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يف ندب املمار�سات النقدية

• د .عبد النبي ا�صطيف
تتعاىل هذه الأي��ام �أ�صوات كثرية تندب
احلالة املزرية للحركة النقدية يف القطر
العربي ال�سوري .وال يقت�صر ه��ذا الندب
على النقد ال�صحفي ال��ذي ميلأ ال�صفحات
«النقدية» يف ال�صحف اليومية ،و�صحيفة
االحت��اد الأ�سبوعية ،وال��ذي ال يخ�ضع �إىل
�أية معايري عقالنية قبل دفعه �إىل القارئ ،بل
ي�شمل كذلك النقد الأك��ادمي��ي ال��ذي ال يبدو
لأ�صحاب هذه الأ�صوات غري �صدى تابع للآخر،
ي��ردد ما يتناهى �إىل �سمع منتجيه من �أفكار
�صادرة عن �آداب وثقافات �أجنبية ،وي�سعى �إىل
تطبيقه على الن�صو�ص الأدبية العربية.
والواقع �أن هذه الأ�صوات على بع�ض من �صواب
عندما يت�صل الأم���ر ب��ـ «حم�سوبيات الن�شر»،
و�شبكات تعومي الأ�سماء والأع��م��ال الأدب��ي��ة،
ميخائيل نعيمة
املحفوزة بغايات و�أه���داف ومقا�صد ف��وق �أدبية
.Extra-Literary
وهي حمقة كذلك عند حديثها عن بع�ض الأعمال الأكادميية التي تك�شف عما يعانيه النقد
وللمنجز النقدي العربي
الأكادميي من انت�شار ظاهرة الن�سخ وامل�سخ للنتاج النقدي الغربي من جهة،
َ
احلديث ال�صادر عن عالقة ع�ضوية حميمة مع الن�صو�ص الأدبية العربية القدمية واحلديثة من
جهة �أخرى.
غري �أن التعميم ي�شكل «عقب �أخيل» يف ندب هذه الأ�صوات ،والذي يبدو �أنه ناجم عن خوفها من �أن
تقدم �أمثلة ملمو�سة عما ت�شري �إليه ،وتكتفي ب�أن تدور حول احلمى دون �أن ترتع فيه ،نظر ًا ملا ي�سود
املمار�سات النقدية العربية احلديثة من متا ٍه غري مقبول بني عمل املنقود ،وبني �شخ�صه ،وهو ما ّ
حذر
منه منذ �أكرث من قرن ميخائيل نعيمة يف كتاب الغربال ،وحذره منه نقاد كثريون �آخرون مذكرين
ب���أن النقد ينبغي �أن ين�صرف �إىل العمل الأدب��ي
والنقدي ،ولي�س �إىل �صاحبه .ذلك �أن هذا العمل هو
ما يرتقي ب�صاحبه �أو يخف�ضه ،والأديب والناقد مبا
ميلكان �إنتاجه من عمل �أدبي او عمل نقدي ،وعلينا
ما الذي تقدمه لت�شجيع
عند مقاربتنا لعمليهما �أن نق�صر اهتمامنا على هذا
الإنتاج النقدي القائم
العمل ،من دون امل�سا�س ب�شخ�ص �صاحبه.
ولكن هذه الأ�صوات ال تكتفي بالتعميم بل تتجاهل
على التفكري املنظم يف
حقيقة �أن النقد الأدب��ي م�ؤ�س�سة اجتماعية ،و�أن
الأدب وق�ضاياه وم�سائله منتجه ع�ضو يف جمتمع ،ومي��ار���س ن�شاطه �ضمن
م���ؤ���س�����س��ات��ه ال�ترب��وي��ة ،واجل��ام��ع��ي��ة ،وال��ث��ق��اف��ي��ة،
وخمتلف �ش�ؤونه؟
والإعالمية؛ ومعنى هذا �أن هذه امل�ؤ�س�سات تتحمل
الق�سط الأكرب من م�س�ؤولية انحدار املمار�سة النقدية
يف القطر �إىل هذا الدرك امل�شني.
ولعل ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه بقوة يف هذا املقام
هو ما الذي تفعله هذه امل�ؤ�س�سات للنهو�ض مبمار�سات النقد الأدبي؟ وما الذي تقدمه لت�شجيع الإنتاج
النقدي القائم على التفكري املنظم يف الأدب وق�ضاياه وم�سائله وخمتلف �ش�ؤونه؟
وثمة �أخري ًا مالحظة مهمة تت�صل ب�أ�صحاب هذه الأ�صوات وهي �أنها تكتفي بالندب وال�شكوى
والرثاء ،من دون �أن تفكر يف تقدمي الأمنوذج البديل الذي نفتقده� .إنها ت�شري �إىل ما ال تر�ضى عنه
من نقد ،وتغفل عن حقيقة �أن عليها �أن تخطو يف نقدها خطوة تتجاوز هذه الإ�شارة �إىل حتديد
ما ير�ضيها يف املمار�سات النقدية ،و�إىل تقدمي مناذج حُتتذى ،ي�ستطيع القارئ �أن يقارن بينها وبني
ما ين�شر ،ويتبني �سمني النقد من غثه ،ومن َثم ي�ستطيع �أن يعطي لكل ذي حق حقه من التقدير
واالهتمام والإقبال على ما ين�شره.
واحلقيقة �أن احلديث عن املمار�سات النقدية الراهنة يف القطر العربي ال�سوري حديث ذو �شجون،
وجمال القول فيه مت�سع ف�سيح ،ولعله يحتاج �إىل وقفة �أطول ،بل رمبا كان بحاجة �إىل ندوة� ،أو
ور�شة عمل� ،أو عدد خا�ص من املجالت املعنية بالنقد �أو حتى م�ؤمتر يخرج بت�شخي�ص �صحيح ِلع َل ِله،
وير�سم طرق ًا �سليمة ت�ساعده على التخل�ص منها ،بتقدمي الدواء الناجع لأدواء قد تبدو مزمنة يف
ظاهرها ،ولكنها قابلة لل�شفاء �إذا ما �صحت النية وتعززت بالعزمية ال�صادقة وا�ستقام العمل ،فقل
اعملوا.

قضايا وآراء

الريموك ...بال �سند
وغاب من حتدث با�سم
ال�شعب ؟

• حممد �أبو عادل

لو قدر لنا �أن نعيد امل�شهد الن�ضايل للمخيم لر�أينا �صور ال�صمود
واملقاومة والعنفوان والعزة والكرامة  ...ولكننا اليوم نرى املخيم وقد
تخلت عنه من �أ�سمت نف�سها بالزعامات وممثلي ال�شعب و�أع�ضاء املجال�س
الوطنية ومل يبق فيه غري النا�س الطيبني الأوفياء وال�شهداء الذين كانوا
يحلمون يوما �أن ي�أخذ حمررو فل�سطني عظام �شهداء الثورة ليدفنوها يف
فل�سطني لريتاحوا هناك بعد هذا الغياب وال�شقاء واملعاناة ...
ه��ن��اك ب��ال��ق��رب م��ن جامع
الو�سيم كان يجل�س وقد هده
التعب وق�ست عليه الأي��ام مل
�أت��ذك��ر ا�سمه لكنني تذكرت
وج��ه��ه ي���وم ك���ان ي��ق��ات��ل يف
اجل��ن��وب وي���داف���ع ب��ك��ل ق��وة اليوم نرى املخيم وقد
واقتدار عن ال�شعب
واملقاومة تخلت عنه من �أ�سمت
 ...هو الآن بال �سند �أو حتى
ول��د  ..وح���ده يحاكي زمانا نف�سها بالزعامات وممثلي
لي�س له  ...وي�ضع ي��ده على
ر�أ���س��ه وي��ق��ول ي��ا رف��ي��ق �أي��ن ال�شعب و�أع�ضاء املجال�س
م��ن �أ�شبعونا خطب ًا ووع���ود ًا
الوطنية
وم��واق َ
��ف  ...مل���اذا ال ي���أت��ون
�إىل هنا وي�س�ألون م��اذا جرى
للمخيم وكيف �ضاع واختفى
امل��خ��ي��م  ....ك��ن��ت �أ����س����أل
نف�سي ه���ؤالء املرافقني كانوا
ينظرون بغ�ضب وعيونهم جتاهنا وك�أننا نحن من ي�شكل خطرا على الزعامات
املارقة ثم ين�صرفون بعد �أن ي�سمعوا الت�صفيق والهتافات ومتيل الرايات
وينتهي امل�شهد بدفع املواطنني من قبل املرافقني الذين يحمون الزعماء من
الأخطار وك�أنهم يف �ساحات الوغى  ...ممن يخافون ال �أحد يعرف ؟ ...هل
هي م�سرحيات لإث��ارة االنتباه �أم لأن ه�ؤالء القادة مروا من هنا ...وهم
يرتاك�ضون م�سرعني� ....أما املواطن ،واملنا�ضل فهما ال�صامدان وهما املبتليان،
بهم وب�أمثالهم ...
�أم حممد مت�سك �أطفالها بيديها ...وتر ّدد يا لطيف ،يا لطيف  ...وتنظر
خلفها ،و�أمامها ،ميين ًا ،وي�سار ًا ،مت�شي ،وتتوقف  ...وت�س�ألني ب�صوت ،وك�أنه
يف ال�صحراء �أو يف مكان بعيد  ..يف �سيارة” توديني على خميم البداوي”...
تنظر يف ال�شارع ال ترى غري من يرك�ض هنا ،وهناك ،توا�صل م�شوارها م�شي ًا
ً
تي�سر لها حمله ،ومت�ضي حزينة ،باكية ،تاركة
على الأق���دام
حاملة ما ّ
مكانها الذي تو ّد �أن ت�أخذه معها ،لو ا�ستطاعت ،ولكنها مل ترتك �صورة زوجها
ً
وا�ضحة بني الأغرا�ض ،وكلمات النّعي التي ال متحى
ال�شهيد ،كانت ال�صورة
من الذاكرة بعد  ....ال تريد �إال �أن حتمل معها �أغلى ،و�أعزّ ما عرفت �صورة
لل�شهيد ،وبع�ض من بقايا ذكريات م�ضت ،وما زالت تنب�ض باحلياة ....لعلها
حتاكي ما م�ضى ،وت�س�أله � ّأي حال و�صلنا اليه ؟...

