلخر  مع  ومتطابقون  فيه،  ما  كل  نستعير 
إنتاجها  ينت�ج، ه�ذا يدفعن�ي إل�ى القول أن ثقافة جادة ال يمكن  كل م�ا 
ف�ي ظ�ل ه�ذا الض�رب من التطاب�ق، نحتاج إلى االنفصال الرمزي عن 
اآلخر  االنفصال عن  إلى  نحتاج  نراها بصورة واضحة، كما  لكي  الذات 

معه. التفاعل  نجيد  لكي 
تقول. أن  تريد  كما  معقد  إذن  فاألمر   –

– لقد غابت الرؤية النقدية التحليلية، وفشل رهان المثقف العربي 
وغ�اب دوره ألن�ه ل�م ينج�ح ف�ي التفاع�ل الحقيقي م�ع الثقافة العربية 
االنهيار  سلسلة  وراء  السبب  هو  هذا  رأيي  وفي  اآلخر،  وثقافة  القديمة 
تتصارع  الثقافية  النخب  غياب  ظل  ففي  والثقافية،  االجتماعية  القيم  في 
عل�ى االس�تئثار بالمجتم�ع نخ�ب أخ�رى، كالنخ�ب الديني�ة، والنخب 
لم  ألنها  العربية  الثقافية  النخبة  العس�كرية!انهزمت  والنخب  السياس�ية، 
مرورا  الطهطاوي  ومنذ  لتاريخها،  نقدي  تفسير  سياق  في  نفسها  تدرج 
يتجرد  ولم  الواقع  على  شرعية  يضفي  الناقد  كان  اآلن  إلى  حسين  بطه 

حقيقيا. نقدا  الواقع  ذلك  لنقد 
وهذا  إنما  فقط،  النقدية،  النظريات  غياب  الخلفية  هذه  تفّس�ر  ال 
وإذا  والسياس�ية،  واالقتصادية  االجتماعية  النظريات  غياب  األهم،  هو 
اختصرن�ا الق�ول ح�ول ه�ذه النقط�ة يلزمنا التأكيد ب�أن المثقف العربي 
الناق�د يعان�ي تمزق�ا رمزيا، وازدواجا فهو ينتمي إلى دائرتين غير  ومن�ه 
العربية  الثقافة  دائرة  منهما:  لكل  خاصة  ثقافية  شروط  لهما  منسجمتين 
إمكانية  مضت  تاريخي  ظرف  في  والمنتجة  بنفسها  المعتصمة  التقليدية 
والذي  نفسه  حول  المتمركز  الغرب  أنتجها  ثقافية  ودائرة  شروطه،  بعث 
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تمك�ن خ�الل الق�رون الثالث�ة األخي�رة من تهميش الثقافات اإلنس�انية 
يطفو  أنه  أي  عارفا،  ليس  لكنه  موسوعيا  مثقفا  نجد  قد  ولهذا  ووأدها، 
عل�ى غي�م م�ن الضب�اب ب�ال رؤية وال منهج، وم�ا دام المثقف العربي 
يعان�ي م�ن ه�ذا الخل�ل الجس�يم فأنه يدرج نفس�ه بي�ن حين وآخر في 
(تي�ارات( نقدي�ة أو أدبي�ة، أن�ه ينفعل وال يفعل، ينفعل باآلخر، يصاب 
أدبا  بها  ينتج  التي  الوس�ائل  يمتلك  ال  لكنه  باإلعجاب  يلتذ  بالدهش�ة، 

للتأمل. مثيرا  فكرا  أو  مدهشا 
إن النق�د كممارس�ة ثقافي�ة تتخط�ى أم�ر تحليل النصوص بالمعنى 
فإن  ولهذا  الثقافية.  السياقات  ضمن  األدب  رؤية  إلى  تحتاج  إنها  التقني، 
اآلخرين  ألصداء  ترجيع  ألنه  مزمنة  أمراضا  يعاني  الحديث  العربي  النقد 
القول  من  الحذر  فأنا شديد  فلسفية  ناحية  ومن  حقيقيا.  ثقافيا  فعال  وليس 
بأننا نترقب ظهور نظرية نقدية، فنظريات النقد تنبثق من خضم التفاعالت 
بعيدون  ونحن  الحرية،  مع  التعامل  تجيد  التي  المجتمعات  في  الحقيقية 
ع�ن ذل�ك، إل�ى ذل�ك ص�رت أكثر ميال إلى ض�رورة تعميق وعي الناقد 

ثابتة. نظرية  ألطر  االمتثال  بدل  بتحليلها،  يقوم  التي  بالنصوص 
في  أدواته  عبر  يساهم  هذه  الحالة  في  النقد  أن  ترى  أال  ولكن   –
دليال  يصبح  باختصار  وأنه  تشويهها،  وبالتالي  للنصوص  تعسفية  قراءة 

الطريق؟! لها  يضيء  أن  بدل  النصوص  يضلل  أعمى 
فإنُه  النص�وص األدبية  م�ن المؤك�د أن نق�دا ال يتص�ل بس�ياق   –
النص�وص، وما دمنا  الجاه�زة على تلك  يتعس�ف ف�ي ف�رض مقوالت�ه 
حالة  تنشأ  أن  الطبيعي  فمن  والمقوالت  المفاهيم  استعارة  عن  تحدثنا 
النقدية  الممارسات  إلى  نظرنا  وإذا  والنقد.  األدب  صنوف  بين  اغتراب 
أمامنا  ترتس�م  قاتمة  صورة  فأن  األخير  القرن  في  ظهرت  التي  العربية 
الخارجي�ة كالمنه�ج االجتماع�ي واالنطباع�ي والنفس�ي  المناه�ج  ف�ي 
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النفسي  التحليل  ونظريات  الماركسي  الفكر  محاضن  من  إلينا  اندفعت 
الفروي�دي، والمناه�ج الداخلي�ة كالش�كلية والبنيوي�ة والنق�د الجدي�د، 
الس�يميولوجية،  والمناهج  أوروبا،  في  اللغة  علوم  ثورة  بس�بب  وصلتنا 
التلقي تش�كلت في الغرب بس�بب  والتفكيكي�ة، والتأويلي�ة، ونظري�ات 
نتلّقى  نحن  كنا  هذا  كل  وفي  والداخلية،  الخارجية  المناهج  بين  الحوار 

النظريات. تلك  مع  تفاعلنا  أن  وندر  فقط، 
حال  في  تظهر  أن  يمكن  التي  الكبيرة  اإلشكالية  نتصور  أن  علينا 
تطبي�ق نظري�ات له�ا محاض�ن ثقافي�ة خاصة بها على نصوص أدبية لها 
نتيجة تفرض نفسها هي أمام عدم استجابة  مرجعيات مختلفة. إن أبسط 
النصوص لتلك النظريات وإخضاع تلك النصوص عسفا لتلك النظرية، 
والنص،  النقد  بين  حقيقي  توافق  عن  نكون  ما  أبعد  أننا  لي  يبدو  ولهذا 
فلسفي  تحليلي  بعد  ذات  ثقافية  ممارسة  بوصفه  النقد  عن  أتحّدث  وأنا 
وليس االنطباعات العابرة والتعليقات السريعة على الكتب، فتلك قضية 
أخ�رى ال صل�ة له�ا بالنق�د، إنم�ا لها صلة بالتعريف اإلعالمي لإلنتاج 
التشكيالت  مسار  في  تؤثر  ال  لكنها  مزدهرة،  األخيرة  والحالة  األدبي، 

اتجاهاتها. وتحديد  الضخمة  األدبية 
تابعا  يظل  متى  فإلى  إبداع،  الحقيقي  النقد  بأن  معي  اتفقت  إذا   –
للنص�وص األدبي�ة يقت�ات عليه�ا. أال يمكن له أن يس�تبقها أحيانا، وأن 

جديدة؟ مسارب  على  يدلها 
– فيم�ا يخ�ص العملي�ة األدبي�ة إبداع�ا أم نق�دا علينا أن نتأمل ما 
يأت�ي. يس�مى األدب إبداع�ا، واإلب�داع م�ن البدع�ة، والبدعة كل ما ال 
مثال،  على  ينهض  ال  جديد  ابتكار  أنه  أي  سابق،  نموذج  على  ينهض 
حينم�ا ال يأخ�ذ األدي�ب س�واء كان منتج�ا لن�ص أم منتج�ا لنقد، بهذه 
المحاكاة، وف�ي هذا فإن اإلبداع  إل�ى عالم  ينزل�ق ح�اال  فأن�ه  الحقيق�ة 
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كما  فاألدب  أيضا،  يختلفان  لكنهما  يتشاركان  النقدي  واإلبداع  األدبي 
الذات  مع  رؤيوي  طابع  ذات  عالقة  وإقامة  عالم  تمثيل  هو  إلي  يخيل 
ينصرف  النص  مع  حوار  إقامة  فأنه  النقد  أما  س�واء،  حد  على  واآلخر 
من  معرفة  إنتاج  ثم  والدالالت  واألساليب  األبنية  وكشف  وصف  إلى 
ش�كل  بأي  التفكير  يمكن  ال  وهنا  األدب،  مادة  هي  التي  تخيلية  مادة 
التجاور  عالقة  تحل  االثنتين،  بين  االس�تتباعية  بالعالقة  األش�كال  من 

االستتباع. عالقة  محل 
للنق�د، ولك�ن م�ن  الم�ادة األولي�ة  م�ن الصحي�ح أن األدب ه�و 
النق�د يش�تق لألدب مس�ارب واتجاه�ات وأنظمة،  أن  أيض�ا  الصحي�ح 
العالقة  إن  لألدب.  األفق  تشرع  مشكالت  ويطرح  موضوعات،  ويقترح 
وعلى  إليه،  يحتاج  بما  اآلخر  يغذي  فكّل  متبادل  تنافذ  عالقة  هنا  بينهما 
ففي  المجرد  الوهم  فضاء  في  النقد  يلحق  أن  يمكن  فال  هذا  من  الرغم 
النقد  فأن  وهكذا  محددة،  نصوصا  يعالج  أن  عليه  ينبغي  المطاف  نهاية 
يعت�اش عل�ى األدب كم�ا يعت�اش األدب عل�ى تبصرات النقد العميقة، 

الحوار. باالستتباع  تستبدل  الفكرة  وهذه 
أنه  نجد  النظرة  لهذه  طبقا  العربي  النقد  حال  واقع  إلى  نظرنا  وإذا 
ل�م ي�درك س�ر ه�ذه العالق�ة الجذرية بي�ن األدب وبين النقد فلجأ إلى 
إقام�ة عالق�ة غي�ر س�وية مع النصوص إلج�راءات نقدية صارمة، كثيرا 
ثانية انخرط  العملي�ة األدبية، ومن جهة  م�ا تك�ون غريب�ة ع�ن صيرورة 
والعابرة!!.  السريعة  والعروض  التعليقات  خالل  من  األدب  تهميش  في 
لم يس�تأثر األدب العربي بتحليل نقدي كّلي وش�امل يس�تنبط األنس�اق 
مش�تبكين  دمنا  وما  اآلن،  إلى  ش�عرا  أو  س�ردا  األدبية  للظاهرة  الداخلية 
صورة  فستظل  تستكتب  أو  تكتب  خاطفة  وتعليقات  مفردة  نصوص  مع 
النق�د مش�وهة، ويظ�ل دوره عاط�ال ومفاصل�ه متجمدة. نحتاج إلى أن 
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دوره  يستقيم  لكي  األدب  تجاه  المسؤولية  روح  النقد  أوصال  في  نضخ 
االجتماعي. الوسط  في  ثقافية  كممارسه  ويقبل 

– دعن�ا نتوق�ف عن�د قول�ك ب�أن "اإلبداع ابتكار جديد ال ينهض 
المائة، وال  بأن�ه ال يوجد ن�ص نقي مائة في  فكم�ا تع�رف  عل�ى مث�ال" 
إلى  ترى  سابقة.  أخرى  نصوص  مع  تناص  فثمة  بياض،  من  الكتابة  تأتي 
حقيقيا  إبداعا  يجعله  الجديد  النص  في  وتدرجاته  التناص  من  حد  أي 

سبق؟ ما  مع  تناصا  أو  محاكاة  ال 
والسرقات  األدبية،  السرقات  فكرة  عن  التناص  فكرة  تطورت   –
تك�ون ف�ي التراكي�ب اللفظي�ة، وحينم�ا اش�تقت جوليا كريس�تيفا فكرة 
تقصد  وهي  للسرقة،  التقليدي  المفهوم  تتخّطى  أن  أرادت  قد  التناص، 
ففي  األدب.  لنصوص  الالوعي  والتمثيل  مباش�ر  غير  الحوار  بالتناص 
النس�يج  عال�م األدب ال نج�د أديب�ا ينه�ض م�ن فراغ أدبي، فهو يتمّثل 
من  يستفيد  ولهذا  كأديب،  تكوينية  عملية  خالل  من  للنصوص  الداخلي 
لس�ان  إن  عليها.  يطلع  التي  األدبية  المؤثرات  كل  من  يدرك  ال  حيث 
نظرية  فأن  التفسير  لهذا  وتبعا  التأثر،  عن  الوحيد  البريء  النص  هو  آدم 
واضحا  شرطا  تضع  لكنها  النصوص  بين  للتفاعل  مجاال  تتيح  التناص 
وال  األشكال  في  ال  بعضا  بعضها  النصوص  تحتذي  ال  أن  وهو  لذلك 
ف�ي الموضوع�ات وال ف�ي األف�كار!! إذا ال ضي�ر م�ن كل ذل�ك وهذا 
المقصود  الذي ال ينه�ض على مثال ألن  يتناق�ض م�ع مفه�وم اإلب�داع 

القصد. سبيل  على  يتبع  الذي  النموذج  هو  بالمثال 
م�ا أقص�ده باإلب�داع ه�و االبت�كار الذي يقوم عل�ى إعادة تركيب 
ال  األدبية  للنصوص  األدبية  القيمة  األدباء.  بين  ومشتركة  شائعة  لعناصر 
األدباء  فكل  مخصوصا،  ترتيبا  ترتيبها  من  إنما  نفسها  العناصر  من  تأتي 
العناصر  هذه  يشكل  منهم  كال  لكن  ولغة  وموضوعات  أفكار  تجمعهم 
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عل�ى نح�و خ�اص ب�ه. م�ن وجهة نظري يصبح الكاتب مبدعا بالمعنى 
ال�ذي نقص�ده لإلب�داع حينم�ا ينف�رد بتركيب العناص�ر النصية وترتيبها 

االبتكار. عناصر  أهم  القول  كيفيات  به.  خاصة  بطريقة 
ترى  شاملة،  ثقافية  برؤية  وتحليله  ودراسته  بالسرد  مفتون  أنت   –

التحديد؟! وجه  على  وبالرواية  عموما،  بالسرد  اهتمامك  سّر  ما 
تفس�ير  فهو  بالس�رد  اهتمامي  لس�ّر  تفس�يرا  أقدم  أن  لي  كان  إذا   –
والرواية،  القصة  عالم  وسط  في  نشأت  الصغر  منذ  أنني  ذلك  ألفكاري، 
فقد جذبني التخيل السردي مبكرا ومارست الكتابة القصصية، وبموازاة 
مقتبل  في  عابرة  تجربة  بعد  الشعر  عالم  إلى  االقتراب  في  فشلت  هذا 
إلى  وقريبا  إلي،  أليفا  الس�رد  أصبح  القراءة  وغزارة  الزمن  ومع  العمر، 
كنت  فقد  لي،  صدر  كتاب  أول  منذ  دراسته  إلى  انصرفت  لكنني  نفسي، 
العالم  تركيب  يعيد  الذي  التمثيلي  التخيلي  التش�كيل  هذا  إلى  منجذبا 
إلى  االهتمام  هذا  وقادني  العالم،  ذلك  حقيقة  عن  مختلفة  انساق  وفق 
النص،  بناء  مس�توى  أساس�ية:  مس�تويات  ثالثة  له  س�ردي  نص  كل  أن 
األول  بالمس�توى  ش�غلت  ولقد  داللته،  ومس�توى  أس�لوبه،  ومس�توى 
ف�ي كتابات�ي األول�ى وله�ذا ف�أن معظم كتبي وبحوثي تعنى بس�رديات 
النص�وص العربي�ة القديم�ة والحديث�ة، تحدي�دا بتركيباته�ا النصية، أي 
باألبني�ة الخطابي�ة من ش�خصيات وأح�داث وخلفيات مكانية وزمانية، 

وتلٍق. وحكاية  وبناء  سرد  أساليب  ومن 
االنشغال،  غاية  فيه  وانشغلت  باهتمامي  كثيرا  الجانب  هذا  استأثر 
وتبين لي أن هناك أبنية شبه ثابتة مثل أبنية: التتابع، والتداخل، والتكرار، 
والت�وازي، فت�كاد كل النص�وص تتبن�ى أح�د هذه األبنية أو تدمج فيما 
بينه�ا، والح�ال، ف�إن تاري�خ الرواي�ة العربية يمكن أن يدرس من تطور 
أبنيته�ا الداخلي�ة، فالرواي�ة العربي�ة ب�دأت وإل�ى وق�ت متأخر تتبع بناء 
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أخرى  إلى  واقعة  من  األحداث  فيه  تتتابع  الذي  البناء  ذلك  أي  التتابع 
مثال  وخير  اس�تباق،  يوجد  وال  تراجع  يوجد  فال  النهاية،  إلى  وصوال 
استثناءات  وجود  مع  عام  بشكل  محفوظ  نجيب  تجربة  النمط  هذا  على 
ال تمتث�ل له�ذا النم�وذج، لك�ن الرواي�ة العربية خالل الربع األخير من 
بأبنية  تستعين  وراحت  المحفوظية،  التجربة  عن  انشقت  العشرين  القرن 
"موسم  فرواية  تعرف،  أصبحت  األبنية  وبهذه  التتابع،  بناء  عن  مختلفة 
التوازي، وفي  بناء  فيها  المثال يستخدم  على سبيل  الشمال"  إلى  الهجرة 
روايات جبر إبراهيم جبرا يتبع بناء التداخل، وكذلك في روايات مؤنس 
وأمين  األعرج،  وواسيني  الركابي،  وعبد الخالق  برادة،  ومحمد  الرزاز، 
بالمرحلة  التتابع فهو لصيق  بناء  يعد مقبوال اآلن استخدام  معلوف، ولم 
األشكال  تطور  تاريخ  وصف  إلى  الحاجة  بأمس  فنحن  ولهذا  األولى، 
فيها،  السردي  التطور  لنا  يكشف  الذي  هو  ألنه  العربية  للرواية  واألبنية 

بذلك!! ينجح  فال  التقليدي  بالمعنى  النشأة  تاريخ  أما 
العربية  للرواية  التقليدي  النشأة  تاريخ  بأن  كالمك  من  نفهم  هل   –
العشرين  القرن  الثاني من  العقد  لهيكل في  "زينب"  ابتدأ مع رواية  الذي 

رأيك؟ في  مهم  غير 
تنش�أ  لم  العربية  الرواية  اآلتية:  الفكرة  نصحح  أن  أوال  ينبغي   –
حس�ين  لمحمد  "زينب"  ورواية  العش�رين،  القرن  من  الثاني  العقد  في 
هي�كل، ليس�ت أول رواي�ة عربي�ة، فلق�د كش�ف لن�ا البح�ث المس�تند 
إل�ى وثائ�ق ومراجع�ات دقيق�ة ب�أن الرواي�ة العربية س�بقت في الظهور 
"وي  رواية  هو  نش�ر  روائي  نص  فأول  قرن،  نصف  من  بأكثر  "زينب" 
1859م  اللبنان�ي خلي�ل خ�وري عام  للكات�ب  بإفرنج�ي"  إذن لس�ت   –
وف�ي عام 1860م قام بنش�ر الرواية في  ف�ي جري�دة "حديق�ة األخب�ار". 
وحتى  عش�ر،  التاس�ع  القرن  من  الثاني  النصف  وخالل  خاص،  كتاب 
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فرنسيس  روايات  منها  الروائية،  النصوص  عشرات  نشرت  1914م  عام 
وفرح  البستاني،  وإليس  فواز،  وزينب  البستاني،  وسليم  الحلبي،  مّراش 
انط�ون، ونق�وال ح�داد، وجورج�ي زيدان، ولبيبة هاش�م، والمويلحي، 
في  فقط  خاصة  مجالت  عشر  من  أكثر  صدرت  فقد  ذلك  إلى  وغيرهم 
أن  إلى  تحتاج  ثقافية  كظاهرة  العربية  الرواية  فإن  ولهذا  الروايات،  نشر 
الش�ائعة  الهشاش�ة  من  لنتخلص  كلية  بصورة  نش�أتها  برس�م  النظر  نعيد 

العشرين. القرن  من  الثاني  العقد  في  بدأت  الرواية  بأن 
الظاهرة  ينّزل  ألنه  التقليدي  النشأة  تاريخ  يسعفنا  القضية  هذه  في 
أو  البلد  بهذا  متصلة  مزاودة  دون  الطبيعيين  ومكانها  زمانها  في  الروائية 
ذاك. فالريادة التاريخية تثبت عدم ريادة (زينب( ولكن ليس هذا المهم، 
عشر  التاسع  القرن  رواية  أن  لنا  تكشف  السردية  األنواع  تحليل  فطريقة 
أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  هذا  النوع،  شروط  على  تتوفر  كانت  العربية 
فالمرويات السردية العربية القديمة شهدت تفككا نوعيا أدى على بزوغ 
باالهتمام  استأثرت  (زينب(  رواية  فأن  الدقة  أردنا  إذا  الجديد.  الشكل 
وحول  الغربية،  الرواية  ش�روط  على  توفرت  ألنها  الريادة  موضوع  في 
معايير  ضوء  في  فحصها  ينبغي  وكان  حولها،  الجدل  دار  الشروط  هذه 
تراكم  لقد  العربي، وليس في ضوء سياق مستعار.  بسياق األدب  متصلة 
تراث سردي خصب شكل  التاسع عشر  القرن  الثاني من  النصف  خالل 
ونكرانه  العش�رين  القرن  في  العربية  في  الرواية  النطالقة  أساس�يا  دافعا 
ينبغي  العربية.  الرواية  تاريخ  استبعاد متقّصد ألهم حلقة من حلقات  هو 
لهذه  السياقي  المحضن  يكشف  ثقافيا  تحليال  الظاهرة  هذه  تحليل  علينا 

األدبية. الظاهرة 
الرواية  نش�أة  في  أس�همت  قد  تراها  التي  المؤش�رات  هي  وما   –

العربية؟
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بإزاء شيء جديد  ثقافية فنحن  الرواية كظاهرة  نتعامل مع  حينما   –
كشكل  إليها  نظرنا  إذا  ولكن  القديم،  العربي  األدب  في  معروفا  يكن  لم 
ممتزج  هو  إنما  صاف  غير  نسب  لكنه  عريق،  السردي  نسبها  فأن  فني 
والمقامات  الحكاية  الش�عبية وفن�ون  والس�يرة  الخرافية  الحكاي�ة  بأبني�ة 
والن�وادر والط�رف، ينبغ�ي أن نع�رف أن األبني�ة الس�ردية القديم�ة ق�د 
تتحلل،  بدأت  عش�ر  التاس�ع  القرن  وفي  تأزمت،  ثم  النمو  عن  توقفت 

العربية. الرواية  لفن  انطالق  نقطة  كان  الطبيعي  التحلل  وهذا 
الع�رب ق�د ترجم�وا نصوص�ا أجنبية  لي�س لدين�ا دلي�ل عل�ى أن 
"فينيلون"التي  ل�  "وقائع األفالك"  الخوري، ورواي�ة  قب�ل رواي�ة خلي�ل 
رواية  بعد  أي  1867م  س�نة  ونش�رت  الفرنس�ية  عن  الطهطاوي  ترجمها 
خليل الخوري بعشر سنوات، وهي ال تتوفر على شروط النوع الروائي، 
 – السردية  األبنية  تحلل  نتاج  هي  العربية  الرواية  أن  لدينا  يرجح  وهذا 
الرواية األوروبية، فحركة  لتأثي�ر  نتاج  الموروث�ة أكث�ر مم�ا هي  العربي�ة 
القرن  الربع األخير من  العربية بدأت تزدهر في  اللغة  إلى  الرواية  ترجمة 
الرواية،  لتطور  مناس�با  جوا  أش�اعت  أنها  المؤكد  ومن  عش�ر،  التاس�ع 
المترجمين  أن  وهي  الخطورة  من  غاية  على  قضية  هنا  انتباهنا  وتلفت 
األحداث  ناحية  من  ال  األجنبية  النصوص  يحترموا  لم  األوائل  العرب 
بها  يتالعبون  فكانوا  األسماء  ناحية  من  وال  الشخصيات  ناحية  من  وال 

العربية. الشعبية  المرويات  توافق  بطريقة  كتابتها  ويعيدون 
وعلى الرغم من كل هذا فأن جو الترجمة والصحافة قد اسهم في 
القديمة  النثرية  الكالسيكية  باللغة  العربية، والنزول  الرواية  تسهيل والدة 
بهذه  الخاصة  الوقائع  في  دققنا  إذا  الواقع.  إلى أرض  العالية  أبراجها  من 
األجنبي  النص  ُيخضع  كان  المترجم  أن  نجد  الفترة،  تلك  في  الظاهرة 
لنا  فكيف  مقبوال،  يصبح  لكي  العربية،  الس�ردية  المرويات  بناء  لس�ياق 
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أن نذه�ب عل�ى عك�س ذل�ك ونق�ول إن الرواي�ة العربية نش�أت بتأثير 
الرواي�ة الغربي�ة. لق�د كان يج�ري تغيير ش�امل ف�ي األحداث والوقائع 
المرويات  لتقاليد  امتثاال  العناوين  في  وحتى  والشخصيات  والحبكات 
السرد  طرائق  تحدد  كانت  المرويات  تلك  أن  يؤكد  الذي  األمر  العربية، 
التأثيرات  بأهمية  تماما  أقر  فأنا  هذا  من  الرغم  وعلى  غيرها،  من  أكثر 

واألفكار. والفنون  اآلداب،  بين  المتبادلة 
ونقدها،  النسائية  العربية  بالرواية  خاصا  اهتماما  لك  بأن  نعرف   –
النسوية  الكتابة  فخ  في  الوقوع  تجنب  الكاتبة  للمرأة  يمكن  كيف  برأيك 

عمومًا؟ اإلنسانية  القضايا  على  آفاقها  وانفتاح  فقط، 
الرواية  ازدهار  فقط  ليس  للنظر  الملفتة  المالحظات  إحدى  إن   –
إنما ج�دة وخصوبة  الثالثي�ن األخي�رة،  الس�نوات  العربي�ة ف�ي  النس�وية 
كثي�ر م�ن تل�ك الرواي�ات التي تعرضت بجرأة لتمثيل مش�كالت المرأة 
والمجتمع بشكل عام، ورهاني على رواية النسوية رهان كبير، فالحساسية 
المشاعر  أدق  التقاط  في  ونجحت  النصوص،  تلك  في  تجلت  النسوية 
الوسط  في  المرأة  تعانيها  التي  واإلكراهات  واالنكسارات  واإلخفاقات 

إليه. الحقيقي  انتسابها  فهم  يسيء  لكنه  إليه  تنتمي  الذي  االجتماعي 
لحالة  الطبيعي  التذمر  إلى  فيعود  النسوية  النزعة  حول  يثار  ما  أما 
فعل،  رّد  فعل  فلكل  ذكوري،  مجتمع  في  المرأة  تعانيها  التي  االختزال 
المرأة  أنصاف  أن  تعتقد  التي  النزعة  هذه  إلى  الداعين  من  لست  ولكني 
الذي  الخطأ  في  الوقوع  النتيجة  وستكون  الرجل،  تحاكي  حين  يتحقق 
اقترف�ه الرج�ل نفس�ه. أدع�و بالمقاب�ل إلى اس�تثمار عال�م المرأة الغني 
والمتنوع والغامض لكي يوظف، ألن المرأة كان لها وجهة نظر وموقف 
للمرأة  التعبير  لحرية  حدود  يلزمنا رسم  وليس  نفسها وعالمها،  فيه  ترى 

والرجل!
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القصيرة،  "القصة  السرد  النساء نحو  هل لديك أي تفسير لتوّجه   –
األخرى؟ األدبية  األجناس  عن  واالبتعاد  والرواية" 

التفس�ير ال�ذي يمك�ن أن أتق�دم ب�ه هنا يع�ود ألمرين، األول:   –
والثاني  الشعر،  خالف  على  رمزيا  تمثيال  العوالم  تمثيل  في  السرد  قدرة 
الواقع.  عن  تعبر  بأنها  ُتّتهم  ال  لكي  الوهم  الصطناع  المرأة  حاجة  هو 
التعبير الرم�زي اإليهامي عما يريده  هن�اك إذا وس�يلة فني�ة ق�ادرة عل�ى 
التعبير س�رديا،  يناس�بها  بالمرأة  اجتماعية خاصة  اإلنس�ان. وهناك حالة 
ولهذا ازدهرت الرواية النسوية الن كثيرا من الكاتبات العربيات اللواتي 
التمثيلية  يعش�ن في مجتمعات ش�به مغلقة وجدن في الس�رد وس�يلتهن 
أن  وأتوقع  عنه.  المباشر  التعبير  دون  يحول  عالم  عن  التعبير  المناسبة 
تطور  في  القريب  المس�تقبل  في  دورا حاس�ما  العاملين س�يلعبان  هذين 

النسوية. الرواية 
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 الرواية النسوية
ومشكلة الهوية األنثوية

حوار: نور الهدى غولي(*)

في  عقد  الذي  العربية"  الكاتبة  "س�رديات  ملتقى  فعاليات  خالل 
الدكتور  العراق�ي  الناق�د  – 2007/11/28 كان   27 للفت�رة م�ن  الجزائ�ر 
إبراهي�م ينص�ت ل�كل ش�اردة وواردة لها صل�ة بعالم اإلبداع  عبد الل�ه 
ليجيب عن بعض  التقين�اه  الوطني�ة  المكتب�ة  النس�وي، وف�ي رك�ن م�ن 
عربية  رواية  أول  عن  كالحديث  أجوبة،  بدون  كانت  التي  االستفسارات 
الماضي  تركة  مع  تعاملنا  كيفية  الحديث، وعن  العربي  األدب  تاريخ  في 
العربيات،  الكاتبات  إبداع  على  كثب  عن  أطّل  ثم  جديدة،  نقدية  بنظرة 
نحو  الشخصي  انزياحه  إلى  وتطرق  العربي.  السرد  راهن  عن  وتحدث 
في  مساهما  كاتبا  يكون  أن  عن  عوض  ناقدا  أصبح  بأن  الخطأ  المنطقة 

اعترافاته. وهنا  العربي.  السرد 
العربية"  الكاتبة  "س�رديات  ملتقى  في  قدمته  الذي  البحث  في   –
الذكورية  السلطة  انتقاد  لفكرة  العربية  الكاتبة  تجاوز  عدم  عن  تحّدثت 
معي  ترى  أال  الرجل.  مع  المرأة  فيه  تش�ترك  عالم  إلى  وصوال  األبوية 
الفت�رة الطويل�ة م�ن القه�ر والخضوع خلقت تراكما كبيرا لم تصّف  أّن 
قد  تكون  أن  بعد  عنه  ستتخلى  وأنها  معه،  حساباتها  بعد  العربية  الكاتبة 
وتنتقل  الصفحة،  هذه  تطوي  أن  قبل  الشأن  هذا  في  لديها  ما  كّل  قالت 

قطر. العرب،  جريدة   (*)
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للذكورية؟ مضادا  يكون  ال  آخر  خطاب  إلى 
فاألدب  الحسابات،  بتصفية  التفّكر  ينبغي  ال  األدب  قضايا  في   –
المفرط  العنف  أن  على  يُختلف  وال  والتجارب،  الحاالت  بتمثيل  يقوم 
ذهنيته،  وفي  ثقافته،  وفي  الرجل،  س�لوك  في  والمترس�خ  المرأة،  اتجاه 
تصفية  يجري  أن  األدب  على  بأنه  والقول  اآلخر.  لدى  فعل  ردا  يخلق 
الرواية. إنما  حس�اب ألّن الرج�ل عل�ى ضالل�ة أم�ر ليس من وظائ�ف 
الرجل  بين  العالق�ة  الملتبس�ة في  التج�ارب  بتمثي�ل ه�ذه  يق�وم  األدب 
والم�رأة. وم�ن وجه�ة نظ�ر األدب النس�وي ال يمك�ن أن تنبث�ق هوي�ة 
النسوية  الرواية  تفضح  ولهذا  الذكورية،  السلطة  تفكيك  بعد  إالّ  أنثوية 
الرواية  اإلناث.  بحق  الذكور  ثقافة  تمارسهما  اللذين  والعنف  االستبداد 
الذكور  تقليدية قامت على رؤية  ثقافة  بين  التفاهم  النسوية عالجت سوء 
عن  يكتبن  وحينما  بضحايا،  أشبه  أصبحن  نساء  وبين  والتاريخ،  للعالم 
التي  الرواية  مظاهر  أحد  هو  الرجل  عنف  فإن  السوي  غير  الوضع  هذا 

تفاصيلها. في  حاضرة  العنف  فثيمة  يكتبنها؛ 
تنتقد  فلماذا  طبيعيا،  الموضوع  لهذا  المرأة  معالجة  أمر  دام  ما   –

هذا؟ فعلها  رد  فيها 
ل�م انتق�د رد فع�ل الم�رأة، فأن�ا لس�ت في س�ياق الحكم على   –
للرواية  الداللية  البني�ة  بالس�لب أو اإليج�اب. وحينما اس�تعرض  ذل�ك 
التبرم من المؤسسة  التالية: أوال: العنف، ثانيا:  النسوية أجد فيها الركائز 
العذرية،  على  الوقوف  رابعا:  وملّذاته،  بالجسد  االحتفاء  ثالثا:  الزوجة، 
الرجل  بين  تنش�أ  التي  الموازي�ة  العالق�ات  والبل�وغ األنث�وي، خامس�ا: 
والم�رأة عل�ى هام�ش حي�اة زوجي�ة مخرب�ة. هن�اك أيض�ا نقطة أخرى 
وال  تلد،  ال  التي  الش�ابة  المرأة  أي  الخالدة،  األنثى  فكرة  وهي  تطرح 
الرجال؛  انجذاب  محط  تبقى  وإنما  تش�يخ،  وال  األمومة،  دور  تمارس 
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فالرواي�ة النس�وية ال تقت�رح ع�رض تجرب�ة امرأة متكامل�ة وإنما تجربة 
المرأة. حياة  في  أنثوية  حقبة 

أخرى  إلى  المرحلة  هذه  تجاوز  من  الكاتبة  المرأة  ستتمكن  هل   –
ووعيا؟ نضجا  أكثر 

امرأة  بين  العنيف  التوتر  منطقة  في  النسوية  الرواية  تتنزل  حاليا   –
ثقافة  وبين  العام،  الفضاء  في  مكان  لها  يكون  أن  أجل  من  للعالم  طالعة 
لشروطها  طبقا  وصاغته  واحتكرته،  لصالحها  العالم  هذا  أّممت  ذكورية 
ومهيمنة،  غالبة  ذكورية  رؤية  بين  الصدام  من  درجة  فهناك  ومصالحها. 
الفهم  سوء  من  نوع  وثمة  ذاتها،  عن  تبحث  لتّوها  ظاهرة  أنثوية  ورؤية 
إنتاجها  وإعادة  وهضمها  التجربة  هذه  عن  بالكشف  لكن  الجانبين،  بين 
يمك�ن أن يفض�ي ذل�ك إل�ى ط�رح رؤى متش�اركة؛ إذ ال تع�ود الرؤية 
الذكوري�ة للعال�م مذع�ورة م�ن الرؤي�ة األنثوية، وال تعود هذه األخيرة 
الرؤيتين،  بين  الشراكة  من  نوع  فيحصل  الذكورية،  الرؤية  من  متوّجسة 
الطبائع  وفهم  العالم  فهم  في  والمرأة  الرجل  فيها  يتش�ارك  ثالثة  برؤية 
الحي�اة.  تس�تقيم  أن  يمك�ن  ال  ذل�ك  دون  وم�ن  لبعضهم�ا،  الش�خصية 
الرجل والمرأة  بي�ن  الموضوع  له�ذا  النس�وية بكش�فها  الرواي�ة  تس�اهم 
في  والسياس�ية  والدينية  والجس�دية  اإلنس�انية  العالقات  مس�توى  على 
امتصاص االحتقانات المتوترة القائمة في صلب الواقع. ولست متخوفا 
خوض  إلى  النسوية  الرواية  أدعو  بل  الطرفين،  بين  االلتباس  كشف  من 

الطرفين. بين  التوتر  شحنات  تمتص  لكي  المغامرة  هذه 
االنتقال  إلى  س�يؤدي  الذي  األس�اس  العامل  بدقة  حّددت  لو   –

األخرى. االنتقالية  المرحلة  إلى 
– هض�م مرحل�ة س�وء التفاه�م، واس�تيعابه، ث�م حّل�ه عن طريق 
والرجل  الم�رأة  بين  العالق�ات  الظاه�رة.  اإلبداع�ي، وتحلي�ل  التراك�م 
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وحينما  والش�راكة  التفاهم  على  تقوم  ال  حين  هوس�ية  عالقات  تصبح 
النسوية  الرواية  مضت  ما  إذا  بآخر.  طرف  ويستأثر  بطرف،  طرف  ينفرد 
ف�ي ع�رض ه�ذه المش�كلة أم�ام العم�وم وتمثيلها تمثيال س�رديا كامال 
نبقى  ذلك  وبدون  والمشاركة،  التفاهم  فرضية  يحتمل  وضع  إزاء  نصبح 
عليه  نس�لط  أن  نس�تطيع  فال  داخلنا،  يس�توطن  عميق  وباء  عن  غافلين 

الداخلي. والتشوه  العفن  هذا  من  لنتطهر  الضوء 
تخّطت  التي  الروائية  النصوص  إلى  اإلش�ارة  الممكن  من  هل   –

الذكوري؟ االنتقادي  الخطاب  مرحلة  ما  حد  إلى 
النس�وية  الرواية  المراح�ل األولى لظاهرة  ف�ي  نعي�ش  م�ا زلن�ا   –
وما  الس�ردية،  اآلداب  عمر  في  قصيرة  مدة  س�وى  عليها  يمر  لم  التي 
ت�زال قي�د التجرب�ة واالختب�ار وه�ي تدش�ن لحقب�ة أدبية جدي�دة، وأنا 
النصوص  وليست  النسوية،  الرواية  ظاهرة  أقصد  ككل،  بالظاهرة  اهتم 
االحتدام  حيث  العربي،  السرد  ظواهر  أخصب  من  أنها  وأرى  المفردة. 
الرواية  أصبحت  لقد  والعنف.  والجسد،  الهوية،  موضوعات  تمثيل  في 
تصور مشاكل المجتمع، ولم تعد حكاية متخيلة يستلقي القارئ للتّسلي 
به�ا قب�ل الن�وم. الرواي�ة اآلن أداة للبح�ث ف�ي المش�كلة االجتماعي�ة، 
وعالقتها  بجس�دها،  المرأة  وعالقة  المرأة،  ومصير  العالم،  مصير  وفي 

بالرجل.
أكبر  اجتماعية  قيمة  له  يعطي  المش�اكل  هذه  في  األدب  انخراط 
م�ن ذي قب�ل. ل�م تع�د الرواي�ة مجّرد حكاي�ة فيها عالقات حب عابرة 
على  المعقدة.  اإلنسانية  القضايا  تعالج  اآلن  صارت  بسيطة.  وخيانات 
أن�ه ينبغ�ي اإلش�ارة أيض�ا إل�ى أنن�ي ال أعم�ل على نص�وص من أجل 
تفكيك  إّنم�ا هدفي هو  التقيي�م والحكم،  انتقاصه�ا، ووضعه�ا موض�ع 
النص�وص. لس�ت قاضي�ا ف�ي محكم�ة األدب، لكي أبريء نصا واتهم 
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آخ�ر، ه�ذا لي�س م�ن منهج�ي. إنم�ا أق�وم بحصر الظاه�رة األدبية، ثم 
والتركيبية. الداللية  وأبعادها  مستوياتها  وتحليل  تصنيفها، 

من  مجموعة  على  تتكئ  أنت  فقط،  نظرية  أشياء  ليست  وهي   –
النصوص؟

ه�ذا أكي�د. أن�ا ال أش�تغل ف�ي القضاي�ا النظري�ة منذ س�نوات،   –
هو  هذا  وتأويال،  واستنطاقا  تحليال  النصوص  مباشرة  في  منخرط  إنما 

النقدي. عملي  مجال 
النصوص؟ هذه  تختار  أساس  أي  على   –

– بناء على قراءات متواصلة، ومستمرة، تختم بنوع من التصفيات 
%10 مما اقرأ من  النهائي�ة، ث�م االختي�ارات، ربم�ا ينته�ي األمر باختيار 
عن90%  الكتابة  أتجنب  وأحيانا  للتحليل،  أعرضها  التي  وهي  نصوص، 
بناء  النصوص  انتقاء  ثم  الروائية،  بالظاهرة  التشّبع  من  بد  فال  اقرأ،  مما 
النصوص  علّي  تقترحها  التي  أو  عليها،  أعمل  التي  الموضوعات  على 
الروائي�ة، فحينم�ا أعم�ل عل�ى موضوع الجس�د ف�ي الرواية، فال بد أن 
الرؤية  بالجسد، وحينما أحلل ظاهرة  تعنى  التي  الروايات  انتباهي  تلفت 
في  أجدها  التي  والرؤى  النظر  بوجهات  فأعنى  للعالم،  األنثوية  السردية 
أخّرب  أن  يمكن  العربية. ال  النسوية  الرواية  السرد كما طرحتها  أساليب 
ش�خصي  لمزاج  آلخر  رفض  أو  نص  تبنّي  إلى  اس�تنادا  النقدي  عملي 
كائن�ا م�ا كان الس�بب. أفض�ل أن أعن�ى بالظواه�ر الكبي�رة، والحال أن 
عمل�ي النق�دي بكامل�ه يعن�ى بالظواه�ر األدبية الكبي�رة، وهي خالصة 

للنصوص. شاملة 
على تجارب معظم  "الشامل"  اطالعك  يقين من  أنت على  هل   –

العربي؟ الوطن  أقطار  مختلف  في  العربيات  الروائيات 
النس�وية،  بالثقافة  ال أزع�م ذل�ك، ولكنن�ي عل�ى صل�ة وطيدة   –
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ول�دي فك�رة ع�ن الكتاب�ة األنثوية على مس�توى العال�م، وأهتم بموقع 
والتاريخية  الثقافية،  الناحية  من  رؤيتها  ثم  واألدب،  التاريخ  في  المرأة 
تش�كيل هوية  الس�رد بوصفه وس�يلة من وس�ائل  واالجتماعية، وأعالج 
العربية تؤكد  الثقافة  النسوية، وفي  الثقافة  األنثى. والعالم حاليا تكتسحه 
ه�ذه الظاه�رة نفس�ها يوم�ا بع�د ي�وم. ال يمك�ن أن نتكل�م عن بلد هنا 
من  األدبي  النوع  هذا  في  راج  بلد  تحري  حال  في  فلست  هناك،  وبلد 
الكتاب�ة وبل�د آخ�ر تأخ�ر ف�ي ذلك. وفي العموم تأتيني نصوص كثيرة، 
فأنا  وباإلجمال  المهم،  هو  وهذا  باستمرار،  وأقرا  أيضا،  الكثير  واقتني 

ومساراته. تشعباته  عن  فكرة  ولدي  السردي،  الفضاء  بهذا  صلة  على 
عن  "موسوعة  في  قلت  عامة،  بصورة  العربي  السرد  عن  ماذا   –
تأثر  دون  ومن   19 القرن  في  ظهرت  العربية  الرواية  أّن  العربي"  السرد 

ذلك؟ شرحت  هال  غربي. 
العربية  ثالثا لنش�أة الس�رديات  اقترحت في الموس�وعة تفس�يرا   –
األول  النشأة.  حول  شائعان  تصوران  معروف،  هو  كما  فهناك،  الحديثة؛ 
بمؤثر  دخلت  وأنها  العربية  الثقافة  سياق  عن  غريبة  نبتة  الرواية  في  يرى 
لهيكل  "زينب"  هي  رواية  أول  وأن  العش�رين،  القرن  أوائل  في  غربي 
1913 وهذا رأي عام، وقد أصبح مسّلما به دونما بحث  التي نشرت في 
العربية  الرواية  أن  مؤّداه  شيوعا  أقل  آخر  رأي  وهناك  حقيقي.  تاريخي 
ه�ي تطوي�ر للمروي�ات الس�ردية القديمة، كالمقام�ة والحكاية الخرافية 
ال  المسلمات  هذه  أّن  والتنقيب  البحث  جراء  لي  تبّين  وقد  والشعبية، 
وُنقلت  ترّددت  ألنها  ترّس�خت  مس�ّلمات  كونها  س�وى  ش�رعية  تمتلك 

والباحثين. المدارس  لطالب 
العربية  الرواية  أن  إلى  ينتهي  عشر  التاسع  القرن  ثقافة  في  البحث 
ال تحتمل مثل هذين التفسيرين. فقد انهارت المرويات السردية القديمة 
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في النصف األول من ذلك القرن، ثم انبثقت الظاهرة السردية الجديدة، 
وخالص�ة وجه�ة النظ�ر ه�ي أن المرويات الس�ردية انهارت، فترس�بت 
عليها  اصطلحت  وقد  نوع،  بال  س�ردية  مادة  هالمية،  س�ردية  مادة  منها 
(الرصي�د الس�ردي( وه�ي م�ادة خ�ام بال هوية نوعي�ة. وثم بدأت هذه 
عربية  روايات  تظهر  وبدأت  الروائي،  النوع  في  وانتظمت  تتفاعل  المادة 
ما  فكل  العكس  على  العربية،  اللغة  إلى  األجنبية  الرواية  تترجم  أن  قبل 
عّرب من روايات غربية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وإلى 
وتكييف  تحوير  عليه  جري  العش�رين  القرن  من  األولى  الثالثة  العقود 
وهذا  السردية،  أبنيتها  ويطابق  العربية،  المرويات  طبيعة  يناسب  بحيث 
ي�دل عل�ى أن النص�وص المعرب�ة ه�ي التي تأث�رت بالمرويات العربية 
الروائية  النصوص  أثرت في  التي  الغربي�ة هي  الرواي�ة  القديم�ة، ولي�س 

األولى. العربية 
ولم  جديد،  أدبي  شكل  أي  شأن  شأنها  الرواية  نشأت  هذا  وعلى 
المطلق، فرواية  المعيار  يك�ن ثم�ة معي�ار نهائ�ي للرواية يمكن اعتب�اره 
ال�دون كيخوت�ه غي�ر رواي�ات دستويفيس�كي، وه�ذه ليس�ت كروايات 
محفوظ  وروايات  وولف.  فرجينيا  أو  جويس،  أو  بروست،  أو  فلوبير، 
ولها  التطور،  من  دائم  حال  في  الرواية  األعرج..  واسيني  روايات  غير 
صيرورته�ا الخاص�ة. فالق�ول أن رواي�ة "زين�ب" ه�ي أول رواية عربية 
أول  تكون  ربما  عليها.  البرهنة  يمكن  وال  الصدق،  تحتمل  ال  مس�ّلمة 
لدينا  كان  فقبلها  فقط.  عصرها  في  الغربية  الرواية  لشروط  ممتثلة  رواية 
س�بق  قرن  نصف  خالل  ضخم  س�ردي  تراث  لدينا  الروايات.  عش�رات 

زينب. رواية 
"زينب"؟ رواية  قبل  ونشرت  عربية  رواية  أول  عنوان  كان  وما   –
تحمل  كانت  رواية  فأول  األمر،  هذا  إلى  كثيرا  أشرت  لطالما   –
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وقد  الخوري،  خليل  لمؤلفها  بإفرنجي"  لس�ت  أنا  إذن  "وي..  عنوان 
وحين   1859 خريف  في  األخبار"  "حديقة  صحيفة  في  مسلسلة  ظهرت 
أعيد  وقد  نفس�ه.  بالعنوان   1860 عام  كتاب  في  ظهرت  نش�رها  اكتمل 
عن  القاهرة  في  وصدرت  األولى،  الطبعة  عن  مصّورة  مؤخرا  إصدارها 
داغر  شربل  اللبناني  والباحث  الشاعر  قام  ثم  للثقافة،  األعلى  المجلس 

وافية. جديدة  طبعة  في  وإصداره  النص،  بتحقيق 
– وه�ل تتوف�ر ه�ذه الراوي�ة على ش�خصيات، وأحداث، وعوالم 

الروائي؟ النوع  في  معروف  هو  كما  روائية، 
أنه  بالحس�بان  األخذ  مع  كاملة،  س�ردية  بنية  على  تتوفر  نعم،   –
الرواية، فهي نوع يتطور، ورواية الخوري  لبني�ة  ال يوج�د معي�ار مقف�ل 

زمنها. في  السردية  الكتابة  تقاليد  وفيها  معينة،  حقبة  إلى  تنتمي 
الروائي؟ النص  هذا  اكتشفت  متى   –

– كل اآلراء ح�ول ري�ادة ه�ذه الرواي�ة قّدمته�ا كامل�ة ف�ي كتابي 
2003. ثم أعدت  بيروت سنة  الذي صدر في  الحديثة"  العربية  "السردية 
الس�رد  "موس�وعة  في  أوفى  بتفاصيل  وظهر  الموضوع،  هذا  في  النظر 

اآلن. فيه  الخوض  يتعذر  مما  العربي" 
الجديدة؟ التفسيرات  هذه  لمثل  العربي  النقد  تلّقي  كان  كيف   –

الحقائق  بتثبيت  كفيل  الزمن  ولكن  كاملة،  بصورة  ُيقبل  لم   –
الوقائع  نخضع  أال  وينبغي  منها،  الشخصي  موقفنا  عن  النظر  بغض 
تكتس�ب  أن  يمكن  ال  إذ  الرغبة،  على  يقوم  لتفكير  الثابتة  التاريخية 
الوقائع درجة الحقائق ألننا نرغب في ذلك، ألن لها مسارا موضوعيا 
ال صلة له برغباتنا. وقد وصلت إلى أمرين: أوال اإليمان بالمسّلمات 
في ثقافتنا إذ نفتقر إلى القدرة على تدقيق المسلمات، وإعادة البحث 
الذي عرفته  العسير  بالمخاض  العرب  النقاد  كثير من  ثانيا جهل  فيها. 
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كيفية  فهم  يحاولوا  أن  وبدل  عشر.  التاسع  القرن  في  العربية  الثقافة 
انبث�اق تي�ارات األدب الحدي�ث م�ن ش�عر وس�رد، راح�وا يتهم�ون 
الباحثي�ن اآلخري�ن وينتقدونه�م. ولك�ن نش�ر رواي�ة خليل الخوري 
يزيد  يثب�ت ذل�ك، وتحقيقها ونش�رها  الطبع�ة األول�ى  مص�ورة ع�ن 

تأكيدا. ذلك 
ه�ل تقص�د ب�أن منتق�دي ه�ذا التفس�ير ال يؤمنون حتى بوجود   –

فعلية؟ بصورة  الرواية  هذه  مثل 
الرواية وال عشرات  لكثير منهم اطالع ال على هذه  فليس  نعم،   –
الحلبي،  الرواي�ات األخ�رى، م�ن ضمنها سلس�لة روائية كاملة لمراش 
وسليم لبستاني، ولبيبة هاشم، وزينب فواز، وغيرهم. وقد اطلعت على 
في  األمريكية  بالجامعة  عشر  التاسع  القرن  ألرشيف  األصلية  النصوص 
من  عدد  وهناك  كبيرا،  كان  الروائي  باألدب  االهتمام  أن  وتبين  بيروت، 
المج�الت المتخصص�ة ف�ي الرواي�ة، إلى درجة نش�ر فيها كتاب تحت 
التاسع  القرن  من  األخير  الرابع  في  الروايات"  علم  في  "كليمات  عنوان 
الس�رد".  "علم  مصطلح  اآلن  يقابل  الروايات"  "علم  ومصطلح  عش�ر. 
يؤّلف  لماذا  هو:  السياق،  هذا  في  يطرح  أن  ينبغي  الذي  المهم  والسؤال 
إن لم تكن هناك رواية معروفة  "علم الروايات"  كتاب باللغة العربية عن 

واضحة؟ سردية  قواعد  لها 
تفس�يرك  نش�ر  مع  بالموازاة  الوثيقة  النص  هذا  تنش�ر  لم  لماذا   –

كتابك؟ في 
تحليل  على  عملي  يقتصر  أدبي.  بمؤّرخ  وال  بمحّقق،  لس�ت   –
بأنني  االدعاء  يمكن  وال  محّددة،  نقدية  مهمة  فلدي  السردية،  النصوص 

كافة. باألدوار  القيام  على  قادر 
– قدم�ت ف�ي "موس�وعة الس�رد العرب�ي" تحلي�ال ألكث�ر من مئة 
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التراكمات  هذه  من  فانطالقا  العشرين،  القرن  في  صدرت  عربية  رواية 
العربي؟ السرد  تطور  مسار  تقّيم  كيف  الشاملة 

ألنها  الحديث  العصر  في  أدبية  ظاهرة  أهم  هي  العربية  الرواية   –
وتجاوزت  األدبية،  الكتابة  تقاليد  على  هيمنت  ونصف  قرن  ظرف  في 
عام.  ألفي  من  ألكثر  العربية  الثقافة  أعماق  في  يضرب  أنه  مع  الش�عر 

الظاهرة. هذه  أهمية  مدى  إلظهار  كاف  وحده  هذا 
في  يوظف  الذي  والتراث  الحداثة  مصطلح  استخدام  يزعجك   –
صارت  ثنائية  في  يوظف  ألّنه  ذلك،  تس�تدعي  ال  ثقافية  س�ياقات  عديد 
التفاعل  تتكئ على  أن  النقدي  في مش�روعك  أنت  مس�تهلكة، حس�بك، 

القديم؟ العربي  السرد  إلى  وتعود  الحديثة،  المناهج  مع 
نحّلل  ولكي  ذاكرة.  وهو  للتحليل،  وموضوع  مرجعية  التراث   –
بأدوات  نتسلح  أن  ينبغي  الموروث  هذا  تشّكل  التي  الهائلة  المادة  هذه 
تبقى صلة عبودية  التراث ضروري حتى ال  تحليل حديثة. وتفكيك هذا 
بينن�ا وبين�ه وحت�ى ال يك�ون عبئا علينا وعليه، وينبغي أن نحلله بمنهج 
األدبي  النتاج  من  الضخمة  الكتلة  هذه  على  نسّلط  بأن  وذلك  حديث. 
والثقاف�ي والدين�ي ح�زم م�ن ال�رؤى المنهجي�ة الحديثة، وأن نس�تعين 

جديدة. بآليات 
وه�ل يت�الءم موروثن�ا العرب�ي مع المناهج الغربية الحديثة؟ أم   –
المادة  التحويالت والتعديالت حت�ى يتالءم مع  إل�ى بع�ض  أن�ك تلج�أ 

تحّللها؟ التي 
ال تطّب�ق المناه�ج كم�ا ه�ي، لق�د ألفت كتابا كامال حول هذه   –
فيه  انتقدت  المس�تعارة"  العربية والمرجعيات  "الثقاف�ة  بعن�وان  النقط�ة، 
المنهج ه�و طريقة تحليل حديثة  المس�تعارة. لك�ن  المرجعي�ات  فك�رة 
الدينية  الظاهرة  نحلل  أن  اآلن  يمكن  فال  القديمة،  للظواهر  مقاربة  في 
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وال يمكن اآلن  "الرس�الة"  اقترحه�ا ف�ي كتاب  الت�ي  الش�افعي  بطريق�ة 
المهمة  الظواهر  قتيبة. لكي نحّلل هذه  ابن  الجاحظ بطريقة  تحليل أدب 
رؤية  إشاعة  ينبغي  جديدة.  وطرائق  حديثة،  برؤى  ذلك  نفعل  أن  ينبغي 
باختزال  الظاهرة وتحليلها وليس  التوغل في  نقدي�ة تحليلي�ة له�ا ق�درة 

لعناصرها. مسبق 
الّكم من  الكتاب�ة، وم�ع كّل هذا  تفّك�ر ف�ي خ�وض تجرب�ة  أال   –
الدراس�ات والتحلي�الت الت�ي قم�ت به�ا، أل�م تغ�رك الرواي�ة لدخ�ول 

عوالمها؟
في بداياتي كنت قاصا، وأول كتاب نشر لي هو كتاب قصصي،   –
الدراس�ة األكاديمية أخذتني بعيدا  الرواية، لكن  ول�دّي مح�اوالت ف�ي 
انزلقت  الماضي  الق�رن  ثمانينات  فمن�ذ منتصف  عّم�ا أح�ب وأرغ�ب، 
أريد  كنت  ألني  أخطأت  بأني  أش�عر  أعماقي  وفي  كلية.  النقد  صوب 
ناقدا.  المنطقة الخط�أ، وأصبح  أن أك�ون روائي�ا، وإذا ب�ي أذه�ب إل�ى 
الرواية، وربما أغراني  الكافية في مج�ال  الموهبة  ربم�ا ل�م تك�ن ل�دي 
األحوال  جميع  في  لكن  بالبحث،  والشغف  األكاديمية،  والدراسة  النقد 
الشخصي،  تاريخي  في  وقع  قد  ما  خطأ  ثمة  أن  نفسي  قرارة  في  أشعر 

المقاومة. في  قدرة  أية  تجتث  هي  بل  تقاوم،  ال  السردية  الكتابة  ألّن 
النقدي؟  عملك  مع  بالموازاة  رواية  تكتب  أن  تحاول  ال  لماذا   –

فقط؟ النقدية  للدراسات  مخصص  وقتك  أن  أم 
تكمن  المشكلة  ولكن  اآلن،  الكافي  الوقت  لدي  الحقيقة  في   –
ف�ي منطق�ة أخ�رى، فق�د أصبحت لغتي منطقية، وتفكيري منظما، فيما 
باإليح�اءات والرم�وز  الس�ردية ممل�وءة  الكتاب�ة  ينبغ�ي أن تك�ون لغ�ة 
والتخي�الت. وكل ه�ذا ال أظنن�ي أتوف�ر علي�ه اآلن، فق�د أصبح الخطأ 

معها. والتعايش  بها،  االعتراف  ينبغي  حقيقة 
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أّن  ويقال  الرواية؟  تكتب  التي  الناقدة  األس�ماء  من  كثير  لدينا   –
مرتين؟ مبدع  الناقد 

المزاحم�ة بي�ن االثني�ن ت�ؤدي إل�ى قضاء أحد العنصرين على   –
والمبدع،  الناقد  بين  التاريخ  في  جدا  قليلة  لكنّها  نماذج  ولدينا  اآلخر. 
مباش�رة،  فلغتي  الفئة.  هذه  ضمن  لس�ت  أنني  ويبدو  إيكو،  إمبرتو  مثل 
وق�د ص�ارت لغ�ة فكري�ة نقدي�ة دقيق�ة وليس�ت تخيلي�ة. ث�م ليس من 
الوقت وبنفس  نف�س  العملي�ن مع�ا ف�ي  أن يم�ارس اإلنس�ان  الحكم�ة 

واألهمية. الجدارة 
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 الثقافة العربية الحديثة 
تنهل من مرجعيات جاهزة

حوار: عبد الجبار الرفاعي، وعزيز بوحيد(*)

بي�ن كتابك�م )التفكيك:األص�ول والمق�والت( الذي صدر في   –
1990وكتابك�م )المركزي�ة اإلس�المية( ال�ذي ص�در ف�ي 2002، م�رورا 

الوس�طى في  القرون  1997، و)عالم  الص�ادر في  الغربي�ة(  ب� )المركزي�ة 
تحرصون  جسر  وجود  يالحظ   ،2001 في  صدر  الذي  المسلمين(  أعين 
إليه  ترمون  الذي  فما  التطبيقي،  والبحث  النظرية  الركيزة  بين  يربط  عليه 

الثقافية؟ المركزيات  في  مغلقة  أنساقا  تفككون  وأنتم  ذلك  في 
بمنهج  تتصل  أساسية  ركيزة  هو  إليه  تشيرون  الذي  الترابط  هذا   –
الكتب  هذه  في  المتبع  التحليل  عليها  يقوم  التي  النقدية  والرؤية  البحث 
الثقافي�ة العام�ة أو األدبي�ة الخاصة،  أو كل تحلي�ل أمارس�ه للنص�وص 
ولك�ن لي�س ه�ذا المه�م، ألن�ه أصبح جزءا من لوازم التفكير والبحث 
الثقافية  المركزيات  تتبع مصادرات  إنما المه�م  بالنس�بة ل�ي،  والتحلي�ل 
مطابقة  إلى  ذلك  فيؤدي  مغلقة،  ثقافية  أنس�اق  في  نفس�ها  تحبس  التي 
النف�س ال تتقب�ل االخت�الف، فتلتبس صورة األنا واآلخر على حد  م�ع 
تتركها  التي  المباشرة  اآلثار  من  اآلخر  صورة  تخليص  ويصعب  سواء. 
الدونية  الصور:  تلك  مقدمة  وفي  نفسها،  على  المتمركزة  الثقافة  عليها 

واالنتقاص.

نشر متزامنا في مجلتي "االختالف" الجزائرية، و"قضايا إسالمية معاصرة" العراقية.  (*)
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هذا  أن  تجدون  أال  هذا؟  كل  في  تدّخلت  التي  الموّجهات  ما   –
اآلن؟ تخّطيه  تم  وقد  بالماضي،  يتصل 

تتمّكن  الوسيطة، ولم  الثقافات  التصور كامنا في صلب  -كان هذا 
الحض�ارات الحديث�ة م�ن التخّل�ص من�ه بص�ورة تامة، إذ ما زال فاعال 
تنظر  التي  المنظورات  المواق�ف واألحكام، وتحديد طبيعة  ف�ي توجي�ه 
به�ا المجتمع�ات إل�ى غيره�ا؛ ذل�ك أن العص�ر الحدي�ث لم يفلح في 
يعاد  الحاالت  من  كثير  في  وهو  الماضي،  مؤثرات  من  كلية  التخّلص 
بع�ث الص�ور واألح�كام القديم�ة التي كّونتها ظروف تاريخية مختلفة، 
األوجه  ذات  نزاعاته  في  إليها  ويحتاج  فيها،  يرغب  مواقف  عليها  فتبني 

الثقافية. الهويات  نزاعات  خاص  نحو  وعلى  المتعددة، 
العالم اإلس�المي؟  المتعارضة في  القيم  ه�ل وق�ع هض�م ه�ذه   –

بالهوية؟ ذلك  صلة  وما 
العالم اإلسالمي،ألن  يسببه مصطلح  الذي  المعرفي  الحرج  مع   –
ويهودية  مسيحية  عوالم  وجود  في  الحق  منطقيا  عنه  سيتأدى  استخدامه 
وبوذي�ة وكونفوشيوس�ية وغي�ر ذل�ك، فم�ن أج�ل إيضاح ه�ذه القضية 
مختلفة  ثقافية  قيما  يحمالن  زمنين  هناك  بأن  القول  من  بد  ال  بالتفصيل، 
 – اإلس�المي  العالم  بش�ريا:  الكثيف  العالم  هذا  وس�ط  في  يتواجهان 
تاريخيا  فهما  تنجز  أن  شعوبه  تستطع  لم  – الذي  ثقافية  منظومة  بوصفه 
القيم  تلك  إدراج  من  يمّكنها  بما  الدينّية،  النصّية  للقيم  ومطّورا  متدّرجا 
في  تستطع  ولم  واالقتصادي،  والسياسي  االجتماعي  السلوك  صلب  في 
بالحياة  يتصل  ما  كل  في  الحديث  العصر  كشوفات  هضم  نفسه  الوقت 

فيها. والمشاركة 
يوافق  بما  ماضيها  إنتاج  إعادة  من  تتمّكن  لم  فإنها  أخرى  وبعبارة 
حاضرها، ولم تتمّكن أيضا من أن تتكّيف مع الحضارة الحديثة المنبثقة 
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وقيم  متعالية  نصية  قيم  بين  انش�طرت  هذا  وعلى  الغرب.  من  أساس�ا 
غربي�ة، وحينم�ا دفعه�ا س�ؤال الحداث�ة إلى خانق ضيق، طرحت قضية 
التقليدية  بالهوية  الهوي�ة، كقضي�ة إش�كالية متداخلة األوج�ه. فالقائلون 
المميزة قّدموا قراءة هّشة لإلسالم تقوم على فهم مدرسي ضّيق له يعنى 
والطهارة  والحرام  والحالل  الجنس�ين  بين  والتمايز  واألزياء  بالطقوس 
الدائ�م للنف�س، وحج�ب فعالي�ة العقل  والتكفي�ر والتحري�م، والتأثي�م 
والبشر  الكون  وإخضاع  شيء،  كل  في  التحديث  من  والذعر  المجتهد، 
ومصالح  لحاجات  طبقا  بها  التالعب  يسهل  التي  األحكام،  من  لجملة 
معينة، وإنتاج أيديولوجيا استعالئية متعّصبة ال تأخذ في االعتبار اللحظة 
إلى  تلتفت  وال  المعاصر،  العالم  وال  اإلس�المية،  للش�عوب  التاريخية 
إلى  وس�عوا  لألقليات،  والعرقية  والدينية  الثقافية  الخصوصيات  قضايا 
بع�ث نم�وذج أنتجت�ه تص�ورات متأّخ�رة عن الحقب�ة األولى من تاريخ 
في  اإلس�الم  يحبس  لألنا،  تقديس�ية  رؤية  على  يقوم  نموذج  اإلس�الم، 
وينخرط  الماضي،  سطوة  من  بالتحّرر  له  يسمح  أن  دون  ذهبي،  قفص 
التي  الكبرى  القي�م  التفاع�ل الحقيق�ي م�ع الحاض�ر. وحجبوا عنه  ف�ي 
التغيير  بالتنوع واالجته�اد، ويحّث على  يقر  ثقاف�ي  به�ا كنس�ق  اتص�ف 

والتجديد.
الصعب  من  ليس  أنه  وهي:  صلبة،  بحقيقة  يصطدم هؤالء  وسوف 
فق�ط اس�تدعاء نم�وذج أنتجت�ه س�جاالت الق�رون الوس�طى وفروضها 
المستحيل تطبيق فهم مختزل وهامشي  إنما من  الحاضر،  وتعميمه على 
المذهبي،  التمايز  على  يقوم  فهم  المتأّخرة،  العصور  أنتجته  لإلس�الم، 
وتسويغ  السلطة،  وتبجيل  الذات،  على  واالنغالق  الطائفي،  والتعارض 
أحوالهم  بحقيقة  الن�اس  االجته�اد، وتجهيل  ونب�ذ  والتكفي�ر،  طاعته�ا، 
الحي�اة والتفاع�ل والمصال�ح  االجتماعي�ة، كل ه�ذا ضم�ن نم�ط م�ن 
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إبَّان  الت�ي ت�كاد تختل�ف كليا عما كان ش�ائعا  والعالق�ات االجتماعي�ة 
فيها. ظهر  قد  المطلوب  النموذج  أن  يفترض  التي  الحقبة  تلك 

وليست هذه وحدها هي العقبة الكأداء، إنما ترافقها أخرى ال تقل 
أدخل  فذلك  فيه،  الرغبة  لمجّرد  نموذج  تبنّي  يمكن  ال  أنه  وهي  أهمية، 
بب�اب المح�االت، ف�ال ب�د من كفاءة وتنوع يفيان بالحاجات المتكاثرة 
من  مس�تعار  نموذج  أي  تطبيق  يمكن  ال  األحوال  جميع  وفي  للناس. 
نم�وذج حي ومرن  اش�تقاق  فاألح�رى  الحاض�ر،  الماض�ي الس�تيعاب 
أوجه  كل  االعتبار  في  يأخذ  نفسه،  الحاضر  من  وكفء  ومتنوع  وواسع 
الحاض�ر، ويتج�ّدد بتج�ّدده، وال ينغل�ق على نفس�ه، وال يّدعي اليقين، 
المس�تجّدات  مع  ويتفاعل  المطلقة،  الحقيقة  إلى  يوصل  أنه  يزعم  وال 
التاريخ بش�كل عام. ويك�ون جريئًا في  الداخلي�ة، ويتناغ�م م�ع حرك�ة 
ويترك  مغلق،  قمقم  داخل  االنحباس  ويتجنّب  وغيره،  نفسه  مع  الحوار 
يّتكئ على  بينه�ا، وال  تتفاع�ل فيم�ا  ل�آلراء واالجته�ادات وال�رؤى أن 
ُيثرى  مفتوح  كنموذج  نفسه  يقّدم  إنما  والمنطقية،  الالهوتية  السجاالت 
فال  تقّيده،  التي  األقواس  من  نفسه  ويفّك  والممارسات،  باالقتراحات 

الكاملة. بالنّجاة  يعد  وال  الخالص،  يقّدم  أنه  يّدعي 
الغرب  أن  باعتبار  حداثته،  واستعارة  الغرب،  باحتذاء  القائلون  أما 
مجاالت  معظم  في  التطّور  وأنجز  األساسية،  التحديث  حلقة  استكمل 
الحي�اة العملي�ة، وَضم�ن لإلنس�ان حقوق�ه كف�رد وكمواط�ن وكفاع�ل 
إلحاق  دون  تحول  واجتماعية  وحقوقية  قانونية  سننا  ورّسخ  اجتماعي، 
يتخّطون  فإنهم  س�واء،  حّد  على  والفرد  بالمجتمع  وعام  مقصود  ضرر 
النموذج الغربي توّلد من نسق ثقافي خاص،  حقيقة ال تخفى، وهي: أن 
الميالدي،  عشر  السادس  القرن  منذ  الغرب  شهده  لتمّخض  نتيجة  وأنه 
ذلك  زبدة  أنه  في  كفاءته  وتكمن  الخاصة،  الغرب  حالة  من  ُأشّتق  وأنه 
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لواقع  استجابة  تطور  وقد  بالرحم.  الجنين  اتصال  به  مّتصل  ألنه  الواقع، 
بكل  العالم،  ليش�مل  تعميمه  أجل  من  محاوالت  تجري  الذي  الغرب 
الخصوصيات  وفق  على  مبنية  األساسية  ركائزه  ولكّن  الممكنة،  الصيغ 
الغربية. وتكمن الصعوبة في  الثقافية والسياسية واالجتماعية والتاريخية 
فإنه  ذلك،  إمكانية  وبافتراض  وتبنّيه.  نقله  عن  ناهيك  ومحاكاته،  تقليده 
سيكون في نوع من التعارض مع جملة القيم الموروثة التي أشرنا إليها. 
كثير  يّتصل  حاليا،  اإلسالمي  العالم  في  القائمة  التوّترات  فإّن  والحال، 
ذكرناهما. اللذين  النموذجين  بين  والضمنية  الظاهرة  بالصدامات  منها 

التي  الرؤية  هذه  من  واالختالف(  )المطابقة  مشروعكم  ينطلق   –
التطابق مع مرجعيتين، األولى:  ثقافتن�ا تعي�ش نوعا م�ن  إل�ى أن  تس�تند 
ثقافي  وس�ياق  غربية  مرجعية  ضمن  وتش�كلت  تكونت  غربية  مرجعية 
التاريخية،  ش�روطها  لها  محلية  مرجعية  والثانية:  التاريخية،  ش�روطه  له 
وتمثله�ا الثقاف�ة من�ذ فج�ر اإلس�الم إلى القرن الخامس الهجري، وهذا 
الثقاف�ي، ولذل�ك  التطاب�ق ه�و المعي�ق األساس�ي إلبداعن�ا  الن�وع م�ن 
أن  بمعنى ضرورة  )المطابقة(  )االخت�الف( كبديل عن  فك�رة  تقترح�ون 
تستعين  خصوصية  تتشكل  وان  الذات،  وعن  اآلخر،  عن  ثقافتنا  تختلف 
)المطابقة  منهجية  مرتكزات  هي  ما  منهما.  أيا  تكون  وال  بالمرجعيتين، 
الفكرية  المشاريع  مع  تلتقي  وأين  مرجعياتها؟  تجد  وأين  واالختالف(؟ 

عنها؟ تختلف  وبماذا  الراهنة،  العربية 
الثقافي�ة أفض�ى إلى نتيجة  التع�ارض ال�ذي يتحّك�م باألنس�اق   –
ثقاف�ة  ولي�س  "مطابق�ة"  ثقاف�ة  أصبح�ت  ثقافتن�ا  أن  وه�ي  خطي�رة; 
فه�ي ف�ي جمل�ة ممارس�اتها العام�ة، واتجاهاتها الرئيس�ة،  "اخت�الف". 
تاريخّية مختلفة عن ظروفها،  متصل�ة بظروف  "مرجعّي�ات"  ب��  تهت�دي 
ثقافّي�ة أفرزته�ا منظوم�ات حضاري�ة لها  فم�ّرًة تتطاب�ق م�ع مرجعّي�ات 
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ش�روطها الخاص�ة، وم�رًة تتطاب�ق مع مرجعّي�ات ذاتّية تجريدّية متصلة 
بنموذج فكري قديم، ترتبط مضامينه بالفروض الفكرية والدينّية الشائعة 
آن�ذاك. وم�ن الطبيع�ي أن ي�ؤدي كل ه�ذا إلى تمزيق النس�يج الداخلي 
لتل�ك الثقاف�ة، إل�ى درج�ة أصبحت فيها التناقضات ال ُتخفى، وتتجّلى 
الممارس�ات  بين  المتبادل  واالس�تبعاد  واإلقصاء  النبذ  صور  خالل  من 
خالل  ومن  األخرى،  ضد  تلك  أو  المرجعية  هذِه  تستثمر  التي  الفكرية 
المفاهي�م  تأخ�ذه  ال�ذي  والتنّك�ر  واإلك�راه  والتخّف�ي  التموي�ه  إش�كال 
درجة  االعتبار  في  تأخذ  ال  بأساليب  ُتوّظف  وهي  والرؤى،  والمناهج 
إلى هذا  فيها.  التي تس�تعمل  العناص�ر والس�ياقات  بي�ن ه�ذِه  المالئم�ة 
األصلية،  بأنس�اقها  لها  إخضاعها ألنس�اق ال صلة  في  التعس�ّف  يضاف 
بتلك  يتصل  ما  كل  في  والتباس  وإبهام  غموض  عنه  ينتج  الذي  األمر 
عنها  تغيب  التي  المس�طّحة  الثقافة  من  نوعا  يعّمق  هذا  وكل  العناصر، 

الجوهرية. واألسئلة  الكبرى،  الفرضيات 
وم�ن المعل�وم أّن لذل�ك أس�بابه الكثي�رة، منها ما يتعّلق بكيفّيات 
وقد مّزق  التحدي�ث، ومنه�ا م�ا يتعل�ق بطبيع�ة الصل�ة مع "الماض�ي". 
ممارساتها  في  وأدخل  العربية،  للثقافة  الداخلي  النسيج  االصطراع  هذا 
مكّونات  هي  ما  أكثر  �طات  منشِّ بوصفها  اس�تخدمت  متعارضة،  عناصر 
بها،  الخاصة  مرجعياتها  لها  مستعارة،  ثقافية  أنساق  اخترقت  فقد  فاعلة، 
جملة  إلى  ذلك  فأدى  لالختراق،  مهيأ  كان  الذي  العربية،  الثقافة  نسيج 
مميزة،  مالمح  له  مكّون  عن  يتمّخض  أن  دون  وإقصاءات،  استحواذات 
ينبثق  ينبغ�ي أن تكون له.  مك�ّون متطاب�ق م�ع مرجعي�ات مختلف�ة عّما 
مستعارة،  وال  ثابتة  مرجعيات  يقر  ال  الذي  النقدي  الفكر  من  المشروع 
الذي  المنظور  طبيعة  تغيير  في  األخرى  المشاريع  مع  يسهم  أن  ويأمل 

وحاضرنا. ماضينا  صورة  نركب  خالله  من 
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كي�ف تنظ�رون إل�ى معالج�ة مفه�وم الهوي�ة في ظ�ل العولمة،   –
العالم؟ في  الفكرية  القضايا  وتداخل 

العولم�ة حاولت إس�قاط ش�روط  ب�أن ظاه�رة  لطالم�ا أك�دت   –
التقليدي، بحيث  لتغيير مساره  المجتمعات اإلنسانية  تاريخ  جديدة على 
إنما تقترح اختزال  يتمرك�ز ح�ول قي�م غربي�ة. ولكنها ف�ي دعواها هذه 
القوى  من  متنوعا  تشكيال  باعتباره  حقيقته  فتتخّطى  مفهوم،  إلى  العالم 
ال  توحيد  كل  أن  ذلك  والتطّلعات،  والثقافات  واالنتماءات  واإلرادات 
من  تتغّذى  التي  الضيقة  الخصوصيات  إحياء  إلى  س�يؤدي  بالتنوع  يقّر 
مرجعّي�ات عرقي�ة وديني�ة مغلق�ة، وذل�ك يقود إلى االرتماء في س�جن 
الهوي�ات الثابت�ة. وب�ازاء العولم�ة الداعي�ة إلى ضغ�ط المجتمعات في 
إط�ار واح�د، تنش�أ رغب�ات مضادة ترف�ض االمتثال لعملية الدمج التي 
تنزع عن المجتمعات خصوصياتها الثقافية من لغة ودين وبنية اجتماعية 
إذ  ذاتها،  القيم  بين  تعارض  إلى  التنازع  مسار  ويقود  وأخالقية،  ونفسية 
م�ن الصع�ب االحت�كام إل�ى مبدأ التفاض�ل التراتب حينما يكون األمر 
وتتحدد  نس�بية،  ألنها  للمجتمعات؛  والثقافية  الش�عورية  بالبطانة  متعّلقا 
تتجاوز  إليها.  ينتمي  الذي  اإلنسان  يقيمها  التي  العالقة  نوع  من  أهميتها 

عالمية. أنها  تّدعي  قيما  تستبدل  وبها  الخصوصيات  هذه  العولمة 
أسهمت التجربة االستعمارية في إشاعة القيم الغربية على مستوى 
من  جملة  فصاغت  التقليدي  األسلوب  تجاوزت  العولمة  لكن  العالم، 
إجباريا،  القيم  بتلك  األخذ  يصبح  بها  التي  الملزمة  والضوابط  القوانين 
ووّظف�ت التق�ّدم الكبي�ر ال�ذي بلغت�ه االتصاالت من أجل إش�اعة هذه 
القي�م كمرحل�ة أول�ى قب�ل فرضه�ا قانوني�ا على العالم، بدأت وس�ائط 
نسق  تقّبل  إلى  يرمي  صوغ�ا  الشعوب  وعي  تصوغ  واإلعالم  االتصال 
الالزمة  المعايير  تش�ريع  إلى  س�يصار  الحقة  خطوة  وفي  الغربية،  القيم 
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ذلك  إلى  تهدف  ملزمة  تشريعات  تطبق  فعليا  بدأت  وقد  ذلك،  لتطبيق 
تمارس�ه  الذي  الدور  مثل  والسياس�ية  االقتصادية  المجاالت  بعض  في 
منظم�ة التج�ارة العالمي�ة، والمؤسس�ات العابرة القارات، والبحث عن 
من  كثير  اس�تبعاد  إلى  س�يفضي  وذلك  عالمية،  واقتصادية  سياس�ية  أطر 
ضمن  العصور  عبر  تبلورت  التي  األصلية  والقيمية  الثقافية  التشكيالت 

خاص. سياق 
وبمواجه�ة ذل�ك ب�دأت بع�ض المجتمع�ات تعّبر ع�ن ردة فعلها 
الخاص  الثقافي  الس�ياق  من  مش�تقة  ثقافية  مش�اريع  بصوغ  ذلك  تجاه 
الماضي كمقاوم�ة رمزية، ألن  إل�ى اس�تلهام ص�ور  به�ا، وه�ي تس�عى 
إلى  يؤدي  ال  ذلك  إلى  العولمة  تسعى  كما  واحد  ثقافي  نموذج  هيمنة 
العكس  على  يؤدي  قد  إنما  واالنتماء،  بالهوية  الخاصة  المشكالت  حل 
وصفاء  األصل  نقاء  حول  جديدة  مفاهيم  تضّخ  أيدلوجيات  ظهور  إلى 
الهوي�ة. س�تؤدي العولم�ة إل�ى ترات�ب جديد؛ ألنه�ا تنّمي فكرة الوالء 
هامش�ي،  عنصر  إلى  الذات  واختزال  االمتثالي،  الفكر  وهيمنة  لآلخر، 
بطريقة  االجتماعي  الحراك  وتفّجر  للتطّور،  القابلة  المكونات  واستبعاد 
فوضوي�ة. وكل ذل�ك يس�بب انهي��ارات متع�اقب�ة في األنس�اق الثقافية 

األصلية.
المتوّقعة؟ المخاطر  في  تفّصل  أن  لك  هل   –

إل�ى ش�طرين،  العال�م  العولم�ة  إذ تش�طر  ه�ي مخاط�ر فع�ال،   –
التقليدي�ة، وتقوم  المجتمع�ات  تمثل�ه  التناق�ض: عال�م  بينهم�ا  وتعّم�ق 
فيقوم  الحديث�ة واالتصاالت تح�ت تصرفه،  التقني�ات  العولم�ة بوض�ع 
التقليدية الموروث�ة دون أن يتمكن  م�ن خالله�ا بإع�ادة إنت�اج األف�كار 
 – العلمية  المعرفة  إنتاج  مستوى  على  نفسه  تحديث  في  االنخراط  من 
وعالم  الثقافية،  سياقاته  كانت  مهما  تحديث  كل  يشترطها  التي  العقلية 
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وفيه  الحديثة،  المجتمعات  وتمّثله  وهضمها،  الحداثة  رهان  أنجز  آخر 
كبير  المعرفة وتجديدها بشكل مّطرد. وثمة فرق  بتحديث  العولمة  تقوم 
تقليدية بوس�ائل حديث�ة، وإنتاج معرفة جديدة  إنت�اج معرفة  بي�ن إع�ادة 
ستنطوي  التقليدية  المجتمعات  أن  إلى  سيفضي  فذلك  حديثة.  بوسائل 
على نفسها، وُتشغل ببعث األفكار الموروثة الخاصة بها والتي حجزتها 
إنتاج  عن  بعيدة  ستكون  إنها  مغلق،  شبه  – ثقافي  اجتماعي  نسق  ضمن 

التحديث. أجل  من  المطلوبة  المعرفة 
المعرفة  تطوير  الحديثة  المجتمعات  ستستأنف  نفسه  الوقت  وفي 
م�ن آخ�ر نقط�ة وصل�ت إليها. فيما س�ترتمي المجتمعات التقليدية في 
هدف  هو  المس�تقبل  س�يكون  فيما  لها،  هدفا  وتجعله  الماضي  أحضان 
المجتمعات الحديثة، وحتى تلك الوسائط التقنية التي ستضعها العولمة 
الفكر  لبعث  التقليدية  المجتمعات  في  ستستخدم  الجميع  تصرف  تحت 
أن  ذلك  ومن  ذلك،  بوادر  العيان  إلى  تظهر  بدأت  كما  ونشره  التقليدي 
منجزات  من  – وهو  السياسية  الحياة  في  والتعددي  الديمقراطي  الشكل 
والطائفية  المذهبية  والميول  األفكار  إشاعة  في  يستخدم  – بدأ  الحداثة 
مع  واضح  تعارض  في  ونش�رها  الضيقة  والثقافية  والعش�ائرية  والعرقية 
أه�داف الديمقراطي�ة الداعي�ة إلى تأس�يس مجتمعات اندماجية، تحترم 
المؤسس�ات، وتصبو إلى المجتمع المدني ذي المؤسس�ات المس�تقّلة. 
تصرف  تحت  وضعت  قد  الحديثة  االتصاالت  شبكة  فان  يالحظ  وكما 
الجمي�ع إمكاني�ة إنش�اء مناب�ر تبش�ر باالنتماءات الطائفي�ة المغلقة التي 
ال�رأي المطل�ق، ونزع�ة تكفي�ر اآلخر، وذل�ك في محاولة  يس�ود فيه�ا 

الماضي. عن  األفق  وضيقة  ثابتة  صورة  لتشكيل 
كما  جديد  نحو  على  العالم  تشكيل  إعادة  الصعب  من  أنه  وأجد 
تع�د العولم�ة بذل�ك إالّ م�ن ناحي�ة زيادة انكف�اء المجتمعات التقليدية 
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وبالمقابل  للهوية،  معّينا  مفهوما  بها  لتعزز  مأثوراتها  وإنتاج  نفسها،  على 
العولمة  تعّمق  معرفتها.  وتجديد  الحديثة  المجتمعات  س�يطرة  توس�يع 
النف�س والتاري�خ والهوية، وتس�هم في ظهور  تص�ورات متناقض�ة ع�ن 
مع�ارف متعارض�ة، ول�ن يتحق�ق رهانها في تخّطي االختالفات وإعادة 
تتوحد  عالم  بتش�كيل  العولمة  ادعاء  إن  اإلنس�انية  المجتمعات  توحيد 
في�ه المفاهي�م والقي�م واأله�داف يتضمن مغالطة، ألنه في إطار فرضية 
وعدم  التنافر  ضروب  من  سلسلة  تكمن  العولمة  بها  تقول  التي  التقارب 
الفرضية، فالحث على استيراد نماذج غربية  التي تقوض تلك  االنسجام 
نسق  مع  النماذج  تلك  اتساق  يفضح عدم  التقليدية  المجتمعات  قبل  من 
آخر  جانب  ومن  جانب،  من  هذا  المجتمعات،  تلك  في  األصلية  القيم 
ف�إن تحري�ض تل�ك المجتمع�ات على التكّيف مع القيم الغربية، يجّدد 
اآلمال بردود فعل خطيرة وغير محسوبة، إلى ذلك فإن التعجيل بتوحيد 
والتأكيد  التفّرد،  نزعات  ظهور  إلى  يقود  العولمة  دعوى  حسب  العالم 
فتح  يعني  الس�لطة،  عن  مس�ؤوال  يكون  جديد  واحد  نظام  وجود  على 
األفق على مزيد من المنازعة وتفاقم الصراع، وحين تسعى العولمة إلى 
فعدم  ومتناقضة،  متعددة  معاني  فجأة  تمنحه  فإنها  للتاريخ  نهاية  وضع 
المشكالت  حل  منه  ينتظر  ال  التقليدية  المجتمعات  مع  النموذج  توافق 
النم�وذج ق�د فش�لت في جميع  المتوّطن�ة فيه�ا، ب�ل إن مح�اكاة ذل�ك 
الت�ي ظه�رت فيه�ا المح�اكاة، ما حصل ه�و تعميق مفهوم  المج�االت 
في  مضت  واالقتصادية  والسياس�ية  الثقافية  فالنخب  نفس�ها؛  المحاكاة 
اقتباس النماذج الغربية في أكثر من مجال، حتى ولو أبدت ظاهريا نوعا 
نتيجة  إلى  قاد  التناقضات، وذلك  تعّمق  فالعولمة راحت  االستنكار،  من 
الدوام  على  نفسها  وجدت  الغربية  غير  المجتمعات  إن  وهي:  واضحة، 
بناء  العولمة  جددت  االبتكار.  ومنهج  التكّيف  منهج  بين  وحائرة  ممزقة 
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الحياة. مجاالت  من  كثير  في  التبعية  فكرة 
ذلك؟ كل  على  المترتبة  للنتائج  توّقعاتكم  ما   –

العولمة،  إليه  أفضت  لما  ختامي  رصد  إجراء  اآلن  الصعب  من   –
س�واء أكان�ت ممارس�ات متنوع�ة ظه�رت من�ذ أن اس�تقام أمر التمركز 
الغرب�ي، أم من�ذ أن ظه�رت حديث�ا عل�ى أنها نزعة فكرية نظرية. ولكن 
واسعة  إمكانات  خلقت  أّنها  هو  عليه  والبرهنة  رصده  يمكن  الذي  األمر 
لس�يادة ال�والء لآلخ�ر، وهيمن�ة الفك�ر االمتثالي، واخت�زال الذات إلى 
للتط�ور والنمو، وتفجير  القابلة  المكون�ات  عنص�ر هامش�ي، واس�تبعاد 
الح�راك االجتماع�ي بص�ورة فوضوي�ة. وكل ذل�ك أدى إل�ى انهيارات 
المترتبة على ذلك  النتيج�ة  الغربية.  الثقافي�ة غير  ف�ي األنس�اق  متعاقب�ة 
عّمق  للمحاكاة  محدد  مفهوم  إلى  استند  الثقافية  التبعية  مفهوم  أن  هي 
التي أشرنا  التمزق  الروح االمتثالية، فظهر ازدواج خطير، هو إفراز حالة 
إليه�ا م�ن قب�ل؛ ففيم�ا أعتبر ه�دف العولمة إنجاز اندماج كّلي للعالم، 
ف�إن ذل�ك اله�دف ظ�ل مج�رد إط�ار عام ال يقدم حل�وال فعلية، وهذا 
تقف  نفسها  وجدت  التي  الطرفية  الثقافات  صحوة  إلى  دفع  الذي  هو 
الخالف  تعّمق  التناقض  ازداد  وكلما  المركز،  ثقافة  هيمنة  مواجهة  في 
الثقافات  انغل�ق عل�ى نفس�ه عند بع�ض  الهوي�ة ق�د  بحي�ث أن مفه�وم 
فأعيد في ضوء هذه  الثاب�ت،  المطلق�ة والجوه�ر  بالخصوصي�ة  القائل�ة 
يوافق  بما  والفكرية،  والدينية  العرقية  الخصوصيات  تشكيل  التحديات 

األيدلوجيا. من  انكفائيا  ضربا 
المش�تملة  اإلس�تراتيجيات  بين  واضح  تعارض  إلى  التبعية  أدت 
بصورة  اآلخرين  على  النخبة  هيمنة  أجل  من  الخاصة  ثقافة  نشر  على: 
أفض�ل، وبذل�ك تصطن�ع خصوصّي�ة معبرة عن هدف عالمي، وبمقابل 
للتزّود بوس�ائل مؤثرة  المهيمنة  الثقاف�ة  يت�م اس�تيراد عناص�ر م�ن  ه�ذا 
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الوقت  في  واللجوء  الثقافة،  تلك  عن  غريبة  األصل  في  هي  لمجتمعات 
الوطنية  بالمنازعات  خاصة  اس�تراتيجية  لصالح  وتوظيفها  للهوية  نفس�ه 
السياسي،  العمل  الممارسة في صلب  معا، بحيث دخلت هذه  والدولية 
وه�ذا سيكش�ف أن مفه�وم الهوي�ة غي�ر ثاب�ت، ومكوناتها غير مطلقة، 
وحسب  واألحوال  المقتضيات  وفق  على  تتغّير  ومتعّددة،  متحركة  فهي 
حاج�ة الفاعلي�ن االجتماعيّي�ن. وال يخف�ى أن�ه خلف ه�ذه التناقضات 
المعاني  متجددة  انساق  مختلفة،  ثقافية  انساق  بين  عميق  صراع  يكمن 
خاصة  التطّلعات  تلك  أكانت  سواء  المختلفة،  للتطّلعات  طبقا  تتشّكل 

بالعالمية. أو  بالخصوصية  بالقائلين 
– تعمل�ون من�ذ م�دة طويل�ة عل�ى مفه�وم التمرك�ز، وقد أجريتم 
كما  التمركز  ما  واإلس�المية،  الغربية  للمركزيات  موس�عا  نقديا  تفكيكا 

الهوية؟ ومفهوم  المركزيات  بين  الصلة  وما  إليه؟  خلصتم 
تعريف  من  ذكرته  ما  إلى  االستناد  من  بد  فال  دقيقا  أكون  لكي   –
وفكرية،  دينية،  بمعاٍن  محّمل  ثقافي  نسق  فالتمركز  مكان،  من  أكثر  في 
النسق سرعان  أن ذلك  إالّ  معينة،  تاريخية  تكّونت تحت شروط  وعرقية 
مجموعة  إلى  ومقوماته  أصوله  فاختزل  التاريخي،  بعدِه  على  تعالى  ما 
الالهوت  من  نوع  إلى  البعد  ذلك  تتجاوز  التي  المجردة  المفاهيم  من 
غي�ر التاريخ�ي، وه�و تكّث�ف مجموع�ة من الرؤى في مجال ش�عوري 
التي  المتصّلبة،  التصورات  من  متجانسة  كتلة  تشكيل  إلى  يؤدي  محدد، 
معنى  إلى  استنادا  األفضل،  أنها  على  الثقافية،  ومعطياتها  الذات،  تنتج 
الذات  والتطابق، بحيث تكون  والديمومة،  الثبات،  قوامه  للهوية،  محدد 
أو  نفس�ها  أبعاد  باستكش�اف  س�واء  فعل،  أي  في  الفاعلة  المرجعية  هي 
بمعرف�ة اآلخ�ر، ويش�مل ذل�ك ال�ذات المفكرة الواعي�ة لذاتها أو تلك 
المنتج  المخيال  من  نوع  على  تصوراتها  تقيم  التي  الواعية  غير  الذات 
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للصور النمطية لها ولغيرها. ونقد التمركز يهيئ األمر لهوية ثقافية قائمة 
المنتجة  الثقافية  نات  المكوِّ من  الموارد  ومتش�ّعب  متحّول  مس�ار  على 
أو المع�اد إنتاجه�ا ف�ي ض�وء الش�روط التاريخية لل�ذات الثقافية. وبما 
قارة  هوية  بوصفها  التاريخي  بعدها  عن  مجردة  تظهر  التمركز  هوية  أّن 
ال  االختالف  على  تقوم  التي  الثقافية  الهوية  فإّن  واحد،  آن  في  وكونية 
وفيما تصطنع  التاريخي،  بعدها  الشمول وتحرص على  بالثبات وال  تقر 
المتمرك�زة أصوال عرقية ودينية وفكرية توافق مضمونها،  الثقاف�ة  هوي�ة 
إنتاج أيديولوجيا لها صلة بهذه الركائز؛  ف�إّن هوي�ة االخت�الف تتجن�ب 
أيديولوجي  بعد  له  ليس  طبيعي  تاريخي  اتصال  الركائز  بهذه  فاتصالها 

الهوية. بمعنى  متصل 
– أثي�ر من�ذ قراب�ة عقدي�ن موض�وع الص�راع بين الحضارات، ثم 
بالمجتمعات  ما عالقة ذلك  بين األصوليات،  الصراع  بعده موضوع  أثير 
التقليدية؟ هل المجتمعات التقليدية هي التي تغّذي كل ذلك ما رأيكم؟

التقليدية، فال  ينبغ�ي أن أع�رض تص�وري للمجتمع�ات  بداي�ة   –
ب�د م�ن تحدي�د المقص�ود به�ا. فأقص�د بالمجتمع�ات التقليدي�ة تل�ك 
الثابتة  ش�به  القيم  من  متماثل  بنس�ق  المحكومة  البش�رية  المجموعات 
أو الثابت�ة والت�ي تس�تند ف�ي تصوراته�ا ع�ن نفس�ها وع�ن غيره�ا إل�ى 
عشائرية  روابط  بها  تتحّكم  والتي  ضيقة،  عرقية  أو  عقائدية  مرجعيات 
أو مذهبي�ة، والت�ي ل�م تفل�ح ف�ي ص�وغ تص�ورات ش�املة عن نفس�ها 
تفّس�ره  الذي  االنكفاء  من  نوع  في  الماضي  إلى  فلجأت  اآلخر،  وعن 
فيها  يتصاعد  التي  األبوية  المجتمعات  وهي  باألصالة،  تمسكا  باعتباره 
فيها  تتحقق  لم  والتي  باألمة،  وينتهي  األس�رة،  من  الرمزي  األب  دور 
بنيتها  في  التغيير  وتخش�ى  والواجبات،  الحقوق  في  التعاقدية  الش�راكة 
االجتماعي�ة، وتعتب�ره مه�ددا لقيمه�ا الخاص�ة؛ فالح�ذر قائم تجاه كل 
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مون  يقدِّ عندما  أفرادها  تؤّثم  التي  التأثيمية  المجتمعات  وهي  تحديث. 
حقوق  إلى  ويس�عون  مغايرة،  تصورات  إلى  ويتطلعون  جديدة،  أفكارا 
كامل�ة، ف�كل جدي�د ه�و ن�وع من اإلثم، وه�ي المجتمعات المعتصمة 
تقّر به. وأخيرا هي المجتمعات  التحّول، وال  ثقافية قاّرة ال تعرف  بهوية 
مع  وصارت  الدينية،  للنصوص  مغلق  وش�به  ضيق  بتفس�ير  الذت  التي 
الثقافية  التفسير أكثر من خضوعها للقيمة  الزمن خاضعة لمقوالت ذلك 

األصلية. الدينية  للنصوص  والروحية  واألخالقية 
بين  التمييز  من  بعُد  تتمكن  لم  التي  المجتمعات  هي  وباإلجمال 
والتأويالت  والتفاس�ير  والش�روح  جهة،  من  الس�ماوية  الدينية  الظاهرة 
تل�ك  ب�أن  فتوّهم�ت  ثاني�ة،  جه�ة  م�ن  حوله�ا،  دارت  الت�ي  األرضي�ة 
قدس�ّية  وأضف�ت  عين�ه،  الدي�ن  ه�ي  والتأوي�الت  والتفاس�ير  الش�روح 
باختالف  تختلف  وهي  ضوئها،  في  وتتصّرف  بها  تفكر  وصارت  عليها، 
وأنتجت  واألزمان،  والثقافات  والبلدان  واألعراق  والطوائف  المذاهب 
ممارس�تين  فاعتبرتهما  والمش�اركة،  الحرية  مفهوم  عن  ضيقة  تصورات 
في  تتّما  وأن  الس�ائد،  الثقافي  النس�ق  لش�روط  تمتثال  أن  عليهما  ينبغي 
فمفهوم  التقليدية،  المجتمعات  لتلك  الثقافية  البنية  لشروط  كامل  والء 
إنما  والتغيير،  المشاركة  إلى  الهادفة  بالمسؤولية  مشروطا  ليس  الحرية 
ه�و مقّي�د بال�والء والطاع�ة، وكل خ�روج على مب�دأ الطاعة واالمتثال 
يهدف  ال  وضالال،  مروقا  ،يعّد  هدفه  كان  السائد،مهما  الثقافي  للنسق 
قيمة  على  للحكم  المعيارية  المرجعية  ألن  التدمير؛  إنما  االصطالح  إلى 
الذات،  على  مغلقة  تصّورات  من  مش�تقة  وجدواها  وأهميتها  األش�ياء 

للماضي. ضيق  تفسير  من  مستعارة  بمفاهيم  ومحكومة 
فالمجتمعات  التقليدية،  المجتمعات  األمر حكرا على  ليس  ولكن 
وهي  الذات،  حول  والتمركز  التفوق  فكرة  سيطرة  من  تعاني  المتقدمة 
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تط�ور دائم�ا أف�كار ش�عبوية عب�ر (الميدي�ا( تدع�و للتفاض�ل والتراتب 
المتوقع  فمن  الدرجة،  هذه  إلى  وصلت  التباينات  دامت  وما  والتفوق، 
يحكم  فما  والحال،  غائبة.  الحوار  لغة  ألن  عميق،  تفاهم  يندلع سوء  أن 
من  بد  وال  التفاهم،  سوء  من  األفق  وضيق  جاف  نوع  هو  اآلن  العالم 
ترتيب  إعادة  بأن  لي  ويخيل  والمسؤوليات،  والوعي  األفكار  في  شراكة 

ذلك. كل  سببها  اآلن  العالم  في  الجارية  العالقات 
التفكير  تجليات  نقد  حدود  عند  النقدي  مشروعكم  يتوقف  ال   –
المغل�ق والمتمرك�ز عل�ى نفس�ه، إنم�ا انصرفت�م من�ذ م�دة طويل�ة إلى 
ضرورة  من  وتنطلقون  الكتب،  من  كثير  له  وكرستم  السردية،  الدراسات 
التأصيل. كيف يمكنكم طرح  العربي لكي يتم  تفجير الموروث السردي 
مشروط  التأصيل  هل  الغربي،  السرد  تجاه  فعل  ردة  يكون  أن  دون  ذلك 

لديكم؟
السرد  وظيفة  تطوير  إلى  أسعى  أنني  أوضح  البداية  في  دعوني   –
للمصطلح،  الضيق  المفهوم  داخل  االنحباس  ممكنا  يعد  فلم  التقليدية، 
وال ب�د م�ن معرف�ة ب�أن هوي�ات األم�م تصاغ أوال عبر الس�رود الدينية 
والتاريخي�ة واألدبي�ة الت�ي تق�دم به�ا عن نفس�ها ورؤاه�ا، وأدرج ذلك 
ضم�ن الدراس�ات المخيالي�ة الت�ي تنطم�ر فيها كل ض�روب التطلعات 
المعروف  الدراس�ات. ومن  إث�راء هذه  ويلزمن�ا  الجماعي�ة،  والرغب�ات 
إلى  يهدف  الذي  الدقيق  النقدي  البحث  بوصفها  ظهرت  الس�ردية  بأن 
فالس�ردية  المختلفة،  وأش�كالها  أنواعها  في  الس�ردية  النصوص  تحليل 
ينبغ�ي فرض�ه عل�ى النصوص، إنما هي وس�يلة  ليس�ت جه�ازا جام�دا 
لالستكشاف الدقيق المرتهن بالقدرات التحليلية للناقد، ومدى استجابة 
متصل  والوصف،  التصنيف  إليه  يفضي  الذي  فالتحليل  لها.  النصوص 
الكامنة  الفنية  القي�م  الناق�د، وأدوات�ه، وإمكاناته في اس�تخالص  برؤي�ة 
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وشموليته،  التحليل  كلية  مع  تتعارض  ال  الدقة  أن  وبما  النصوص.  في 
معها،  والتفاعل  اإلنس�انية  العلوم  على  االنفتاح  الس�ردية  تلزم  فالحاجة 
النصوص، بما يكون  السردية في إضاءة مرجعيات  ألن كشوفاتها تغّذي 
اس�تثمارها  ويمكن  النصية،  الدالالت  وإنتاج  التأويل  مجال  في  مفيدا 
تمثيلها  على  النصوص  قدرة  كشف  ثم  المرجعّيات،  تلك  تصنيف  في 
العامة، ودراس�ة  المقارنات  إل�ى ذل�ك يمك�ن أن توظ�ف ف�ي  س�رديا. 

والتاريخية. والدينية  األدبية  للنصوص  كمحاضن  الثقافية  الخلفيات 
العربي؟ السرد  دراسة  في  ذلك  وظفتم  كيف   –

في  إال  يبعث  ولم  نادرا،  القديم  العربي  بالسرد  االهتمام  كان   –
العقدي�ن األخيري�ن م�ن القرن العش�رين. وم�ا زالت تلك المادة الخام 
األس�لوبية،  س�ماتها  يس�تخرج  عميق،  نقدي  فحص  إلى  الحاجة  بأمّس 
والبنائي�ة، والداللي�ة، وذل�ك ال يتأّت�ى إالّ بجه�د جماعي يلفت االنتباه 
ُيستكشف  ولم  القديمة.  العربية  الثقافة  في  المطمورة  الذخائر  هذه  إلى 
إليها،  االقتراب  من  قليلة  قلة  غير  يجرؤ  لم  إذ  صغير،  جزء  سوى  منها 
أدبا  إليه بوصفه  الدونية  النظ�رة  ثقافي�ة ودينّي�ة، وف�ي مقدمتها  ألس�باب 
القرون  في  اس�تقامت  التي  المدرس�ية  الفصاحة  ش�روط  يس�تكمل  لم 
المتأخ�رة، لك�ن القضي�ة األكث�ر خط�ورة وحساس�ية؛ ه�ي: العالق�ات 
الدين،  علوم  ونش�أة  القديمة  الس�ردية  المرويات  نش�أة  بين  المتش�ابكة 
اصبح  حد  إلى  واإلس�رائيليات،  األنبياء  وقصص  والتواريخ،  واألخبار 
فالعناصر  مستحيال،  أمرا  ذلك  كل  من  السردية  المرويات  تخليص  فيه 
التي تش�ّكلت في  الحاضن�ة  الكلي�ة كان�ت  الثقافي�ة  بأطره�ا  المذك�ورة 
تام.  الفنية صوغا ش�به  المروي�ات، فصاغ�ت خصائصها  تل�ك  وس�طها 
ه�ذا ه�و الس�بب ال�ذي دفعن�ي إل�ى معالجة المرويات الس�ردية داخل 

فيه. تكّونت  الذي  الثقافي  المحضن 
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الخصائ�ص  ه�و:  متفّح�ص  كل  يالحظ�ه  ال�ذي  اآلخ�ر  واألم�ر 
أوساط  في  ظهرت  أنها  إلى  يعود  وذلك  القديمة،  للمرويات  الشفاهية 
التفكير  بسيادة  متصلة  أسس  على  فيها  والتلّقي  اإلرسال  يقوم  شفاهية 
انتزعت  فالشفاهية  دينية،  أصول  إلى  التفكير  ذلك  استند  وقد  الشفهي، 
دينية، ومن هنا فقد أصبحت  بناء على أصول  القديم  الفكر  شرعيتها في 
ممارس�ة مبّجل�ة، ألنه�ا عّمم�ت أس�لوب اإلس�ناد ال�ذي فرضته رواية 
الحدي�ث النب�وي عل�ى مج�االت أخ�رى ال صل�ة له�ا بالدين. وبذلك 
الس�ردية،  المرويات  في  تجاوزه  يمكن  ال  أساس�يا  ركنا  اإلس�ناد  اصبح 
منها،  الدينية  وبخاصة  القديمة،  العربية  الثقافة  في  دائما  يعامل  واإلسناد 
عل�ى أن�ه ج�زء م�ن الدي�ن، وقد انتقلت القداس�ة إليه بفعل المجاورة؛ 
مجاورته لمتون الحديث النبوي، كونه حامال لتلك النصوص المقدسة.
والمتن/ الس�ند  بين  وضرورية  ومتماس�كة  قوية  الصلة  أن  وكما 

السردية.  المرويات  في  نفسها  بالصورة  تجلت  فإنها  والمروي  الراوي 
بدور  التدوين  قام  وقد  الشفاهية،  الثقافات  في  إال  يظهر  ال  النسق  وهذا 
بين  العالقة  تخلخل  أن  دون  وقّيدته،  النس�ق  ذلك  ثّبتت  التي  الوس�يلة 
التي  فالش�فاهية هي  إل�ى ذلك  ال�راوي والم�روي.  ركني�ه األساس�يين: 
منح�ت المروي�ات القديم�ة هويته�ا الممي�زة. ورب�ط تل�ك المروي�ات 
لقيمتها  خفض  أي  يمثل  ال  تكوينها،  في  الفاعلة  والمؤثرات  بأصولها، 
بين  ربط  إلى  انتهيت  وقد  ذلك،  كل  شغلتني  وقد  التاريخية.  أو  األدبية 

الثقافية. بالمركزيات  السرديات 
داخل  الظواهر، وذلك  نقد كل هذه  في  تماما  أنك منخرط  يبدو   –
أن  حتى  االستعماري،  الخطاب  ضد  تمارسه  الذي  النقد  من  محكم  أفق 
أوائل  من  الغربية(  )المركزية  كتابك  اعتبار  إلى  ذهبوا  الدارسين  بعض 
الدراس�ات الكبي�رة ف�ي الدع�وة لنق�د تصورات الخطاب االس�تعماري 
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وتحيزات�ه ومقوالت�ه، واعتب�ر أن�ه يؤس�س لنق�د يتح�رر م�ن مصادرات 
ذلك؟ كل  لنا  توضح  فكيف  االستعماري.  الخطاب 

منذ مطلع  بدأت  الت�ي  الحديث�ة  التجرب�ة االس�تعمارّية  أفض�ت   –
كثير  تدمير  إلى  العالم،  أرجاء  معظم  وش�ملت  عش�ر،  الس�ادس  القرن 
للش�عوب  التاريخّية  الذاكرة  وتخريب  األصلّية،  الثقافّية  المأثورات  من 
بالبدائّية  فوصمت  المستعمر،  لرؤية  يمتثل  ال  ما  واستبعاد  المستعمرة، 
كّل ممارس�ة اجتماعّي�ة أو ثقافّي�ة أو ودينّي�ة مهم�ا كان�ت وظيفتها، فلم 
األسطورة،  رائحة  منها  تتعالى  إذ  بالغرابة،  إّنما  التقدير،  بعين  إليها  ينظر 
فال  مشروعًا،  كبحها  أمر  وأصبح  تفسيره،  عن  والعجز  الواقع،  ومجافاة 
تجّرد  حيث  لها،  مخّطط  نفعّية  على  القائم  المس�تعِمر  لفعل  إالّ  س�يادة 
بأّنها  فتوصف  التاريخّية،  شرعّيتها  من  المستعمرة  الشعوب  ممارسات 
طق�وس بدائّي�ة؛ ذل�ك أّن االّتص�ال بالطبيع�ة واالهتم�ام بها، وهو مبدأ 
من  مختلف  بضرب  استبدل  والُهوّية،  االنتماء  فكرة  عنه  توّلدت  إنسانّي 
النفوذ  وبس�ط  القّوة  خالل  من  التبعّية  على  يقوم  البش�ر  بين  العالقات 

والهيمنة.
من  األصلّية  لألنماط  مغايرًا  نمطًا  االس�تعمارّية  التجربة  اقترحت 
العالق�ات، حينم�ا أخضع�ت المس�تعمرين إل�ى عالقة تبعّية مع المركز 
ليس�ت  الطبيعة.  مع  للعالقة  بدياًل  فيه  فأصبحت  الغربّي،  االس�تعمارّي 
ينظر  فال  والنهب،  لالستنزاف  إّنما  والرعاية،  للتقدير  موضوعًا  الطبيعة 
لُهوّيته�م  الجماع�ة األصلّي�ة، ومح�ّددة  إليه�ا بوصفه�ا حاضن�ة لحي�اة 
البش�رّية، إّنما بوصفها مس�تودعًا للموارد والثروات، فينبغي اس�تنزافها، 
أعماقها،  وتنتهك  مواردها،  فتستغّل  لها،  األصلّي  المعنى  من  وإفراغها 
ث�م تت�رك مهج�ورة. وه�ذا ه�و ح�ال المناج�م وحقول النف�ط ومعظم 
الث�روات الطبيعّي�ة المخّزن�ة داخ�ل األرض، ف�ال ي�راد تنمية مس�تديمة 
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الزمن  الت�ي جّهزه�ا  الث�روات  إّنم�ا نه�ب  طرفاه�ا اإلنس�ان والطبيع�ة، 
الطوي�ل، وتحويله�ا إل�ى قيم�ة داعمة للمركز االس�تعمارّي. وبتخريب 
العالق�ة م�ع الطبيع�ة، وجعِله�ا موضوع�ًا للنه�م االس�تهالكّي الذي ال 
يش�بع، يك�ون االس�تعمار ق�د خ�ّرب ركيزة أساس�ّية من ركائ�ز الُهوّية، 
الخضوع  مبدأ  على  تقوم  األصلّية  بالمجتمعات  جديدة  لعالقة  وأّسس 
ث�ّم التبعّي�ة، وت�أّدى ع�ن ذلك تغيير في نس�ق العالقات كّلها، فتأّس�س 
وع�ي مغاي�ر بالتاري�خ وبالُهوّي�ة، أري�د منه إحداث قطيعة مع الماضي، 
إلى  أّدت  أخالقّية،  غير  منافسة  على  يقوم  عالمّي  سباق  في  واالندراج 
الظاهرة  تحّول  عن  فضاًل  وسواها،  والغزوات  كالحروب  مدمرة  نتائج 
أراضيها،  من  كاملة  ش�عوبًا  اقتلعت  اس�تيطانّية  ظاهرة  إلى  االس�تعمارّية 
إّنما  باالحتالل،  ُيكتَف  لم  إذ  غريبة،  أخرى  جماعات  بالقّوة  فتمّلكتها 
مال�كًا ل�ألرض بالق�ّوة، فه�و المانح  "اآلخ�ر"  وق�ع اإلح�الل. أصب�ح 
المسار  تزييف  ذلك  عن  ونتج  والشرعّيات،  والمقاصد  للمعاني  األخير 
التاريخ�ّي للجماع�ات األصلّي�ة، ووص�ف ملّف�ق ألح�داث الماض�ي، 
كتابة  ونش�أت  الذات"،  "معرفة  على  تتقّدم  اآلخر"  "معرفة  وأصبحت 
اس�تعمارّية مركزه�ا الحواض�ر الغربّي�ة، وف�ي حافاته�ا البعي�دة رمي�ت 
فال  للحكم،  وتابعة، وموضوع�ًا  األصلّي�ة خامل�ة ومس�تعبدة  الش�عوب 
المعتقد  في  متباينة  وجماعات  وطوائف  فئات  بوصفها  إالّ  إليها  يش�ار 
أو الع�رق أو الل�ون أو اللغ�ة، فمحي�ت تواريخه�ا األصلّي�ة، واقُترحت 

االستعمارّية. للرؤية  تستجيب  مغايرة  تواريخ  لها 
ذلك،  كل  ضوء  في  الحديثة  العربية  الثقافة  حال  في  مليا  نظرنا  لو 
لوجدن�ا أن المؤّث�ر الغرب�ي كان يحض�ر، بص�ورة مضّخمة، كّلما جرى 
به  مس�ّلما  أمرا  ذلك  صار  درجة  إلى  وخصائصها،  نش�أتها  في  البحث 
بحث  عملية  تّمت  أن  وندر  الموضوع،  بهذا  عنيت  التي  الدراسات  في 
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الباحثين،  أغلب  بها  أخذ  التي  المس�ّلمة  هذه  صواب  اس�تقصت  جاّدة 
إلى  الحاضنة لذل�ك، وعزوا  الل�وازم  فاعتبروه�ا م�ن  كحقيق�ة مطلق�ة، 
الحمل�ة الفرنس�ية، والعالق�ات المباش�رة م�ع الثقاف�ة الغربي�ة، بم�ا في 

كاملة. بصورة  الدور  بهذا  القيام  أمر  الترجمة،  ذلك 
ومطلع  عش�ر  التاس�ع  القرن  نهاية  في  تتبلور  المس�ّلمة  هذه  بدأت 
إل�ى بداية االمتثال  العش�رين، وه�ي اس�تجابة تع�ود، فيما نرى،  الق�رن 
أنَّ  وهي  وواضحة،  بس�يطة  فكرة  رّس�خ  الذي  االس�تعماري  للخطاب 
التحدي�ث وكّل م�ا يتص�ل ب�ه ج�اء م�ع الحض�ور الغربي إلى الش�رق، 
الوقت  ذلك  منّذ  أصبح  الذي  التحديث  لمفهوم  الغربية  الرواية  فسادت 
الغربية، بما في ذلك األشكال األدبية،  الثقافة  يتحّدد في محاكاة أشكال 
العربية، فقد غابت معايير  الثقافة  وبالنظر إلى غياب البحث الحفري في 
وتفاعلها،  المؤّث�رات  تش�ابك  وتّمت، وس�ط  أو اضطرب�ت،  التحدي�ث 

الغربية. الثقافة  بلورتها  جاهز  معايير  استعارة 
ش�أن  ذلك  في  ش�أنه  ومؤّثرا  ُمحكما  االس�تعماري  الخطاب  كان 
رافقه  االستعمارية  للقّوة  واالمتثال  الشرق،  إلى  أوصلته  التي  الوسائل 
امتث�ال لخطابه�ا ف�ي وص�ف الظواه�ر األدبي�ة والفكرية، وتّم اس�تبعاد 
أشكال التعبير كاّفة التي ال تنطبق عليها األوصاف الجاهزة والمستعارة، 
فهّمش�ت، وص�ارت خ�ارج م�دار االهتمام؛ نب�ذت ألّنها تذّكر بمرحلة 
م�ا قب�ل التحدي�ث الغرب�ي، وج�رت عبر الزمن إعادة صوغ للوعي بما 
الثقافة،  في  األصلية  األشكال  تعد  ولم  المستعارة،  المفاهيم  تلك  يوافق 
وبخاصة األدب، تستأثر باهتمام يذكر، وصارت جزءا من الالمفّكر فيه؛ 
األشكال  تلك  أصبحت  الحقة  مراحل  وفي  الوعي،  نطاق  خارج  ألّنها 
صار  بما  تعنى  ألّنها  بعناية  تستأثر  ولم  دونيتها،  وُثبِّتت  وقاصرة،  ُمعيبة 
جزءا من حقب مظلمة، ُطمسْت باعتبارها عورة تحيل على تاريخ ينبغي 
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عن  وأعلن  فجأة  َش�خَص  ما  بمناس�بة  هو  إن  كثيرون  به  يفجع  نس�يانه، 
نفس�ه، يح�دث حض�وره ارتب�اكا غي�ر مرغوب في�ه، ينبغي الهروب منه 
بش�كل م�ا، ل�م يع�د الئق�ا، وبه ينبغي أن يس�تبدل تاري�خ مغاير. وكان 
يريد تخّطي  الحقب�ة االس�تعمارية  ف�ي  تبل�ورت مالمح�ه  ال�ذي  الفك�ر 
الغربي  الخطي  التدّرج  التاريخية، ويبحث عن مرجعّية فوجد في  عثراته 

األمام. إلى  به  يدفع  مالذا  المستعار 
القرنين  في  نشطت  التي  االستشراقية  المدّونات  بأّن  المعلوم  ومن 
ثقافة ومجتمعا،  الشرق  اختزالية عن  قّدمت صورة  والتاسع عشر  الثامن 
الغربيون، وتس�تجيب لتصوراتهم  ينتظره�ا  الت�ي  الرؤي�ة  ص�ورة تواف�ق 
الرغبوي�ة  والص�ورة  االس�تعماري  الخط�اب  وتفاع�ل  عن�ه،  النمطي�ة 
اس�ُتبدلت  وبها  وذّمها،  الحقيقية،  األش�كال  اس�تبعاد  في  االستش�راقية 
المتالزمة  السلسلة  هذه  نقد  من  بد  وال  تصّوراتها.  توافق  أخرى  أشكال 
من المصادرات إذا أردنا أن عرف بصورة واضحة كل المظاهر الخاصة 

العربية. بالثقافة 
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العقالنية، والعنف، والهوية، ونقد 
المركزيات الثقافية

حوار: عدالت عبد اهلل �سيروان(*)

بع�د قراءت�ي لس�يرتكم الفكري�ة التي ربم�ا َجَعّلَتها بمثابة هوية   –
األش�ياء  عال�م  إل�ى  النظ�ر  ف�ي  والمعرف�ي  الفك�ري  نهجك�م  لتعري�ف 
منظورك  في  الش�يء،  بعض  الرؤية،  هبراقليطس�ي  وجدتك  والكلمات، 
المفكر  بتشّبث  يبدو  ما  مؤمنين على  قرأتكم غير  إذ  للمعرفة،  ومفهومك 
للتجارب  يتمثل في رصد رؤيتكم  ثوابت فكرية، ودليلي  بأية  الباحث  أو 
ترون  حينما  س�يما  حداثية،  بروح  الحظتها،  كما  تتس�م،  والتي  الفكرية 
كثيرة،  مؤثرات  بفعل  تش�كيلها  يجرى  والمعرفية  الفكرية  التجارب  أن 
تقولون  كما   – الصواب  من  وليس  نهائية،  ال  آفاق  على  مفتوحة  وهي 
وتتعطل  بنفسها،  ستضيق  ألنها  ونهائية،  ثابتة  مقوالت  حصرها ضمن   –
اليقين  فاعليته�ا المعرفي�ة إذا م�ا قي�دت إل�ى مرجعي�ات ق�ارة، وادعت 

قولكم. حد  على  هذا  إليه،  تذهب  فيما  المطلق 
الصيغة  بهذه  ومفهومها  المعرفة  نرى  يجعلنا  الذي  ما  هو:  سؤالي 
طة، هل األمر راجع إلى تجّذر نزعات تحديثية في روحنا أصبحت  الُمنَمَّ
العلة كامنة في استهالك وتَعطَّل ما اكتشف  اآلن هاجسا ال تنفك عنّا، أم 
أو مواكبة  الظاهرات واألحداث  تفسير  فاعليته في  قبل، وعدم  علميا من 
وإذا  والفهم؟  الكشف  عن  الخارجة  وتجلياتها  والمستجدات  المعطيات 

ُعمان. نزوى،  مجلة   (*)
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العلم،  إلى  النظر  إذن  بإمكاننا  الصواب، فكيف  األخير هو عين  كان هذا 
انتقالية  وسيلة  مجرد  سوى  ليس  أنه  أم  الحقائق  لمعرفة  المعيار  هو  هل 

واالفتراض؟ للمقاربة 
في  مبكرة  فترة  فمنذ  سؤالك،  في  شرحته  فيما  الرأي  أوافقك   –
أيديولوجي،  أو  ثقافي  نسق  بأي  اإليمان  خارج  وجدتني  الثقافية  حياتي 
وربم�ا تك�ون المروي�ات الكب�رى للثقاف�ة التي أنتم�ي إليها قد صاغت 
المجال، مس�توى  بي�ن مس�تويين ف�ي هذا  أف�كاري. وأمّي�ز  بعض�ا م�ن 
أول أزع�م في�ه أنن�ي كن�ت ف�ي من�أى عن األخذ بأية مس�لمة ثقافية أو 
فامتلكت  ذلك،  لمقاومة  نفسي  أعددت  فقد  زائفة،  دينية  أو  أيديولوجية 
ممارسة  إلى  ذلك  ويعود  المستوى،  بهذا  األصيل"  "الوعي  ب�  يعرف  ما 
جديد،  لكل  االحتمال  باب  وفتح  والشك،  والمراجعة،  الفكري،  النقد 
ومقاومة  واأليدلوجيات،  والعقائد،  واألفكار،  الحقائق،  وجوه  وتقليب 
الدوغمائية، واالمتناع عن حبس نفسي في أسوار فكرية جاهزة، والقدرة 
فكل  والمعطيات،  المعلومات  تغيير  ضوء  في  نظري  وجهة  تغيير  على 
موق�ف يق�وم عل�ى معط�ى ومعلومة، وفي حال تغيير ذلك فمن الالزم 
تغيي�ر الموق�ف والرؤي�ة، وإال أصب�ح األم�ر نوعا من التعلق باألوهام، 
خداع  أي  من  نجوت  أكون  أن  وآمل  األكاذيب.  من  جملة  عن  والدفاع 

الجانب. هذا  في  ممكن 
لي  ال  اس�تبعد،  فال  الواعي،  غير  المس�توى  الثاني،  المس�توى  أما 
وال لغي�ري، أن تك�ون تس�ربت بص�ورة غي�ر واعي�ة كثي�ر أو قلي�ل من 
أدراني  فما  بي،  الخاصة  الفكرية  المنظومة  إلى  والفرضيات  المسلمات 
في  والديني  الثقافي  النسق  وبخاصة  لألفكار،  المدركة  غير  بالتأثيرات 
رؤيت�ي لنفس�ي وللعال�م. وذل�ك ال يمكنن�ي حاليا ضبط�ه والتأكد منه، 
إليه،  يشيروا  أن  لآلخرين  وأترك  لي،  بالنسبة  به  مفكر  غير  يكون  فربما 
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ومهيمن،  عام  ثقافي  نسق  داخل  وعيه  وال  وعيه  يصاغ  فرد  إال  أنا  فما 
أنني  علما  النسق.  ذلك  مسلمات  ببعض  األخذ  من  بمنجى  يكون  ولن 
المعتمة  شبه  المنطقة  هذه  في  حتى  الذاتي  النقد  لممارسة  دائما  أسعى 
األخذ  في  أعي  ال  حيث  من  متورطًا  أكون  أال  وعساني  الواعية.  وغير 

النقدي. فكري  يرفضه  بما 
عل�ى أنن�ي أعت�رف ب�أن لغتي النقدية المباش�رة، قد توحي للقراء 
إذا أخذت فكرة واحدة،  بأنن�ي ق�اس ومنح�از؛ وذل�ك يكون صحيح�ا 
الدينية  األفكار  نقد  في  أمارس�ه  الذي  العام  النقد  س�ياق  من  وانتزعتها 
الكبرى، ولكن  للمركزي�ات  نق�دي  ف�ي  والثقافي�ة، وبخاص�ة  والعرقي�ة 
ل�و نظ�ر ألي�ة قضي�ة ضمن الس�ياق النق�دي الحاضن لها لظهر أنني ال 
إنما  محددة،  أليدولوجيا  الترويج  وال  معينة،  فكرة  معاداة  أبدا  أتقصد 
وفضح  المس�لمات  ضبط  على  تس�اعد  منهجية  ظروف  لتوفير  أس�عى 
 1977 في عام  الغربية"  "المركزي�ة  أخطاره�ا. فحينم�ا أص�درت كتاب�ي 
حللت  أنني  بدليل  وثقافته  الغرب  على  متحامل  أنني  إلى  كثيرون  ذهب 
مقوم�ات المركزي�ة الغربي�ة بتفصي�ل أخذ مني نحو ثماني س�نين، لكن 
"المركزية  كتابي  على  أطلعوا  حينما  نظرهم  وجهة  غيروا  أنفسهم  هؤالء 
هذه  ذاته  النقد  مارست  أنني  إذ   2001 عام  في  صدر  الذي  اإلسالمية" 
المرة لتفكيك قواعد التمركز في الثقافة اإلسالمية، ومن اطلع فقط على 
فقد وجدوا تحليالت  الكتاب األول،  قراء  الكتاب األخير ذهب مذهب 
منحنى  المنهجي  التوازن  دينية وفكرية، ولكن  المقدسة  صارمة لألسس 
ناقدا،  التحي�زات المس�بقة. ولكي ننص�ف باحثا، أو  الب�راءة م�ن تهم�ة 
الكلي  الس�ياق  ونس�تحضر  ش�املة،  نظرة  إليه  ننظر  أن  بد  فال  مفكرا  أو 

ألفكاره.
أما التنقيب والحفر في ثنايا األفكار الجزئية، بقصد ضبط األخطاء 
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نفسه خارج  أن يضع  كان  لكائن من  فليس  أحد،  منه  ينجو  أمر ال  فذلك 
أنني في الوقت الذي أش�ك  الق�ول  احتم�ال الخط�أ. وه�ذا يق�ود إل�ى 
في�ه بالمنظوم�ات الفكري�ة والعقائدي�ة، فأنني لس�ت عدمي�ا، فأنا أنتمي 
لكل  التاريخية  النظرة  إلى  يس�تند  الذي  النقدي   – العقالني  الفكر  إلى 
متواصل،  حراك  في  األحداث  فكل  والفلسفة،  العلم  فيها  بما  الظواهر، 
وأن�ا كائ�ن أرض�ي أرت�ب أف�كاري في منطقة دنيوية، ومعياري لتفس�ير 
له�ا قيم�ة  األش�ياء والظواه�ر معي�ار نس�بي ولي�س مطلق�ا، والحقائ�ق 
بمق�دار اندراجه�ا ف�ي س�ياق التاري�خ المعيش. ولي�س لها قيمة مطلقة 
عن  بنفسي  وأنأى  والتغيير،  التحول  تقّر  حال  إلى  فكريا  وأنتمي  بذاتها. 
لغيري. وال  لنفسي  أريده  ال  الذي  والجمود  الثبات  حال  في  االنحباس 

أوه�ام  كش�ف  ف�ي  وكبي�رة  حثيث�ة  جه�ودا  فكري�ا،  كرس�ت،   –
الغربي�ة، وقد اصطلحت على  الثقافة  ف�ي  اس�تعالئية كامن�ة  وتص�ورات 
ب�  ونقدا  كشفا  أو  وتحليال  دراسة  عليه  تشتغلون  الذي  الموضوع  عنوان 
"المركزية الغربية" وقد طالعت بدقة على وجوه انتقادكم لهذه المركزية 
في  الحظته  الذي  األمر  ولكن  وعرقية،  وسياس�ية  ثقافية  أبعاد  لها  التي 
طريق�ة تفكيرك�م تج�اه ه�ذا الموض�وع، ه�و أن مفهومك�م غي�ر نقدي 
ثنائية  إليهما، وكأنهما  أو )ال�ذات( واآلخ�ر ورؤيتكم  إزاء مفه�وم األن�ا 
تدرون  حيث  من  أوقعكم  الذي  األمر  النقاش،  تقبل  ال  مطلقة/حقيقية 
– في  اآلخر  جبروت  بوجه  الذات  عن  الدفاع  باب  – من  تدرون  ال  أو 
ثقافيا  يعتبرهم متخلفين  الذين  الغربي لآلخرين  الذي وضعه اآلخر  الفخ 
الوجهة  يتناسى  الغربية  للمركزية  نقدكم  أن  أوضح،  بمعنى  وحضاريا. 
األخرى، أي نقد الغرب لذاته وتاريخه وتراثه الحضاري والسياسي على 
التيارات  خاصة  وفلسفية،  فكرية  وتيارات  غربيين  وعلماء  فالسفة  أيدي 
بها  نعني  التي  الذات  أن  ينسى  كما  الحداثة.  بعد  ما  تيارات  تسمى  التي 
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هي  الغربية،  المركزية  عن  الخارجة  أو  أوروبية  غير  وثقافات  مجتمعات 
األخرى دخلت أيضا في تعاٍط نقدي مع تراثه وأصوله، ولكن من خالل 
ومناهج  نظريات  أو  ومصطلحات  مفاهيم  من  نفسه  الغرب  أكتشفه  ما 
مثال  وخير  والتشخيص،  النقد  أو  والتحليل  القراءة  في  ومعرفية  علمية 
منهجياته  عبر  لإلس�الم  أركون  محمد  صديقك  نقد  يجس�ده  ما  هو  هنا 
هو  ما  نفسه.  الغرب  أي  اآلخر،  أنتجها  التي  المعرفية  وترسانته  الحديثة 

النقدية؟ المالحظة  هذه  على  تعليقكم 
أنن�ي  إل�ى  في�ه  تذه�ب  ال�ذي  الس�ؤال  بظاه�ر ه�ذا  أخذن�ا  إذا   –
تخطي�ت نق�د ال�ذات وانصرف�ت إل�ى نقد اآلخر، أي نقد الغرب، فهذا 
بكامله،  واالختالف(  (المطابقة  كتاب  على  تطلع  لم  بأنك  لدي  يرجح 
فهو عمل فكري واس�ع أمضيت في االش�تغال عليه نحو خمس�ة عش�ر 
عام�ا، ويتك�ون م�ن ثالث�ة كتب األول: مخصص لنقد المركزية الغربية 
وإنتاج  اإلس�المية  المركزية  لنقد  مخصص  والثاني  تكونها،  وإش�كالية 
والثالث مخصص  المخي�ال اإلس�المي،  ف�ي  النمطي�ة لآلخ�ر  الص�ورة 
واإلس�المية.  الغربية  للمركزيتين  الحديثة  العربية  الثقافة  اس�تجابة  لنقد 
فالكت�اب الثان�ي ك�رس بكامل�ه لنق�د ال�ذات؛ بما ذلك تحليل أس�باب 
أرى  أنني  ذلك  اإلس�الم"  "دار  خارج  واألقوام  للعقائد  الدونية  النظرة 
اآلخر  لمركزية  شامال  تفكيكا  مارسنا  إذا  إال  جذري  نقد  يستقيم  ال  بأنه 
وال  المركزيات،  تلك  داخل  تنطمر  الثقافية  فالتحيزات  األنا،  ومركزية 

ومرتكزاتها. ألسسها  بنقد  إال  وفضحها  ضبطها  إلى  سبيل 
ويخي�ل ل�ي بأنن�ي مارس�ت نق�دا مزدوجا لكل من الثقافة الغربية 
والثقاف�ة العربي�ة – اإلس�المية عل�ى نف�س الدرج�ة من اليقظة، وبنفس 
االثنتي�ن،  نق�د  ف�ي  ذات�ه  المنه�ج  اتبع�ت  وق�د  التحليلي�ة،  المفاهي�م 
(المطابقة(  ثقافة  بأنهما  التي تس�تجيب لهما  الثقاف�ة  واصطلح�ت عل�ى 
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فأمر ثقافة تستعير مفاهيمها ومحتواها مباشرة من التجربة الغربية ال يقل 
الماضي.  ثقافة الهوتية جاءت من  خطرًا عن استعارة مفاهيم ومقوالت 
فإذا كانت استعارتنا لثقافة الغرب هي استعارة مكانية استولينا فيها على 
سياق  وضمن  خاصة،  تاريخية  وبشروط  أخرى،  بيئة  في  ظهرت  ثقافة 
اس�تعارة  هي  الدينية  الالهوتية  للثقافة  اس�تعارتنا  فإن  خاص،  اجتماعي 
أنه  البعي�د نموذج�ا ثقافي�ا نعتقد  أنن�ا نس�تعير م�ن الماض�ي  إذ  زماني�ة. 
المطابقة  من  نوع  وهذا  الحالية.  حياتنا  شؤون  لتفسير  واألكمل  األصلح 

الغربية. الثقافة  مع  المطابقة  عن  ضررا  يقل  ال  السلبية 
انخرطت في معمعة  قد  الغربية  الثقافة  بأن  الرأي  أوافقك  ومع ذلك 
حول  متمركزة  صماء  كتلة  بوصفها  إليها  النظر  يمكن  وال  الذاتي،  النقد 
فتحت  حينما  انطلقت  الغربية  فالحداثة  للنقد،  إمكانية  أية  بدون  نفس�ها 
األب�واب أم�ام النق�د، وبخاص�ة نق�د الم�وروث الديني – الكنس�ي، وأنا 
النق�د، ولس�ت غاف�ال عنه، وف�ي كتابي  عل�ى دراي�ة بجوان�ب م�ن ه�ذا 
الالهوتية،  األخالق  انهيار  كيفية  على  مطوال  وقفت  الغربية"  "المركزية 
وبيكن،  وغاليلو،  بيكون،  روجر  به:  قام  الذي  اإلغريقي  الموروث  ونقد 
وعمانوئيل  وسبينوزا،  ديكارت،  إلى  وصوال  وباركلي،  وهيوم،  لوك،  ثم 
نقد جاك دريدا،  بالتفصيل عل�ى  ث�م وقفت  كان�ت، وهيغ�ل، ومارك�س. 
وهابرم�اس للتجرب�ة الغربي�ة. وهم�ا يمثالن تجربتين نقديتين معاصرتين 
عل�ى غاي�ة م�ن األهمي�ة، فدري�دا نق�د التمرك�زات الخطابية ف�ي الثقافة 
الواقعية  الممارسات  نقد  وهابرماز  دوسوسير،  إلى  أفالطون  منذ  الغربية 
أداة مجردة خالية من  العق�ل  اعتبار  الغربي�ة، بم�ا ف�ي ذلك  التجرب�ة  ف�ي 
النزعة اإلنسانية، ودعا إلى العقل التواصلي على خلفية منهجية ماركسية.
ذلك  ومع  والمصادرة،  والتبسيط  االختزال  الغربية  الثقافة  تقبل  ال 
ينبغي إغفاله أو نكرانه،  الذات ما ال  التمرك�ز ح�ول  ففيه�ا م�ن مظاه�ر 
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فه�ي ف�ي عمومه�ا ثقاف�ة متعالية، متمحورة حول نفس�ها، قوامها النظر 
الفلس�فة اإلغريقية إل�ى اآلن. فقد جرى  إل�ى اآلخ�ر نظ�رة دوني�ة من�ذ 
إنتاج ثقافة  اس�تبعاد للمؤث�رات الخارجي�ة، وبخاص�ة الش�رقية، وأعي�د 
الثقافة  بأن  المزاحمة والشراكة، وبالمقابل وجدت  تقبل  غربية صافية ال 
إلى  نظر  فقد  نفسه،  الطريق  نهجت  قد  الوسطى  القرون  في  اإلسالمية 
الحرب(  (دار  كانت  فيما  للخير  الكامل  الحيز  أنها  على  اإلسالم(  (دار 
الغربية واإلسالمية  المركزيتين  بين  والدونية. واالختالف  للشرور  مكانا 
في  نفس�ها  فأدرجت  ذاتها،  نقد  ممارس�ة  في  انخرطت  األولى  أن  هو 
المركزية اإلسالمية نفسها خلف حواجز الهوتية،  فيما حبست  التاريخ، 
التاريخانية  النظرة  هو  إليه  تحتاج  ما  أول  ولعل  النقد،  ممارسة  ورفضت 

باآلخر. لالعتراف  وصوالً  األنا  حبسة  لتتخطى 
وأش�كرك عل�ى االلتفات�ة الخاص�ة بمحم�د أرك�ون، فقد كان من 
أوائ�ل المنخرطي�ن ف�ي ه�ذه المعمع�ة، إذ ح�دد مج�ال فاعلي�ة العقل 
األديان  بين  الصلة  وجوه  يقّلب  مضى  قرن  نصف  وطوال  اإلس�المي، 
فيها،  األعلى  المشترك  إلى  للوصول  اإلسالم  ومنها  الكبرى  السماوية 
الم�ال  فالمرجعي�ة اإلبراهيمي�ة تمث�ل رأس  الديان�ة اإلبراهيمي�ة،  وه�و 
الرم�زي للعقائ�د الس�ماوية، وه�ي اللحظ�ة الكب�رى الت�ي انبثقت عنها 
التفاهم  سوء  يزحزح  أن  يريد  هذا  كل  وفي  الالحقة.  الدينية  التأمالت 
عقيدة  كل  تش�كلها  التي  المتخاطئة  الصور  تأثير  ويوقف  األديان،  بين 
التعبير،  حرية  لحدود  مفهومه  تنظم  التي  هي  الخلفية  وهذه  غيرها،  عن 
لك�ن أهمي�ة أرك�ون بوصف�ه مفك�را تكمن أيضا في أمور أخرى كثيرة، 
منه�ا أن�ه أبط�ل مفع�ول االستش�راق التقلي�دي ف�ي دراس�ته لإلس�الم، 
الفكر المدرس�ي  التطبيقي�ة( ونق�د عل�ى  وأقت�رح منه�ج (اإلس�الميات 
عبر  الدينية  الظاهرة  حلل  إذ  الحديث  األفكار  منهج  من  وأفاد  الضيق، 
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العقائدي،  الجمود  وفكك  واالنغالق،  التعصب،  ونقد  كثيرة،  مستويات 
وبحثهما  عنه(  و(المسكوت  فيه(  (الالمفكر  مثل  مهمة  مفاهيم  وأطلق 
بالتفصي�ل ف�ي الفك�ر اإلس�المي، وباإلجم�ال فه�و أب�رز المس�تفيدين 
مجال  في  والسوس�يولوجيا  واللس�انيات،  األنثربولوجيا،  كش�وفات  من 
أفكاره،  وحيوية  العميق،  الفكري  بمنهجه  فأركون  الثقافية،  الدراس�ات 
للمعرفة،  الرافض  الخرافي  التفكير  ألبطال  نقدا  مارس  من  أهم  من  هو 
– اإلسالمي، وقد دفع ثمنا  العربي  العقل  وشخص هيمنة األسطورة في 
المنطقة  في  حفر  ألنه  أفكاره  له  تعرضت  الذي  الفهم  سوء  جراء  كبيرا 
النقدي  التفكير  حقبة  اآلن  يمثل  وهو  األصول،  إلى  وذهب  المجهولة، 

اإلسالمية. الثقافة  في 
اختزل�ت ف�ي ع�دة بح�وث وكتب ل�ك، حقيقة ظاهرة العولمة   –
ثقافته  وتعميم  الغرب  أن  ترى  نظرية  في  المختلفة  وأبعادها  ومفهومها 
الظاهرة. هذه  المس�عى اإلس�تراتيجي له�ذه  أو  المرم�ى  وحضارت�ه ه�و 
العالم  الكثير من المفكرين والمثقفين في  النظري�ة نجده�ا أحيان�ا ل�دى 
العرب�ي أيض�ا، ولك�ن يب�دو أن هن�اك أقلي�ة منه�م تدع�و إلى ممارس�ة 
سياس�ات انفتاحي�ة تج�اه ه�ذه الظاهرة، وع�دم التقوقع واالنغالق على 
الشعوب،  على  مؤامرة  وكأنها  العولمة،  إلى  النظر  عن  الكف  أو  الذات 
ثقافيًا  العالم  تعولم  وراء  تقف  التي  والشركات  والقوى  الدول  أن  خاصة 
أخرى  دول  في  تتمثل  وإنما  فقط  غربية  ليست  هي  وسياسيا،  واقتصاديا 
ثالثي�ة، وم�ن بين الذين يدعون إلى سياس�ات  آس�يوية وأفريقي�ة وعال�م 
في  غليون  برهان  الثقافي  صعيدها  على  سيما  العولمة  ومواكبة  االنفتاح 
وعولمة  العولمة،  )ثقافة  عنوان  وحمل  أمين  سمير  مع  ألفه  الذي  كتابه 
الثقافة(. أسأل هنا: ما هو موقف عبد الله إبراهيم اآلن من هذه الظاهرة، 

المتواصل؟ العالمي  الحدث  هذا  يقرأ  وكيف 
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الثاني من  واكبت ظاهرة العولمة منذ بداية ظهورها في النصف   –
على  االتفاق  يقع  أن  قبل  حتى  عنها  وكتبت  العشرين،  القرن  ثمانينات 
تعري�ب المفه�وم عل�ى (العولم�ة( فق�د كان المصطلح قلقا، وفي أحد 
الخاصة  األدبيات  إلى  يعود  ومن  "الكونّية".  باس�م  إليها  أش�رت  كتبي 
يجد  العشرين  القرن  تسعينيات  وبداية  الثمانينات  خالل  الموضوع  بهذا 
له تجليات  أمرا واقعا  العولمة  فق�د أصبح�ت  ه�ذا االضط�راب. واآلن 
المعلومات، واإلعالم، واالقتصاد، والسياسة، والثقافة، وغير  في مجال 
ذل�ك، فم�ن ال�الزم الق�ول أن تط�ور مفهوم العولمة فرض أيضا تطورا 
المطاف  نهاية  العالمي، وفي  الصعيد  المفهوم وممارساته على  في قبول 
فأن�ا لس�ت واعظ�ا يح�ذر الن�اس م�ن أم�ر، أو يغريهم ب�ه، إنما أحاول 
التحيزات  نقدي�ة تكش�ف لي ولغي�ري  االنخ�راط ف�ي ممارس�ة فكري�ة 

العولمة. ومنها  والظواهر،  بالمفاهيم  الخاصة 
العالم يقصد منه  الغربي�ة بالعولم�ة عل�ى مس�توى  الثقاف�ة  تعمي�م 
تحويلها إلى الهوت كوني. فلسنا بحاجة ال إلى الالهوت وال المرويات 
واأليدلوجية  كالماركسية،  شيء  لكل  حال  تقترح  التي  الخادعة  الكبرى 
تتحول  عولمة  إلى  بحاجة  لسنا  أننا  أي  الدينية،  األيدلوجية  أو  القومية 
فأنا من  الغربية.  التجربة  إل�ى عقي�دة مغلق�ة ذات محتوى مس�تعار م�ن 
بينها،  فيما  تتفاع�ل  القائلي�ن بض�رورة وج�ود عوال�م وثقاف�ات متعددة 
بعي�دا ع�ن فك�رة اإلقصاء واالس�تحواذ واالس�تبعاد. ولعلي  وتتش�ارك 
أفس�ر كثي�را م�ن نزع�ات التعصب والتش�دد والغل�و والتطرف إلى أنها 
وعلينا  والتالشي،  والذوبان  الضياع  فكرة  ضد  الذاتية  المقاومة  من  نوع 
من  نوع  ترويج  عبر  نفسها  عن  تدافع  التقليدية  المجتمعات  أن  نتذكر  أن 
الخصوصيات  اس�تئصال  إلى  تنزع  عولمة  ظل  وفي  المغلقة".  "الهوية 
وطمس�ها واعتباره�ا معيق�ة للتق�دم والتط�ور، تنبث�ق مقاومة، قد تكون 
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مش�كالت  عن  اإلجابة  في  العولمة  تنخرط  ولكي  ذلك،  ضد  س�لبية، 
عصرن�ا ف�ال ب�د له�ا من االعتراف بالخصوصيات، وتقدير مبدأ التنوع. 
الغزوات  ش�أن  ذلك  في  ش�أنها  للقارات  عابرة  عاتية  موجة  تكون  وأال 
التقليدي�ة. أرغ�ب ف�ي أن تن�زع العولمة عن نفس�ها طابع  االس�تعمارية 
االس�تئصال والعدواني�ة، وتأخ�ذ بمب�دأ الش�مول واالعتراف باآلخرين 

وتطلعاتهم. وأهدافهم  هوياتهم  كانت  ما  كائنًا 
لنتح�دث اآلن ع�ن ظاه�رة العن�ف السياس�ي في العالم العربي   –
المركزية  وبش�دة  تنتقدون  دراس�اتكم  من  العديد  في  أنكم  واإلس�المي. 
عضوية  عالقة  هناك  هل  اإلسالمي،  غير  اآلخر  إلى  ونظرتها  اإلسالمية 
بي�ن ه�ذه النظ�رة، الت�ي تقس�م اآلدميي�ن إل�ى ثنائي�ات ضدي�ة: المؤمن 
والملحد، أو المسلم والزنديق، أو دار الحرب ودار اإلسالم.. الخ وبين 
العديد  في  وأصولية  ودينية  سياسية  قوى  تمارسه  الذي  السياسي  العنف 
ليست  أخرى  أبعاد  العنف  لهذا  أن  أم  اإلسالمية  العربية  المجتمعات  من 

والثقافية. العقيدية  واستعالئيتها  اإلسالمية  المركزية  ببقايا  صلة  لها 
العنف طاقة حبيسة لها مغذيات شخصية  التأكيد على أن  ينبغي   –
عمياء  ممارسة  تكون  تتفجر  وحينما  دينية،  أو  سياسية،  أو  اجتماعية،  أو 
العنف  ينبغي تجفي�ف منابع  العم�وم  تح�رق األخض�ر والياب�س، وف�ي 
النتيجة، وذلك ال يكون إال  ولي�س قمع�ه، أي معالج�ة الس�بب ولي�س 
المدنية  المؤسسات  وجود  تقتضي  وهذه  والشراكة،  والمساواة  بالعدالة 
والدس�تورية الت�ي تق�وم بتنظي�م عالق�ات األفراد فيم�ا بينهم بما يحقق 

وحقوقهم. واجباتهم  وينظم  مصالحهم، 
أي  المرحلة،  هذه  قبل  ما  تعيش  مجتمعاتنا  بأن  االعتراف  وينبغي 
حيث  الوسطى،  القرون  لمرحلة  االجتماعية  العالقات  حقبة  تعيش  أنها 
بعد  تنصهر  لم  الجماعات  وحيث  والمذهبية،  القبلية  للعالقات  السطوة 
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لتك�ون مجتمع�ًا تربط�ه فك�رة المواطن�ة، وهذه العالق�ات القائمة على 
ال�والء ولي�س الش�راكة ت�ؤدي إل�ى احتقان�ات ال نهاية لها، وهي تأخذ 
أو  بوهم  إيمانا  الجماعات  أو  األفراد  يمارسها  العنف  من  كثيرة  أشكاال 
اإلثنية  أو  المذهبية  فالجماعات  الناحية  هذه  ومن  مصلحة.  أو  معتقد، 
فما  أحيانا ألقل سبب،  يتفجر  الذي  المدمر  العنف  تكتنز طاقة هائلة من 
واليقين  المطلق،  الحق  صاحبة  أنها  الجماعات  بعض  توهمت  إذا  بالك 
النهائي، فهي تمارس العنف بدرجة كبيرة من الوحشية ذودا عن مفاهيم 
كبيرا  عنفا  ادخرت  االستبدادية  النظم  أن  على  وتصورات.  ومعتقدات 
الذي  الرمزي  العنف  عن  ناهيك  شعوبها.  تطلعات  كبح  في  به  تبخل  لم 
فالعنف  مناوئيها،  أو  اتباعها  ضد  والقبائل  والمذاهب  األديان  تمارس�ه 
يتفجر  أن  وينتظر  مكان  كل  في  قابع  وهو  مجتمعاتنا  في  غامضة  طاقة 

انفجاره. دون  يحول  مدني  رادع  فال  سبب،  ألي 
ومن المعلوم أن األمم، والقوميات، واألعراق، إنما هي جماعات 
باألفكار  تتشبع  وهي  كبرى،  ومرويات  أيديولوجيات  في  تنتظم  متخيلة 
مس�اس  وكل  الدينية  أو  العرقية  هويتها  مكونات  من  وتعدها  الس�ائدة، 
المتطرف،  بالعنف  الجماعات  تغذية  إلى  سيؤدي  المتخيلة  الهوية  بهذه 
التفسيرات  وهو عنف يتفجر عند أول اختبار أو مواجهة. يضاف إلى أن 
عقائديًا،  المختلف  اآلخر  رفض  بفكرة  المؤمنين  تشحن  للدين  الضيقة 
أتباعها  توهم  التي  مذهبية  أو  قومية  الضيقة  التربوية  النزعات  ننسى  وال 
فالنظام  األفراد  مس�توى  على  وحتى  بالدونية.  اآلخرين  وتعم  بالتفوق 
األب�وي القائ�م عل�ى الترات�ب والهرمي�ة يخل�ق أف�رادا مش�وهين ثقافيا 
ومجهزي�ن بفك�رة العن�ف، ولك�ن ل�و توس�عنا في تقص�ي فكرة العنف 
بش�كل كام�ل، نج�د أن التجرب�ة االس�تعمارية ق�د انتهك�ت خصوصية 
عالقاتها،  وخلخلت  الجوانية،  كرامتها  وجرحت  األصلية،  الجماعات 
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والحضارات  المقاومة،  يأخذ طابع  فعل  كرد  فيها  العنف  بذر  ذلك  وكل 
الممارسات  من  هائال  كما  اكتنزت  واإلسالمية،  الغربية  ومنها  الكبرى، 
الجماعات والش�عوب  المدم�رة ض�د  الت�ي هب�ت كاألعاصي�ر  العنيف�ة 
الحماية والمقاومة  ينشأ عنف مقابل بدواعي  الطبيعي أن  األخرى، ومن 

الهوية. على  والحفاظ 
يتفجر  أن  منه  ويتوقع  يتراكم،  ثم  ببطء،  يتكون  العنف  رصيد  إن 
ف�ي أي�ة لحظ�ة فيخ�رب كل ش�يء. وإذا نظرن�ا لح�ال العال�م من هذه 
الزاوي�ة نج�د أن أس�باب العن�ف منبث�ة ف�ي كل م�كان. ولع�ل العن�ف 
األخطر  هو  متعصبة  ومذهبية  عرقية  بأيديولوجيات  المدعوم  السياس�ي 
لتقرير  أخالقية  ومسؤولية  مقدسا،  حقا  بوصفه  تمارسه  الجماعات  ألن 
مصيره�ا، وتعدي�ل أوضاعه�ا، واس�تعادة حقوقه�ا. وأحيانا يأخذ طابع 
لهيب  نطفئ  ولكي  ما.  حد  عند  يقف  وال  بشعا  فيكون  والثأر  االنتقام 
الوقت  في  مستحيل  أو  صعب  أمر  وذلك  جذوته،  إطفاء  فينبغي  العنف 
الحاض�ر، فالعالق�ات بي�ن ال�دول والجماع�ات قائمة على فكرة الغلبة 
والق�وة، ولي�س الح�وار والش�راكة، وم�ا دام�ت األم�ور به�ذه الصورة 
فالمتوق�ع ه�و ازدي�اد أم�واج العن�ف، وحت�ى عل�ى المس�توى الفردي 
المجردة  تلك  حتى  والقوة،  والهيبة  الغلبة  على  األفراد  من  لكثير  ينظر 
التبجي�ل واإلعجاب، فالغلبة  أي�ة أخالقي�ات إنس�انية، نظرة ملؤها  ع�ن 
س�ياج تحتم�ي خلف�ه الجماع�ات واألف�راد عل�ى حد س�واء، وهذا هو 
ال�ذي ي�ؤدي إل�ى الح�روب، وبخاصة الح�روب األهلية حيث تعتصم 
إال  يك�ون  ال  وذل�ك  به�م،  لالحتم�اء  متعصبي�ن  بزعم�اء  الجماع�ات 
بالتروي�ج أليدولوجي�ا قائم�ة عل�ى مبدأ العنف الذي تفهمه الجماعات 
المذهبية،  أو  القومية  الحقوق  استعادة  إلى  يفضي  مقدس  أنه عنف  على 

الوطنية. وأحيانا 
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ويأخذ  الجماعات،  تتبناه  معتقد  إلى  العنف  يتحول  أن  أستبعد  وال 
مستوى  وعلى  العالم،  مستوى  على  العدالة  غياب  ظل  في  األفراد،  به 
األفراد. وينبغي مالحظة أن فكرة "اإلمبراطورية" تقوم على مبدأ العنف، 
إلى  وصوال  والعربية  والرومانية  الفارس�ية  القديمة  اإلمبراطوريات  منذ 
العالم،  التي اكتس�حت  المغامرة االس�تعمارية  العص�ر الحدي�ث حي�ث 
وإحدى أكثر تجليات عصرنا عنفًا هو ما تمارسه اإلمبراطورية األميركية 
الت�ي أضف�ت عل�ى مب�دأ العنف طابع حرب األفكار واأليديولوجيات. 
وفك�رة الح�روب االس�تباقية ه�ي تس�ويغ للعن�ف اإلمبراط�وري عل�ى 
تفجير  إلى  تلجأ  اإلمبراطورية  بنزعتها  وأميركا  بأجمعه،  الكوني  المجال 
أو  حقيقيين  أعداء  من  لالقتصاص  لديها  الموجودة  الهائلة  العنف  طاقة 
ولم   .2001 س�بتمبر   11 في  القومية  كرامتها  جرحت  أن  بعد  وهميين، 
الذي أصبح جزءا  العن�ف  الس�يطرة على ذلك  تع�د ق�ادرة عل�ى إع�ادة 
الحداثة  مكاسب  مع  يتعارض  هذا  وكل  الحالية.  األميركية  الهوية  من 
والتواصل  التفاعل  عالقات  من  نسق  إحالل  تريد  كانت  التي  العقالنية 
البحث عن  إلى  باألف�راد واألمم  الت�ي تدفع  التدميري�ة  النزع�ات  مح�ل 

العنف. مبدأ  على  قائمة  فردية  حلول 
إل�ى  ينظ�ر  األميرك�ي  البراغمات�ي  الفك�ر  أن  إل�ى  اإلش�ارة  وأود 
فهو  متجانسة،  وغير  منفرطة،  جماعات  أنها  على  التقليدية  المجتمعات 
فك�ر ال يعن�ى بفك�رة المجتم�ع بوصف�ه بوتقة تنصهر فيها التش�كيالت 
إلى نش�وء هوية وطنية جامعة،  بم�ا يؤدي  اإلثني�ة والمذهبي�ة والثقافي�ة 
القانون  قوة  تنتظمها  متنافرة  جماعات  بوصفه  المجتمع  إلى  ينظر  إنما 
والمصال�ح، وه�ي تنس�ج هوياته�ا الضيق�ة ف�ي من�أى ع�ن الجماعات 
عليها  وينبغي  إال  للخطر  الجماعات  مصالح  تتعرض  أن  وما  األخرى، 
العنف  تبنّي  لنفس�ها وتحقيق مصالحه�ا، وربما  بذاته�ا حماي�ة  تعتص�م 
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الش�املة،  والهوية  المش�ترك،  المصير  لفكرة  وجود  فال  ذلك.  لتحقيق 
ضيقة. مدرسية  انتماءات  ذلك  كل  محل  حلت  إنما  الجامعة،  والثقافة 

إلى  يؤدي  وعرقية  مذهبية  تحيزات  يفرض  للهويات  التفسير  وهذا 
للتفس�ير  وطبقا  األخرى.  الجماعات  على  ممارس�ته  ثم  العنف،  إنتاج 
تبرر  والغاية  وقوة،  شوكة  لها  تكن  لم  إن  الجماعة  تتالشى  البرغماتي 
الوس�يلة، فالعن�ف مب�دأ أساس�ي م�ن مب�ادئ ه�ذا التفكي�ر. وال يمكن 
وأظن  إخفاؤه.  الجديد  األميركي  الفكر  منظرو  حاول  مهما  له،  التنكر 
التفسير،  بهذا  صلة  له  عنف  من  األوسط  الشرق  بمنطقة  يعصف  ما  أن 
وبخاصة بعد أن أخفقت مشاريع التنمية السياسية واالجتماعية والثقافية 
واالقتصادي�ة، وح�ل االس�تبداد مح�ل التعدد والش�راكة والديمقراطية. 
العقيدة  من  نوعا  وس�يصبح  مؤسس�يا،  طابعا  يتخذ  العنف  أن  وس�نرى 

اإلثنية. أو  المذهبية 
أبعاد  ذات  صراعات  وتفجر   2001 أيلول  من   11 أحداث  بعد   –
الهند،  في  والهندوس  المسلمين  بين  آلخر،  حين  من  وحضارية،  ثقافية 
والمس�لمين  المس�يحيين  بين  أو  مصر،  في  والمس�لمين  األقباط  بين  أو 
ف�ي لبن�ان، وهنال�ك أمثل�ة متفرق�ة في العالم من هذا القبيل، هل يمكن 
األخير  هذا  أن  سيما  لهنتنجتون  الحضارات  صدام  بنظرية  اآلن  نسلم  أن 
تنبيهاته  أن  ثقة  وبكل  قال  سبتمبر،   11 أحداث  عقب  صحفي  لقاء  وفي 
ولكن  الواقع،  أرض  على  تحققت  قد  الحضارات"  "صدام  ب�  المتعلقة 
يب�دو أنك�م لس�تم م�ع ه�ذه النظري�ة وقد انتقدته�ا أكثر من مرة، ما هي 

النقد؟ قيد  زالت  ما  معكم  هي  وهل  حولها؟  مالحظاتكم  آخر 
هنتنجتون  لصاموئيل  الحضارات"  "صدام  كتاب  على  اطلعت   –
أن  قبل  بحث  بصورة  الماضي  القرن  تسعينيات  مطلع  في  صدوره  حال 
وصف  إعادة  في  مصيبا  هنتنجتون  وكان  ككتاب،  س�نوات  بعد  يصدر 
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حال الجماعات الكبرى في العالم بعد مرحلة الحرب الباردة، وبخاصة 
ف�ي تأكي�ده عل�ى أهمي�ة العمق الثقافي والحضاري للصراع في العالم، 
يري�د هنتنجتون أن يقرر  العالم.  الناف�ذة في  الهوي�ات  فق�د أع�اد رس�م 
الثقافي�ة، وكثي�ر من  الهوي�ات  انخ�رط ف�ي حقب�ة تش�كيل  العال�م  ب�أن 
تل�ك الهوي�ات اعتم�دت األوه�ام والمخاوف ألنها ال تس�تطيع مواكبة 
هنتنجتون  أدعى  مهما  أنه  على  الغربية،  الحضارة  أنجزته  الذي  التطور 
باإلرث  مشبعة  أحكامه  كانت  فقد  والتحليل،  الوصف  في  الموضوعية 
كتابه  في  "فوكوياما"  ش�أن  ذلك  في  ش�أنه  االس�تعالئي،  االس�تعماري 
الحضارات".  "صدام  كتاب  قبل  صدر  كان  الذي  التاريخ"  "نهاية  حول 
استشعار  على  قائمة  هرمية  أسس  على  العالقات  ترتيب  أعاد  فكالهما 

ودينيا. ثقافيا  المختلف  اآلخر  من  الخطر 
السالمة  على  تفتقر  أجدها  هنتنجتون  أطروحة  في  تأملت  وكلما 
المكس�ب  بذاته�ا ال تتصارع؛ ألنها  المنطقي�ة والواقعي�ة، فالحض�ارات 
"طارق علي"  إليه  البش�ري، إنم�ا أذه�ب إلى ما يذهب  النهائ�ي للعق�ل 
راديكالية  أصوليات  تنتج  بينها،  فيما  تتفاعل  وهي  الحضارات،  أن  من 
ناقم�ة وعنيف�ة، وأن ه�ذه األصولي�ات المغلق�ة عل�ى نفس�ها ه�ي التي 
صراع�ا  لي�س  اآلن  نج�ده  فم�ا  الكب�رى،  الحض�ارات  ولي�س  تتص�ادم 
بي�ن الحض�ارة الغربي�ة والحض�ارة اإلس�المية، إنما هو نزاع عنيف بين 
أصولي�ة إس�المية له�ا تفس�يرها الضي�ق للدين وبي�ن مزيج من أصولية 
كانت  وإذا  نفسه،  بالتفسير  تقول  مسيحية  بطانة  ذات  – أميركية  إمبريالية 
الغربية،  فالمركزية  األول  الطرف  تمثل  والس�لفية  الجهادية  الجماعات 
واالستغالل  االحتكار  على  القائمة  والثقافية  االقتصادية  العولمة  ومنها 
في  نشطت  التي  المسيحية  األصولية  ذلك  في  بما  والحروب،  والهيمنة 
كل  يحاول  إذا  الثاني،  الطرف  تمثل  األخيرة  العقود  خالل  الديني  الفكر 



186

العنف  فيمارس  به،  الخاصة  للتحيزات  وديني  ثقافي  مجال  خلق  طرف 
عالقة  ال  الكبرى  الحاضنات  تلك  لكن  إليها،  ينتمي  التي  الثقافة  باسم 
منها  ترش�ح  التي  المعاني  بعض  على  اس�تيالء  هو  إنما  بصراعاتهم  لها 
الحضارات،  بصراع  القائلة  هنتنجتون  فرضية  تتحلل  وعليه  وتضخيمها. 
فاألص�ح ه�و أن جماع�ات أصولي�ة تؤجج العنف داخل هذه الحضارة 
ورؤية  لتاريخها،  مقدس  بسرد  منها  إيمانا  مضادة  مجموعة  ضد  تلك  أو 
نزاع  أخ�رى هنالك  لهويته�ا، ودفاع�ا ع�ن مصالحها. وبعبارة  الهوتي�ة 
بي�ن ق�وى تري�د ف�رض هوي�ة كونية وق�وى إقليمية تدعى الحفاظ على 

الخاصة. الهويات 
ولو تتبعنا هذا التحليل إلى نهايته التضح المقصد بصورة أوضح. 
فعلى المستوى اإلسالمي نفسه ال أجد صراعا بين المذاهب والطوائف 
الت�ي تق�ر جميعه�ا باالنتم�اء إل�ى الدي�ن اإلس�المي، إنم�ا الصراع بين 
والسيطرة  اختطافه  تريد  ذاك  أو  المذهب  هذا  داخل  متطرفة  جماعات 
أو  دينية  كانت  سواء  الجماعات  وهذه  اآلخر،  ضد  كراهية  بإنتاج  عليه 
قبلي�ة أو عرقي�ة تح�اول تأمي�م رأس الم�ال الرمزي للدين أو العرق أو 
الثقافة، لصالحها، لتبدو وكأنها تنطق باسم الجماعة، وتعبر  المذهب أو 
النقدي يكش�ف زيف هذا االدعاء.  الكب�رى، والتحلي�ل  ع�ن تطلعاته�ا 
الكب�رى واألدي�ان تزداد ق�وة يوما بعد يوم  بي�ن الحض�ارات  فالرواب�ط 
المتعصبة  بفع�ل االتص�االت والمصال�ح والهجرات، لكن األصوليات 
بينها،  فيما  فتتصادم  القيم  بنظام  صلة  لها  متحّيزة  تفس�يرات  إلى  تلجأ 
األديان  أو  الكبرى،  الحضارات  تمثيل  بادعاء  شرعيتها  انتزاع  وتحاول 

السماوية.
واقت�رح ب�أن نعي�د النظ�ر ب�كل ذل�ك، المتصاص ش�حن الغلواء 
يلحق  بما  بينها،  فيما  العنف  ممارس�ة  إلى  الجماعات  هذه  تدفع  التي 
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ض�ررا بالحض�ارات نفس�ها، وق�د حلل�ت هذه الظاه�رة في كتابين من 
ووجدت أن  كتب�ي هم�ا "المركزي�ة الغربي�ة" و"المركزي�ة اإلس�المية". 
القائمة على أساس تفسيرات مغلقة  الخالف هو خالف بين المركزيات 
الوهمية  الحدود  زحزحة  من  بد  وال  والثقافات،  للعقائد  مغلقة  شبه  أو 
وال  عليها.  القائمة  الوهمية  والفرضيات  الركائز  وتفكيك  بينها،  الفاصلة 
أذهب  فأنا  عقالني،  نقدي  فكر  بواسطة  ذلك  بكل  النظر  إعادة  من  بد 
"الدين  من  نوع  ظهور  ضرورة  إلى  "هابرماز"  األلماني  المفكر  مذهب 
القتراح  األساس�ية  الوس�يلة  النقدية  العقالنية  من  يجعل  الذي  العاقل" 
تؤججها  التي  المتعصب"  "الدين  جذوة  تنطفئ  لكي  واألنظمة،  األفكار 

الدينية. للظاهرة  مغلقة  تفسيرات 
تنازع�ات  م�ن  العال�م  ب�ه  يم�ور  م�ا  أن  التأكي�د عل�ى  م�ن  ب�د  ال 
مغلقة  س�ردية  توهمات  في  االنحباس   – الغالب  في   – مرجعه  كبرى 
رمزية  حدود  نش�أت  فقد  متعصبة.  تصوراٍت  إلى  تس�تند  رؤى  تغذيها 
فاصل�ة بي�ن المجتمع�ات بفع�ل النزاعات السياس�ية والدينية والثقافية، 
مناهضة  أفعال  ردود  ظهرت  والهوية  األصالة  على  المحافظة  وبذرائع 
وقوى  العالم،  تجتاح  توترات  ظل  ففي  والقيمية،  االجتماعية  للتغيرات 
إمبراطوري�ة تري�د إع�ادة تش�كيله طبقا لرؤاه�ا ومصالحها، لجأت كثير 
م�ن المجتمع�ات إل�ى االعتص�ام بنفس�ها، وبقيمه�ا، وبثقافته�ا، وذلك 
ف�ي رغب�ة عارم�ة للحماي�ة الذاتي�ة. ومن الطبيع�ي أن الرغبة في صيانة 
الذات ستؤدي إلى درجة من االنقطاع عن جملة التحوالت الجارية في 
القبول، ويسود الخوف بدل األمان، والريبة  العالم، فيحل الرفض محل 
م�كان الطمأنين�ة، وتندل�ع نزاعات ثقافية بموازاة الصراعات العس�كرية 

والسياسية. واالقتصادية 
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 النقد العربي الحديث
ورهانات السردية

حوار: علي اأحمد الديري(*)

كن�ت ق�د أجري�ت ح�وارا مط�وال مع المفكر عبد الله إبراهيم في 
18(، وقد  – العدد  الثقافية  1997عام نشر في مجلة (البحرين  دمشق عام 
النقدي، واليوم في ربيع  حاولت حينها أن أستدرجه للتعريف بمشروعه 
المجلس  قبل  من  استضافته  لمناسبة  المنامة،  في  ثانية  ألتقيه   2001 عام 
البحرين إللقاء ثالث محاضرات متخصصة حول  للثقاف�ة ف�ي  الوطن�ي 
المش�روع  هذا  صلب  من  تنبثق  إش�كاالت  عليه  ألطرح  وذلك  أفكاره، 
والمرجعي�ات  العربي�ة  "الثقاف�ة  كتاب�ه  كان  األول  اللق�اء  ف�ي  الفت�ي. 
تح�ت الطب�ع، والي�وم ف�ي ه�ذا اللقاء الثان�ي أحاوره وأنا  المس�تعارة" 
عمر  من  اللحظة  هذه  في  اإلس�المية".  "المركزية  كتابه  خروج  أرقب 
بعد  العريضة  قد أخذت خطوطها  إنها  القول  يمكن  النقدية  التجربة  هذه 
بنقد  تعنى  وسطى  منطقة  في  تتقاطع  التي  اإلصدارات  من  السلسة  هذه 
تتسمى  مختلفة  أردية  تتلبس  أبوية  مركزيات  تنتجها  التي  التطابق  ثقافة 

بالذكورة. وحين  بالغرب  وحينا  بالتراث  حينا 
باهتمام  اس�تأثرت  التي  التمركز  ثقاف�ة  لنق�ل  أو  التطاب�ق  ثقاف�ة  إن 
العربي�ة  و(الثقاف�ة  الغربي�ة(  (المركزي�ة  كتب�ه  ف�ي  إبراهي�م  عبد الل�ه 
القرون  اإلسالمية:عالم  (المركزية  كتابه  وفي  المستعارة(  والمرجعيات 

البحرين. األيام،  جريدة   (*)
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الوس�طى ف�ي أعي�ن المس�لمين( تمث�ل أه�م معيق يح�ول دون تحررنا 
الثقافي، ومن هنا سعت  الوقت نفسه تحول دون إسهامنا  الفكري، وفي 
تجرب�ة عبد الل�ه إبراهي�م لنقده�ا بإح�الل ثقافة االخت�الف بديال عنها. 
وق�د تطل�ب األم�ر من�ه الحفر عميقا في الس�ياقات الحضارية والثقافية 
الحضارة  من  لكل  والفكرية  الثقافية  األنساق  فيها  تشكلت  التي  الكبرى 
نس�ميه  لما  اتصال  أش�كال  من  بينهما  من  نتج  وما  واإلس�المية  الغربية 

العربية(. (النهضة  بعصر 
الرمزية  الخيالي�ة وتمثيالته  بأنظمته  الس�ردي  المظه�ر  اتخ�ذ  وق�د 
للعال�م أهمي�ة خاص�ة ف�ي مش�روعه النق�دي وكان محرض�ا ل�ه لقراءة 
المحاض�ن الثقافي�ة، وتمركزاته�ا الت�ي تتغ�ّذى منه�ا، وق�د أس�هم هذا 
الثقافة  تعيشها  التي  اإلشكاليات  قلب  في  الناقد  انخراط  في  التحريض 
العربي�ة ف�ي س�ياقها الحاض�ر وم�ا يتجاذبه�ا من تطابق�ات مع الماضي 
ومرجعيات�ه أو م�ع الغ�رب وهيمنات�ه، وكان له�ذا االنخ�راط أث�ره ف�ي 
على  النقدية  ممارس�ته  في  الداخلية  وتش�كالتها  النصوص  بنيات  فتح 
اللقاء نحاول  فيها. ف�ي هذا  الت�ي تعيش  المعرفي�ة والثقافي�ة  الس�ياقات 
بها  يحيط  وما  المش�روع  هذا  أفرزها  التي  القضايا  أهم  نس�تعرض  أن 

نقدية. كشوفات  من  به  تنبئ  وما  معرفية  محذورات  من 
النصوص  ش�رنقة  من  يخرج  بدأ  النقدي  مش�روعك  أن  واضح   –
تلّقيها.  وآفاق  الثقافية  س�ياقاتها  مع  ليش�تبك  وجمالياتها  وبنياتها  األدبية 

الخروج؟ هذا  تقرأ  كيف 
م�ن  ن�وع  ه�و  إنم�ا  الكام�ل،  بالخ�روج  وصف�ه  الصع�ب  م�ن   –
بأبنية النص�وص وتركيباتها، فأنا لم أقع  التج�اور م�ع العناي�ة المباش�رة 
ف�ي أس�ر فك�رة النس�ق المغل�ق، إذ نظ�رت إل�ى الس�رد العربي بوصفه 
مظه�را إبداعي�ا تمثيلي�ا، اس�تجاب لمكون�ات الثقاف�ة العربي�ة، فتجّلت 
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إليه بس�بب هيمنة موجهاتها  انزاحت  في�ه عل�ى أنه�ا مكون�ات خطابّية، 
تتمرأى  خلفّية  العربي  فالسرد  واإلسناد.  الشفاهية  وبخاصة  الخارجية، 
لها، وليس عكس�ها  ب�� (تمثيل( خطابي  يق�وم  الموجه�ات، وه�و  فيه�ا 

آلية. بصورة 
إل�ى عملية  الس�ردي الحاج�ة  الرؤي�ة للم�وروث  اس�تدعت ه�ذه 
الفني(  (االس�تقراء  من  نوع  على  فاعتمد  عنها،  وتعّبر  تعّومها،  منهجّية 
تارة أخرى.  ت�ارة، والوصف والتحلي�ل  إل�ى االس�تنطاق  ال�ذي يس�تند 
استخلصت  ثم  األصول،  واس�تنطقت  والمتغيرات،  الثوابت  فش�خصت 
الهي�اكل العام�ة الت�ي تؤط�ر بني�ة المرويات الس�ردية، وت�ّوج التحليل، 
السرد،  وبنية  الخارجية  الموجهات  بنية  بين  التماثيل  مستويات  بكشف 
في  تمثيلي،  نحو  على  بينهما،  قائما  كان  االتصال  أّن  يؤكد  الذي  األمر 
له. ومروي  ومروي  راٍو  من  بأركانه  اإلرسال  وهو:  أهمية،  الركائز  أشد 

فيه عملي على  ال�ذي ترتب  العام  المنهج�ي  وضم�ن ه�ذا األف�ق 
السرد العربي القديم، ترتب عملي الالحق على السرد العربي الحديث، 
تشهدها  التي  والخصبة  المستمرة  الكشوفات  من  الواضحة  اإلفادة  مع 
والحال  العام لألدب ووظيفته.  المنظور  في  والتوسع  السردية،  البحوث 
أّن الرواي�ة العربي�ة إحدى أهم الظواهر األدبية في  ه�ذه، فق�د وج�دت 
البحث مجددا  للبحث وإع�ادة  قاب�ل  الحديث�ة، وإنه�ا موض�وع  ثقافتن�ا 
القديمة  الثقافية  التداخالت  انبثقت من خض�ّم  بص�ورة مس�تمرة. ألنه�ا 
والحديث�ة، وم�ن تفاع�ل المرجعي�ات العربي�ة واألجنبية، وأنها دمجت 
إلخ، وقامت  أدبية وتاريخية واجتماعية ونفس�ية..  فيه�ا عناص�ر كثي�رة؛ 
فضال  الحديث.  تاريخنا  في  أهمية  القضايا  ألشد  رمزي  تمثيل  بعملية 
السرد وأساليبه وأبنيته وداللته،  تقنيات  إلى  اتجه  فإّن االهتمام  عن ذلك 
بوظائف  يتصل  ما  إلى  اإلش�ارة  يمكن  الموضوعات  هذه  خالل  ومن 
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ظاهرة  يعتبر  الحديث،  العربي  الس�رد  فإن  هذا  وعلى  ومهامه.  الس�رد 
للنظ�ر، وينبغي دراس�ته أس�لوبيا وبنيوي�ا ودالليا، ضمن ضوابط  ملفت�ة 
يقوم  التي  الركائز  أهم  اس�تنباط  على  وقادرة  وكفوءة  واضحة  منهجية 
من  ووظائفه  جهة،  من  الداخلية  وانس�اقه  طبيعته  اس�تكناه  بهدف  عليها 

ثالثة. جهة  من  بمرجعياته  التمثيلّية  وعالقته  ثانية،  جهة 
ببنية  معنية  زالت  ما  الس�ردية  للنصوص  مقاربتك  أن  يبدو  أال   –
مفهوم  حسب  السرد  بدنيوية  عنايتها  من  أكثر  الحكي  وانتظام  األشكال 

للدنيوية؟ سعيد  إدوارد 
– أشّك في أن ينطبق علّي هذا الوصف تماما، على أنني ال يمكن 
السردية  للنصوص  النقدي  أقلل من قيمته، فقد كان تصّوري  أو  أنفيه  أن 
والتاريخية  الواقعية  وليس  الثقافية  المرجعيات  تمثيل  فكرة  عن  يصدر 
الثمانينيات، ووظفته في  ف�ي  العامة  تبل�ورت مالمح�ه  المباش�رة، وق�د 
(المتخّيل  كتبي  جاء  وضمنه  وحديثه،  قديمه  العربي  السرد  عن  دراستي 
اهتم  الذي  العربّية(  و(السردّية  الثقافية(  والسياقات  و(التلّقي  السردي( 
مظهرا  بوصفه  (الس�رد(  وهو  العربية  الثقافة  مناحي  من  محدد  بمنحي 
بفعل  وتكّيف  – اإلس�المّية،  العربية  الثقافة  محضن  في  تكّون  تعبيريا، 
الموّجه�ات الخارجّي�ة الت�ي صاغ�ت أنظمت�ه الداخلية، على أّن العناية 
واألبنية  األنساق  استنباط  بهدف  المظهر،  ذلك  (سردّية(  إلى  انصرفت 
إنما  ذاتها،  في  الس�ردية  بالمتون  تعنى  ال  (الس�ردية(  ألن  به،  الخاصة 
مكونات  اتخذتها  التي  بالممارسة  أي  سردية،  مكوناتها  ظهور  بكيفيات 
الس�رد ضم�ن البني�ة الس�ردية. وق�د الزمني ح�رص على عدم إخضاع 
له  آخر  لمعيار خارجي مس�تمد من موروث س�ردي  العربية(  (الس�ردّية 
مرجعياته الثقافية الخاصة به، والمتشّكلة طبقا لظروف تاريخية مختلفة، 
واستقامت  تكّونت  كما  العربية،  السردية  طبيعة  تحديد  كان  الهدف  ألن 
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فيه. تشكّلت  الذي  العربي  الثقافي  المحضن  ضمن 
كي�ف يمك�ن له�ذا التح�ّول م�ن النقد األدبي إلى النقد الثقافي   –
والسردية  الشعرية  الكبرى  المدونات  أنساق  هيمنة  من  اإلنسان  يحّرر  أن 

والفلسفية؟
النقدية بوصفها  الممارسة  إنه كان توّسعا في فهم  نتفق  علينا أن   –
هنا  (الحوار(  مصطلح  ويأخذ  والمعرفية،  األدبّية  النصوص  مع  حوارا 
– الناقد بالمقاصد  داللت�ه م�ن كون�ه نقط�ة تلتق�ي فيها مقاصد الق�ارئ 
الذي  والحوار  التفاعل  من  ضرب  إلى  يفضي  بما  للنصوص،  المضمرة 
ه�و نت�اج قطبي�ن، ينطل�ق كل منهم�ا صوب اآلخ�ر. وهذا التفاعل، هو 
م�ا يصطل�ح علي�ه اآلن ف�ي األدبّي�ات النقدية ب� (القراءة(. ونقصد بها: 
اس�تراتيجية تعوي�م المقاص�د المضم�رة والمتناث�رة الت�ي تنطوي عليها 
 – القارئ  عليها  يتوفر  منظمة  منهجية  حيثيات  إلى  اس�تنادا  النصوص، 
الناقد. القراءة، سواء أكانت أسلوبية أم بنائية أم داللية أم استنطاقية، هي 
اتجاهات  القراءة  ولهذه  الحديث.  بمفهومها  النقدية  الممارس�ة  جوهر 
متعددة: منها ما يقتصر على النصوص ذاتها محاوال استكناه خصائصها 
ثقافية  قيمة  استخالص  بهدف  النصوص  تلك  يستنطق  ما  ومنها  الذاتية، 
الخارجية  النصوص  مرجعيات  من  ينطلق  ما  ومنها  محددة،  واجتماعية 
والمرجعيات  النصّية  المكونات  بين  يربط  ما  ومنها  وتأويلها،  لتفسيرها 
النصية إلى ُنظم  الت�ي تحتضنه�ا ف�ي محاولة لرد اإليحاءات  الخارجي�ة 

ثقافية.
وثوابت؟ ركائز  أية  عن  متجّردة  النقدية  الممارسة  هل   –

– بوصفه�ا  ال، إنم�ا تنبغ�ي اإلش�ارة إل�ى أن أي�ة ق�راءة نقدي�ة   –
(الرؤية(  هما  أساسيتين،  ركيزتين  على  – تقوم  للنصوص  منشطة  فعالية 
التي  األهداف  لتحقيق  يتبعه  الذي  و(المنهج(  الناقد،  عنها  يصدر  التي 
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للفعالية  الش�امل  الفهم  قراءات�ه. والرؤي�ة ه�ي: خالص�ة  يتوّخاه�ا م�ن 
بها  يهتدي  التي  المنظمة  العمليات  سلسلة  فهو:  المنهج  أما  اإلبداعية، 
وتنشيطها واستنطاقها. شرط  األدبية  النصوص  يباشر وصف  الناقد وهو 
أن يكون المنهج مستخلصا من آفاق تلك الرؤية. ويبدو لي أن أية قراءة 
قراءة  تصبح  بأخرى،  أو  بدرجة  الركيزتين،  هاتين  االعتبار  في  تأخذ  ال 
األساسية  الثوابت  على  تتوفر  لم  ألنها  األصيل،  النقدي  لشرطها  فاقدة 

والواعية. النقدية  الممارسة  تقتضيها  التي 
الرؤية  أهمية  إدراك  عدم  من  متأت  النقد  بأهمية  الوعي  غياب  إن 
فكما  والمتلقي،  النص  بين  يصل  فّعال  نشاط  النقد  أن  ذلك  والمنهج، 
أّن النص بحاجة إلى متلق غزير اإلحساس، وقادر على تفجير مضمراته 
تصوراته  لتحويل  يدفعه  نص  إلى  بحاجة  المتلّقي  فإّن  الخفّية،  ودالالته 
الثقافي�ة إل�ى نش�اط تأمل�ي وعقل�ي وجمال�ي، يمّكن�ه م�ن بل�وغ حالة 
التجاذب  وهذا  واحد،  آن  في  والمعرفة  بالمتعة  المش�ترك  اإلحس�اس 
القطبين  إذا توس�طته ق�راءة ُتس�هم ف�ي استكش�اف  يك�ون أكث�ر أهمي�ة 
الفعّال�ة، هو  الق�راءة  أب�رز ش�روط  أّن م�ن  المذكوري�ن، وم�ن المؤك�د 
وفّعال. كفء  منهج  في  وانتظامها  وشاملة،  خصبة  رؤية  عن  صدورها 

ع�ن  "فق�ه الفلس�فة"  تح�ّدث ط�ه عبد الرحم�ن ف�ي مش�روعه   –
تتميز  التي  الفلسفية  والمقّومات  "المحّددات  بمعنى  الفلسفية  األصول 
"نقد  أركون في مشروعه  وتحّدث محمد  والتقدم"  والبداهة  باالستقالل 
عن  التأصيل"  واستحالة  األصولي  "الفكر  كتابه  في  اإلسالمي"  العقل 
"البحث  الفكر اإلسالمي  تعني في  التي  التأصيل"  "عملية  فكرة استحالة 
واالس�تنباطية  التحليلية  الوس�ائل  وأصح  االس�تداللية،  الطرق  أقوم  عن 
للرب�ط بي�ن األح�كام الش�رعية واألص�ول التي تتف�رع عنها أو لتبرير ما 
األولى  للنصوص  صحيح  فهم  إلى  استنادا  ويستقيم  به،  اإليمان  يجب 
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التأصيل  واستحالة  بعدها".  وال  قبلها  أصل  ال  التي  لألصول  المؤسسة 
التأصيل للعقل أو لحقيقة ما دينية أم  تعن�ي عن�د أرك�ون: نف�ي إمكاني�ة 
بشكل  اجتماعية  أم  سياسية  أم  أخالقية  أم  اقتصادية  أم  فلسفية  أم  علمية 
بتفكيك  ننشغل  أن  علينا  هنا  من  تتغير،  والحقيقة  يتطور  فالعقل  نهائي، 
أنظم�ة األص�ول. وانتق�د عل�ي ح�رب مفهوم التأصي�ل عند نقاد األدب 
ال�ذي يعن�ي "العم�ل عل�ى أقلم�ة المنقول أو المس�تورد من المقوالت 
تكييفه  أجل  من  أو  العربي  الواقع  لخصوصية  مالئما  لجعله  والمفاهيم 
ضوء  في  العربية".  للمجتمعات  والتاريخية  الحضارية  المواصفات  مع 
قراءتك  مشروع  ترى  كيف  التأصيل.  لعملية  المعرفية  المراجعات  هذه 
كتابك  في  الماضي  مع  أو  الغرب  مع  التطابق  بثقافة  أسميته  ما  لسياق 
أنه  أم  هذه  التأصيل  معاني  ضمن  يندرج  هل  المستعارة"؟  "المرجعيات 
يقع  أن  تخشى  وأال  والتميز؟  الخصوصية  مفهوم  مع  خاصة  عالقة  يقيم 
تميزه  في  العربي  الثقافي  السياق  خصوصية  عن  يبحث  وهو  مشروعك 
)المركزية  كتابك  في  مركزيته  انتقدت  الذي  الغربي  الثقافي  السياق  عن 

األيديولوجي؟ بالمعنى  التأصيل  أوهام  في  الغربية( 
ف�ي وق�ت مبّك�ر ومتزام�ن م�ع االهتمام بالس�رد األدبي، اتجه   –
والغربّية،  العربّية  الثقافتين  في  الحديثة  المعرفّية  المنظومة  إلى  اهتمامي 
ومن  واالجتماعّية،  والتاريخّية  الفلسفّية  الجوانب  االهتمام  ذلك  وشمل 
الطبيع�ي أن تثي�ر اهتمام�ي العالق�ة الملتبس�ة م�ن ناحي�ة التأثر والتأثير 
في  وأنساقه  ومرجعياته  التفكير  أنظمة  حددت  عالقة  أنها  ذلك  بينهما، 
وتبّين  متناقضة.  وأحيانا  مختلفة  بمنظورات  وعولجت  الحديثة،  ثقافتنا 
التطابق  ومؤّداه  عام،  بشكل  المنظومات  تلك  يحكم  واحدا  اتجاها  أن 
الثقاف�ة الغربّي�ة. وه�و في حقيقته ال يختلف عن االتجاه  م�ع معطي�ات 
الماضي ومرجعياته. ومن هنا نش�أة  بالتطاب�ق م�ع  يق�ول  ال�ذي  اآلخ�ر 
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االتجاهين. عن  (االختالف(  فكرة 
الذي  واالختالف(  (المطابقة  كتابي  خصصت  القضية  هذه  وحول 
والتمركز  التكّون  إشكالية  الغربّية:  (المركزية  هو  أول  جزء  من  يتركب 
تداخل  المستعارة:  والمرجعيات  العربية  (الثقافة  هو  وثان  الذات(  حول 
األنساق والمفاهيم ورهانات العولمة( وثالث، هو (المركزية اإلسالمية: 
تالحظ  وكما  اآلخر(.  وصورة  الوسطى  القرون  في  اإلسالم  دار  مركزية 
فالج�زء األخي�ر ينق�ض فك�رة الوقوع في أس�ر أيدلوجيا التأصيل، هذه 
التاريخي  االنتماء  تتخّطى  ألنها  منها،  نقديا  أتحّس�س  التي  األيدلوجيا 
الطبيع�ي إل�ى الماض�ي، وب�ه تس�تبدل ص�ورة مزيف�ة ورغبوي�ة، صورة 
مصطنعة تستجيب لرهانات معاصرة ال صلة لها بالماضي، والنقد ينبغي 
مكانها  ويضع  تفكيكها،  إلى  ويس�عى  األيدلوجيا،  س�لطة  من  يحذر  أن 
كل  باالعتبار  يأخذ  الذي  والثقافي  العقلي  الحوار  على  القائمة  المعرفة 

المدروسة. للظاهرة  المكّونة  العناصر 
– ه�ل ينبغ�ي عل�ى النق�د أن يتج�ه إل�ى الظواهر بغض النظر عن 

بها. عالقتنا 
أنا شديد الحرص على استقالل الوظيفة النقدية، وأقصد بذلك   –
عدم امتثالها لقربنا وبعدنا الشخصي والديني والثقافي عن الظواهر التي 
نق�وم بنقده�ا. وإذا دققن�ا ف�ي تجليات (المركزيات( في ثقافتنا وحياتنا 

تحصى. أن  من  أكثر  لوجدنها  وسلوكنا، 
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 معظم النقاد العرب يعملون 
في ضوء النظريات الغربية

حاوره: اإيهاب الح�سري(*)

قائمة  جدلياتها  وتظل  إشكالية،  عالقة  واإلبداع  النقد  بين  العالقة 
عل�ى ال�دوام ألنه�ا ل�و توقف�ت ألصاب الركود حياتن�ا اإلبداعية، ومن 
االتهامات  أن  كما  قديم،  هو  وما  جديد  هو  ما  المطروحة  األسئلة  بين 
المتبادل�ة بي�ن أنص�ار الطرفي�ن ال ت�زال قائم�ة. وف�ي حوارنا مع الناقد 
العالقة  هذه  مالمح  بعض  استعرضنا  إبراهيم  عبد الله  الدكتور  العراقي 

النقد. أزمة  مع  البداية  وكانت  وإشكالياتها،  المتشابكة 
أزمة؟ الحديث  العربي  النقد  يعاني  هل   –

يقتض�ي الحدي�ث ع�ن أزم�ة بالمعن�ى المباش�ر أن نتكل�م عن   –
بالمشرق  العربي  النقد  لخارطة  تتبعي  واقع  ومن  للنقد،  العربية  الرؤية 
والمغ�رب وج�دت أن هن�اك حض�ورا كبيرا للمؤثرات الغربية في النقد 
ألن  برمته،  سلبي  أمر  أنه  على  ذلك  يفهم  أال  وينبغي  الحديث،  العربي 
والتفاعل،  والحوار  المثاقفة  من  نوع  إلى  تحتاج  النقد،  ومنها  اآلداب، 
النق�د العرب�ي غرف من المؤثرات األجنبية أكثر مما  ولك�ن الظاه�ر أن 
أكثر مما هو متاح من  تقلي�د ومح�اكاة للمؤث�ر األجنبي  ينبغ�ي، فهن�اك 
ووفقا  فيه  نعيش  الذي  الثقافي  بالنسق  متصل  منظور  من  وتمثل  تفاعل 

لخصائصه.

القاهرة. األدب،  أخبار  جريدة   (*)
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النق�د العرب�ي المؤث�رات عل�ى نح�و ش�ديد  تش�تبك ف�ي مدون�ة 
ه�ذه  تمث�ل  عل�ى  ح�رص  هن�اك  يك�ون  ال  الغال�ب  وف�ي  االخت�الط، 
الثقافية،  مرجعياتها  في  ظهرت  كما  تسويقها  إلى  يصار  إنما  المؤثرات، 
يتفاعل  أن  أوال  يلزمه  ناقد  وأي  س�ياقاتها.  هضم  بدون  عليها  والس�طو 
بطريق�ة إيجابي�ة م�ع المؤث�رات الخارجي�ة. هذه النقطة األساس�ية التي 

النقد. أزمة  موضوع  ركائز  من  أساسية  كركيزة  نضعها  أن  يمكن 
-تمّثل إجابتك ردا دبلوماسيا على سؤالي، لذلك سأطرحه بطريقة 

مرضية؟ بصورة  اإلبداع  النقد  يواكب  هل  مباشرة:  أكثر 
اإلبداع،  يواك�ب  النق�د  أن  أن يج�ازف أح�د ويّدع�ي  -ال يمك�ن 
بينهما،  النق�د باإلب�داع ملتبس�ة، فم�ن جهة يوجد عدم ت�وازن  وعالق�ة 
ويستخلص  جديدة،  تفكير  طرائق  لألدب  يشتق  فالنقد  أخرى  جهة  ومن 
مواكبة  هناك  تكون  فال  وأنساقا  قواعد  األدبية  والنصوص  الظواهر  من 
ينشر  لما  الفورية  المتابعة  بمعنى  أدبية،  أعمال  من  يصدر  لما  بالضرورة 
باألدب  النقد  عالقة  أقس�م  أن  لي  كان  وإذا  والنثر،  الش�عر  ميادين  في 
واإلعالن  واإلشهار  التتبع  من  نوع  هو  األول  تقسيمين:  ضمن  فأضعها 
ع�ن األدب، وه�ذه تدخ�ل ضم�ن المراجع�ات الثقافية، ولها دور مهم 
القس�م اآلخر،  بع�د اجتماعي وإنس�اني لألدب، وأما  ف�ي إعط�اء  ج�دا 
وتتبعها  األدبية،  الظواهر  طبيعة  باستكشاف  فيتصل  قصوى،  أهمية  وله 
واإلنساني،  البشري  للوجدان  استثمارها  وكيفية  ومرجعياتها،  بتأثيراتها، 
شيء  كل  تتبع  أن  الثقافية  الممارسات  على  ينبغي  األولى  الحالة  وفي 
متابعة  بها  تكون  أن  يشترط  فال  الثانية  الحالة  أما  القارئ،  إلى  وتوصله 
والحفر  بها  والتدقيق  للظواهر  حصر  هناك  يكون  أن  يجب  وإنما  يومية 

بعدها. إعطائها  أجل  من  تضاعيفها  في 
بنقد  النقاد  اهتمام  مدى  حول  سؤال  يتوّلد  إجاباتك  خالل  من   –
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ممارس�اتهم  في  القصور  جوانب  كش�ف  التحديد  وجه  وعلى  ذواتهم، 
النقدية.

إليها.  االلتفات  وينبغي  جدا،  ضرورية  الذاتية  فالمراجعة  نعم،   –
الناق�د متعلقا بوجهة نظر محددة دون أن  لي�س م�ن المعق�ول أن يظ�ل 
النقدية  العملية  فستتحول  فيها،  النظر  وإعادة  بمراجعتها،  لنفسه  يسمح 
أنه  في  النقد  مقتل  أن  وأعتقد  أيديولوجية،  عملية  إلى  معرفية  عملية  من 
يعتقد بعض  التي  الجامدة  العقيدة  إلى نوع من  يتحول من فكرة متجددة 
وضرورية. جدا  مهمة  والمراجعة  ومكان،  زمان  لكل  صالحة  أنها  النقاد 

في  الممارسة  أخطار  بعض  إلى  أوصلتك  دراساتك  أن  ذكرت   –
أهمها: فما  العربي  النقدي  المشهد 

بالمخاطر،  الحدي�ث ع�ن كلمة أخط�ار محفوف  يب�دو ل�ي أن   –
النقد العرب�ي. أنت تدرك  أن�ا أتح�دث ع�ن حض�ور ظواه�ر معين�ة في 
الثقافي  فالس�ؤال  بمراحل،  مرت  الغربية  الثقافة  مع  التفاعل  عملية  أن 
أوال:  نهايته.  في  نفس�ه  هو  ليس  العش�رين  القرن  مطلع  في  الغرب  في 
هو  الغرب  في  التفكير  مسار  أن  مفاده  تصورا  الغربية  المركزية  اشاعت 
ثقافة  وأي  البشر،  لبني  التاريخية  التجربة  مستوى  على  الصحيح  المسار 
العصر. مواكبة  على  قادرة  غير  هجينة  ثقافة  تعتبر  المسار  لهذا  تنتمي  ال 

العرب كمس�ّلمة  النقاد  بأذه�ان كثي�ر من  المقول�ة  اس�تبدت ه�ذه 
مطلق�ة الصح�ة، ول�م تناق�ش نقدي�ا إال بداي�ة من الس�بعينيات، فالناقد 
ينبغي أن يؤمن  أنها حقيقة  يتعام�ل معها على  ال�ذي يؤم�ن به�ذا األم�ر 
أن  على  التأكيد  من  نوع  ظهر  النقدية  النظرة  تفتحت  أن  ومنذ  اآلن  بها، 
الثقافات  إحدى  كانت  وإن  العالم،  في  الوحيدة  ليس�ت  الغربية  الثقافة 
انبثق  بالحوار معها.  يت�م بمحاكاتها، وإنما  العظيم�ة في�ه، وأن االم�ر ال 
بح�ث ع�ن وجه�ات نظ�ر أخ�رى. ولكن دعني أفّص�ل كيف تمركزت 
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الثقافة الغربية لدى كثيرين من نقادنا العرب الكبار في النصف  مقوالت 
األول م�ن الق�رن العش�رين، فق�د آمن�وا بمبدأ المقايس�ة، وبخاصة عند 
الظواهر  ضوء  في  والثقافية  األدبية  ظواهرنا  نقيس  أن  أي  حس�ين،  طه 
الثقافي�ة الغربي�ة فم�ا يح�دث عندن�ا ف�ي قضي�ة أدبية ال بد أن يكون قد 
ح�دث عن�د اإلغري�ق أو الروم�ان، أو اإلنجليز أو الفرنس�يين، وغيرهم 
إلعادة  نقدية  محاوالت  ظهرت  األخيرة  العقود  وفي  الغربية.  األمم  من 
النقدية، وطرح أسئلة من  المناهج  القضية، فجرى فحص  النظر في هذه 
ن�وع ه�ل ه�ي مناه�ج أدبي�ة خالدة ثابت�ة ال تقبل التجدد وينبغي األخذ 
الثقافة  في  المنهجية  اإلشكالية  أن  أدركوا  نقادنا  من  بعضا  أن  ذلك  بها؟ 
بين  جديدة  أسئلة  معها  وتحمل  ومتطورة  متجددة  إشكالية  هي  الغربية 
المناهج.  بين  الحوار  نتيجة  أثر منهج  يقوم على  فالمنهج  حقبة وأخرى، 
أبعاد ه�ذا األمر، وفي ضوئه  ب�دأوا يدرك�ون  نقادن�ا  أن بع�ض  وأعتق�د 

أسئلتهم. يصيغون  بدأوا 
يمكنك  فهل  العربي،  الس�ردي  المش�هد  دراس�ة  في  تخصصت   –

مالمحه؟ ألهم  سريعا  استعراضا  لنا  تقدم  أن 
القرن  منتصف  منذ  بصعوبة  طريقة  الحديث  العربي  السرد  شّق   –
حركة  على  اآلن  يطلع  ومن  مذهلة،  بطريقة  يتطور  وراح  عشر،  التاسع 
في  التطور  درجة  اإلطالق  على  يبخس  لن  العالمية  اآلداب  في  التطور 
المجتمع  بنت  هي  الرواية  أن  ومعلوم  الحديثة.  العربية  السردية  اآلداب 
الفكري واالجتماعي والسرد، وعلى هذا  التفاعل  الحضري حيث يظهر 
السردية تجربة مدنية بكل  فتجربة نجيب محفوظ  المدينة،  بنت  فالرواية 
م�ا للكلم�ة م�ن معن�ى. ويؤك�د هذا األمر أن الرواية العربية ظهرت في 
وتوسعت  المدنية،  مظاهر  بها  تتداخل  التي  األساسية  الحضرية  المراكز 
المعطى  العربية هذا  الرواية  المناطق األخرى. وقد تمثلت  بعد ذلك في 
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المدينة  مشكالت  لتجاوز  حاليا  محاولة  هناك  ذلك  ورغم  جيدا،  تمثال 
بكر،  زالت  ما  بموضوعات  االهتمام  إلى  واالنتقال  التعبير،  في  بذاتها 
االهتمام  من  نوع  اآلن  هناك  باختصار  الصحراء.  بعالم  االهتمام  هناك 
بم�ا يصطل�ح علي�ه تج�اوزا بالعالم الهامش�ي الذي لم يجد حضورا له 
جديدة،  عوالم  تمثيل  في  رغبة  فثمة  التقليدي.  مسارها  في  الرواية  في 
هذا  سردية.  أساطير  وخلق  معروفة،  غير  وإنسانية  اجتماعية  وعالقات 
االتج�اه ينبغ�ي أن يوض�ع ضم�ن ح�دوده األدبي�ة ذلك أننا نخش�ى أن 

الكتاب. بعض  بها  يتهم  التي  الغرائبية  من  نوع  إلى  يتحول 
الرواية  تطور  أهم مالمح  يمكن تحديد  دراساتك هل  من خالل   –

المعاصرة؟ العربية 
– م�ن المه�م وص�ف الخصائ�ص األس�لوبية والس�ردية والبنائية 
الروائي  بالنوع  أفرزت سمات خاصة  أنها  الواضح  فمن  العربية،  للرواية 
عن  مختلفة  اللغوية  التعبير  طرائق  وأصبحت  العشرين  القرن  بداية  منذ 
على  يقوم  كان  الذي  الوس�طى  القرون  في  العربي  الس�رد  تعبير  طرائق 
تعدد  وفي  الس�رد،  أس�اليب  في  تعدد  فظهر  والبالغية،  البديعية  الصنعة 
التنوع في األبنية السردية،  الرواة، وفي تنوع الشخصيات، فضال عن  في 
التعبير  في  كبير  حد  إلى  نجح  السردي  التمثيل  أن  كما  اللغة،  وتطورت 

والسياسية. االجتماعية  األحوال  عن 
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نصوص أدونيس أقنعة، ونصوص البياتي 
سرد، ونصوص درويش سيرة ذاتية

حاوره: زياد اأبو لبن(*)

العالمية؟ الثقافات  في  السرد  علم  نشأ  كيف   –
يأخذ  بدأ  الذي  العلم  وهو  السردية،  مفهوم  بين  نميز  أن  علينا   –
السردية  النصوص  وبين  األدبي،  النص  دراسة  في  ووصفيا  دقيقا  اتجاها 
قديمة،  ممارسة  فالسرد  سردا،  منها  تجعل  أدبية  عناصر  من  تتكون  التي 
يعبر  التي  الطريقة  وهي  اإلنس�انية،  الممارس�ات  أقدم  من  تكون  وربما 
السردية  والممارسة  المجتمع،  في  أفكاره  وعن  نفسه  عن  اإلنسان  بها 
أن  فهمنا  إذا  اآلداب،  كل  وفي  الثقافات،  كل  في  وموجود  قديم  شيء 
النقدي  المبحث  فهي  السردية  أما  ما.  التعبير عن شيء  السرد هو طريقة 
ثقافتنا  في  جديد  مبحث  والسردية  الممارسة.  تلك  بتحليل  يعنى  الذي 

الغربية. الثقافة  وفي 
العربية؟ ثقافتنا  في  بالسردية  الجاد  االهتمام  بدأ  متى   –

س�ردية  دراس�ات  فظهرت  تقريبا،  الثمانينيات  منتصف  في  بدأ   –
النصوص  عالجت  تونس،  وفي  العراق،  وفي  المغرب،  في  متخصصة 
القدي�م،  بالت�راث  اهتم�ت  ث�م  وقص�ة،  رواي�ة،  م�ن  الحديث�ة  الس�ردية 
والنوادر،  والطرف،  الخرافية،  والحكايات  الشعبية،  والسير  كالمقامات، 
والمناظرات، المنامات، إلى غير ذلك من أشكال التعبير السردي القديم 

األردن. الرأي،  جريدة   (*)
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الترهالت  النقد من  الس�ردية خّلص�ت  بأن  الق�ول  والحدي�ث، ويمك�ن 
واالنطباعات الشخصية والتفوهات المجانية التي كان النقد معبأ بها من 
النص  استكناه  عن  بعيدا  كان  أنه  إال  نقدا  يحسب  كان  مما  وكثير  قبل 
األدب�ي والدخ�ول ف�ي عالم�ه المتخي�ل، وبيان النظ�م الداخلية له، وما 
أتحفظ  أن  لي  كان  وإذا  إنجازاتها.  أفضل  لتقديم  تسعى  السردية  زلت 
عليه�ا، فتتحفظ�ي يق�وم عل�ى س�وء تقدي�ر ثقافي له�ذا الدرس النقدي 
الس�ردية  الذين توهموا أن  النقاد  ثقافتن�ا، وس�وء فه�م من  الجدي�د ف�ي 
جمل�ة قواع�د جاه�زة تطب�ق على النصوص الس�ردية، وكأن النصوص 
في  السردية  يواجه  تحد  أخطر  تشكل  القضية  هذه  لها،  خصوصيات  ال 
ومتماثلة  عامة  أطر  في  تنتظم  السردية  النصوص  أن  ذلك  العربي،  النقد 
خصوصيته  نص  لكل  أن  إال  واألساليب  والعناصر  التكوين  ناحية  من 
من  مشتقا  قالبا  أطبق  أن  اآلن  يمكن  ال  وعليه  الخاص،  ونظامه  ونكهته 
لجبرا  مسعود"  وليد  عن  "البحث  رواية  على  محفوظ  نجيب  "ثالثية" 
إبراهي�م جب�را، عل�ى س�بيل المثال، م�ع أن كال النصين رواية. المأخذ 
حالة  أن  وأتصور  للس�ردية.  أعمى  تطبيق  إلى  يصار  أال  هو  األساس�ي 
وبدأنا  والشيوع.  واالنتشار  التعريف  مرحلة  بعد  خفت  قد  بها  االنبهار 
مظاهر  تحليل  في  بها  واالستعانة  معطياتها  لتمثل  جادا  انصرافا  نلمس 
بالنظام  فقط  تعني  ال  السردية  أن  ذلك  وتأويله،  وداللته  األدبي  النص 
الخارجي للنص وإنما بالبناء وبالتأويل، أي بقراءات مرتبطة بمرجعيات 
ومرجعياتها. النصوص  بين  فحص  في  السردية  توظيف  يمكن  معينة، 

أجناس�ها،  بمختلف  النثرية  األش�كال  في  الس�رد  عن  تتحّدث   –
الشعري؟ النص  داخل  سرد  هناك  هل  نحن  ونتساءل 

تقّس�م  فاألجناس  األجناس،  مش�كلة  إلى  ينقلنا  الس�ؤال  هذا   –
نهائية  فواصل  نضع  أال  وعلينا  أشكال،  إلى  األنواع  وتتفرع  أنواع،  إلى 
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تحضر  بد  ال  األمر  كان  فمهما  السرد  وجنس  الشعر  جنس  بين  وقاطعة 
عناص�ر م�ن جن�س ف�ي جن�س آخر، ولكن نقول عن هذا النص ش�عرا 
اآلخر  النص  عن  ونقول  شعرية،  عناصر  فيه  الغالبة  العناصر  كانت  إذا 
هذه  أن  بمعنى  سردية،  عناصر  فيه  العناصر  كانت  إذا  سردي  نص  هو 
األجن�اس فيه�ا حض�ور م�ن عناصر الجنس اآلخ�ر، وبعض النصوص 
الش�عرية فيه�ا ش�يء م�ن الس�رد، وعلين�ا أن نتذك�ر أن الملحم�ة، التي 
والس�ردي.  الش�عري  بين  مزيج  هي  األدبي،  التعبير  أش�كال  أقدم  تعتبر 
الطلل،  على  كالوقوف  معروفة  الجاهلي  الشعر  في  السردية  والمظاهر 

سردية. بنية  ذات  نّواس  أبي  وخمريات  والرحلة. 
حوار  هناك  كان  إذا  س�ردية  عناصر  يتضمن  أنه  الش�عر  عن  نقول 
ف�ي  متع�دد  نظ�ر  وجه�ات  أو  للس�رد،  قاب�ل  ح�دث  أو  القصي�دة  ف�ي 
ع�رض الموض�وع، أو ظه�ور لش�خصيات، أو تعاق�ب ألحداث زمنية، 
أو بعضها  الس�رد  إذا حض�رت مكونات  باإلجم�ال  ووص�ف لألمكن�ة، 
ف�ي القصي�دة، عل�ى أن الرؤي�ة الفردية للعالم، واإليقاع، وطبيعة اللغة، 
الشعرية  النصوص  أن  ويالحظ  الشعر.  لجنس  أساسية  مميزات  من  هي 
س�ردية  أقنعة  أدونيس  فنصوص  الس�رد،  حضور  من  كثير  فيها  الحديثة 
نوع  "الكتاب"  ديوانه  وفي  وعالمه،  نفس�ه  عن  للتعبير  الش�اعر  يتخذها 
وثمة  المتنبي،  الطيب  أبي  تجربة  حول  والسردي  الشعري  التمازج  من 
البياتي،  عبد الوهاب  ش�عر  في  والصوفية  التاريخية  بالش�خصيات  عناية 
الس�ياب،  الرمزية، عند  التج�ارب  ف�ي  والتوغ�ل  واس�تثمار لألس�اطير، 
على  سيرية  مدونة  درويش  لمحمود  الشعري  المجموع  اعتبار  ويمكن 
الشعري،  العالم  قلب  في  للسرد  حضور  هذا  وكل  وطن.  ضياع  خلفية 
القديم  األدبين  في  والشعرية  السردية  عناصر  بين  التواصل  غريبا  وليس 
نتأمل  والحدي�ث؛ فذل�ك يضف�ي عل�ى النص خصبا وتنوعا، وعلينا أن 
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التداخل  القيمة الجمالية لهذا  هذه الظاهرة، ونحاول تحليلها، واستنباط 
من  واعتبره  النوعية،  الهوية  مظاهر  في  تعدد  الشعري  النص  يمنح  الذي 

الحديث. العربي  الشعر  في  اإليجابية  المظاهر 
الحداثة؟ هي  فما  بعدها،  وما  الحداثة  عن  الكالم  يكثر   –

– الحداث�ة موض�وع ملتب�س ف�ي ثقافتنا الحديثة، وعلينا أن نفّرق 
إلى  والوجود،  العالم  برؤية  صلة  لها  حداثة  وبين  الزمانية  الحداثة  بين 
التقليدية، واقتراح عالقات مدنية  العالق�ات  تغيير  فالحداث�ة ه�ي  ذل�ك 
في  بالحداثة  تتصل  ال  يوميا  نعايش�ها  التي  المظاهر  من  وكثير  جديدة. 
بالرؤية للعال�م، وبنمط مختلف  الحداث�ة فك�رة فلس�فية تتص�ل  ش�يء. 
الناحية لك  القديمة. من هذه  العالقات  أنق�اض  يق�وم عل�ى  للعالق�ات 
في  الحداثية  الش�عرية  للرؤية  ممثال  القيس  امرئ  مثل  ش�اعرا  تعتبر  أن 
عمود  قواعد  ونقض  الشعرية،  للوظيفة  تمام  أبي  رؤية  وكانت  عصره، 
الحداثة  بين  نميز  أن  وعلينا  الش�عرية.  الحداثة  من  نوعا  تمثل  الش�عر، 
وبين  العربية،  والقصصية  الروائية  النصوص  في  التجريب  وبين  النصية 

والسياسية. واالقتصادية  والثقافية  االجتماعية  الحداثة 
الفكرية،  الحداثة  قبل  ما  حالة  تعيش  مجتمعاتنا  أن  الواضح  ومن 
وما  به،  واالعتراف  اآلخر،  وقبول  المشاركة،  تعني  الحداثة  أن  وذلك 
زال�ت مجتمعاتن�ا ل�م تنضج فيها مؤسس�ات مدني�ة توهلها لكي تعطي 
مذهبية  أو  دينية  أو  عرقية  أسس  على  إال  األفراد  بين  المشاركة  من  نوعا 
وديني،  وسياسي  اجتماعي  استبداد  يوجد  حيث  أي  عائلية،  أو  قبلية  أو 
يس�ود  حيث  واحدة،  نظر  وجهة  توجد  حيث  واحد،  فكر  يوجد  حيث 
مفهوم واحد باإلجبار والعنف، فال يمكن الحديث عن مجتمع حديث، 
فالحداث�ة حرك�ة تاريخي�ة تق�وم عل�ى الحوار والع�دل االجتماعي، أي 
النخ�ب والفئ�ات االجتماعي�ة، وه�و الذي يدفع  بي�ن  تواص�ل داخل�ي 
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الرؤية، وهذا م�ا حصل في المجتمع  إل�ى الوج�ود والتعبي�ر ع�ن ه�ذه 
المدن�ي، وم�ع كل مالحظاتن�ا عل�ى فك�رة الحداث�ة نفس�ها كما قدمتها 
الثقافة األوروبية المتمركزة حول نفسها، اعتقد أن الثقافة الغربية قطعت 
على  وألّح  المفاهيم.  اختزال  في  ولع  ولدينا  الجانب،  هذا  في  ش�وطا 
بالمنظوم�ة االجتماعي�ة وف�ي قدراته�ا على اإليمان  الحداث�ة تص�ل  أن 
التعبير  من  نوعا  الزمن  مع  ترّس�خ  وهذه  لألفراد،  الحقيقية  بالمش�اركة 
أو بأخرى مع  يك�ون متجاوب�ا ولي�س منعكس�ا، يكون متجاوب�ا بدرجة 

للعالم. الرؤية  هذه 
البطريركية  البنية  مع  محفوظ  نجيب  عند  العربية  الرواية  استجابت 
الدولة  في  التماس�ك  ش�ديدة  أبوية  بنية  توجد  حيث  العربي،  للمجتمع 
توجد  ال  هرمي  مجتمع  عن  نتحدث  فنحن  المؤسسة،  وفي  العائلة  وفي 
العربية في كثي�ر من مالمحها  الرواي�ة  في�ه مس�اواة حقيقي�ة، م�ا زال�ت 
آفاق  على  االنفتاح  من  نوعا  للنص  يعطي  الذي  للتنوع  تفتقر  المهيمنة 
كثي�رة ب�دل أن يترك�ز الخط�اب عل�ى ب�ؤرة داللية واحدة، أي ما زالت 
الرواي�ة العربي�ة متمرك�زة ح�ول قضايا محددة، وحول مفاهيم محددة، 
على  محددة  قضايا  حول  محددة،  مفاهيم  وحول  محددة،  قضايا  حول 
بالحداثة  تتصف  لكي  الداخلي،  النسيج  أو  الداخلية  النصوص  مستوى 
فع�ال يج�ب أن تت�وزع الب�ؤر الداللي�ة على مس�احة النص األدبي لكي 
يحص�ل تواص�ل ف�ي الن�ص م�ن الداخ�ل وأال يهيمن موضوع أو رؤية 

النصي. النسيج  هذا  داخل  شخص 
التب�اس ف�ي المفاهي�م الش�عرية الجدي�دة، فنق�ول: نص  هن�اك   –

االلتباس؟ هذا  لماذا  نثر.  قصيدة  شعرية،  كتابة  قصيدة،  مفتوح، 
نقدر  فال  ثقافتنا،  صلب  في  القائم  التشوش  من  االلتباس  يأتي   –
من  مفاهيمها  استعارت  العربية  الثقافة  ألن  الحقيقة  هذه  أبعاد  نحدد  أن 
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واالس�تبعاد  اإلقصاء  من  نوع  إلى  يؤدي  هذا  وكل  مختلفة،  مرجعيات 
واالس�تحواذ، والمظاه�ر الت�ي ذكرته�ا بم�ا يخ�ص الكتاب�ة، أو قصيدة 
النث�ر، أو الن�ص المفت�وح، ه�ذه تس�ميات، ونح�ن ف�ي الواقع نتحدث 
يختلف  فلماذا  واقعية،  حقيقة  النثر  قصيدة  اآلن  أصبحت  مسميات،  عن 
اآلن بشأن المصطلح حولها؟ على النقد أن يبتعد عن األحكام المسبقة، 
نختلف  فلماذا  أدبية،  حقيقة  وأصبحت  وانتشرت،  شاعت  النثر  فقصيدة 
عليه  ونسقط  ننتقصه  بأن  الثقافية  حياتنا  في  حقيقي  وجود  له  شيء  على 
العربية  القصيدة  ذكورة  عن  خروجا  أصبحت  وكأنها  غريبة،  تصورات 
القديم�ة، والبع�ض يصنفه�ا بأنه�ا مزيج بين االثنين (الخنثى(، علينا أن 
التعبير عن ذائقة هذا  الظاه�رة في  إل�ى استكش�اف ق�درة هذه  ننص�رف 
انحسرت  وإال  وجودها،  استمر  ذلك  من  تمكنت  فإن  وتمثيله،  العصر 

التاريخ. في  األدبية  األشكال  من  لكثير  وقع  كما 
في  العرب  رأي  إلى  يعيدنا  هذا  الوزن؟  بقضية  الشعر  ُيربط  لماذا 
المفهوم في  أنه كالم موزون مقفى له معنى، فسيادة هذا  يقال  إذ  الشعر، 
المفهوم،  مع  اختالف  وجود  عدم  على  دليل  اآلن  إلى  القديمة  ثقافتنا 
تحديد  في  بنظام موسيقي كشيء مطلق  الشعر  يقرنون  الذين  وان هؤالء 
ابن سينا،  أمثال:  الفالسفة،  كبار  به  قال  ما  يغفلون  األدبي  العمل  جنسية 
أعطوا  فقد  أرسطو،  على  الخصبة  تعليقاتهم  في  رشد،  وابن  والفارابي، 
حيثما  كبرى.  أهمية  المعجمي،  معناه  عن  اللفظ  وعدول  للمتخيالت، 
ألن  الشعر،  عن  نتحدث  فإنما  انزياح،  أو  انحراف  أو  عدول  عن  نتكلم 
النثر هي قصيدة،  المباشرة، قصيدة  بنوع من عدم  عنه  يعبر  ما  الشعر هو 
على  تتمرد  فسوف  التقليدي،  الشعر  معطيات  ضوء  في  نتلقاها  أن  أما 
التفكير  من  إذًا  بد  فال  يتقّبلها،  ال  بدوره  وهو  فيه،  تندرج  فال  القالب، 
التفكير  وليس  خصائص،  من  تتضمنه  بما  الجديدة  الش�عرية  بالظواهر 
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موروثة. أخرى  ألشكال  تابعة  كظواهر  بها 
– تعمل�ون عل�ى تفكي�ك المركزي�ة الغربي�ة، م�ا الهدف من وراء 

ذلك؟
– الحدي�ث ع�ن الثقاف�ة الغربي�ة المتمرك�زة ح�ول نفس�ها يتصل 
العشرين  القرن  مطلع  منذ  العربية  الثقافة  أن  وذلك  أوال،  ثقافتنا  بهموم 
في  وادخلها  الثقافة  هذه  هدد  انقس�ام  وهو  االنقس�ام،  من  نوعا  تعيش 
مجتمعا  ونبني  ننهض  لكي  أنه  كثيرون  يرى  المتضادة.  الثنائيات  نقف 
الغربية  الثقافة  التي اتخذتها  السلسلة الخطية  سليما علينا أن نحذو حذو 
الثقافة  تلك  نطابق  الحديث، حيث  العصر  إلى  اإلغريق  منذ  تاريخها  في 
يتناقض  تيار آخر  ونهت�دي ف�ي كل تجاربه�ا عل�ى نحو مباش�ر، وهناك 
فال  وأصيلة،  واضحة  هوية  ذات  عربية  ثقافة  نبني  لكي  أنه  ويرى  ذلك 
ضد  نقف  وأن  النواحي،  شتى  من  كامال  اتصاال  بالماضي  نتصل  أن  بد 

الغربية. الحضارة  معطيات 
حاضر  عن  غريب  واقع  مع  يتطابقان  خياران  الخيارين  أن  والواقع 
األم�ة العربي�ة، ف�األول يقتب�س نموذج�ا ل�ه ظروف�ه التاريخية، واآلخر 
وهذه  الهواجس،  هذه  طويل.  زمن  عليه  مضى  تعريف  من  فكرة  يقتبس 
األف�كار، وه�ذه االنقس�امات تثي�ر ردود األفع�ال في أوس�اط المثقفين 
لبحث  نفسي  في  االهتمام  بعث  الذي  األمر  وهو  العرب،  والمفكرين 
الحديثة وفي  الغربية  الثقاف�ة  التمّعن في  إل�ى  الخي�ارات، وقادن�ي  ه�ذه 
إليها،  استندت  التي  األسس  وفي  عليها،  قام  التي  األساسية  المرتكزات 
األيديولوجية  التصورات  من  مجموع  هي  الغربية  الثقافة  أن  لي  وتبين 
العرق األوروبي  أن  التي ترى  الديني،  أو  الثقافي  أو  العرقي  الطابع  ذات 
الثقافات،  بين  الغربية هي األسمى  الثقافة  العروق، وأن  بين  هو األفضل 
في  إنسان  كل  الديانات.  بين  االكفأ  هي  أوروبا  في  السائدة  الديانة  وأن 
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نهاي�ة المط�اف ال ب�د أن ينتم�ي إل�ى دي�ن وثقافة وعرق، ولكن الخطر 
أنه  أيديولوجي�ا تتف�وق، ويعتق�د ف�ي ضوئها  بإنت�اج  يتأت�ى حي�ن يق�وم 
األوروبية  الثقافة  تجربة  في  حصل  ما  وهذا  ودينا،  وثقافة  عرقا  األفضل 

األخيرة. الخمسة  القرون  خالل 
واحدة،  فكرة  حول  الثقافة  هذه  تتمركز  أن  إلى  األمر  هذا  أفضى 
فنق�ول أن الثقاف�ة األوروبي�ة ب�كل مالبس�اتها وظروفه�ا التاريخي�ة هي 
الحض�ارة األصل�ح لعصرن�ا، ألنه�ا نتاج معطي�ات متفوقة على غيرها، 
االحتالل،  فأبيح  العالم،  في  االنهيارات  من  جملة  إلى  األمر  هذا  وأدى 
الثقافة،  نشر  وهو  أسمى  هدفا  هناك  أن  طائلة  تحت  االستغالل  وأبيح 
ونشر الحضارة، ونشر الدين؛ فالحضارات األصلية في أمريكا الجنوبية، 
وإفريقي�ا، وآس�يا، عرض�ت لتخري�ب كبير، وج�رى محو بعضها، وهذا 
وتاريخية،  ووجدانية  واجتماعية  نفسية  بهويات  يتصل  ألنه  سهال  ليس 
األم�ر ال�ذي جع�ل م�ن ه�ذه المجتمعات تعي�ش توترا بين عدم وجود 
أنتجه  غربي  نموذج  محاكاة  على  قدرتها  عدم  وبين  بها،  خاصة  نماذج 

األوروبية. بالثقافة  خاص  ظرف 
إلى أن  إلى ماركس، ذهب  الغرب�ي م�ن ديكارات  الفك�ر  وعم�وم 
العالم، وهو  هذا  نتيجة ومضمون  إلى  معينة تصل  بغاية  التاريخ محكوم 
المعطيات  اس�تبعاد  إلى  نفس�ها، وس�يؤدي هذا  األوروبية  الثقافة  مس�ار 
الحضارية التي تمثل نوعا من الخصوصيات، والتمركز حول الذات هو 
حديد،  مفهوم  طرح  إلى  الماضية  القليلة  السنوات  خالل  أفضى  الذي 
العالم في نظام  ين�درج  ال�ذي ي�رى ضرورة أن  العولم�ة،  وه�و مفه�وم 
الديني�ة والثقافية  القي�م، فيص�ار إل�ى طمس الخصوصيات  موّح�د م�ن 
الس�ائد  فيصبح  الغربي،  النموذج  تعمي�م  بالعولم�ة  وي�راد  واألخالقي�ة، 

االتصاالت. ثورة  بسبب 
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الثقافية، وعليه  التقدير إلى الخصوصيات  ال تنظ�ر العولم�ة بعي�ن 
من  منتقاة  حالة  فرض  تريد  التي  الناعمة  االستبدادية  من  نوعا  فستكون 
سياق ثقافي واستبعاد حاالت أخرى وطمسها والقضاء عليها، فالعولمة 
إمكانية  تتيح  كي  الثقافات  بين  االختالف  إمكانية  االعتبار  في  تضع  ال 
مغزى  وذات  معنى  ذات  عولمة  إلى  المطاف  نهاية  في  فتؤول  الحوار، 

واحد. هدف  وذات  واحد 
والمبدع  والكاتب  المثقف  تلتبس في حاالتها على  كثيرة  قضايا   –

ذلك؟ يكون  كيف  واحد،  آن  في 
المثقف،  وبين  المبدع،  وبين  الكاتب،  بين  تفريقا  أضع  أن  أود   –
التفكير والتعبير عن قضية ما أو  فكلهم تربطهم قضية واحدة، هي قضية 
فالمثقف  الخاصة،  بطريقته  عنها  يعبر  منهم  لكن كال  القضايا،  جملة من 
معني بها مباشرة كجزء من حياته اليومية، أما الكاتب فيتخذها موضوعا 
فكل  ذلك،  لتمثيل  متخيلة  عوالم  يبتكر  المبدع  فيما  وتحليال،  وصفا  له 
إنما  األدوار  تختلط  فال  به،  الخاص  باألسلوب  دوره  يمارس  من هؤالء 
في  ينخرط  والمثقف  شعرية،  أو  سردية  عوالم  يخلق  فالمبدع  تتوازى، 
معمع�ة المعرف�ة، والكات�ب بتحلي�ل كل ذل�ك. يجب أن نهتم بالكاتب 
الخيالية  العناصر  ينتج عالما مناظرا لعالمنا، لكنه عالم من  الذي  المبدع 
كثيرا  ويستلهم  يستثمر  الذي  هو  الكاتب  هذا  الخاص،  تكوينه  له  الذي 
في  فكريا  دورا  يمارس  فإنه  المثقف  أما  منها،  ويستفيد  المرجعيات  من 
االجتماعية  النظم  وتحليل  المواقف،  وتحليل  الكبرى،  الظواهر  تحليل 

والثقافية. والسياسية 
والمتلّقي؟ الكاتب  بين  ما  عقبة  اللغة  تشّكل  هل   –

يعيش  فالكاتب  والتمثيل،  التعبير  وسيلة  تعني  اللغة  كانت  إذا   –
والمتلّقي،  المبدع  بين  مؤشر  من  ألكثر  يخضع  بدأ  التواصل  الن  أزمة 
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التفاهم�ات، فيم�ا يخص العالق�ة التي تربط  فهن�اك سلس�لة م�ن س�وء 
بي�ن الكات�ب والمتلق�ي، وكأنهم�ا يبّثان عل�ى موجتين مختلفتين، ذلك 
أن اللغ�ة ه�ي وس�يلة تعبي�ر وخل�ق للعال�م، ف�إذا ل�م يك�ن هن�اك نوع 
م�ن التواص�ل واالتف�اق والتواط�ؤ على معرفة وإدراك واس�تعمال هذه 
وإرس�الها  أف�كاره،  إيص�ال  ف�ي  صعوب�ة  الكات�ب  فس�يواجه  الوس�يلة، 
الغاز  بإزاء صعوبة كبيرة في فك  المتلّقي نفسه  للمتلقي، وبالمقابل يجد 
فسوف  والمشاركة،  الحرية،  من  نوع  أشيع  وكلما  الوسيلة،  هذه  ورموز 
وما  متلّقيا،  بوصفه  والقارئ  مرسال  بوصفه  الكاتب  بين  التراسل  يزداد 
حوار  إنتاج  من  تمّكننا  المشاركة  فقوة  الفّعال،  التواصل  إلى  نفتقد  زلنا 
خص�ب بي�ن المرس�ل وبي�ن المتلق�ي. ما زال التواصل محدودا، فظهر 
مجهول  وهو  يرسل  الكاتب  فكأن  الداخلية،  بالغربة  اإلحساس  من  نوع 
للمتلّق�ي، وكأن المتلّق�ي يتلّق�ى ضم�ن نظام يجهله الكاتب، فيجب أن 

االثنين. بين  مشتركة  شفرات  على  االتفاق  إلى  يصار 
العربية  خصوصيتها  تمتلك  أن  تستطيع  نقدية  نظرية  هناك  هل   –

فقط؟
ثقافي  نشاط  أي  في  أو  النقد  في  كاملة  نظرية  ابتكار  يمكن  ال   –
آخ�ر، ألن النظري�ة المتكامل�ة قي�د مغل�ق، هناك نظرية ناقصة، كالمربع 
المس�تقبلية، ولو ربطنا  إل�ى االحتم�االت  ينفت�ح  ال�ذي  ناق�ص ضل�ع، 
المنهج  مثل  المثال،  س�بيل  على  الحديثة  المناهج  بقضية  القضية  هذه 
الفرويدية،  بخلفياته  النفسي  والمنهج  الماركسية،  بخلفياته  االجتماعي 
فس�نجد  والتلقي،  والقراءة  والتفكيك،  والبنيوية،  الش�كلية،  المناهج  ثم 
النصوص  عوالم  الستكشاف  وإجراءات  مفاهيم  اقتراح  إلى  تسعى  أنها 
األدبي�ة، فتع�دد ه�ذه المناه�ج دلي�ل عل�ى أن الفك�ر النق�دي في حالة 
وسبرها،  األدبية،  الظاهرة  كنه  إلى  االقتراب  أجل  من  متواصل  تنشيط 
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نهائية،  نقدية  نظرية  إلى  أران�ا بحاجة  تتاب�ع وتتكاث�ر، وال  فالمنهجي�ات 
فهم  من  تمكننا  ومنظمة  وواعية  منهجية  نقدية  ممارسة  إلى  بحاجة  نحن 
وعلى  نفس�ها  على  النقدية  الممارس�ة  انفتحت  فكلما  األدبية،  الظاهرة 
غيره�ا وعل�ى المس�تقبل، فس�وف تعط�ي لنفس�ها الحري�ة ف�ي التجدد 

أفضل. نتائج  إلى  للوصول  واالستمرار 
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التاريخ، واألمم، والسرد

حوار: عي�سى ال�سيخ ح�سن(*)

متخصص  عراقي  جامعي  وأستاذ  ناقد  إبراهيم،  عبد الله  الدكتور 
ف�ي الدراس�ات الس�ردية، ونق�د المركزيات الثقافي�ة، عمل بالجامعات 
العربي"  الس�رد  "موس�وعة  مؤلفاته  أهم  من  والقطرية.  والليبية  العراقية 
و"المركزية اإلس�المية"  الغربية"  والمركزي�ة  و"المطابق�ة واالخت�الف" 
و"لسردية العربية" و"المتخيل السردي" وغيرها كثير. وله تجربة واسعة 
الذي  المتش�عب  الحوار  هذا  في  التقيناه  النقدية.  الدراس�ات  مجال  في 
التواريخ واألمم  بين  الترابط  اهتمامات�ه للحديث عن  يغط�ي جانب�ا م�ن 

لذلك. الروائي  السرد  تمثيل  وكيفية 
التاريخية؟ الرواية  الستمرار  حظا  ترى  هل   –

فأدعو  التاريخية"  "الرواية  مصطلح  على  مبدئيا  أتحّفظ  دعني   –
التاريخي".  "التخّيل  مصطلح  وإطالق  المصطلح  استخدام  تعليق  إلى 
المصطلحات  من  كثير  استخدام  على  الحديث  العربي  النقد  درج  فقد 
ف�ي غي�ر محله�ا، لك�ن الظاه�رة األكث�ر حض�ورا فيه تتمث�ل في عدم 
النقدية  المعرفة  تطور  من  تعيق  فصارت  المصطلحات،  داللة  مراجعة 
الجمود  يحول  فحينما  واألدبية،  الفكرية  الظواهر  تطور  من  المش�تقة 
حركة  تتعطل  بحقله  الخاصة  المعرفة  تجديد  دون  للمصطلح  الداللي 
التحدي�ث النق�دي. وم�ن أج�ل أن يّتس�ق نظ�ام األفكار ت�رّد الظواهر 

قطر. الشرق،  جريدة   (*)
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النظر  إعادة  يجري  أن  بدل  للمصطلح  ثابت  مفهوم  إلى  كلها  الفكرية 
تحته. القابع  المفهوم  في 

فق�د  المعاص�رة  العربي�ة  الس�ردية  بالظاه�رة  األم�ر  تعّل�ق  وبق�در 
لوحظ�ت غ�زارة ف�ي الكتاب�ة التي تس�تفيد من الم�ادة التاريخية، وتعيد 
بالتاريخ، وتعيد وصلها  المباش�رة  إدراجه�ا ف�ي س�ياقات تقط�ع صلتها 
الضرب  هذا  على  يصطلح  النقد  زال  فما  ذلك  ومع  السردي،  بالتخيل 
يندرج  ما  لكل  مراجعة  يلزم  أمر  وهو  التاريخية"،  "الرواية  ب�  الكتابة  من 
التاريخي"  "التخّيل  مصطلح  إلحالل  األوان  آن  وقد  المضمار،  هذا  في 
فهذا اإلحالل يدفع بالكتابة السردية  التاريخية"،  "الرواية  محّل مصطلح 
أنه  ثم  ووظائفها،  األدبية  األنواع  حدود  مش�كلة  تخّطي  إلى  التاريخية 
جديدة،  سردية  هوية  في  دمجهما  ويعيد  والرواية،  التاريخ  ثنائية  يفكّك 
وال يره�ن نفس�ه ألي منهم�ا، كم�ا أن�ه س�وف يتج�اوز أمر البحث في 
ومدى  التاريخية،  المرجعيات  مع  المطابقة  مبدأ  على  الكتابة  توفر  مدى 
لم  التي  الجديدة  الكتابة  على  وينفتح  السردية،  التخيالت  في  اإلفراط 
الِعبر  إنم�ا باحث�ة في طيات�ه عن  تع�د حامل�ة للتاري�خ، وال معّرف�ة ب�ه، 
المتناظ�رة، والتماث�الت الرمزي�ة، والتأم�الت، والمصائ�ر، والتوترات، 

الكبرى. والتطلعات  القيمية،  واالنهيارات  والتجارب، 
الكتابة  نقل  يس�اعد في  التاريخي"  "التخّي�ل  تبنّ�ي مصطل�ح  إن 
تخوم  إلى  مدرس�ية  بصرامة  حدوده  تثبيت  جرى  موقع  من  الس�ردية 
من  نفسها  بالدرجة  والحاضر  الماضي  على  المفتوحة  للكتابة  رحبة 
التخوم  منطقة  تحتّل  التاريخية  التخيالت  أن  ذلك  واالهتمام؛  الحرية 
الفاصل�ة بي�ن الواقع�ي والخيال�ي، فيم�ا كان قد نظ�ر إليها على أنها 
والذاتية،  الموضوعية  التعبير:  صيغ  من  كبريين  صيغتين  بين  منشطرة 
فامتثلت  التاريخية،  موادها  حبك  أعيد  كتابة  نصوص  فهي  والحال، 
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لش�روط الخط�اب األدب�ي، وانفصل�ت ع�ن س�ياقاتها الحقيق�ة، ث�م 
مجازية. سياقات  في  اندرجت 

للم�ادة  حبك�ة  بابت�كار  إال  تحقيق�ه  يمك�ن  ال  ذل�ك  كل  أن  عل�ى 
التاريخي�ة يحيله�ا إل�ى م�ادة س�ردية، وه�ذا يعن�ي إعادة إنت�اج التاريخ 
بالس�رد، وم�ا الحبك�ة إال اس�تنباط مرك�ز ناظم لألح�داث المتناثرة في 
هو  التاريخي"  "التخّيل  بأن  القول  ويصّح  المعالم.  محّدد  سردي  إطار 
وظيفتها  عن  انقطعت  وقد  الس�رد  بواس�طة  المتش�ّكلة  التاريخية  المادة 
تحيل  كانت  بما  توحي  فأصبحت  جمالية؛  وظيفة  واكتسبت  المرجعية 
عليه لكنها ال تقّرره، فيكون التخّيل التاريخي من نتاج العالقة المتفاعلة 

بالوقائع. الُمدّعم  والتاريخ  بالخيال  الُمعّزز  السرد  بين 
خلفية  على  العربية  السردية  الكتابة  في  التاريخي"  "التخيل  ظهر 
نحو  والشرود  التأصيل،  في  والرغبة  بالهوية،  صلة  لها  ثقافية  أزمات  من 
وتتعارض  الرؤى،  فيه  تتضارب  كثيف  لحاضر  مكافئا  بوصفه  الماضي 
يدفع  مصائرها  في  طرق  مفترق  إلى  األمم  فوصول  النظر،  وجهات  فيه 
يرّوج  حينما  ينبثق  الخطر  ولكن  المقدمة،  إلى  التاريخية  الهوية  بسؤال 
التاري�خ يمكن تجنّب  الس�لبي في أحضان  أن�ه باالرتم�اء  لوه�م مف�اده 
إلنتاج  ذريعة  الماضي  على  االتكاء  فيصبح  المعّقدة،  الحاضر  رهانات 
هوي�ة تق�ول بالصف�اء الكام�ل، والنق�اء المطلق. إن وجود الماضي في 

للتأّمل. وتجربة  عبرة،  إلى  تحّوله  بمقدار  مهما  يكون  الحاضر  قلب 
بالحاجات  الوفاء  على  قادرا  التاريخية"  "الرواية  مصطلح  يعد  لم 
التي نشأ من أجلها منذ جرى إبطال الثنائية المتوازية بين المادة التاريخية 
التاسع  القرن  نهاية  في  زيدان  جورجي  اقترحها  التي  المتخّيلة  والمادة 
الغرض  أّدى  أن  بعد  استخدامه  تعليق  أن  الضروري  من  وصار  عشر، 
التاريخي"  "التخيل  المطل�وب من�ه. وتف�رض الحاجة إط�الق مصطلح 



218

الس�ردية  الكتابة  هوية  استكش�اف  إعادة  النقدية  للممارس�ة  يتيح  فذلك 
انس�جامها،  إلى مكونات متعارضة تحول دون  تمزيقه�ا  ب�دل  الجدي�دة 
بوصفه  الماضي  في  االرتحال  حرية  نفسه،  الوقت  في  للكّتاب،  ويوفر 

الحاضر. يفيد  بما  تمثيلها  يمكن  العبر  من  لذخيرة  حامال 
الرواية  بين  الصلة  موضوع  إلى  اإلشارة  كثرت  فقد  ذلك  ومع   –

ثانيا؟ والتاريخ  الرواية  ولماذا  بالذات؟  الرواية  لماذا  والتاريخ، 
ال ش�ك ف�ي أن الرواي�ة اآلن ه�ي الف�ن الس�ردي الق�ادر على   –
تمثي�ل التوت�رات القابع�ة ف�ي صل�ب مجتمعنا والمجتمعات اإلنس�انية 
األخيرة  القرون  خالل  مذهلة  بسرعة  تطور  الذي  الفن  هذا  عام،  بشكل 
الس�ردي  العرض  أي  التمثيل،  وس�ائل  أهم  أحد  كونه  ش�رعية  اكتس�ب 
لألح�داث والوقائ�ع، واألف�كار، الرواي�ة وه�ي فن حديث العهد إذا ما 
مذهلة،  بس�رعة  تطورت  قرون،  أربعة  عمره  يتجاوز  ال  بالش�عر،  قيس 
للتعبير،  مذهلة  كوس�يلة  العالم  وعمت  وأنواعها،  أش�كالها،  وتش�عبت 
الحديث،  العربي  أدبنا  في  رفيعة،  مكانة  تبّوأت  الرواية  أن  أجد  ولهذا 
وه�ي أصل�ح م�ن غيره�ا للتوغل في المناط�ق المعتمة والغامضة لكي 
فذلك ألن  التاريخ  لماذا  أما  المجتمع من كشف،  إليه  يحتاج  ما  تكشف 
س�ؤال  نفس�ها  على  تطرح  تاريخها  من  الحاس�مة  المنعطفات  في  األمم 
الماضي،  أحضان  في  االرتماء  منه  يراد  ال  بالتاريخ،  واالهتمام  التاريخ، 
الجذر  استكشاف  إنما  إليه،  والهروب  داخله،  في  به، واالعتصام  واللوذ 

العبرة. استخالص  ثم  بالماضي،  واألمم  المجتمع  يربط  الذي 
بالتاريخ؟ اهتمامنا  مسوغ  ما  ولكن   –

– ل�و تأملن�ا ف�ي صراع�ات الفك�ر المعاصر، وس�جاالته لوجدنا 
بالتاريخ  تؤمن  ال  ثقافات  أي  تاريخية  ال  ثقافات  تمثله  اتجاه  اتجاهين. 
الماض�ي  ص�وب  امت�دادا  توق�ر  وال  بالذاك�رة،  تؤم�ن  وال  التقلي�دي، 
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كالوالي�ات المتح�دة األميركي�ة الت�ي تب�ّوأت مكان�ة كب�رى في عصرنا 
دون أن يك�ون له�ا ج�ذر تاريخ�ي. المث�ال األميرك�ي يظه�ر أمامن�ا أن 
"أهمية  سؤال  كان  ربما  األمم،  قوة  في  الحاكم  العنصر  هو  ليس  التاريخ 
مهم�ا قب�ل ظه�ور الق�وة األميركية، لك�ن بظهورها، وزعزعة  التاري�خ" 
األوهام  انهارت  كبرى،  أسئلة  أمامنا  نجد  به،  واإلطاحة  التاريخ،  مفهوم 
ال  الذي  األمريكي  النموذج  بدليل  هائلة،  أهمية  ذو  التاريخ  بأن  القائلة 
يوق�ر تاريخ�ا، إل�ى درج�ة أنن�ي في إحدى الم�رات، وكنت أزور قصر 
الحم�راء ف�ي غرناط�ة ضم�ن ف�وج أغلبه من الس�ياح األمريكان، وكان 
ُبني قبل اكتش�اف أمريكا س�نة  الدليل الس�ياحي يش�رح فذكر أن القصر 
1492 بق�رون، فذه�ل األمريكي�ون م�ن أن�ه بن�ي قبل اكتش�اف قارتهم، 

أن  ومعروف  التاريخ،  هذا  قبل  كان  عما  فكرة  لديهم  ليس  منهم  فكثير 
العالم لوحدهم، وليس  أنهم  أع�دادا متزاي�دة م�ن األميركيي�ن يعتقدون 
في  طارئة  فكرة  فالماضي  التاريخ،  عن  ناهيك  اآلخر،  عن  فكرة  لديهم 
التاريخ في تصورهم  الثقاف�ة األميركي�ة. األم�ر ال�ذي يكش�ف أن فكرة 
فك�رة هش�ة، وغريب�ة، وال يعت�د به�ا. ه�ذا اتجاه ينبغ�ي االلتفات إليه، 
الثقاف�ة المعاصرة.  ووصف�ه، ودراس�ته، وتحليل�ه، واس�تنطاق أث�ره في 
وهن�اك اتج�اه آخ�ر، وه�و االتج�اه الش�ائع والقدي�م، والقائل بأن قيمة 
التاريخي. يندرج  األم�م، وأصالته�ا، وأهميته�ا، تقت�رن بعم�ق جذره�ا 
والعراقيين  الفرعونية،  بالحضارة  المصريين  اهتمام  المجال  هذا  ضمن 
واليمنيين بحضارة س�بأ،  بالفينيقيي�ن..  الش�ام  بحض�ارة س�ومر، وأه�ل 
المفهوم  هذا  اإلسالمية.  بالحضارة  المعاصرين  العرب  وعموم  وحمير. 
يفّعل  التاري�خ عبئا إن لم  التاري�خ، ولك�ن قد يصبح  يعط�ي ج�ذرا ف�ي 
من  أي  بين  المفاضلة  أس�تطع  ال  ولهذا  قوة،  تعطينا  التي  الحيوية  عبر 
عصرها.  في  األمم  حيوية  بمقدار  كثيرا  أعنى  لكنني  الخيارين..  هذين 



220

وضعنا  لو  ماضيها.  في  حية  حاضرها،  في  ميتة  ألمة  قيمة  ال  أنه  ذلك 
ولها  حاضرها،  في  ميتة  أمة  مقابل  لها  تاريخ  ال  حاضرها،  في  حية  أمة 

الثانية. على  األولى  األمة  لفضلنا  تاريخ 
ي�دور حدي�ث ع�ن أن ل�كل أم�ة فاتح�ة خطابه�ا الخاص بها.   –
وأدوات توصيله�ا الخاص�ة أيض�ا، فالع�رب الذي�ن س�ادوا في العصور 
بقاع  معظم  اس�تعمروا  الذي  واألوروبيون  ش�عر،  أهل  كانوا  الوس�طى 
تتوقعون  هل  العولمة،  عصر  دخولنا  وبعد  اآلن  رواية،  أهل  كانوا  العالم 

الغالب؟ خطاب  تمثيل  أداة  الرواية  تكون  أن 
الس�رد عن�د الع�رب ه�و الذي ش�كل مخي�ال المجتمع وليس   –
والقاعات،  الصاالت،  فن  الخاصة،  فن  هو  زال  وما  كان  الشعر  الشعر. 
والقصور، والبالطات. فيما كان الفن السردي، كألف ليلة وليلة، والسير 
به،  فشغفت  العامة،  غزا  الذي  الفن  هو  الخرافية،  والحكايات  الشعبية، 
ووج�دت في�ه أحالمهم�ا، وتطلعاته�ا. فمن الطبيعي أن تتغير العصور، 
واآلن الرواي�ة أه�م الفن�ون األدبي�ة العربية الحديثة، وثمة إمكانية كبيرة 
البصرية لها قدرة على  ج�دا ألن تختط�ف الس�ينما االهتم�ام، فالفن�ون 
التمثي�ل أوس�ع م�ن الفن�ون اللغوية، الفن�ون المرئية تضع أمام المتلقى 
المتلقي  اللغوية تش�كل في ذهن  الفن�ون  ص�ورة بصري�ة، ف�ي حي�ن أن 
التشكيلية مرشحة ألن تستأثر  السينما والفنون  صورًا متخيلة. ولهذا فإن 
هذه  من  تستفيد  الغالب  وثقافة  المستقبل.  في  بتطورها  متواصلة  بمكانة 

الوسائل.
– هل أفهم أنه من المحتمل أن يتحول الروائي إلى كاتب سيناريو 

معا؟ والصورة  السرد  إلى  نحتاج  حيث  المعاصرة  الثقافة  في 
تداخل�ت الفن�ون واآلداب ف�ي عصرن�ا فل�م تع�د هناك حدود   –
صارمة بين الفنون، واألنواع، واألجناس األدبية، ولكني اعتقد أن وضع 
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وانضباطا. دقة  أكثر  الفن  هذا  سيظهر  محكم،  سيناريو 
ريجيس  الفرنسي"  المفكر  قّسم  أخرى،  بصيغة  السؤال  سأعيد   –
الكتابة،  الش�فاهية، وعصر  إل�ى ثالث�ة عص�ور: عصر  التاري�خ  دوبري�ه" 

العصر؟ هذا  في  الرواية  احتماالت  هي  ما  الصورة.  وعصر 
– الس�ينما نت�اج عص�ر الص�ورة، وانتقل�ت بالص�ورة من وضعها 
الثاب�ت إل�ى وضعه�ا المتح�رك حي�ن ت�م تحريك ص�ور ثابتة لكي يتم 
تثبت حالة مش�هدية  التي  الفوتوغرافي�ة ه�ي  الحي�اة، الص�ورة  تحري�ك 
لألحداث  الثابت  الزمن  تحريك  عملية  تمت  السينما  وفي  الزمان،  في 
الموثقة والمصورة. السينما انفتحت على المستقبل بالطريقة الصحيحة، 
أثرًا في  البصرية في الس�ينما وج�دت لها  وله�ذا ف�إن تقني�ات الص�ورة 
رواي�ات كثي�رة، منه�ا رواي�ات مي�الن كوندي�را، أو إيزابيل الليندي، إن 

التداخل. وفي  الملحمية،  المشاهد  في  مجسدة  الصورة  تقنيات 
الصورة؟ تقنيات  من  المعاصر  الشعر  استفاد  هل   –

إلى  عملي  في  أنصرف  الش�عر،  في  رأيي  إلبداء  مؤهال  لس�ت   –
السرد، الفنون تتداخل، وتتفاعل، وتتبادل االستشفافات والتقنيات، وأنا 
وعظيم،  عريق  فن  أنه  أعرف  أني  غير  الشعر،  منطقة  عن  بابتعادي  أقر 
الت�ي ه�ي خالصات  التقني�ات، والص�ور الش�عرية  اقت�رض ه�ذه  وق�د 
ألس�اليب المج�از تظه�ر عم�ق الصل�ة بين الش�عر والصورة، وهذا أمر 

واآلداب. الفنون  كل  في  نجده  طبيعي 
"موسوعة السرد العربي"  أنتم معنيون كثيرا بالسرد، وأصدرتهم   –
الرواية  بين  الصلة  حول  زيدان  جورجي  عن  فيها  ورد  ما  انتباهي  لفت 
والتاري�خ، م�ا أهمي�ة زي�دان ف�ي الرواية العربية؟ هل هو روائي جيد أم 

جيد؟ مؤرخ 
أنني  مع  ثانيا،  األدبية  مكانته  وعن  أوال،  أهميته  عن  فلنتحدث   –
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ال أق�ر بمعايي�ر حك�م القيم�ة ف�ي النق�د، وال بد لم�ن يهتم بالرواية أن 
أربعا  التاريخية، فقد كتب  الرواية  يضع جورجي زيدان في مقدمة كتاب 
هذا  في  تجربته  من  يريد  وكان  سنة،  وعشرين  أربع  في  رواية  وعشرين 
العشرين،  القرن  بداية  حتى  اإلسالمي  التاريخ  حقب  يغطي  أن  المجال 
في  التاريخ  تفريغ  إلى  سبيله  في  أنه  إلى  يشير  كان  رواياته  معظم  وفي 
التاريخ،  أن يكم�ل هذا  فلم يس�تطع  الزم�ن خ�رم عمره  روايات�ه، لك�ن 
الحديث عن  الحقب غير مقيدة، وغير مسجلة، وال يمكن  فظلت بعض 
زيدان. جورجي  بتجربة  الواضح  االهتمام  دون  عربية،  تاريخية  رواية 

أم�ا ه�ل ه�و م�ؤرخ أم ه�و روائ�ي فهذه قضي�ة مثار جدال منذ 
التاريخ،  لتقريب  الرواية وس�يلة  ق�رن تقريب�ا، يري�د زي�دان أن تك�ون 
وظيفة  فإن  ولهذا  القراء،  إلى  التاريخية  األحداث  لتقريب  وسيلة  فهي 
الكتاب�ة لدي�ه ذات منح�ى تاريخ�ي، وه�ذا مناق�ض لما ق�ال به والتر 
س�كوت وألكس�ندر دوم�اس الل�ذان ذهب�ا إل�ى أن الرواي�ة ينبغي أن 
الرواية، ولكن هذا  الذي يحكم  التاري�خ هو  التاري�خ، ولي�س  تحك�م 
زيدان، يكشف  تكرر عند  الذي  المستمر  والتاريخ  المتواصل  اإلعالن 
التاريخ  يِع أن  الرواي�ة والتاري�خ في ذهن�ه. إذ لم  التب�اس مفه�وم  لن�ا 
متخيل،  سردي  سياق  إلى  موضوعية  كوقائع  سياقه  من  نقله  بمحاولة 
من  كثيرا  سيفقد  ولهذا  آخر،  مجال  في  وينخرط  مجال  من  سيتحرك 
زيدان  يكن  لم  ومصداقيته.  ووظيفته  ورصانته،  وأسسه،  موضوعيته، 
لم يكن  السؤال  ليس لقصوره بل ألن هذا  الموضوع،  بهذا  على وعي 
وعي  هذا  العشرين.  القرن  وبداية  عشر  التاسع  القرن  نهاية  في  مثارا 
حدي�ث بموض�وع قدي�م، وله�ذا فوعي زي�دان بالتاريخ وعي ضامر، 
وفقي�ر، ومح�دود، ومتص�ل بعص�ره، ول�و كان هو الذي يعيش معك 
وعليه  والرواية،  التاريخ  بين  الصلة  عن  متطورة  فكرة  قدم  لكان  اآلن 
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بتاري�خ وال رواي�ة. ألنها تدمج بطريقة أقرب  أج�د أن كتابت�ه ليس�ت 
حائرا  كان  ولهذا  السردية،  والمادة  التاريخية  المادة  بين  الفوضى  إلى 
فصل  ثم  حب،  عالقة  عن  متخيل  فصل  يليه  ثم  تاريخيا  فصال  يضع 
الدعاة،  أفكار  هذه  المتلقي،  يجذب  أن  أجل  من  متخيل،  فصل  آخر 
فه�و داعي�ة لم�ا يعتق�د أن�ه يريد إيصاله، وهو التاريخ العربي القديم، 
ومعل�وم أن ه�ذا الفه�م قوب�ل بحم�الت كثي�رة، بأنه مش�وه للتاريخ، 
النية،  س�يئ  يكن  لم  فهو  فحس�ب،  ُتهم  فإنها  والحال،  له.  ومحّرف 
التي تجّر أحداث  فذلك ليس واردا، ولكن طريقة الكتابة السردية هي 
التاري�خ م�ن منطق�ة إل�ى منطق�ة، ومن ثم س�يحصل تزييف ال يمكن 

للتاريخ. سردية  كتابة  عملية  كل  في  يتجنبه  أن  ألحد 
من تراه اآلن يخلف زيدان من الروائيين العرب في كتابة الرواية   –

التاريخي"؟ "التخيل  عليه  االصطالح  أنت  تريد  كما  أو  التاريخية، 
وال  المتنبي،  يظهر  أن  وال  زيدان  جورجي  يظهر  أن  يمكن  ال   –
يمكن  ال  المعروفة،  الشعبية  السير  من  أي  وال  وليلة،  ليلة  ألف  تظهر  أن 
المقامات مرة أخرى،  أن تظه�ر معّلق�ات جدي�دة، وال يمك�ن أن تظهر 
الثقافي  العصر  ألن  الخاصة،  التاريخية  س�ياقاتها  لها  ثقافية  حقب  ثمة 

بها. ويدفع  الوجود،  إلى  ويظهرها  األشكال،  هذه  يعزز  الذي  هو 
تظهر  أن  يمكن  ال  نفسها  األشياء  لكن  أهم،  أشياء  تظهر  أن  يمكن 
القرن  وبدايات  عشر،  التاسع  القرن  نهاية  في  زيدان  ظهور  أخرى.  مرة 
قد  تتكرر.  أن  التجربة  لهذه  يمكن  وال  الحقبة،  تلك  نتاج  هو  العشرين 
يظهر روائي يستثمر المادة التاريخية بطرق جديدة، لكن ال يمكن تكرار 
مثل  شخصا  يحتمل  ال  العصر  ألن  بل  مهمة،  ألنها  ليس  زيدان،  تجربة 
والتغيير  التحديث  ما جرى من  فيها  السردية اآلن جرى  والكتابة  زيدان، 
ينتم�ي إلى الماضي،  إل�ى درج�ة ال يمك�ن أن تعتب�ر زي�دان إال ج�ذرا 
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ولكن�ه ل�ن يك�ون ملهم�ا ألح�د كم�ا أن زهير بن أبي س�لمى ال يمكن 
يكون  أن  يمكن  شاعرا  بوصفك  أنت  معاصر.  لشاعر  ملهما  يكون  أن 
ملهم�ك أدوني�س، أو محم�ود دروي�ش، أو الس�ياب، ولك�ن لن يكون 
الن  األخطل؛  أو  الحطيئة،  أو  س�لمى،  أبي  بن  زهير  الحقيقي  ملهمك 
الحقيقي  ملهمك  عمقها،  وتكسر  تحول  فيها  جرى  قد  التاريخية  الحقبة 
ه�و اب�ن عص�رك، وثقاف�ة عص�رك، لن يظهر بديل لزيدان، س�يظهر من 

منه. أهم  هو 
س�أعيد الس�ؤال م�رة أخ�رى: م�ن م�ن الكت�اب الروائيين ممن   –
تخيال  أو  تاريخية،  رواية  يكتبون  تجدهم  العربية  وغير  بالعربية  يكتبون 

أنت؟ تريد  كما  تاريخيا، 
يوجد  ال  الس�ردي،  النوع  أش�كال  من  ش�كل  التاريخي  التخيل   –
اإلفادة  في  نزعة  ذوو  كّتاب  هناك  بالمئة،  مئة  إليه  انصرف  كاتب  هناك 
تقوم  رواياته  من  فكثير  األعرج،  واسيني  استحضر  التاريخية،  المادة  من 
التاريخ  أو  األندلس،  أو  الجزائر  بتاريخ  صلة  لها  تاريخية  خلفيات  على 
صلة  لها  أحداثا  استلهم  الذي  الغيطاني  جمال  وهناك  الحديث.  العربي 
بالعص�ور المتأخ�رة، هن�اك عبد الخال�ق الركابي الذي كتب عددا كبيرا 
العثمانية  الحقبة  نهايات  في  العراق  تاريخ  من  خلفية  على  الروايات  من 
تاريخيا  تخيال  قدم  الذي  حنيف  عبد الرحمن  هناك  العش�رين.  والقرن 
الش�رق األوس�ط والعراق.  واجتماعي�ًا ف�ي روايات�ه األخيرة عن منطقة 
يمكن  الجانب.  بهذا  يتصل  منحى  وله  س�ورية  من  س�ليمان  نبيل  هناك 
أن نع�دد تج�ارب كثي�رة ف�ي لبن�ان، والجزائر، والس�ودان، وليبيا. ففي 
أمر  تاريخية، وهو  الكوني على خلفية  إبراهي�م  تق�وم رواي�ات  األخي�رة 
نجده عند إبراهيم الفقيه في ليبيا، والمسعدي في تونس، وفؤاد التكرلي 
ف�ي الع�راق، وحبش�ي األش�قر ف�ي لبن�ان، وال يمكن تخط�ي البدايات 
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الفرعوني. التاريخ  استثمار  في  محفوظ  لنجيب  األولى 
مسوغ  ما  تناسيته،  أراك  الروائي،  معلوف  أمين  إلى  تتطرق  لم   –

ذلك؟
التاريخي،  يشكل أمين معلوف العالمة األكثر أهمية في التخيل   –
فقد أعاد إنتاج الحروب الصليبية، وصراعات الماضي، وأحداث القرون 
رواياته،  في  عش�ر  التاس�ع  القرن  في  لبنان  وأحداث  األولى،  الميالدية 
و"س�مرقند"  و"األصول"  و"س�اللم الش�رق"  "صخرة أنطونيوس"  منها 
تخطيه  يمكن  فال  أخرى،  وروايات  النور"  و"حدائق  اإلفريقي"  و"ليون 
الذي  الكالم  سياق  هو  إنما  التاريخي،  بالتخيل  صلة  له  حديث  أي  في 
ملفتة  معلوف  فتجربة  والحق  العربية،  باللغة  المكتوبة  الرواية  إلى  يتجه 
مهمة  تاريخية  مسارات  إنتاج  إعادة  في  عميقا  وتغور  واستئنائية،  للنظر، 

جديدة. سردية  أشكال  في 
ش�كل  فقد  باختصار،  التجربة  هذه  على  أقف  فدعني  ذلك  ومع 
سير  ومحورها  معلوف،  المين  السردية  المدونة  لّب  التاريخّي  التخّيل 
فكرة،  عن  دفاعًا  أو  قضّية  عن  بحثًا  العالم  يطوفون  لمش�اهير  تاريخّية 
األحداث  تلك  على  تضفي  متخّيلة  حبكة  حول  التاريخ  أحداث  فتنعقد 
يمّر  المعتم�دة، فمعلوف  التواريخ  نعث�ر علي�ه في  معن�ى جدي�دًا ق�د ال 
الس�ردّية  مدّونته  من  يجعل  ال  لكنّه  منها،  ويس�تعير  الماّدة  تلك  بجوار 
مص�درًا موثوق�ًا له�ا، وه�ذه المح�اذاة الفاعل�ة تفت�ح أفق�ًا لمزي�د م�ن 
ترحيل  ويقع  الرمزّية،  والمقاصد  الطريفة  واإليحاءات  الجديدة  المعاني 
فاتك،  بن  الخّيام، وماني  الوّزان، وعمر  التاريخّية كالحسن  الشخصّيات 
وساباتي بن زيفي، والحسن بن الصباح، والبابا ليون العاشر، من منطقة 
فتتفاعل مع األحداث  التاريخ�ّي،  الس�رد  إل�ى منطقة  الرس�مّي  التاري�خ 
العالم  إلى  استدراجها  جرى  حّية  شخصّيات  بوصفها  فتظهر  المتخّيلة، 



226

للُهوّيات  عابرة  فتظهر  مبتكرة،  ومواقف  جديدة،  بأفكار  للسرد  التخّيلّي 
عالمّية  أحداث  في  تنخرط  أن  الشخصّيات  تلبث  وال  والعرقّية.  الدينّية 
الماّدة  عنها  تغيب  وال  الوسيطة،  العصور  في  باإلمبراطورّيات  صلة  لها 

المعاصرة. التاريخّية 
تل�ك ه�ي أه�ّم الركائ�ز التي قامت عليها التجربة الس�ردّية ألمين 
العالم، والحديث  للتجوال عب�ر  معل�وف، فه�و يمن�ح ش�خصّياته طاقة 
بلغ�ات ع�ّدة، وتبنّ�ي قضاي�ا تاريخّي�ة أو اجتماعّي�ة ال تختّص بثقافة أو 
ال  وهي  معتقد،  أو  ُهوّية،  إطار  في  باالنحباس  لها  يسمح  وال  جنس، 
إّنما ترحل في  المقاصد،  العال�م بتطواف مجّرد عن  ترح�ل ف�ي أرج�اء 
كانت  العالم،  اكتش�اف  في  مضت  فكّلما  ذواتها،  داخل  نفس�ه  الوقت 
وموقفها  للعالم،  ورؤيتها  مسارها  يضيء  وذلك  أيضًا،  ذواتها  تكتشف 
الت�ي تعاصره�ا، وال تقبع أس�يرة لفكرة دينّية أو عرقّية.  م�ن األح�داث 
ال  فإّنها  قضّية،  إلى  وانتمائها  بمبدأ،  إيمانها  عن  للتعبير  تكافح  أنها  ومع 
تلك  ولعّل  وأفكارهم.  مبادئهم  عن  اإلفصاح  في  اآلخرين  حّق  تصادر 
المدّونة تندرج في إطار "التخّيل التاريخّي"، لتفصح عن موقف الروائّي 
فمن  والسياس�ّية،  الثقافّية  والظواهر  الس�ائدة  الدينّية  والقيم  العالم  من 
والقيمّي  األخالقّي  للتدهور  ناقدة  رؤية  ترتسم  التاريخ  شخصّيات  وراء 
والسياسّي، فكّلما تقّدم الزمن خّيم الفساد، فال بدَّ من عصر إمبراطورّي 
الكامل. اإلنسانّي  معناها  وتأخذ  للشخصّيات،  الكبرى  األفعال  فيه  تشّع 

الرواي�ة، وتطوراته�ا ف�ي عص�ر ما بعد  كي�ف ترس�م مس�ارات   –
الحداثة؟

للرواية،  الس�ردية  المالمح  تش�كلت  عش�ر  التاس�ع  القرن  في   –
أقص�د بذل�ك ت�درج األحداث، وتعاقب األزمنة، ومتابعة الش�خصيات 
منذ الصغر إلى النهاية، ثم وضوح الخلفية الزمانية والمكانية لألحداث. 
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العش�رين  القرن  مطلع  في  تهش�مت  آنذاك،  اس�تقرت  التي  التقنية  هذه 
األربعة  هؤالء  وولف.  وفرجينيا  وبروست،  وفولكنر،  جويس،  يد  على 
حد  إلى  وتقوض  فترنح  للرواية،  التقليدي  الش�كل  زعزعوا  الذين  هم 
كبي�ر، وانبثق�ت مظاه�ر تجدي�د ال يمك�ن حصره�ا، في كل مكان. من 
كلود  عند  الوصف  على  تقوم  التي  الجديدة  الفرنسية  الرواية  مثال  ذلك 
األمريكية  والرواية  ساروت،  ناتالي  وحتى  غرييه،  روب  وآالن  سيمون، 
وماركيز،  اوس�ترياس،  عند  الس�حرية  الواقعية  على  تقوم  التي  الالتينية 
وكاربنتر، وايزابيل الليندي، وبورخيس، وجورج أمادو، والرواية العربية 
ه�ي األخ�رى وظف�ت كثي�را من تقنيات الس�رد، فهي في تجربة نجيب 
و"الشحاذ"  "الطريق"  في  عنده  غيرها  حارتنا"  "أوالد  قبل  ما  محفوظ 
وأكثر  دائما.  متحولة  ديناميكية  يعيشون  الكتَّاب  المطر".  تحت  و"حب 
العشرين،  القرن  الربع األخير من  العقد  انتباهي في  لفتت  التي  األشكال 
وهي  التاريخي"  و"التخيل  النس�وية"  و"الرواية  الروائية"  "الس�يرة  هو 
الس�ردية  األطر  وبين  للكتاب،  الش�خصية  الس�يرة  بين  تدمج  نصوص 
المعب�رة عنه�ا عب�ر تج�ارب خاصة ش�ديدة األهمية، وتعنى بالخلفيات 

السردية. لألحداث  التاريخية 
االتجاهات؟ هذه  يمثل  من   –

شكري،  محمد  منهم:  والكاتبات،  الكتاب  من  جدا  كبير  عدد   –
وواس�يني  الغيطاني،  وجمال  التكرلي،  وف�ؤاد  الربيع�ي،  وعبد الرحم�ن 
إبراهيم  مس�عد،  رؤوف  برادة،  محمد  بوجاه،  الدين  وصالح  األعرج، 
بركات،  وهدى  صبح،  وعلوية  طاهر،  وبهاء  زيدان،  ويوسف  أصالن، 
وميرال  بكر،  وسلوى  ممدوح،  وعالية  بيطار،  وهيفاء  درويش،  وأسيمة 
ورجاء  مستغانمي،  وأحالم  مختار،  وآمال  الدليمي،  ولطفية  الطحاوي، 
عال�م. نح�ن أم�ام ظواهر، وأش�كال س�ردية جدي�دة، تحتاج إلى رصد 
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الحديث. العربي  السرد  مسار  في  مهمة  نقالت  تمثل  وهي  وتحليل، 
استبطنت  التي  الرواية  النسوية،  الروائية  فيما يخص  دعني أضيف، 
المخبوءات في عالم  الجس�د، وكش�ف  األنثوية، وأحاس�يس  المش�اعر 
النساء،  على  كاملة  وصاية  يمارس  ندا  قبل  من  الرجل  كان  فقد  المرأة. 
انبثق  فقد  ويتقوض  ما،  حد  إلى  يتهدم  األبوي  النظام  هذا  بدأ  وقد  أما 
دور الم�رأة، وأصبح�ت الم�رأة اآلن مهي�أة ألن تعب�ر ه�ي عن عالمها، 
كان  به.  تشعر  الذي  والقيمي  والحسي،  الشعوري،  الجزء  وتستكشف 
من  السرد  وفي  الشعر  في  يحصل  كان  كما  بالنيابة.  المرأة  عن  التعبير 
وقربا، وصدقا،  أكثر عمقا،  تقدم كشفا  المرأة  رواية  أن  أظن  ولهذا  قبل، 

وعناصر. مكونات  من  النساء  عالم  به  يمور  عما  وأصالة، 
كم�ا وق�ع قب�ل قلي�ل م�ع أمي�ن معل�وف، أراك ل�م تذكر غادة   –

المجال؟ هذا  في  المعروفة  ريادتها  مع  السمان 
للظواه�ر  ونهائ�ي  وكام�ل  دقي�ق  رص�د  تقدي�م  بص�دد  لس�ت   –
واألسماء، واستدرك فأقول بأن غادة السمان سجلت سبقا تاريخيا وفنيا 
منذ  السمان  فغادة  الرائدات،  من  أنها  في  شك  وال  النسوي،  السرد  في 
روايتها،  كل  في  المرأة  موقع  المنظار  تحت  وضعت  السبعينيات  بداية 

للمرأة. األنثوي  بالعمق  االهتمام  شرارة  أوقدن  اللواتي  إحدى  إنها 
ما  األخيرة  الحقبة  في  س�اد  حيث  العالمية  الرواية  إلى  لننتقل   –
أنها  أم  دورها،  المدرس�ة  هذه  أكملت  هل  الس�حرية.  الواقعية  يس�مى 

أعمق؟ الحتماالت  مرشحة 
– ال يمك�ن لنزع�ة م�ن نزع�ات األدب كالواقعي�ة الس�حرية التي 
الواقعي�ة أن تبق�ى صالح�ة ل�كل زمان وم�كان، فالواقعية  انبثق�ت ع�ن 
التاس�ع عش�ر،  الت�ي ظه�رت عل�ى ي�د بلزاك وس�تاندال في القرن  األم 
تطورت إلى الواقعية الطبيعية عند إميل زوال، ثم الواقعية االشتراكية مع 
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العشرين،  القرن  عشرينيات  منذ  السوفييتية  التجربة  وكتاب  شولوخوف 
أميركا  كتاب  يد  على  الستينيات  بداية  منذ  اتجاها  أخذت  الواقعية  هذه 
باللغة اإلسبانية مثل كاربنتر، وأمادو، ثم اكتسبت  الذين يكتبون  الالتينية 
شرعيتها كاملة على يد ماركيز في روايته (مئة عام من العزلة( ووضعت 
ولكن  المتلقى،  ذهول  تثير  درجة  إلى  بغرابته  مدهشا  عالما  الجميع  أمام 
اهتمام  يوازي  اهتماما  نجد  فال  اآلن،  النسيان  يطويها  يكاد  التجربة  هذه 
تتبوأ  الذين  اآلن  الالتينية  أمريكا  كتاب  من  الس�حرية  بالواقعية  ماركيز 
أعماله�م مكان�ة عالي�ة ورفيع�ة في األدب العالمي مثل إيزابيل الليندي 
رس�خها  التي  بالطريقة  ليس  لكن  تش�يلي.  بالدها  تاريخ  تس�تلهم  التي 

ماركيز.
ردة  تعتبره  هل  األخيرة  العقود  في  كونديرا  ميالن  ظاهرة  بروز   –
حقل  في  معنيا  كان  جديد؟.  عالم  أنه  أم  الس�حرية  الواقعية  على  فعل 
إلى  مضافا  الش�رقية  أوروبا  في  االش�تراكية  الفترة  إبان  عنه  المس�كوت 

وسولجنستين؟ نابوكوف 
– ه�ؤالء ل�م يظه�روا ك�رد فع�ل عل�ى الواقعي�ة الس�حرية، إنم�ا 
تعلم  كما  نابوكوف  (السوفييتية(.  االشتراكية  الواقعية  على  كرد  ظهروا 
بالده  إلى  عاد  وقد  روس�ي  منفي  هو  وسولجنس�تين  روس�ي،  منفي  هو 
ذهب  تشيكي  منفي  هو  كونديرا  وميالن  السوفياتي،  االتحاد  انهيار  بعد 
في  تشيكوسلوفاكيا  غادر  بالفرنسية،  األخيرة  رواياته  وكتب  فرنسا،  إلى 
العالم  صلب  في  دخلنا  لو  تقريبا.  العش�رين  القرن  س�بعينيات  منتصف 
الس�ردي له�ؤالء الكت�اب لوجدن�ا أن نابوك�وف يكتب رواية ايروتيكية 
التقليدي،  بالتيار  فمرتبط  سولجنستين  أما  والمتعة،  الرغبة  فيها  تتجلى 
تاريخا  يقدم  أن  إلى  رواياته  في  يتطلع  وهو  تولس�توي،  األعلى  ومثاله 
الحمراء(  (العجلة  الكبير  عمله  كتب  ولهذا  الروسي،  للمجتمع  سرديا 
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عن  فمختلف  كونديرا  أما  السرطان(  و(جناح  الكوالك(  (أرخبيل  وقبله 
مركزا  ومشاهد،  ألواح  وكتابة  السرد،  بنى  تهديم  حاول  كونديرا  هؤالء. 
الشمولي،  المجتمع  من  يسخر  فهو  والمرح،  والرغبة  المتعة  فكرة  على 
مكان  في  "الحياة  ومنها  فرواياته،  ولهذا  المس�تبد،  النظام  يخلقه  الذي 
و"كتاب الضحك والنس�يان"  الت�ي ال تحتمل"  الكائ�ن  خف�ة  و"  آخ�ر" 
الفردية  بمتعه  فيه  البطل  يغرق  سرديا  عالما  تقدم  و"البطء"  و"الهوية" 
هوة  في  يس�قط  الذي  الش�مولي  المجتمع  من  يس�خر  لكي  والجس�دية 
ولهذا  والشخصانية،  الفردية  ظهور  دون  تحول  التي  األيدلوجية،  اللذة 
وكاتب  ش�ذوذ،  وكاتب  متع،  كاتب  أنه  على  كونديرا  قراءة  يمكن  فال 
نقدًا مريرًا للعالم الشمولي  الوسائل حاول أن يقدم  إنما هو بهذه  جسد، 

تشيكوسلوفاكيا. في  الشيوعي  الحكم  إبان  فيه  تربى  الذي 
العربي فيما  انتق�ل مركز الخطاب  إذ  النق�د،  إل�ى عال�م  لننتق�ل   –
يحج  أن  مهتم  أو  كاتب  ألي  بد  ال  المغرب،  إلى  والنقد  الفكر  يخص 
إلي�ه، حت�ى يأخ�ذ بغيت�ه، حي�ث برزت أس�ماء كثيرة ف�ي النقد والفكر، 
تراجع  إلى  كالجاب�رى، والع�روى، وكليط�و، ويقطي�ن. هل يش�ير ه�ذا 

المغاربة؟ تفوق  لماذا  العربي؟  المشرق  في  ونقدي  أكاديمي 
بالمعن�ى  ونق�اد  الثقاف�ي،  بالمعن�ى  نق�اد  بي�ن  دمج�ت  أن�ت   –
وسعيد  كليطو،  عبد الفتاح  أما  مفكران،  والعروى  فالجابري  األدبي.. 
بسبب  األهمية  من  حظهم  أخذوا  نقاد  فهؤالء  مفتاح،  ومحمد  يقطين، 
األمر  هذا  أفس�ر  أنا  األدبي.  النقد  في  جديدة  طرائق  على  اعتمادهم 
بانشغال المشرقيين في نصف القرن الماضي بالصراعات األيدلوجية، 
يتأمل  دورا  الفرد  تمنح  لم  التي  الشمولية  األنظمة  لبعض  وخضوعهم 
يتميز بها،  ويفكر فيه. فهو كاتب يعترف به، ليس لمزايا فكرية مستقلة 
ب�ل بمق�دار خدمت�ه للنظ�ام. الكاتب يصبح كاتبا بمقدار امتثاله للقيم 
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معرفي  قول  يظهر  أن  يمكن  ال  ولهذا  السائدة،  واأليدلوجية  السياسية 
السياس�ي،  بالهدوء  عرفت  األقصى،  المغرب  منطقة  للناقد.  مس�تقل 
والحك�م غي�ر األيديولوج�ي، األم�ر ال�ذي أس�س لنمط م�ن التفكير 
الش�رق،  في  نعرفه  ال�ذي  األيديولوج�ي  ولي�س  والنق�دي.  المعرف�ي 
وله�ذا تواف�رت بيئ�ة، وبخاص�ة ف�ي الجامع�ات المغربي�ة من�ذ بداية 
وتغذى  معرفي،  تطلع  لهم  أش�خاص  ظهور  من  مكنت  الس�بعينيات، 
الفرنس�ية.  وبخاصة  والمؤثرة،  القريبة  الغربية،  بالمعرفة  االتجاه  هذا 
وله�ذا اندمج�ت ف�ي جه�ود هؤالء المناهج الحديثة بدءا من البنيوية 
إلى السيميولوجيا إلى التفكيك إلى نظرية القراءة والتلقي. وقد تمكن 
هذا  لكن  النقد،  قضايا  وفي  التقنيات  هذه  توظيف  من  المغاربة  بعض 
ال يعن�ي ان�ه ال توج�د اتجاه�ات بنف�س القيم�ة في مص�ر، والعراق، 

الشام. وبالد 
المهدي بن بركة  العرب�ي كان هن�اك قم�ع أيضا.  المغ�رب  ف�ي   –
ميزة  تنتفي  وبهذا  الكتاب.  بعض  طوى  الشهير  تازمامرت  سجن  اغتيل. 
المباشر  االتصال  إلى  عائد  السبب  أن  تظن  أال  المشرقي،  على  المغربي 

الفرنسي؟ وبخاصة  اآلخر،  ثقافة  مع 
أوافقك  ال  فأنا  الفرنسي،  المؤثر  أهمية  الحسبان  في  األخذ  مع   –
ال�رأي إجم�اال به�ذه القضي�ة، لو أعدت الس�ؤال إليك، وس�ألتك: كم 
واح�دا اغتي�ل ف�ي المغ�رب غي�ر المهدي ب�ن بركة خالل نصف قرن؟ 
ذاكرتك  في  تبحث  نفس�ك  س�تجد  تازمامرت؟  غير  تعرف  س�جنا  وكم 
ووجود  شائن،  أمر  تزمامرت  وجود  أن  المؤكد  من  أسماء،  على  لتعثر 
ضحاي�ا أم�ر س�يئ، لك�ن ذل�ك ال يق�ارن بم�ا وقع في المش�رق حيث 
والقبور  األوطان،  مس�احات  على  تمتد  والس�جون  بالجملة،  االغتيال 

عّدهم. يمكن  ال  الرأي  وسجناء  البشعة،  والمجاز  الجماعية، 
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عنها  نعرف  ال  إلينا  بالنس�بة  غامضة  منطقة  المغرب  ألن  ربما   –
الكثير؟

القمعية  الس�لطات  اس�تبداد  فقط  نعاني  ال  المش�رق  في  لكننا   –
انتج  الذي  الضيق  الشمولي  المجتمع  استبداد  من  نعاني  إنما  فحسب، 
ه�ذه الس�لطات، وأع�ادت ه�ي إنتاج�ه بدوره�ا، والمغ�رب لم يش�هد 
أقصده، عرف حكما ملكيا  ال�ذي  بالمعنى  أيديولوجي�ا  حكم�ا ش�موليا 
وخصوصيته،  الفرد  حرمة  انتهاك  في  يبالغ  لم  أوتوقراطي،  شبه  تقليديا 
بأيديولوجيات شعبوية  أنظمة سياس�ية مش�بعة  الش�رق،  فيما ظهرت في 
وعدتها  خصوصيته،  فاس�تأصلت  قطيع،  إلى  المجتمع  حولت  متعصبة 
متع�ددة  بقي�م  إيمان�ا  الش�مولي  المجتم�ع  أظه�ر  ينبغ�ي طمس�ه،  ع�ارا 
(أيديولوجي�ة – عرقي�ة – ديني�ة( وه�ذه المجتمع�ات بدأت تحول دون 
ظه�ور المواه�ب الفردي�ة الكبي�رة، المواهب الكبيرة ال يمكن أن تظهر 
ف�ي مجتمع�ات مغلق�ة. المغ�رب مجتمع م�ا زالت العالقات فيه تمنح 
الفرد دوره، والسلطة السياسية لم تتعسف بالطريقة المشرقية في تحويل 
الكب�رى والتقاليد  للقيم  بقي�ت هناك معايير  إنم�ا  إل�ى قطي�ع  المجتم�ع 
المغربي  السياسي  النظام  ظل  في  ظهروا  المثقفون  وهؤالء  والعالقات، 
ال  أنا  طبعا  الشمولية،  األيدلوجيات  به  تعصف  لم  الذي  المستقر  شبه 
وس�يطرة  والفقر،  كاألمية،  بالمغرب،  الخاصة  المش�كالت  ذكر  أهمل 
المخزن، لكن مجتمعاته لم تمر بحقب السياسات األيدلوجية الشمولية 

المشرقية. المجتمعات  بعض  بها  مرت  التي 
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 الرواية النسوية العربية
ال زالت في طور المراهقة

حوار: ح�سين محمد(*)

الدراسات  العراق، تخّصص في  ناقد من  إبراهيم  الدكتور عبد الله 
الثقافة  العربي،  السرد  موسوعة  المعروفة:  كتبه  ومن  والثقافية،  السردية 
والس�ياقات  التلّقي  الغربية،  المركزية  المس�تعارة،  والمرجعيات  العربية 
والمطابق�ة  الس�ردي،  المتخي�ل  الحديث�ة،  العربي�ة  الس�ردية  الثقافي�ة، 
أبحاث  وله  المسلمين.  أعين  في  الوسطى  القرون  وعالم  واالختالف، 
الروايات  من  كبيرا  عددا  فيها  تناول  العربية  النسوية  الرواية  حول  قيمة 
"االتحاد"  العربيات. جري�دة  الروائي�ات  الت�ي ص�درت أله�م  النس�وية 
اإلماراتي�ة التقت�ه عل�ى هام�ش الملتقى العربي حول "س�رديات الكاتبة 
حول  وحاورته   ،2007/11/18 – في27  بالجزائر  انعقد  الذي  العربية" 

الحوار: نص  إليكم  العربية،  النسوية  بالرواية  النقدي  رأيه 
خلفية  أية  على  المرأة.  وأدب  النس�وي  األدب  بين  فرقا  ترون   –

االثنين؟ بين  االختالف  أوجه  هي  وما  التفريق،  هذا  تقيمون  فكرية 
– التفري�ق بي�ن المفاهي�م مه�م ج�دا ف�ي الممارس�ة النقدية، فال 
للمفاهيم  واضحة  حدود  على  يقم  لم  إن  النقدي  التحليل  أمر  يستقيم 
األساس�ية في�ه، وق�د ذك�رت ف�ي أكث�ر م�ن مناس�بة الف�رق بين األدب 
ذلك  من  جانب  اس�تعادة  من  بأس  ال  ولكن  المرأة،  وأدب  النس�وي، 

العربية. اإلمارات  االتحاد،  جريدة   (*)
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أدب  كل  هو  المرأة  فأدب  بينهما؛  واضح  فرق  فثمة  المناسبة،  هذه  في 
وأخالقية،  دينية،  واجتماعية،  سياسية،  العامة،  القضايا  عن  المرأة  تكتبه 
باعتبارها هوية  المرأة  بهوية  أنثوية خاصة  لنزعة  الترويج  تتقصد  أن  دون 
التاس�ع  القرن  العربي منذ  الروائ�ي  متف�ردة، وه�و مع�روف ف�ي األدب 
مرورا  فواز،  وزينب  هاشم،  ولبيبة  البستاني،  بطرس  إليس  دشنته:  عشر 
لم  األدب  من  النوع  هذا  بالمئات،  وعددهن  العش�رين  القرن  بأديبات 
الرواية  أي  النسوية،  بالرواية  اهتممت  وإنما  بحوثي،  سياق  في  به  أعَن 
أنثوية  برؤية  اقتراح هوية نسوية خاصة، وتستعين  تقوم على فرضية  التي 
للعال�م، وتحتف�ي بالجس�د األنث�وي كج�زء من هوي�ة األنثى، هذه هي 
الت�ي أهت�م به�ا في دراس�اتي، أي ليس�ت ب�أدب المرأة بوجه  الظاه�رة 
على  ويقوم  األنثى  هوية  حول  يتمحور  الذي  النسوي  باألدب  بل  عام، 

الفرضية. هذه  إثبات 
ففي  النس�وي،  الفكر  معطيات  على  التفريق  أقيم  أن  في  وأرغب 
العشرين  القرن  في  النسوية  الحركات  انبثقت  رافضة  احتجاجية  حركة 
إلح�داث ن�وع م�ن الت�وازن ف�ي المواق�ع االجتماعي�ة لكل م�ن المرأة 
والرج�ل، فاتخ�ذت ه�ذه الح�ركات طابعا عمليا ونظريا، وس�عت إلى 
ثانية،  جهة  من  يكتبنه  بما  االهتمام  وإلى  جهة،  من  النساء  أوضاع  تغيير 
الدراسات  اهتمام  من  كثير  وانصّب  النسوي،  الفكر  اتجاهات  فتعّددت 
 "Sex" البيولوجي  النوع  بين  فّرقت  إذ  "الجنوسة"  مفهوم  على  النسوية 
فاألول يعنى بالفروق الخلقية بين الذكر   "Gender" و"النوع االجتماعي 
والثقافية؛  االجتماعية  الدراسات  سياق  في  فيندرج  الثاني  أما  واألنثى، 

لجنسه. تبعا  لإلنسان  والمعنوية  االعتبارية  بالمكانة  يهتم  ألنه 
المرجعيات؟ هذه  من  العربية  النسوية  الرواية  أفادت  -هل 

مكون  إلى  المرأة  اختزال  أمر  النسوية  الدراسات  تعزو  إذ  -نعم، 
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ثان�وي إل�ى أن الثقاف�ة الذكوري�ة انتقص�ت المرأة، وافترضت أنها دون 
الذكورية،  الثقافة  تفكيك  فمهمة  وعليه  ش�يء،  كل  في  بإطالق  الرجل 
بزحزحة  كفيل  للذكر،  مناظرا  إنسانيا  كائنا  بوصفها  لألنثى  االعتبار  ورّد 
العالق�ة بي�ن الم�رأة والرج�ل، ونقلها من مس�توى التبعية إلى مس�توى 

الشراكة.
ويعجز  المرأة،  إال  تكتبه  أن  تستطيع  ال  األدب  من  النوع  هذا  -هل 

الرجل؟ األديب  عنه 
والتجارب  األحاسيس،  من  األدب هو شبكة  نظري،  من وجهة   –
السردية  التجارب، والرؤية  المرجعيات وتلك  بتمثيل  يقوم  الذاتية، وهو 
ما  وكل  ورغباته  وحاجاته  وخلجاته  األنثوي  والجس�د  للعالم  األنثوية 
يتص�ل ب�ه، ه�و أم�ر تدرك�ه الم�رأة؛ ألنه متصل به�ا كجزء من هويتها، 
الرواي�ة النس�وية ال يمك�ن أن يكتبه�ا رجٌل. هذا ال يعني  ولذل�ك ف�إن 
هذه  الرجل،  يكتبه  الذي  من  أفضل  األدب  هذا  أن  قيمة  معيار  هناك  أن 
قضاي�ا جزئي�ة ال أهت�م به�ا، فأن�ا حري�ص عل�ى أن أركز اهتمامي على 
العقد  وفي  الحديثة،  العربية  الرواية  وسط  من  فشيئا  شيئا  تنبثق  ظاهرة 
األخي�ر م�ن الق�رن العش�رين ازدهرت، وال يمك�ن إغفالها، وينبغي أن 
الس�لب  أو  باإليجاب  الحكم  أما  الظاهرة،  هذه  قواعد  ونس�تنبط  نحلل 

مهمتي. فليس  عليها، 
– تناولت�م ف�ي بحوثك�م ع�ددا كبي�را م�ن الرواي�ات النس�وية، ما 

التحديد؟ وجه  على  الروايات  هذه  دراسة  إلى  دافعكم 
كل ناق�د لدي�ه حساس�ية نقدي�ة تدفع�ه إل�ى التعرض بالتحليل   –
أفق  في  تنبثق  التي  الظواهر  لدراس�ة  واالس�تقراء  والوصف  والتفكيك 
أو  شخصية  رغبة  من  االهتمام  هذا  يتأت  ولم  الحديث،  العربي  األدب 
بإزاء ظواهر كبيرة تجتاح األدب، وهي  إنم�ا وجدتن�ي  غ�رض خ�اص، 
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النقد  وعلى  ظهورا،  االجتماعية  المش�كالت  أكثر  تعالج  ثقافية  ظواهر 
أن ال يته�رب منه�ا، أو يتنك�ر له�ا، ب�ل عليه أن يتعرض لهذه الظواهر، 
النسوية  فالرواية  ذلك  كل  إلى  الحقيقي،  النظر  تحت  ويضعها  ويحللها، 
تن�درج ف�ي س�ياق عمل�ي النق�دي على الظاهرة الس�ردية التي ش�غلت 

والعشرين. الحادي  القرن  مطلع  إلى  الجاهلي  العصر  منذ  بوصفها 
النسوية،  الرواية  عن  كتبتهم  فيما  الكاتبات  بعض  حفيظة  أثرتم   –
وق�ال بعضه�ن إن النق�د الرجال�ي لي�س منصف�ا، وأنه نابع من تخوفهم 

رأيكم؟ ما  المنافسة.  من 
– أس�مع ه�ذا ال�كالم من�ذ م�دة طويل�ة، فأن�ا مهت�م بالبحث في 
ألقيته في  النس�وية من�ذ م�دة طويل�ة، وأول بحث متكامل عنها  الرواي�ة 
"سوس�ه"  انعقد في مدينة  النس�وية الذي  الرواي�ة  تون�س ضم�ن ملتق�ى 
ال  بالتتابع.  الظاهرة  هذه  أرصد  وأنا  الوقت  ذلك  ومنذ   .1998 عام  في 
الش�خصية؛  والحساس�يات  والتقوالت،  الضيقة،  بالتحيزات  كثيرا  أهتم 
ف�كل كاتب�ة تتوه�م أنه�ا األول�ى واألخيرة في هذه الظاهرة، وأنا بصدد 
فيها  تبرز  تناف�س حر  دراس�ة ظاه�رة كبي�رة، واألدب ه�و أص�ال منطقة 
المواه�ب وال يمك�ن أن نختل�ق كاتب�ا أو كاتب�ة من العدم، الكاتب هو 

النقد. على  نفسه  يفرض  الذي 
إن  وقلت  بحوثي،  من  كثير  في  الظاهرة  هذه  عالجت  أن  سبق  لقد 
النسوية  السردية  الكتابة  وإن  التخبط،  مظاهر  بعض  ترافقها  الظاهرة  هذه 
جديدة،  ألنها  المبتدئة،  هي  الكتابة  أن  أي  المراهقة؛  طور  في  زالت  ما 
وليس الكاتبات اللواتي يكتبن هذه الرواية، فتلك الكتابة النسوية وقعت 
ف�ي أخط�اء االنفع�ال، واالدع�اء، واألنانية، والنرجس�ية، وضعف اللغة 
أنها  وظني  واألس�لوبية،  والس�ردية  الداللية  بالبنيات  والجهل  واألداء، 
س�وف تتخط�ى كل ذل�ك بم�رور الوق�ت حينم�ا تتراك�م تجربة الكتابة 



237

الكاتبات الحقيق�ي، والعوالم  بي�ن عالم  النس�وية، ويق�ع فص�ل رم�زي 
يكتبنها. التي  للروايات  االفتراضية  السردية 

ومتانة  الفنية،  للجماليات  الروايات  هذه  تفتقد  مدى  أيِّ  وإلى   –
الروائي؟ البناء 

– لي�س لدين�ا ف�ي النق�د الحقيق�ي معياٌر نهائي للجودة والرداءة، 
لك�ن حينم�ا تتراك�م جه�ود فني�ة في أدب م�ا فإن الكم يفرز درجة من 
أخطاءها  تفرز  وهي  واضحة،  بجدية  نفسها  تطرح  الظاهرة  هذه  الكيف، 
وإيجابياتها على حد سواء. وعلى المستوى النقدي، أجد الظاهرة مهمة 
حقوقها  معها  يتقاس�م  أال  يحاول  عالم  في  األنثى  هوية  طرحت  ألنها 
كإنسان، وإنما صارت موضوع تحيزات دينية وثقافية وأخالقية، وحينما 
ُتعنى الرواية النسوية بالرؤية األنثوية في العالم، وبموقع الجسد األنثوي 
رفض  ويقع  عامة،  خلخلة  تحدث  أن  الطبيعي  فمن  التفكير،  خارطة  في 
لذل�ك، ش�خصيا ال أظ�ن أن هن�اك تخوف�ا نقدي�ا من هذه الظاهرة، في 
الش�راكة  قائمة على  إنس�انية مش�تركة  األدب هو تجارب  المطاف  نهاية 
لست  ولهذا  واالستشراف،  واالستقراء  واالستبطان  والكشف  والحوار 

قيمة. ذا  أظنه  وال  بالمخاوف  بالقول  معنيا 
بأنها  الظاهرة  هذه  على  تحكمون  حينما  تعممون  أنكم  الحظنا   –
ق�د س�قطت ف�ي ال�رداءة وضع�ف اللغة واألداء، أليس�ت هناك روايات 

جيدة؟ نسوية 
– أن�ا ل�م أق�ل أب�دا إنه�ا س�قطت ف�ي ال�رداءة، ال ف�ي كتبي وال 
بحوث�ي وال ف�ي أي م�كان آخ�ر، إنم�ا قلت إن أي ظاهرة جديدة تفرز 
النصوص هناك  الهائلة من  الكتلة  إيجابياتها، ومن هذه  أخطاءها، وتفرز 
الكتابة،  أدوات  من  ومتمكنات  والبنية  اللغة  معرفة  في  باع  لهن  كاتبات 

السردية. الكتابة  تجربة  بداية  في  زلن  ما  ومنهن 
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انتباهكم؟ لفتن  اللواتي  الكاتبات  ألمع  هن  ومن   –
القرن  س�تينيات  منذ  الظاهرة  هذه  بذور  الس�مان  غادة  بذرت   –
للس�جال  كموضوع  مطروحة  تكن  لم  "النس�وية"  قضية  لكن  الماضي، 
تعنى بموقع  أن روايات غادة  الثقاف�ي واالجتماع�ي، صحيح  والج�دال 
البذرة  لك�ن ه�ذه  العام�ة، وبجس�دها، وجماله�ا،  الذهني�ة  ف�ي  الم�رأة 
التدشينية اكتسبت حق الريادة. ثم ظهرت الرواية التي تقوم على فرضية 
عدد  أمام  نحن  واآلن  قيمتها،  واستثمار  بها،  واالحتفاء  وتثبيتها  األنوثة، 
وهيفاء  الدليمي،  ولطفية  مس�تغانمي،  أحالم  مثل:  الروائيات،  من  كبير 
بيط�ار، ون�وال الس�عداوي، وليل�ى العثم�ان، وعف�اف البطاين�ة، وبتول 
وس�ميحة  بكر،  وس�لوى  الطرابلس�ي،  وبهية  مقدم،  ومليكة  الخضيري، 
صبح،  وعلوية  بركات،  وهدى  عالم،  ورجاء  بركات،  ونجوى  خريس، 

جدا. كثير  وغيرهن  مختار،  وآمال  يزبك،  وسمر 
الرواية  اعتمدتموها في بحوثكم عن  التي  البحث  أدوات  ما هي   –

العربية؟ النسوية 
إنم�ا  فق�ط،  الموض�وع  ه�ذا  عل�ى  منهج�ي  أدوات  أقي�م  ال   –
مقدمة  في  بتفاصيله  أوضحته  كتبي  في  به  أعمل  الذي  النقدي  المنهج 
في  الفني  االس�تقراء  منهج  على  يقوم  وهو  العربي"  الس�رد  "موس�وعة 
التمثيل السردي، فاآلداب تقوم  النصوص األدبية، وأخذ بمفهوم  تحليل 
بتمثيل المرجعيات والخلفيات الزمانية والمكانية والثقافية طبقا لشروط 
كتاب، وحللته وذكرته  من  أكثر  فيه  كتبت  المنهج  هذا  األدبي.  الخطاب 

كتبي. مقدمة  في 
الروايات  أب�رز مالحظاتكم واس�تنتاجاتكم حول  أه�م  م�ا ه�ي   –

والبحث؟ بالدراسة  تناولتم  التي 
البح�ث ه�ي أن أوف�ر للنص�وص ظروفا منهجية  طريقت�ي ف�ي   –
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الكبرى  المحاور  وتتجسد  القارئ،  أمام  وترتسم  بذاتها،  ذاتها  تقرأ  لكي 
الرواية  الت�ي يمك�ن اعتبارها أعم�دة  للنص�وص، وم�ن ه�ذه المح�اور 
النس�وية، نج�د الرؤي�ة الس�ردية األنثوي�ة الت�ي تق�وم عل�ى نق�د الرؤية 
الذكوري�ة أو زحزحته�ا أو التش�كيك فيه�ا، ومحاول�ة إبط�ال مفعولها. 
الذكورة، واقتراح  الثان�ي مقت�رح مركزية األنوث�ة كبديل لمركزية  األم�ر 
األنثى،  ضد  العنف  نظام  وفضح  األبوي،  للنظام  كبديل  األمومي  النظام 

األنثوي. الجسد  بوصف  االنهماك  ثم 
الروايات  هذه  في  المرأة  ضد  الذكوري  العنف  وصف  إن  قلتم   –

فيه؟ مبالغ 
أحيانا  ينفلت  األنثى  تجاه  الرجل  يدخره  الذي  العنف  أن  أظن   –
بيطار،  الدليمي، وهيفاء  لطفية  ألن يكون عنيفا جدا كما هو في روايات 
البطاين�ة، وعلوي�ة صب�ح، أو مليكة مقدم، وأحيانا يأخذ طابعا  وعف�اف 
خفيف�ا كم�ا ف�ي رواي�ات بتول الخضيري، وباهية الطرابلس�ي، وأحالم 
مس�تغانمي. يتفج�ر العن�ف حينم�ا تتقص�د الكاتب�ة أن تعب�ر عن تجربة 
اطلعت  مش�ابهة  عنف  تجربة  من  التحذير  في  ترغب  أو  عاش�تها  عنف 
حيث  الخالدة"  "األنوثة  النس�وية  للرواية  األخرى  الركائز  ومن  عليها. 
يستمتعن  متحررات،  نس�اء جميالت، ش�هوانيات، مرغوبات،  البطالت 
وال  يشخن،  وال  ورغباتهم،  الرجال  لقبول  موضوع  وهن  بأحاسيسهن، 
تحتكم  ال  التي  الخالدة  "األنثى"  ظاهرة  نقدت  وقد  ينجبن،  وال  يكبرن، 

وجسدها. رؤيتها  في  تغيرات  لتحصل  التاريخ،  إلى 
الروايات؟ هذه  في  مثالية  هناك  أن  ترون  وهل   –

أتح�دث ع�ن  إنم�ا  المج�رد،  بالمعن�ى  المثالي�ة  أتكل�م ع�ن  ال   –
ال  أو  فتتغير  االفتراضي،  الس�ردي  عالم  داخل  تتفاعل  التي  الش�خصية 
الرغم  على  كاملة  بصورة  تتغير  ال  الشخصية  النسوية  الرواية  في  تتغير، 
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تبقى  والنفسية،  الجسدية  والتجارب  والنرجسية  واالضطهاد  العنف  من 
المرأة محط قبول وإعجاب ورغبة وتحتفظ بجمالها وأناقتها. أريد القول 
عن  نتحدث  النقد  وفي  ثابتة،  شبه  النسوية  الرواية  في  المرأة  شخصية  إن 
البخيل، والشجاع،  دائرية وش�خصية مس�طحة، مثل ش�خصية  ش�خصية 
وال  الس�رد  عالم  مع  تتفاعل  ال  ش�خصيات  هذه  والعاش�ق،  والمرابي، 
عالما  تخلق  ألنها  منها  الحذر  وينبغي  جامدة،  شخصيات  أنها  أي  تتغير، 
الدراماتيكية  الش�خصية  الحقيقية هي  الروائية  الش�خصية  س�رديا جامدا، 
الش�خصيات األخرى ومع  تتفاعل مع  الت�ي تدخ�ل بوج�ه ثم  المتنوع�ة 
المتحولة  الشخصية  ونسميها  آخر،  بشكل  الرواية  بنهاية  وتنتهي  األفكار 
االحتفاء  أن  من  وأحذر،  بل  وأخشى،  الجامدة،  الشخصية  نقيض  وهي 
أي  المج�رد باألنوث�ة ق�د يفض�ي إل�ى ظهور ش�خصية أنثوي�ة "خالدة"، 
السردي  العالم  داخل  األحوال  بتغير  تتغير  شخصية جامدة ومسطحة، ال 

النسوية. الرواية  جمود  إلى  سيؤدي  وهذا  االفتراضي، 
ع�ادة م�ا تك�ون األنث�ى مرك�ز الس�رد وه�ذا م�ا ذكرتم�وه ف�ي   –
البطولة  تمنح  حيث  مستغانمي  أحالم  تجربة  عن  ماذا  ولكن  بحوثكم، 

المرأة؟ عوض  سارد  بطل  إلى  ويتحول  لرجل 
لم أعن بمفهوم البطولة المركزية، بل بالرؤية، فبرغم أن الرجل   –
في  المتحكم  هو  ألنه  الفاعل،  هو  لكنه  النسوية  الرواية  في  ظهورا  أقل 
الس�رد،  مس�احة  في  حضورا  األكثر  هن  اإلناث  الس�رد،  حركة  مفاصل 
برغم  السرد  نظام  في  به  المفعول  دور  المرأة  دور  للذكور؛  الفعل  لكن 
الحض�ور المكث�ف له�ن، وبرغ�م ذلك فإن أحالم مس�تغانمي بثالثيتها 
تصفية  فكرة  على  تقوم  وجدتها  فقط،  األولى  بروايتها  وليس  الكاملة، 
س�بيل  على  للرجال  فيه  مبالغ  قتل  فثمة  والرجل،  المرأة  بين  الحس�اب 
الس�ردي ف�ي رواياتها يموج  الرغب�ة، والنظ�ام  الرم�ز والكناي�ة، وربم�ا 
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لكي  كتبا  المرأة  تكتب  الجسدية؛  التصفيات  على  تقوم  فالكتابة  بذلك، 
ال يحص�ل قت�ل للرج�ال ف�ي حي�اة المرأة. وجود الذكور في الروايات 
النسوية ال يعني أن هناك احتفاء بهم، فالكاتبات يصورن الرجال بعيوب 
في  يظهر  وال  الخيانة،  أو  بالعنف،  الهوس  أو  الجنسي،  كالعجز  كثيرة، 
لكي  عيب  فيه  يكون  أن  بد  ال  السوية،  مكتمل  رجل  النسوية  الروايات 

المتكاملة. بصورتها  األنثى  تظهر 
وكيف ترون طرح الروائيات العربيات لقضايا الجسد، والبلوغ،   –
والعذرية، وباقي التابوهات في ضوء رفض المجتمعات العربية التقليدية 

بجرأة؟ المسائل  هذه  مثل  لتناول 
تق�وم الرواي�ة النس�وية عل�ى فك�رة نقض التقالي�د؛ بمعنى أنها   –
تق�وم عل�ى نق�ض الثقاف�ة األبوي�ة التقليدية، واقتراح ثقافة أنثوية، وهي 
ثقاف�ة جدي�دة ل�م يق�ع االعت�راف به�ا بعد بصورة كاملة. ولهذا ترس�م 
الرواي�ة النس�وية عالم�ا ش�به مترن�ح بي�ن رغب�ات أنثوي�ة تقت�رح عالما 
جدي�دا وبي�ن ركائ�ز قوي�ة لعال�م تقليدي متجذر ف�ي الوعي والتاريخ. 
وق�د ظه�ر الجس�د األنث�وي بكافة مس�تلزماته في ه�ذه المنطقة؛ منطقة 
األبوية  الثقافة  تمثلها  التي  والمتماسكة  والمتينة  القامعة  التقليدية  القيم 
الخلفية  هذه  وعلى  رغباته،  ويقترح  حاجته،  الجس�د  يطرح  الذكورية، 
األنثى فتحدث  البلوغ تظهر عند  البل�وغ والعذري�ة، حالة  تط�رح قضي�ة 
أن  يعتقد  األنثى،  لوجود  الحاضن  والمجتمع  لألسرة  فبالنسبة  خلخلة، 
وظائفها  أداء  على  قادرة  أصبحت  فاألنثى  خطرا،  ترس�م  البلوغ  لحظة 
تحت  توضع  أو  تحبس  أن  يجب  لذا  عليها،  الخوف  وينبغي  الجسدية، 
الرقاب�ة، لك�ن م�ن جه�ة أخ�رى، يعتبر الرج�ال أن بلوغ المرأة يجعلها 
األنوثة  من  وتوجس  خوف  هناك  إذن  واالستمتاع.  لالشتهاء،  موضوعا 
التي  بالمجتمعات األبوية  نعنيه  ما  بالضبط  فيه�ا، ه�ذا هو  مقاب�ل رغب�ة 
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تستباح. أن  أيضا  منها  تريد  ولكنها  تحبس،  أن  األنثى  من  تريد 
خ�رق  ف�ي  بعي�دا  ذهب�ن  الروائي�ات  بع�ض  أن  تعتق�دون  أال   –

الجنس؟ تناول  في  االبتذال  درجة  إلى  المحّرمات 
بمنظور  األشياء  على  أحكم  ال  وأنا  أخالقية،  نظر  وجهة  هذه   –
أخالقي، المرأة تصور تجربة وعلينا أن نرصدها، لسنا قضاة في محكمة 
المسموح  الحد  تجاوزت  أو  أخطأت  أنت  للمرأة  لنقول  النسوي  األدب 
أو  حقي  من  ليس  أفعاله،  عن  مسؤول  فالمرء  شأني.  من  ليس  هذا  به، 
حقك أن نقول ألحد أنت تجاوزت أو لم تتجاوز، ومع ذلك فإن بعض 
الكاتبات لجأن من أجل اإلشهار والمخالفة، فظهر الجنس خارج سياق 
الخاصة  الوصفية  األجزاء  اقتطاع  ويمكن  مفتعلة،  ممارسة  فهو  السرد، 
من  كثير  في  لكن  السردية.  البنية  تتأثر  أن  دون  النص  خارج  ورميها  به، 
يعرف  الناقد  األساس�ية.  للفكرة  خادما  ظهر  الجنس�ي  التصوير  حاالت 

التجربة. من  جزءا  يكون  ومتى  زائدا  النص  يكون  متى 
العربي؟ األدب  إلى  النسوي  السرد  يضيفه  أن  يمكن  الذي  ما   –
موضوعاتها،  في  وثرية  للسرد،  ومنّشطة  جديدة،  الظاهرة  هذه   –
وينبغي  أدبي،  بنوع  تكتفي  أن  ألمة  يمكن  وال  العربي،  األدب  وتخصب 
تعب�ر عم�ا تضم�ره م�ن  لك�ي  الظاه�رة  أم�ام ه�ذه  المج�ال  يفس�ح  أن 
موضوعات  أو  بها،  نفكر  ال  موضوعات  أو  عنها،  مسكوت  موضوعات 
نح�ذر منه�ا. ينبغ�ي عل�ى األدب أن ينخ�رط ف�ي مناقش�ة هوية المرأة، 
المجتمعات  المرأة، بال خوف وإال تعفنت  الجن�س، ورؤي�ة  وموض�وع 
الرواية  الممنوعات والمحظ�ورات. وهذه  ن�وع من  الداخ�ل عل�ى  م�ن 
تس�هم ف�ي إض�اءة منطق�ة معتم�ة، وعلين�ا أن نهتم بها من هذه الناحية، 
النشء تعليما س�يئا وتقدم  المرأة وتعلم  أنه�ا تفس�د  ناحي�ة  ولي�س م�ن 

العموم. أمام  القضايا  هذه  فلتطرح  مقبول،  غير  أنموذجا 
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 لم يتراكم تراث سردي في األدب العربي
يمنع احتمال ترّدي الرواية

حوار: طامي ال�سميري(*)

الس�ردية والثقافي�ة مثل  الدراس�ات  ف�ي مح�اورة متخص�ص ف�ي 
تظل  فاألس�ئلة  الس�ؤال،  مأزق  هناك  س�يكون  إبراهيم  عبد الله  الدكتور 
صرف  التي  العربية  الس�ردية  الظاهرة  مالمح  بأهم  اإللمام  عن  قاصرة 
ش�طرا كبي�را م�ن عم�ره بحثا ف�ي تاريخها وأبنيتها ودالالتها. ومع هذا 
حاول�ت أن اقت�رب ف�ي محاورت�ه إل�ى بعض م�ن الوقفات التي تلفت 
التي  العميقة  التأمالت  من  الكثير  فطرح  العربية،  الرواية  لمسيرة  الراصد 
الناقد  رؤى  نرصد  الحوار  هذا  وفي  والباحث.  والناقد  السارد  يحتاجها 
الش�عرية  الظاهرة  تخطت  التي  الس�ردية  الكتابة  تجاه  إبراهيم  عبد الله 

العالم. تمثيل  في  نجحت  ألنها  رأيه  بحسب 
العربية؟ للرواية  الراهن  المشهد  تقرأ  كيف   –

الناق�د تقدي�م أحكام قاطعة بش�أن الظواهر  لي�س ينبغ�ي عل�ى   –
يقومان  يقدم وصفا وتحليال معمقين  أن  ينبغي عليه  إنما  الكبيرة،  األدبية 
الس�ردية  الظاهرة  توس�عت  وقد  األدبية،  الظاهرة  حيثيات  كش�ف  على 
نجحت  ألنها  الشعرية،  الظاهرة  فتخّطت  طموحها،  في  الحديثة  العربية 
لنفسها  الشعرية  الظاهرة  انتبذت  فيما  فيه،  الذي ظهرت  العالم  في تمثيل 
معمعة  في  العميق  االنخراط  وليس  االستش�راف،  وربما  التأمل،  موقع 

العربي. للمجتمع  والسياسية  واالجتماعية  الدينية  المشكالت 

السعودية. العربية  المملكة  الرياض،  جريدة   (*)
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وكل نظ�رة نقدي�ة فاحص�ة له�ذه الظاه�رة س�وف تتخطى القضية 
الزائفة التي طرحها النقد، وهي ثنائية المضامين واألشكال الفنية، فتلك 
في  الضدية  الثنائيات  س�يادة  بس�بب  تداولها  جرى  فاس�دة  نقدية  مقولة 
النقد خالل القرن العشرين، وفي ضوئها حدث تمزيق لمفهوم الخطاب 
والجزر،  المّد  من  حاال  تعيش  العربية  فالرواية  هذه،  والحال  السردي، 
من  كثير  في  مّدها  ونرى  فيها،  الترّدي  يمنع  س�ردي  تراث  يتراكم  ولم 
غاية  على  اجتماعية  ظواهر  لتمثيل  الرواية  دفعت  التي  الفردية  الجهود 
م�ن األهمي�ة، ولكنن�ا ن�رى أيض�ا جزرها في س�يل م�ن نصوص رديئة 
اللغة،  وفي  الس�ردي،  التركيب  في  ش�رعيتها  تكتس�ب  أن  دون  تتزاحم 
باختالقه،  تقوم  الذي  االفتراضي  للعالم  التمثيل  قوة  وفي  الخيال،  وفي 
الكتابة  المعايير األساس�ية في  إل�ى نص�وص هزيل�ة تفتقر إلى  فتتح�ول 
فيها معايير رفيعة  تتوفر  المّد  الممثل�ة لحالة  النص�وص  األدبي�ة، ولك�ن 
ف�ي الكتاب�ة، وف�ي طريق�ة المعالجة الس�ردية، وفي بناء العناصر الفنية، 
الكتابة  ش�روط  كافة  مراعاة  وفي  اللغة،  وفي  الس�ردي،  التحبيك  وفي 
المس�ؤولة، وه�ذه األعم�ال ه�ي التي س�وف تندرج ف�ي تاريخ األدب 
نفوذ  يفيدها  ولن  التاريخ،  ذلك  خارج  ُتدفع  فسوف  سواها  أما  القومي، 
وتوّددهم  تقّربهم،  أو  الش�خصية،  عالقاتهم  أو  ثرواتهم،  أو  أصحابها، 

الثمن. مدفوع  الدعائي  لإلعالم 
تجاوزت  نصوصا  أقصد  متعالية،  نصوص  قّدموا  روائيون  هناك   –
لحس�ن  "دابادا"  الحكاي�ة التقليدي�ة. وكنم�وذج عل�ى ذل�ك أذكر رواية 
هل  القراءة،  مس�توى  على  إش�كاالت  تثير  الروايات  هذه  مثل  مطلك. 
الق�ارئ أم أنها في  التج�ارب صداه�ا ل�دى  يمك�ن أن تج�د مث�ل ه�ذه 
يتباهى  وقد  مؤلفها  بها  يستّلذ  إبداعية  تجارب  من  أكثر  ليست  تصورك 

الناقد؟ بها 
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فيم�ا يخ�ص الكتاب�ة الس�ردية ينبغ�ي التفري�ق بي�ن مس�تويين،   –
مس�توى كتاب�ة ج�ادة تقت�رح تقني�ات كف�ؤة للتعبير عم�ل تريد، بما في 
التجريب  يّدعي  ومستوى  رفيعة.  ولغة  جديدة،  سردية  أبنية  اعتماد  ذلك 
التمثيلية، وهذا  لكنه ال ينهض على وعي بالكتابة، وشروطها، ووظيفتها 
أراني  الحديثة، وال  العربي�ة  الروائية  الكتاب�ة  المس�تويان موج�ودان ف�ي 
يمكن  األول  المستوى  ضمن  تندرج  التي  األعمال  بأن  القول  أوافقك 
أن توصف بالنصوص المتعالية، ففي السرد ال يوجد مرجع تتعالى عليه 
التعبير عن  كتابة عاجزة عن  أمام ظاهرة أخرى، وهي  إنما نحن  الكتابة، 
قارئها  على  فتحتال  والعجز،  وااللتواء  الغموض  في  فتسقط  مقاصدها 
على  بأس�لوبها  تتفتح  وكتابة  والغرابة،  والمغايرة،  التجريب،  بادعاءات 
كاف�ة احتم�االت التعبي�ر، ف�ال تص�اب بالعجز، ولكنن�ي أوافقك الرأي 
وقد  للكتابة،  المغلقة  األبواب  فتحوا  أنهم  يتوهمون  الكتاب  بعض  بأن 
النق�د في ذلك، ولكنها محض ادعاءات وأوهام  يجاريه�م بع�ض كتب�ة 
ال تصم�د أم�ام أي�ة ق�راءة تحليلي�ة لتل�ك النصوص، وأس�باب االلتواء 
بش�روط  الكاتب  ف�ي مقدمته�ا ع�دم وع�ي  كثي�رة، ولك�ن  والغم�وض 
الكتابة، وعدم فهم وظيفتها، والغموض يختلف عن التكثيف، والترميز، 
والتلميح، فتلك من المزايا التي تحتاج إليها الكتابة السردية ألنها إبحار 
الوقائع والحقائق، فكل  تقرير  ي�راد منها  ف�ي منطق�ة االحتم�االت. وال 
كتابة  من  ذلك  يخالف  ما  وكل  س�ردية.  بهوية  تبنى  وحقائقها  وقائعها 

ما. يوم  في  األدب  تاريخ  خارج  نفسه  سيجد 
النسوية  الرواية  عن  النقدية  الدراسات  بأن  تقول  مّرة،  سمعتك،   –
زاوية  أي  من  ومتشابه.  مكّرر  منها  يكتب  فما  حقيقية،  إضافة  تقّدم  لم 
رؤية  العربي  الناقد  يقدم  حتى  تصورك  في  النسوية  للرواية  النظر  يجب 

عنها؟ مبتكرة 
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النسوية  الحركة  أفرزتها  التي  المعالم  أحد  النسوي  النقد  يعد   –
حول جسد المرأة، وهويتها األنثوية، وموقعها االجتماعي، وهدفه تأكيد 
هوية األدب النسوي باعتباره تمثيال لعالم المرأة، وهي خصوصية تستمدُّ 
لها،  الثقافي  التنميط  ومن  للمرأة،  اإلنس�اني  النوع  طبيعة  من  ش�رعيتها 
العالم  ثقافية ونفسية مع  تنتظم في عالقات  ومن طبيعة جسدها؛ فالمرأة 
هامشي  مكّون  إلى  اختزلت  فقد  أخرى،  جهة  من  ذاتها  ومع  جهة  من 
ديني  لتنازع  موضوعا  جس�دها  وصار  اإلنس�انية،  الفاعلية  مركز  خارج 
استكش�اف  إلى  النس�وي  النقد  ويتطلع  وثقافي.  واقتصادي  واجتماعي 
جس�ديا،  المرأة  عالم  تمثيل  في  النس�وي  الس�رد  بها  يقوم  التي  الكيفية 
وثقافي�ا، ونفس�يا، وتأكي�د الخصوصي�ات الدقيقة للمرأة ولألدب الذي 
أم  لذاتها  برؤيتها  يتصل  داخليا  عالما  أكان  سواء  عالمها،  بتمثيل  يقوم 

للعالم. بمنظورها  مرتبطا  خارجيا  عالما  كان 
وف�ي جمي�ع األح�وال ينبغ�ي إفراغ ُش�َحن الغل�واء األيديولوجية 
تثبيتها،  النسوي  النقد  اتجاهات  بعض  تحاول  إذ  األنثوي،  الجسد  حول 
فلكي  الذكورة،  التمرك�ز حول  أس�باب  وتأكيده�ا، وتحليل  وتأصيله�ا، 
اإلفادة  فينبغي  النسوي،  األدب  طبيعة  كشف  على  قادر  نقد  على  نتوفر 
رؤية  واعتماد  والتأويلي،  والس�يميائي،  اللس�اني،  التحليل  معطيات  من 
ألدب  والداللية  والبنائية،  األسلوبية،  األنظمة  تحليل  إلى  تهدف  نقدية 
المخاصمة،  على  يقوم  آخر  ميدان  إلى  النقد  قضية  نقل  وعدم  المرأة، 
والمنازع�ة، والمس�اجلة بي�ن الم�رأة والرج�ل، ث�ّم وه�ذا ه�و المه�م، 
توفي�ر أرضي�ة مالئم�ة ألن تتراج�ع النظ�رة اإلقصائي�ة للمرأة، وإش�اعة 
إلى  التغليب. وليس اس�تنادا  ب�دل  الش�راكة  فيه�ا مفاهي�م  لغ�ة تتح�اور 
السردية  الظاهرة  بأن  االعتراف  وينبغي  واالختزال.  والمصادرة  اإلكراه 
النس�وية جدي�دة ف�ي األدب العرب�ي، وه�ذا يقتضي معالجة جديدة لها 
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إنما  التقليدي  النقد  شروط  ضمن  استيعابها  الصحيح  من  فليس  أيضا، 
الدراس�ات  من  يس�تفيد  النقدية  المعالجة  من  جديدا  ضربا  تقترح  هي 

واالجتماعية. والنفسية  الثقافية 
العربي�ات أج�د أن رؤيتهن تكاد تكون  اق�رأ للروائي�ات  حينم�ا   –
متشابهة وأن صورة الرجل في نصوصهن الروائية صورة منمطة. كذلك، 
ف�إن تقدي�م نماذجه�ن النس�ائية تأت�ي م�ن خالل صياغ�ة حالة مظلومية 
الهم  تقديم  في  تتس�اوى  والمصرية  والعراقية  اللبنانية  فالروائية  مكررة، 
ألم  سؤالك:  إلى  يقودني  التصور  وهذا  الخليجية،  الروائية  مع  النسائي 
تقديم  في  دورا  العربية  الدول  بين  والحياتية  االجتماعية  الفوارق  تلعب 

العربيات؟ الروائيات  بين  مغايرة  نسائية  كتابة 
ذلك  ويعود  عام،  بش�كل  عليه  أوافقك  صائب،  اس�تنتاج  هذا   –
التي  المش�اكل  في  جوهرية  اختالفات  وجود  عدم  أولهما  أمرين،  إلى 
المش�كلة  العربي�ة، فاالخت�الف إن وج�د هو في درجة  الم�رأة  تعيش�ها 
باألنوثة إال بوصفها  ولي�س ف�ي نوعه�ا، وف�ي مقدمتها عدم االعت�راف 
النسوية،  التطلعات  وكبح  الذكورية،  األبوية  وهيمنة  لإلغراء،  موضوعا 
أو  اجتماعية  بدواع  إعاقتها  أو  العام،  الفعل  ميدان  عن  المرأة  وحجب 
مشتركات  فهذه  المجتمع،  في  للمرأة  النمطي  الدور  عن  ناهيك  دينية، 
العربية، وبما أن كثيرا منها وجد طريقه  المرأة  عام�ة تخي�م عل�ى عال�م 
الموضوعات  في  تماثل  ظهور  الحصيلة  فكانت  النس�وية،  الرواية  إلى 
لكثي�ر م�ن نص�وص الرواي�ات، أم�ا األمر الثاني، وه�و مرتبط باألول، 
األنثوية  بالهوية  الكاتبات  من  كثير  لدى  النقدي  الوعي  غياب  إلى  فيعود 
هذا  وغياب  اإلنس�اني،  التاريخ  عبر  فاعلة  هوية  وهي  للمرأة،  األصيلة 
متشابهة. لمشكالت  متشابهة  معالجات  يقدمن  منهن  كثيرا  جعل  الوعي 

النس�وية العربي�ة ه�و درج�ة واضح�ة من  الرواي�ة  إلي�ه  م�ا تفتق�ر 
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نهاية  في  فالكتابة  المرأة،  ولذات  للعالم  العميقة  األنثوية  الرؤية  غياب 
وأحزان،  ورغبات،  وشكاوى،  وتوجعات،  استطرادات،  ليس  المطاف 
ألولي  تقّدم  تظّلم  مدونة  ليس  بالقطع  وهي  واستيهامات،  وإحباطات، 
ذلك،  كل  عن  يترّفع  المرأة  لعالم  مرّكب  خطابي  صوغ  هي  إنما  األمر، 
التكرار  يتعاظم  ولهذا  غائبا،  يكون  يكاد  النسوية  بالكتابة  الوعي  وهذا 
كاتبات  يتناوب عليه�ا  ب�إزاء مدون�ة س�ردية واح�دة  والتماث�ل، وكأنن�ا 
بالرؤية  فكيف  الس�ليمة،  الكتابة  ش�روط  على  يتوفرن  لم  منهن  كثيرات 

لها!! الحاضن  وللعالم  األنوثة،  لمفهوم  األصيلة 
ف�ي زم�ن بعي�د كان للرواي�ة الطليعي�ة حضورها البراق، وذلك   –
منشورا  تقدم  التي  الرواية  ألنها  بل  فنيا  النص  جودة  في  يكمن  ال  البريق 
المأخوذ  الناقد  المؤل�ف والقارئ وكذلك  يت�كاذب ف�ي تعاطيه  سياس�يا 
بالحال�ة الطليعي�ة. كي�ف تق�رأ اآلن – برؤيت�ك النقدي�ة – حال�ة الرواية 

عربيا؟ الطليعية 
– لق�د وّل�ى الوق�ت ال�ذي كان ينظ�ر في�ه ل�ألدب بوصفه مدونة 
انحسر، وظهر  الذي  األيدلوجي  النقد  فتلك من فروض  سياسية دعائية، 
النقد المنبثق من سياق أدبية النصوص، وأوافقك الرأي أيضا هذه المرة 
ب�أن تاري�خ األدب العرب�ي الحدي�ث ش�هد مناظرات في العراق ومصر 
من  المترش�حة  لأليدلوجيا  هي  هل  القيمة،  مفهوم  حول  الش�ام  وبالد 
النص�وص األدبي�ة، أم للجمالي�ات الكامن�ة فيها؟ لكن ذلك النس�ق من 
صورته  وتوارت  العش�رين،  القرن  س�بعينيات  في  انهار  النقدي  التصور 
وصار  المرة،  هذه  بالمحاكاة  يتصل  آخر  شكال  اتخذ  أنه  على  القديمة، 
الرواية  محاكاة  منها  مستعارة،  سردية  تجارب  يحاكون  الكتاب  من  كثير 
والواقعية  الالتينية،  أميركا  في  الس�حرية  والواقعية  الجديدة،  الفرنس�ية 
الفنطازي�ا، ورواية  الق�ذرة ف�ي أمي�ركا الش�مالية، ناهي�ك ع�ن مح�اكاة 
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الفضائ�ح، وغي�ر ذل�ك، فالكات�ب العرب�ي بحاجة ماس�ة ألن ينتقل من 
الهضم  مرحلة  إلى  العالمية  السردية  بالتجارب  الصبيانية  الدهشة  مرحلة 
والتمث�ل واالبت�كار. الطليعي�ة تتع�ارض م�ع المحاكاة والتأثر الس�لبي، 

االبتكار. مع  وتظهر 
هن�اك م�ن ي�رى أن حش�د الروائ�ي العرب�ي للموروث في نصه   –
الغربي  القارئ  الروائ�ي م�ا ه�و إال حال�ة فلكلورية يتس�ّول بها إعجاب 
زمنه  من  يهرب  الروائي  بأن  يرى  من  وهناك  الش�رق،  بس�حر  المفتون 
هذه  إلى  تنظر  كيف  الروائية.  الصياغة  تلك  إلى  المعاش�ة  لحظته  ومن 

المسألة؟
بهدف  العربي  الروائي  يكتب  أن  لي،  بالنس�بة  المس�تبعد،  من   –
اس�ترضاء الق�ارئ الغرب�ي، فه�ذه فرضي�ة متهافتة م�ن عدة نواح، أولها 
كما  اآلن،  إلى  الغربي  القارئ  حساب  في  تندرج  لم  العربية  الرواية  أن 
اليابانية، ولهذا  الالتيني�ة، والرواية  أميركا  حص�ل ذل�ك مث�ال م�ع رواية 
م�ن التمّح�ل الق�ول ب�أن الروائ�ي العرب�ي يكت�ب ما ينتظ�ر منه القارئ 
العرب  الكتاب  بعض  أن  هو  الظاهرة،  لهذه  الصحيح  والتفسير  الغربي، 
رأت  التي  االستش�راقية  الثقافة  لش�روط  وعي  وال  بوعي  يس�تجيبون  قد 
األبوية  أو  الش�بق  أو  التش�دد  أو  التعصب  على  يعوم  عالما  الش�رق  في 
فرضي�ات  م�ن  جميعه�ا  فه�ذه  البدائي�ة،  والميثيولوجي�ات  المتش�ددة، 
ومع  غربية،  مواصفات  حسب  الشرق  أنتج  الذي  االستشراقي  الخطاب 
من  ليس  لكن  الشرق،  في  موجودة  المذكورة  المكونات  من  كثيرا  أن 
تاريخه  من  الش�رق  وتجريد  س�واها،  ما  واس�تبعاد  تضخيمها،  الصحيح 

والخرافة. للسحر  موئال  وجعله  والمادي،  الروحي 
للرؤية االستشراقية،  استجابوا  الكتاب  قليال جدا من  أن  وتفسيري 
ورأوا الش�رق بعي�ون غربي�ة، فقاده�م ذل�ك إلى الكتاب�ة عّما رّكز عليه 
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االستشراق، وأدرجه في أفق انتظاره، ولكن هذا ال يخفي ظاهرة مرضية 
الثمن  لدفع  االستعداد  وهي  العربية،  األدبية  األوساط  في  تترعرع  بدأت 
الترجمة  أن  وهم  تحت  األجنبية  اللغات  إلى  النصوص  ترجمة  أجل  من 

النصوص. لتلك  األدبية  للقيمة  مشروعية  تعطي 
بأن  تشعر  وهل  محفوظ؟  نجيب  بعد  العربية  الرواية  ترى  كيف   –

المحفوظية؟ الروائية  الحالة  سقف  تجاوز  العربي  الروائي 
ينبغ�ي اإلق�رار بأن�ه ق�د اختل�ف نقدي�ا حول التجربة الس�ردية   –
المدّشن  كثيرون  يراه  ففيما  حولها،  اآلراء  وتضاربت  محفوظ،  لنجيب 
السّد  آخرون  يراه  الحديث،  العربي  األدب  في  الرواية  لشرعية  الحقيقي 
الذي حال طويال دون تجديدها في العقود األخيرة، ودون شيوع األبنية 
الس�ردية واألس�لوبية الجدي�دة فيه�ا، وطالم�ا ُنظ�ر إل�ى الرواية العربية 
بابت�ذال ودونّي�ة قبل�ه، فيم�ا تب�ّوأت بعده مكان�ة كبيرة إلى درجة ذهب 
الحديث، ولمحفوظ  العصر  العرب في  أنها ديوان  إلى  النقاد  فيها معظم 

الشرعية. تلك  انتزاع  في  األول  الدور 
أنه ش�ّيد  لتجرب�ة محفوظ كما أرى في  الحقيقي�ة  القيم�ة  وتكم�ن 
للش�خصيات  الفردية  النوازع  بس�بب  فيه  االنهيار  يتفاقم  س�رديا  فضاء 
وتتخّب�ط  الس�ائدة،  األبوي�ة  القي�م  منظوم�ة  خ�ارج  أدوار  ع�ن  الباحث�ة 
األبوي،  النظام  هيمنة  عن  بنفسها  نأت  كلما  اختياراتها  في  الشخصيات 
تنميط  على  يقوم  السردي  فالتمثيل  مأساوية،  نهايات  تنتهي  أن  ويغلب 
من  سلس�لة  الختراق  تس�عى  حينما  تنفلت  والش�خصيات  جاهز،  قيمي 
ضحية  فتقع  الس�ائدة،  والعادات  والطبقة،  كاألس�رة،  المهيمنة،  األنظمة 
أخط�اء قيمي�ة، وال يت�رّدد محف�وظ ف�ي دفعه�ا إلى مصائ�ر تعادل تلك 
األخط�اء، فتصب�ح موضوع�ا لعق�اب عام يتجّس�د في ف�رد. وكّل تطّلع 

صارم. بعقاب  ُيكافأ  فردي، 
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بجاهزية  محكوم  محفوظ  روايات  في  السردي  العالم  بأن  وأرى 
غي�ر  أو  المباش�ر  بش�كلها  األبوي�ة  الس�يطرة  لهيمن�ة  خاضع�ة  أخالقي�ة 
الخاصة،  مزاياها  من  ليس  استقامتها،  تكتسب  والشخصيات  المباشر، 
إنم�ا م�ن مق�دار امتثاله�ا للقي�م األبوي�ة، وال يجوز إن�كار أن كثيرا من 
الروائية العربية قد تخطت تجربة محفوظ في توظيف تقنيات  النصوص 
الشرعية  دون  بعضها  زال  ما  ولكن  السردي،  التمثيل  ثراء  وفي  السرد، 
اإلعالمية  والهالة  تجربته،  ضخامة  بس�بب  أعماله  انتزعتها  التي  األدبية 
التجربة  هذه  تتوارى  أن  بد  ال  أنه  على  نوبل،  جائزة  نال  أن  بعد  حوله 
إل�ى ال�وراء وتصب�ح ممثل�ة لحقب�ة من حقب الس�رد العربي الحديث، 
وداعم�ة له�ا، ومع�ززة لتاريخه�ا، وينفتح الس�رد على تجارب جديدة، 

األدبية. األشكال  تطور  منطق  هو  فهذا 
المرأة  بجس�د  االحتفاء  جعلت  أنك  العرب  النقاد  بعض  رأى   –
النقدي حول  بأن طوافك  استنتجوا  ثم  النسوية،  الرواية  أساسا من أسس 
بآخر.  أو  بشكل  النسوية  الرواية  لَِذْكَوَرِة  محاولة  إال  هو  ما  القيمة  هذه 

المرأة؟ رواية  في  للنسوية  رؤيتك  من  الموقف  هذا  تقرأ  كيف 
الذي  للمنظور  تبعا  النسوية  الرواية  حول  النقدية  الرؤى  تتنوع   –
أجد  وال  السردية،  النصوص  تحليل  في  به  ويستعين  الناقد،  عنه  يصدر 
واالجتماعية  الثقافية  المرجعيات  الحسبان  في  يأخذ  ال  لنقد  كبيرة  قيمة 
الثقافة  في  األنثوي  الجس�د  موقع  ذلك  ومن  الظاهرة،  لهذه  والنفس�ية 
شرعية.  وغير  شرعية  كثيرة،  بذرائع  حوله  والتنازع  واإلسالمية،  العربية 
األنثوي،  الجس�د  تقريظ  على  النس�وي  األدب  فرضية  تنهض  ما  وغالبا 
وتمجي�ده، واالحتف�اء ب�ه، واالنف�كاء علي�ه لذة واس�تمتاعا، أو كش�ف 
تحوالت�ه ف�ي ظ�ل ثقاف�ة قامع�ة لحريته، أو منتقص�ة لها. ومن الصعب 
الرواية، فبي�ن التمجيد،  تحدي�د إط�ار ناظ�م لص�ور الجس�د ف�ي تل�ك 
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واالنته�اك، تن�درج سلس�لة متداخل�ة م�ن الص�ور المتنّوعة التي تجعل 
متعدّدة. بكيفيات  سرديا  تمثيله  يقع  خصبا  موضوعا  منه 
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