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ا�سطيف  النبي  عبد  • د. 

عادل      اأبو  • حممد 

يف ندب املمار�سات النقدية

تندب  كثرية  اأ�سوات  الأيــام  هذه  تتعاىل 
القطر  يف  النقدية  للحركة  املزرية  احلالة 
الندب  هــذا  يقت�سر  �ل  ال�سوري.  العربي 
ال�سفحات  ميالأ  الــذي  ال�سحفي  النقد  على 
��سحيفة  اليومية،  ال�سحف  يف  »النقدية« 
اإىل  يخ�سع  ل  �الــذي  الأ�سبوعية،  الحتــاد 
بل  القارئ،  اإىل  دفعه  قبل  عقالنية  معايري  اأية 
يبد�  ل  ــذي  ال الأكــادميــي  النقد  كذلك  ي�سمل 
لالآخر،  تابع  �سدى  غري  الأ�سوات  هذه  لأ�سحاب 
اأفكار  من  منتجيه  �سمع  اإىل  يتناهى  ما  ــردد  ي
اإىل  �ي�سعى  اأجنبية،  �ثقافات  اآداب  عن  �سادرة 

تطبيقه على الن�سو�ص الأدبية العربية.
�الواقع اأن هذه الأ�سوات على بع�ص من �سواب 
الن�سر«،  »حم�سوبيات  بـــ  الأمـــر  يت�سل  عندما 
الأدبــيــة،  �الأعــمــال  الأ�سماء  تعومي  ��سبكات 

اأدبية  فــوق  �مقا�سد  �اأهـــداف  بغايات  املحفوزة 
.Extra-Literary

النقد  يعانيه  عما  تك�سف  التي  الأكادميية  الأعمال  بع�ص  عن  حديثها  عند  كذلك  حمقة  �هي 
الأكادميي من انت�سار ظاهرة الن�سخ �امل�سخ للنتاج النقدي الغربي من جهة، �للمنَجز النقدي العربي 
احلديث ال�سادر عن عالقة ع�سوية حميمة مع الن�سو�ص الأدبية العربية القدمية �احلديثة من 

جهة اأخرى.
غري اأن التعميم ي�سكل »عقب اأخيل« يف ندب هذه الأ�سوات، �الذي يبد� اأنه ناجم عن خوفها من اأن 
تقدم اأمثلة ملمو�سة عما ت�سري اإليه، �تكتفي باأن تد�ر حول احلمى د�ن اأن ترتع فيه، نظرًا ملا ي�سود 
املمار�سات النقدية العربية احلديثة من متاٍه غري مقبول بن عمل املنقود، �بن �سخ�سه، �هو ما حّذر 
منه منذ اأكرث من قرن ميخائيل نعيمة يف كتاب الغربال، �حذره منه نقاد كثري�ن اآخر�ن مذكرين 
ــي  الأدب العمل  اإىل  ين�سرف  اأن  ينبغي  النقد  ــاأن  ب
�النقدي، �لي�ص اإىل �ساحبه. ذلك اأن هذا العمل هو 
ما يرتقي ب�ساحبه اأ� يخف�سه، �الأديب �الناقد مبا 
�علينا  نقدي،  عمل  ا�  اأدبي  عمل  من  اإنتاجه  ميلكان 
هذا  على  اهتمامنا  نق�سر  اأن  لعمليهما  مقاربتنا  عند 

العمل، من د�ن امل�سا�ص ب�سخ�ص �ساحبه.
�لكن هذه الأ�سوات ل تكتفي بالتعميم بل تتجاهل 
�اأن  اجتماعية،  موؤ�س�سة  ــي  الأدب النقد  اأن  حقيقة 
�سمن  ن�ساطه  ــص  ــار� �مي جمتمع،  يف  ع�سو  منتجه 
ــة، �اجلــامــعــيــة، �الــثــقــافــيــة،  ــوي ــرب مــوؤ�ــســ�ــســاتــه ال
تتحمل  املوؤ�س�سات  هذه  اأن  هذا  �معنى  �الإعالمية؛ 
الق�سط الأكرب من م�سوؤ�لية انحدار املمار�سة النقدية 

يف القطر اإىل هذا الدرك امل�سن.
�لعل ال�سوؤال الذي يطرح نف�سه بقوة يف هذا املقام 
هو ما الذي تفعله هذه املوؤ�س�سات للنهو�ص مبمار�سات النقد الأدبي؟ �ما الذي تقدمه لت�سجيع الإنتاج 

النقدي القائم على التفكري املنظم يف الأدب �ق�ساياه �م�سائله �خمتلف �سوؤ�نه؟
�ال�سكوى  بالندب  تكتفي  اأنها  �هي  الأ�سوات  هذه  باأ�سحاب  تت�سل  مهمة  مالحظة  اأخريًا  �ثمة 
�الرثاء، من د�ن اأن تفكر يف تقدمي الأمنوذج البديل الذي نفتقده. اإنها ت�سري اإىل ما ل تر�سى عنه 
اإىل حتديد  الإ�سارة  اأن تخطو يف نقدها خطوة تتجا�ز هذه  اأن عليها  نقد، �تغفل عن حقيقة  من 
تذى، ي�ستطيع القارئ اأن يقارن بينها �بن  ما ير�سيها يف املمار�سات النقدية، �اإىل تقدمي مناذج حتحُ
التقدير  من  حقه  حق  ذي  لكل  يعطي  اأن  ي�ستطيع  َثم  �من  غثه،  من  النقد  �سمن  �يتبن  ين�سر،  ما 

�الهتمام �الإقبال على ما ين�سره.
�احلقيقة اأن احلديث عن املمار�سات النقدية الراهنة يف القطر العربي ال�سوري حديث ذ� �سجون، 
اأ�  ند�ة،  اإىل  اأطول، بل رمبا كان بحاجة  اإىل �قفة  �لعله يحتاج  ف�سيح،  مت�سع  فيه  القول  �جمال 
�ر�سة عمل، اأ� عدد خا�ص من املجالت املعنية بالنقد اأ� حتى موؤمتر يخرج بت�سخي�ص �سحيح ِلعَلِله، 
�ير�سم طرقًا �سليمة ت�ساعده على التخل�ص منها، بتقدمي الد�اء الناجع لأد�اء قد تبد� مزمنة يف 
ظاهرها، �لكنها قابلة لل�سفاء اإذا ما �سحت النية �تعززت بالعزمية ال�سادقة �ا�ستقام العمل، فقل 

اعملوا.

الريموك ...بال �سند 
وغاب من حتدث با�سم 

ال�سعب ؟

ال�سمود  �سور  لراأينا  للمخيم  الن�سايل  امل�سهد  نعيد  اأن  لنا  قدر  لو     
�املقا�مة �العنفوان �العزة �الكرامة ... �لكننا اليوم نرى املخيم �قد 
تخلت عنه من اأ�سمت نف�سها بالزعامات �ممثلي ال�سعب �اأع�ساء املجال�ص 
الوطنية �مل يبق فيه غري النا�ص الطيبن الأ�فياء �ال�سهداء الذين كانوا 
يحلمون يوما اأن ياأخذ حمرر� فل�سطن عظام �سهداء الثورة ليدفنوها يف 

فل�سطن لريتاحوا هناك بعد هذا الغياب �ال�سقاء �املعاناة ...
 هــنــاك بــالــقــرب مــن جامع 
هده  �قد  يجل�ص  كان  الو�سيم 
مل  الأيــام  عليه  �ق�ست  التعب 
تذكرت  لكنني  ا�سمه  اأتــذكــر 
�جــهــه يـــوم كـــان يــقــاتــل يف 
اجلــنــوب �يـــدافـــع بــكــل قــوة 
�املقا�مة  ال�سعب  عن  �اقتدار 
اأ� حتى  ... هو الآن بال �سند  
زمانا  يحاكي  �حـــده   .. ــد  �ل
على  يــده  �ي�سع   ... له  لي�ص 
ــا رفــيــق اأيــن  راأ�ــســه �يــقــول ي
��عـــودًا  خطبًا  اأ�سبعونا  مــن 
يــاأتــون  ملـــاذا ل   ... �مــواقــَف 
جرى  مــاذا  �ي�ساألون  هنا  اإىل 
�اختفى  �ساع  �كيف  للمخيم 
ـــاأل  ـــس اأ� ــت  ــن ك  .... ــم  ــي ــخ امل
كانوا  املرافقن  هــوؤلء  نف�سي 

ينظر�ن بغ�سب �عيونهم جتاهنا �كاأننا نحن من ي�سكل خطرا على الزعامات 
الرايات  �متيل  �الهتافات  الت�سفيق  ي�سمعوا  اأن  بعد  ين�سرفون  ثم  املارقة  
�ينتهي امل�سهد بدفع املواطنن من قبل املرافقن الذين يحمون الزعماء من 
الأخطار �كاأنهم يف �ساحات الوغى ... ممن يخافون  ل اأحد يعرف ؟... هل 
�هم  هنا...  من  مر�ا  القادة  هوؤلء  لأن   اأم  النتباه  لإثــارة  م�سرحيات  هي  
يراك�سون م�سرعن.... اأما املواطن، �املنا�سل فهما ال�سامدان �هما املبتليان، 

بهم �باأمثالهم ...
    اأم حممد  مت�سك اأطفالها بيديها... �ترّدد يا لطيف، يا لطيف ... �تنظر 
�كاأنه  ب�سوت،  �ت�ساألني   ... �تتوقف  مت�سي،  �ي�سارًا،  ،ميينًا،  �اأمامها  خلفها، 
يف ال�سحراء اأ� يف مكان بعيد .. يف �سيارة” توديني على خميم البدا�ي”... 
تنظر يف ال�سارع ل ترى غري من يرك�ص هنا، �هناك، توا�سل م�سوارها م�سيًا 
تاركة  باكية،  حزينة،  �مت�سي  حمله،  لها  تي�ّسر  ما  حاملًة  الأقـــدام  على 
مكانها الذي توّد اأن تاأخذه معها، لو ا�ستطاعت، �لكنها مل ترك �سورة ز�جها 
التي ل متحى  الّنعي  الأغرا�ص، �كلمات  �ا�سحًة بن  ال�سورة  كانت  ال�سهيد، 
من الذاكرة بعد .... ل تريد اإل اأن حتمل معها اأغلى، �اأعّز ما عرفت �سورة 
....لعلها  باحلياة  تنب�ص  زالت  �ما  م�ست،  ذكريات  بقايا  من  �بع�ص  لل�سهيد، 

حتاكي ما م�سى، �ت�ساأله اأّي حال ��سلنا اليه ؟...

اليوم نرى املخيم �قد 
تخلت عنه من اأ�سمت 

نف�سها بالزعامات �ممثلي 
ال�سعب �اأع�ساء املجال�ص 

الوطنية

ما الذي تقدمه لت�سجيع 
الإنتاج النقدي القائم 
على التفكري املنظم يف 

الأدب �ق�ساياه �م�سائله 
�خمتلف �سوؤ�نه؟

ميخائيل نعيمة


