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 : النقد والقراءة1محا 
  

القراءة في تمثلنا كتابٌة، أو ضْرٌب من الكتابة على األقّل. فكأّن الكتابَة والقراءة وجهان ِاثنان لعملة 
واحدة. ذلك بأّن الكتابة، في بعض مفهومها، ليست إاّل قراءة أيضاً. فالقراءة هي المفتاح األّول للمعرفة 

فإنّما أنت تعّبر عّما تقرأ في ضميرك، وتترجم عّما في َجنانك، وُتِحيل ُحُمولَة القريحة الّراقية. فَأْن تكتَب؛ 
مات مرقونٍة في شكل أسطار ممتّدة  على قرطاس: ُتِحيُلها إلى ِسَمات  غيَر المرئّيِة إلى مشحونات من السِّ

-Siهي في حقيقتها ِسَمة ) (،  بحيثIcône« )إقونَة»مرئّية. فِسَمة الكتابة ليست إاّل ُمَماِثاًل، أو 

gne ( حاضرٌة، تجّسد سمًة غائبة. فليست الّسمة المرئّية )الكتابة(، من منظورنا هذا، إاّل سمًة مخفّية
 )قراءة الكتابة األولى الّضمنّية الكامنة في القريحة(.

ي نفسه كان فكأّن الذي يكتب شيئًا يقّدمه إلى الّناس على القرطاس، ليعرفوه؛ إنّما يقرأ شيئًا ف 
موجودًا قبل وجود الكتابة المسطورة )في ذاكرته الخلفّية، أو في قريحته، أو في ضميره: أي في تلك 
الّزاوية المظلمة من المخّيلة التي تشرع في ااِلشتغال بمجّرد ااِلْلِتَحاِد إليها لالْسِتْمداد منها(. فالكتابة، كما 

 بتَدِأ األمر وُمْنتهاُه، إالّ قراءًة ما، على نحو ما.نرى، ومن هذا المنظور بالذات، ليست، في مُ 
وإذا كانت الكتابُة والقراءُة معاً، هما المجاَل األّوَل للّنشاط الّنقدّي: تنظيرًا وتطبيقًا جميعًا؛ فما هذه 
الكتابُة التي ال يزالون يكتبون عنها، أو يخوضون القول من حولها، منذ خمسة وعشرين قرنًا من تاريخ 

عرفة اإلنسانّية المكتوبة؟ وما الّدوافع التي تحِمل الكّتاب على أن يدبِّجوا عنها هذا الكالَم، أو هذا الم
كتابة »، أو «الكتابة الواصفة»،  الذي يُْطَلق عليه في لغة الّنقد الحداثّي، ال الحديث، مصطلح «الّتعليق»

كما « Métalangage»ن اقتراحنا(، أو )والمصطلحان ااِلثنان األخيران م« لغة الّلغة»أو « الكتابة
يعّبر عن ذلك الفرنسّيون؟ وأين تكون كامنًة هذه الّسماُت المرئّيُة بَ ْعدًا، وغيُر المرئّيِة قَ ْباًل، قبل أن تُ ْفَرَغ 
على القرطاس في سمات بصريّة صوتّية معًا، هي الحروف؟ أي أين تكون هذه الكتابة، أي اإلبداع الماثُل 

كامنة بالّتحديد؟ وهل تكون موجودة، حّقاً، فيقع ااِلغتراف منها لدى الحاجة، ويقع ااِلستغناء في الكتابة،  
ًة في مجاهل  عنها، لدى انعدام هذه الحاجة؟ أم هل تكون في ضمير العَدم المطلق؟ أو تكون َمْخبُ وَّ

من أحياز مظلمة غير معروفة،  الذاكرة الخلفّية؟ أو  تكون قابعة في َغَيابَات اْلُمخيِّلة الّشاردة بما فيها
 وعوالم غير محدودة؟

َفقًا   َفٌق على نظامها، وكيفّية استعمالها؛ تمث ُِّل ِسَماٍت لفظّيًة، مت َّ الكتابة وجوٌد ِقواُمه رسوم سوداء، مت َّ
َر الذي  قد عليها أيضاً، بين مجموعة لغويّة معّينة... كّل هذا بسيط، ومألوف معروف... لكّن الّلغز المحي ِّ

يظّل قائمًا في سّر وجود الكتابة هو كيف يكتب أناس دون آخرين؟ وِلَم يتفاضل الّناس في الكتابة، فيعُلَو 
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المستوى الفّنّي لبعضهم على بعض؛ مع أنّهم، في األصل، يْعتَ ُزون إلى ثقافة واحدة، ولغة واحدة، وحضارة 
َتأبَّى الكتابة على كاتب يحاول أن يكتب، فال واحدة، وربّما إلى زمن واحد في كثير من األطوار؟ وِلَم ت َ 

يكتب؟ وِلَم تَ ْعتاُص عليه األفكاُر اعتياصًا فتنُفر منه نفورًا؟ ولَم تجمُح من قريحته األلفاُظ ُجموحًا فال َترُِد؟ 
حظ، في حين أنّنا نُلفيها تُ ْقبل على آَخَر طْوعًا وهي سخّيٌة؛ فتراها تنهال عليه، كما يقول أبو عثمان الجا

 انهيااًل، وتنثال عليه انثيااًل؟... 
( يزعم أّن الكتابة ضْرٌب من الّصالة. ونحن نرى أّن Goetheكان الّشاعر األلمانّي غوث )

الكتابة ال هي صالة، وال هي كفر، وال هي إيمان، وال هي جمال، وال هي قبح، وال هي عَدٌم، وال هي أيضًا 
ن كّل هذه األطراف مجتمعًة فتتراكب من شبكة من العناصر وجود، في الوجود... إْذ ربّما تأخذ م

نات المتنافرة. وربما تأخذ من بعضها دون بعضها اآلخر. وربّما ال تأخذ منها كّلها شيئًا،  المتناقضة، والمكوِّ
آخَر  أصاًل. فربما كانت الكتابة شيئًا آخَر: متفّرَد الماهّية، متوّحد الخصوصّية. ولكّن هذا الّشيَء لن يكون

 األمر إالّ كتابة وكفى!
والكتابُة وجوُدها ماثٌل فيها، وِكَيانُها قائم في لغتها. وحقيقُتها، أّواًل وأخيراً، كامنة في نفسها. فكونُها   

 كتابًة؛ هي جوهر الحقيقة؛ لكن في دائرة ما يمنحه معنى الكتابة. ما تجود به على ُمَراِوِدها وُمريِدها معاً... 
اتب بقلمه، أو يقُعد من حاسوبه َمْقَعَد العشيق لعشيقته، أو مقعد المتعّبد لعبادته في يُْمسك الك 

ِمحرابه: يقتنص األلفاظ اقتناصاً، ويلتمس األفكار التماساً، ويَ ْنُشد المعانَي فال يزال يعالجها، ويتصّيد 
ّتحّسس، ويُراودها عن نفسها لعّلها األفكار فال يزال يغازلها؛ فتراه يُ ْغريها به في شيء كثير من الّتلّطف وال

أن تَ ْقَبل به، فتُ ْقِبَل عليه؛ ولعّلها أن تليَن له، فتْنقاَد له طائعًة. وهو ال ينفّك يريد أن يقول شيئًا مّما لم يقْله 
ول، أحٌد قبله قط، أو حّتى مّما ال يقال. ولكن ال بّد ِمْن أن يقوَله قواًل جمياًل. وهو يريد اإلفضاء بالاّلَمقُ 

فال يدري كيف يقّدمه في شكل كلمات متتابعة، تْنتظمها أسطار متالحقة. وقد يظّل ما يريد قوَله في َطيِّ 
الَعَدم إذا لم تُوِجْده الكتابة. وهو يوّد َأْن لو استطاع أن يعّبر بالمعقول عن الاّلمعقول، أو بالاّلمعقول عن 

-ضًا؛ وذلك ابتغاَء اإليغال في مجاهل المستحيل: ولكن  المعقول، أو حّتى بالاّلمعقول، عن الاّلمعقول أي
وال الاّلمعقول يُ ْقِبل عليه؛ فَيبيت شقّيًا محروماً، وقِلقًا مهموماً،  ال المعقول يقع له،  -في كثير من األطوار

 كما كان يبيت ُسَويُد بُن ُكَراٍع الُعْكلّي، يَْأَرُق بحثاً عن القوافي، ومطاردتها:
 أذوُد بها ِسْرباً من الَوْحِش نُ زَّعا!  القوافي كأنّما أبِيُت بأبوابِ 

وإّنك لَتراه يريد اإلفصاح عن أعماق الذات ومخُبوءاها، والّتعبير عن أغوارها ومكنوناتها، بِسمات 
 بسيطٍة تسّمى األلفاظ فُيوجدها؛ أو يخاُلها، قاصرًة عاجزة؛ فتصيبه الخيبُة من قصورها.

أن يفعل. ليس ُمختارًا في هذا. فالكتابة واجب ال حّريّة. وإن كانت حّريًّة،  ومع ذلك ال يَسُعه إاّل  
على الكاتب: يؤّديه للمجتمع وال  -كما نزعم نحن-كما يقول روالن بارط، فهي أيضًا واجب محتوم 
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ًا لغويّة يستطيع اإلفالت من فعله... ال يَسُعه، إذن، إاّل أن يكتب. إاّل أن يقول شيئًا. إاّل أن يدّبج ُنسوج
ينُفخ فيها من ُروحه وخياله وعقله وِوجدانه معاً: طاقاٍت داللّيًة جديدًة ال توَجد، أو ال تكاد توجد، في الّلغة 
المعجمّية، فتصير َخْلقًا جديداً. حّتى كأنّها لغته هو وحَده من دون العالمين طُّرًا. لغُته هو وحده ألنّه 

 نه، وَسخاء خياله: ما يجعلها تنطبع بطابَِعه، وتّتسم بشخصّيته األدبّية...يمنحها من ِدْفء َجنانه، وَدْفق َحنا
وهو يريد، إذن، أن يقول شيئًا فال يقول ذلك الّشيَء، فيقول شيئًا آخَر لم يكن يريد أن يقوله  

ان يريد أن أصاًل. كأّن ما يقوله، هو غيُر ما كان يريد أن يقوله. وكأّن غيَر ما كان يريد أن يقوله، هو الذي ك
يقوله. هو ضائع بين األفكار الّشاردة. هو َحْيراُن بين َدالِل الّلغة وتأبِّيها عليه؛ على نحٍو ال تكاد ُتْسعفه في 

 نْسج الكالم إالّ بمقدار، وبين إقباِلها عليه, واحتفاِلها به في انصياٍع تاّم...
لى حقيقة وهمّية. أو قل: على ال شيَء الّسْعُي في الكتابة كلُّه قائٌم على وْهم حقيقّي. أو قل ع

 إطالقاً.
فأن نكتب، كأنّنا نهِدم. نقّوض. نَ ُهوُر ما كان مبنّيًا. فإْن حافظنا على المبنّي لم نستطع الكتابة.  

فالكتابة هْدٌم للكتابة الّسابقة. تقويٌض لها. إقامُة بنياٍن وْهمّي على أنقاضها. ولذلك فالذين َيْسَتِعفُّون عن 
 قويض ويْأبَ ْونَه إباًء، سيعجزون  في الغالب عن أن يكتبوا شيئاً البّتَة، أو شيئاً ذا بال على األقّل.التّ 

فكأّن الّلغة قْتٌل للِقَيم، في رأي بعض المفّكرين الغربّيين. أو هي قْتٌل، على األقّل، لما نراه منعدَم 
أنّهم أمواٌت، أو أحياٌء، معًا. ألّن اإلبقاء على حياة القيمة، في عصرنا. وهي قْتٌل للمؤلِّفين الّسابقين، ولو 

 أولئك الذين كانت الكتابة قتلْتهم ال يُفضي إالّ إلى قْتل الذي يريد أن يكتب هو نفسه، فال يكتب شيئًا! 
 فهل األدب جريمة؟ حتما ال.

بهذه وال بِتيَك. ربّما وهل الكتابة ممارسة شّريرة؟ ربّما ال، وربّما نعم. وربّما ال تّتصف الكتابة ال  
 تعلو عن الّتصنيف اإلبداعّي، وربما تكون ُدَوْيَن ذلك مكاناً. 

والمهّم، في كّل األطوار، ليس الجواُب عن هذا الّسؤال، ولكْن إثارُة الكالم من حول هذا 
 الجواب...
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 : النقد واللغة2محا 
 

أمست « األنا»ن الكتابة غيَر الّلغة. ذلك بأّن وأيًّا ما يكِن الّشأن، فإّن أحدًا لم يَ ُعْد يكتب في مت 
َمقيتة. وماتْت مع ِعلم الّنفس الّدابر. وألّن األنا أمست شيئًا خارجّياً؛ في حيَن أّن الفكر الحقيقّي إنّما 
يكُمن في ذات الّلغة وال يْعُدوها. فإّما الّلغُة، وإّما األنا. ال ثالَث لهما. وقل إن شئت: مات األنا، ومات 

رويد، في حين ُوِلدت الّلغة التي عّوضت موت االثنين معاً. فهل الّلغة وحَدها أمست في تمث ُّل الكّتاب ف
 الُجُدد هي الحقيقَة، وال شيَء َسواُؤها؟ ربما كان ذلك. وربما ذلك لم يكن.

 
غة الّشّفافة وإذاً، فإّن الّلغة هي الّداخل، هي الجّوانّي؛ هي الاّلمرئّي بالعين، والمرئّي بعدسة اللّ 

المتسّلطة التي تستطيع التقاط الّصور، ووْصف العواطف والكْشف عّما في الجوانح، ودغدغة الّنفوس وما 
في المشاعر؛ فلعّلها هي وحَدها التي تستطيع الّتوّلَج في األغوار لَسْبرِها، واستخراِج ما في مجاهل زواياها 

طَرباتِها الخفّية لتحليلها. هي الحقيقة التي ال يمكن لّلغة المظلمة لوْصفها، وإظهاِر ما في َغيابات ُمضْ 
 نفِسها أن تقتلها، على قّوتها وجبروتها.

وإذاً، فأْن أتكّلم، معناه أّني غيُر موجوٍد، كما يقول ميشال فوكو. ونالحظ أّن تعبير فوكو يتناّص،  
فإذا كان الّتفكير «. ، إّني إذًا موجودأفّكر»ديكارت  الذي كان يرّدد مقولته الّشهيرة: « كوجيتو»هنا، مع 

ال يكون تفكيرًا حقيقّيًا، ونافعًا خصوصاً، إاّل إذا تمث ّل في الّلغة؛ وإذا كانت الّلغة تُفضي إلى العَدم 
والّتالِشي لدى فوكو، فال يعني ذلك إاّل سخريّة من مقولة ديكارت التي كانت تمّجد الّتفكير الذي تجّسده 

 كانت أم منطوقة...الّلغة، مكتوبًة  
، بدأت تظهر في كتابات  المفّكر الفرنسّي ساد  لقد زعم ميشال فوكو أّن ثقافة الخارج، أو الخارجيِّ

، وفي كتابات الّشاعر األلمانّي «(الّرغبة الجسديّة»( )وقد اّتسمت كتاباته بنزعة 1441-1114)
والفيلسوف األلماني فريدريك نيتشي  ( )الّصوفّية الّروَمْنتيكّية(،1143-1441فريدريك هولدرلين )

( )ومّما تناول نيتشي الذي أث ّر تأثيرًا عميقًا في الفكر األوربّي طوال القرن العشرين، 1144-1011)
-Antonin Ar، والكاتب الفرنسّي أنطونَان أرتو )«(القّوة»عبر كتاباته المختلفة، نزعة 

taud,1896-1948 ََض ( )الفكر الماّدّي(... فهؤالِء وس َواُؤُهم هم الذين طّوروا الّتفكير اْلُمَمحَّ
، بناء على المسائل التي تخّصصوا في معالجتها، وتعّمقوا البحث في تناُوِلها، «الكائن في الخارج»لمسألة 

 والتي أومأنا إلى بعضها آنفاً في كتاباتهم ونظريّاتهم.



6 
 

رُف معناهما؟ َأ إلى الكتابِة لمجّرد وْصِف هذا البّراني والجّوانّي، وال نقول الّداخل والخارج: إالَم ينص
الجّوانّي بكّل أبعاده العميقة، وأغواره الّسحيقة، عبر الّنفس البشريّة اْلُمْلغزة؛ بل قل: عبر الذات اإلنسانّية 
المعّقدِة الّتركيِب؟ وهل يمكن لمثل هذه الكتابة أن تستكشف بعض مجاهل هذه الذات الغائبة عن 

ُمْعَتاصة على الفهم؟ أم إّن الكتابة إنّما كانت، وهي كائنة، وتكون، وستكون، وسوف تكون، اإلدراك، والْ 
لمجّرد وْصف البّرانّي الّسطحّي الذي يبدو للّناس أنّه معروف معلوم، على الّرغم من أنّه، في حقيقته، 

 مجهول...؟
ون، وال لما ذا يكتبون؟ وعلى ما أكثَر الذين يكتبون وهم ال يعرفون ال ما يكتبون، وال ِلَمن يكتب

الّرغم من أّن كّل كاتب قد يّدعي أنّه يعرف من يكتب عنهم، أو يعرف الّشيء الذي يكتب عنه، على 
األقّل؛ إاّل أّن هذا ااِلّدعاء قد يظّل مفتقرًا إلى بَ ْرَهنة وإثبات. ذلك بأّن الكتابة كثيرًا ما تجَمُح بصاحبها فال 

ال أيَّ طريق يَ ْقُفو، وال إلى أّي ُمّتجٍه يقصد؛ فيتيه بين الّلغة التي تْجَنُح به إلى يدري أيَّ سبيٍل يُقّص، و 
عواِلَم لم يكن يعرفها أصاًل، ولكّن هذه الّلغة هي التي تسّولها له، وتزيّنها لنفسه فيمضي وراءها الهثاً، 

الذي يظّل مجهواًل، أو يزداد  فالكتابة مغاَمرة. والكتابة استكشاف للمجهول ويندفع تِلقاَءها مغامراً. 
جهاًل بفعل الكتابة. فكّلما أمعّنا في مجاهل المجهول ازدادت شّقته اّتساعاً، ورقعُته تباُعداً. فالكتابة بحث 
عن الجّوانّي الغائر في مجاهل الذات عبر البّرانّي الذي يبدو، هو أيضاً، بعيد المنال، شديَد الِمحال. ال 

. وال هو بَاٍق، وال هو فَاٍن. هو ذاهٌب، وال هو آٍت،  بتعبير ُقسٍّ
فعلى الّرغم من األسئلة الكثيرة التي ألقاها جان بول سارتر عن الكتابة، أو عليها، قُ َبيل منتصف 

؛ إاّل أنّه لم يستطِع اإلجابَة عنها، «ما األدب؟»القرن العشرين، واجتهد في أن يجيب عن بعضها في كتابه 
ته الخاّصة، وإالّ حَسب مذهبه الوجودّي في الّتفكير، وَوْفق رؤيته إلى الحياة؛ مّما قد في الحقيقة، إالّ بطريق

يجعل من حّق كّل كاتب مفّكر أن يثير األسئلة الخالصة له؛ ثم يجتهد في اإلجابة عنها بطريقته الخاّصة، 
ّد ولم َيصْل؛ فإّن إن استطاع أن يجيب عنها، هو أيضاً. وحّتى إذا تساءل ولم يجب، وحام ولم يقع، وش

تِيك اْلُمساءالِت تظّل في حّد ذاتها وجهًا من المعرفة، وأضُربًا من األجوبة، ووجوهًا من الّتفكير. فالعجز 
 عن اإلجابة عن الّسؤال، هو في نفسه جواب. والّتفكير الّصامت، هو أيضاً، جواب. 
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 : النقد والكتابة3محا

 
تب؟ ولمن يكتب؟ وعّمن يكتب؟ ولما ذا يكتب؟ ولما ذا وإذاً، فما ذا يكتب الكاتب؟ وكيف يك

أيضا ال يكتب، عجزًا وقصوراً، حين يريد أن يكتب؟ وهال كان الّصمت كتابة؟ وهاّل كان البياض سواداً 
لسطور الكتابة؟ وهاّل كان الفراغ حيزًا للكتابة؟ وهاّل كان الجنون في متاهاته كتابًة؟ وهاّل كان العَدم 

بة؟ بل هاّل كان المستحيل هو أيضًا كتابة؟ فال تزال الكتابة تسعى إلى  البحث عن الهويّة، والّتالشي كتا
فهل بوسعها تحقيق ذلك، أو تحقيق شيٍء من ذلك على األقّل؟ وال تزال تتطّلع إلى تحقيق المستحيل؛ 

 فهل صفتها المستحيلة، يمكن أن تُفضَي بها إلى تحقيق هذا المستحيل؟
َة ال تبرح تطلب ما ال يُدَرك. وكأنّها ال تنفّك تتعّلق بالّتالِشي. وكأنّها ليست شيئًا غير بل كأّن الكتاب 

 هذا الاّلشي...
الكتابة إشباع للفضول. والكتابة استجابة ألنانّية الذات، وغرور الّطموح، وشطحات الّرغبة،  

 وارتعاشات الجسد.
خل؛ أو نُغرق البّرانّي في الجّوانّي، أو نَ ْلِبُس نكتب من الّداخل عن الخارج، أو من الخارج عن الّدا

الممكَن بالمستحيل، أو نُذوِّب األسود في األبيض، أو نُسّل الخير من الّشّر، أو نمّجد الخير، أو نلعن 
الّشّر، أو نتغّنى بجمال الحياة، أو نتباكى بشقاوة الموت، أو نصمت فال نتكّلم أصاًل. نّتخذ، في كّل 

...ذلك، سبيل الخَ   َرِس واْلِعيِّ
ففي كّل هذه األطوار ال نُنجز شيئًا غير العَدم والّتمّسك بخيوط المستحيل الواهية. ذلك بأّن  

الكتابة التي تنهض على سحر الّلغة التي تقوم على شرود المعاني التي تنهض على البحث عن الحقيقة التي 
والفناء: ليست، لدى بداية األمر ونهايته، إاّل ممارسًة تسرح في المجهول الّسحيق الذي يُعوم في العَدم 

 لمستحيٍل، والتماساً لمجهوٍل، وإثباتاً لعَدٍم.
 فهل الكتابة مجّرُد مستحيٍل؟ كّل الّسؤاِل يمُثل ها هنا.

ومع ذلك فإّن أّي مجتمع متحّضر راٍق، ال يستطيع أن يستغنَي عن الكتابة؛ فالكتابة مثُل الوجود 
ُل الّسعادة الغائبة، ومثل الحلم الّشرود... بل مثُل الهواء الذي ال مناص من شّمه. ااِلستغناء المنشود، ومث

عن هذه األمور غيُر ممكٍن. فالكتابة مماثلة للحلم بالّسعادة المعسولة. فأن نكتب إنّما نحاول تجسيد 
؛ وْلُندمِن الكتابَة إلى ما شاء اهلل؛ هذه الّسعادة ولو في اختالطها بأمشاج الّشقاء وأْدرانه. فْلنكتْب، ولنكتبْ 

فإنّما الكتابة تجسيد لحياة البشريّة بما فيها ِمن آالٍم وآمال؛ على الّرغم من أنّها قد ال تدفع ألماً، وال 
 تحّقق أماًل.
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ونالحظ أثناء كّل ذلك أنّه توَجُد ثالثُة أطراٍف تتالزم وتتداخل؛ فيرتبط بعُضها ببعض، ويُفضي بعضها 
بعض، ويُظاهر بعُضها على بعٍض؛ وذلك  إذا انصرف الوهم إلى ماهّية الكتابة التي يتوّلد عن فضائها إلى 

والكتاب   -أو األدب، أو الّنّص األدبيّ -المسطور وجوُد الِكَتاب. وهذه األطراف الثالثة التي هي الكتابة 
لتي تكّون هذه الَعالقة التي بمقدار ما بكّل أشكاله ومظاهره، والقراءة بكّل أشكالها وأنواعها أيضاً، هي ا

تنهض على الّتناقض، نُ ْلفيها أيضًا تنهض على الّتناسق والّترابط. ويتوّلد عن ماهّية القراءة أشكال أدبّية 
 أخرى، متفّرعة عن المعنى العاّم لها، ومنها:

أو ابتغاء اإلفادة من  . القراءة ااِلستهالكّية؛ وهي قراءة عاّمة لألدب ابتغاء ااِلستمتاع بنصوصه،1
معرفته وأفكاره، وهي قراءة عقيمة في ظاهرها، ُمنتجة في باطنها حيث إنّه على الّرغم من عدم تَ َولُِّد أّي 
نّص مكتوب عن هذه القراءة؛ فإنّها، في حقيقتها، تنتج نّصًا غير مكتوب. ويجتزئ هذا الّنّص غير 

كرة القارئ، قابعًا في مجاهلها، إلى أن يتاح له، إن أتيح له المكتوب، أو الغائب، بأن يظلَّ مكتوبًا في ذا 
 ذلك، إعادُة إنتاجه ولو في شكل رّد فعل شفوّي ما.

بة المعّقدة التي تنهض على جملة من اإلجراءات الّتجريبّية 2 . القراءة ااِلحترافّية؛ وهي القراءة المركَّ
لقراءة المنتجة التي يتوّلد عنها نّص أدبّي مكتوب؛ وذلك واالستطالعّية وااِلستنتاجّية جميعاً؛ وهي، أيضًا، ا

ألّن الّنّص األّول المقروَء يُفضي إلى إبداع نّص أدبّي آخر مكتوب على القرطاس. وكان يطلق على هذه 
 «.الّنقد»القراءة، من بعض الوجوه، مصطلح 

الذي يتوّلد عنه، « الّتأويل»ء . ويتوّلد الّنّص األدبّي المكتوب عن القراءة اإلنتاجّية بواسطة إجرا3
تأويل : هو أيضاً، بناء على ما يراه أمبرتو إيكو على األقّل، شكالن ِاثنان من الّنّص المكتوب

وعلى أّن لهذه اإلشكالّية مجااًل آخَر غيَر هذا هنا... وهو . النص، واستعمال النص
 لّلغة...، أو تداولّية ا«التداولّية»الذي سيَ ْزَدِجينا إلى الكالم عن 
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لقد جاءت كتابة أخرى ُتكتب عن الكتابة األولى: تعلِّق عليها، وتناقش أفكارها، وتعالج مدى ما 
فيها من قبح أو جمال، أو رداءة وَجودة؛ فأطِلَق على هذه الكتابة، التي هي في الحقيقة نتيجة حتمّية 

وهم إنّما -وَلّما كان الذين يكتبون الكتابة الثانية، عن الكتابة األولى  «.الّنقد»لضْرب من القراءة، مصطلح 
أو الّنقد، تتّنوع ت انتماءاتُهم الفكريّة واإِلْديولوجّية؛ فقد كان ال مناَص ِمن أْن تتعّدد أشكال هذه  -يقرءون

قائمًا على فلسفة معّينة، أو الكتابة وتضطرب في ُمْضَطَربات مختلفة: كّل ُمْضَطَرب يمث ّل اّتجاهًا معّيناً، 
إْديولوجَيا معّينة؛ فتفّرقت الكتابات الّنقديّة، تأسيسًا على ذلك، طرائَق ِقَددًا؛ فكانت هذه الّطرائُق هي ما 

وكان موضوُع هذا العمِل هو هذه المدارَس الّنقديَّة يبحث «. الّنقديّة -أو المذاهب-المدارس »يُطَلق عليه 
 يخوض في  تالقيها وتَنائيها...في أصولها وجذورها، و 

ومّما ُبِحث في بعضه مسألة الماهّية التي تحكم مفهوم الّنقد: بين النّ ّقاد الموصوفين بالّتقليديّين 
والنّ ّقاد الموصوفين بالُجُدد؛ فلقد راجت فكرة بين أشياع الّنقد الجديد، )وهم الذين يِصُفون الفئة األخرى 

داعْين ِاثنين ال إبداعًا واحدًا: اإلبداَع الّتقليدّي الذي يعرفه الّناس جميعًا وهو بأنّها تقليديّة( أّن هناك إب
الماثل في هذه األجناس األدبّية، أو المعارف، مثل الّرواية، والّشعر، والقّصة، والمسرحّية وَسَوائِها من 

في بعض الّتمث ُّالت -األّول ِوجهة؛ واإلبداع اآلخر المنبثق عن  الّنقد وهو الذي أضيف إلى مفهوم اإلبداع 
 فأغناه ورََبَكه رَْبكاً، في الوقت ذاته، ومن وجهة أخرى.  -الحداثّية

ذلك بأنّه شاع عن بعض النّ ّقاد الفرنسّيين الُجُدد أنّهم حين يكتبون نقدًا كأنّما يكتبون إبداعًا 
إبداعًا آَخَر؛ وذلك من أجل تخليص خالصاً؛ أو قل إن شئت: إّن الّنقد، في مستواه األرقى، ال يكون إاّل 

هذا الّنشاط الذهنّي األدبّي من القيود الث ّقيلة التي أريَد له أن يرسف في أغاللها، فيحتمل كّل أثقالها ولو 
لم يكن يُطيق حْمَلها، منذ األزمنة الموِغلة في الِقدم. لكن أيَّ إبداع يريدون؟ وهل استطاع الّنقد األدبّي 

حّقًا في مسعاه؛ فيعترَف له كّل الجامعّيين بهذا الوضع الجديد؛ ويقتنع الممارسون له بأنّه  الجديد أن يُفلح
يجب أن يستحيل إلى إبداع خالص، َمثُله مثُل اإلبداع الخالص، الذي هو نِتاج الخيال الخالص؟ أي هل 

وا، بل يقتنعوا أيضاً، بأّن استطاع هذا الّنقد األدبّي الموصوف بالجديد أن يْحِمَل أهل األدب على أن يعترف
المقالة الّنقديّة يجب أن تكون مثل القصيدة الّشعريّة الجميلة، والقّصة القصيرة البديعة، حذَو  الّنعل 

 بالّنعل؟ وهل ذلك ممكن الُحدوث؟ كّل األسئلة تكمن هنا.
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األقّل، ال يستطيع أن  والحّق أّن الّنقد األدبّي، على تسليمنا بماهّيته اإلبداعّية، في مظاهَر منه على
يكون إبداعًا مماثاًل لِصْنوه الذي هو اإلبداع باتّفاق النّ ّقاد الّتقليديّين والُجُدد معاً، وذلك ما دام كّل منهما 
ال ينطلق من ُمنطَلق واحد؛ وال حّتى يّتسم بالمفهومّية المعرفّية والجمالّية التي يّتسم بها صنُوه. فاإلبداع 

مات الجمالّية األّول هو كتابة أ دبّية تنهض على الخيال الخالص، ويجب أن يّتسم، نتيجة لذلك، بالسِّ
واإلنشائّية والّشعريّة الّرفيعة؛ في حيَن أّن هذا اإلبداَع اآلخر، الحقَّ أو المزعوَم، إنّما ينهض على كاهل 

لّصفات والخصائص اإلبداع األّول، فيحوم من حوله. وسيكون من العسير عليه جّدًا أن يكتسَي كّل ا
 الجمالّية والّشعريّْة التي يكتسيها اإلبداع األّول بمفهومه العاّم المتّ َفق عليه لدى جميع النّ ّقاد.

فمهما يتطّلِع النّ ّقاُد الُجدد إلى أن يكون الّنقد نِتاجًا إبداعّيًا خالصًا يضاهي أّي جنس إبداعّي، فلن 
لّنقد يجب أن يظّل محتفظًا ببعض المالمح والخصائص الّدنيا يَتمَّ لهم ذلك في مجال العمل؛ ذلك بأّن ا

التي تمّيز وضعه، وتجعله نقداً، ال شيئًا آخر؛ ومن ذلك َسْوُق الّتعليق، وإصداُر األحكام ولو تحت شكل 
ما، ولو على هون ما؛ والّتعويُل في َصْوِغه المعرفّي على نّص آخر، سابٍق عليه، بحيث ال يستطيع، من 

ن يكون، وال أن يوَجد، أبداً. فالنقد معرفة خالصة. على حيَن أّن اإلبداَع هو سّيُد نفِسه، وِعماُد دونه، أ
ذاتِه؛ وال يفتقر إلى أّي نّص سابق عليه ُوجوباً: إالّ ما يكون من أمر هذا الّتناصِّ الذي هو مجموعة من بقايا 

جة في مجاهل الذاكرة المظلمة. فاإلبداع إذاً خيال الّنصوص الّشاردة المتناثرة المتداخلِة المتفاعلة المتواش
 خاّلٌق، ووجود لم يوجْد له من قبُل مثيٌل.

وأّما الذين ُيصّرون، بسذاجة على كّل حال، على إبداعّية الّنقد األدبّي بالمفهوم الّصارم لإلبداع؛ 
يء منها إلى غير ما هو عليه فلعّلهم أن يريدوا لألشياء أن تمُثل لهم على غير طبائعها، وأن يستحيل كّل ش

في حاِفَرة وجوده، وِجِبّلة طبيعته؛ وببعض ذلك سيستحيل الّنقد إلى مجّرد ثرثرة، وسفسطة، وإلى نّص ال 
هو من قبيل اإلبداع والخيال، وال هو من قبيل الِعرفان والنظريّة، وال هو حّتى من قبيل الفّن الجميل. وعلى 

د مطلقًا؛ فقد خابت مساعي الّشكالنّيين الّروس وغيرِهم مّمن اشرأبّوا إلى تأسيس أنّنا ال نقول بِعلمانّية الّنق
علمانّية للّنقد تجعله يُفلت من ااِلنطباعّية التي كثيرًا ما أساءت إليه وجعلْته مجّرد كالم مرصوٍف على  

ا خالصًا أيضًا: فما ذا كالم... ولكن إذا لم يكن الّنقد األدبّي إبداعًا خالصًا، وال علمًا خالصًا، وال فنّ 
 سيمكن أن يكون إذًا؟ وإّن َلُكلَّ األسئلِة هنا.

ولعّل الّنقد أن يأخَذ من هذه األطراف الثالثة كلِّها مجتمعًة، ولكن بمقدار معلوم، في وقت معلوم. 
 فهو ِعْلم حين يسعى إلى تأسيس أحكامه بانِيها على حقول معرفّية مجاورة، وتعليل مقوالته، وتأسيس

أو قل -نظريّاته؛ إّما على علم الجمال، وإّما على الّتاريخ، وإّما على علم االجتماع، وإّما على علم الّنفس 
يَمائِيَّات كما تتمث ّلهما جوليا   -على نزعة الّتحليل الّنفسّي بالذات وإّما على الّلسانّيات، وإّما على السِّ
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(( كما يتمثلها جاك دريدا، Le déconstructionnismeكريستيفا، وإّما على الّتقويضّيات 
 وإّما على شيء آخر...

الّنقد فّن حين يتطّلع إلى أن يجعل من قراءة نّص من الّنصوص األدبّية تحفًة فنّ ّية يستخلص من 
خالل تجسيدها عناصر الجمال، وَمواطن ااِلبتكار، وَمظاهر الِجّدة؛ وخصوصًا ما يحمل القارَئ على 

ه بالّتعّلق بالّنّص المقروء. فهل هذه هي الفنّ ّية التي ترقى بالّنّص الّنقدّي إلى مستوى اإلعجاب، وما يُغري
الّنّص اإلبداعي الخالص الذي قد يماثل الّنّص الّروائّي، أو الّنّص الّشعرّي؟ أو أّن الّصورة اإلبداعّية التي 

في االصطالح؛ وأّن األمر ال يُراُد منه إاّل إلى أّن ُياَلُص عليها الّنقُد ليست إاّل تجاُوزًا في الّتعبير، وتساُهاًل 
الّنّص الّنقدّي الجميل يُلَحق بالّنّص اإلبداعّي الجميل؛ ال على سبيل المماثلة الخالصة؛ ولكن على سبيل 

 المشابهة أو المقاربة، وانتهى األمر؟... 
 -«لماذا الّنقد الجديد؟»كما  يذهب إلى ذلك روبير كانير في كتابه: -وبعبارة أخرى، هل الّنقد 

 إضافٌة إلى الّنّص المقروء، أو هو مجّرد انعكاس له، أم هو شاشة ُمضاءٌة، تقع واسطًة بين الّنقد واإلبداع؟
لعّل الّنقد الجديَر بأن يكتسَي هذه الّصفة، أو يَتَمْفَهَم بهذا المفهوم، هو ذلك الذي يستطيع أن 

حّتى نستطيَع أن نرى من خاللها اإلبداع؛ وتستضيء بين اإلبداع  يكون شاشًة تستضيء، فعاًل، بين الّنقد
 حّتى نستطيَع أن نرى عبرها الّنقَد المكتوب عن هذا اإلبداع.

ولعّل أعوَص المشكالت التي تساور سبيل المنّظر للمعرفة الّنقديّة هي تحديد الَعالقة بين الّنّصين 
لّنّص المكتوب على أنّه إبداٌع ثاٍن، هو أيضاً، يساق عن إبداع، ااِلثنين: الّنصِّ المكتوب على أنّه إبداع، وا

دون أن يكونَه على وجه الّتحديد والّتدقيق. فهل هذه العالقة عالقة موضوعّية، أو عالقة ذاتّية، أو عالقة 
تطيع الّنقد تقع بينهما بحيث تّتخذ لها لَُبوَسين ِاثنين بناًء على الحاالت العارضة، واألطوار الطّارئة؟ وهل يس

األدبّي، ولو أراد ذلك حّقاً، أن يّتخذ من عالقته باإلبداع عالقًة موضوعّية كعالقة المجهر بالقياس إلى  ما 
 يمّر في َحنايَاه في مختبر من المختبرات، وأمام عين العاِلم المالِحظة؟ 

 كّل الّسؤال هنا.
ساءالت؛ فإنّا ال نعتقد أّن طبيعة عالقة الّنقد ومهما تكْن طبيعة اإلجابة التي قد تُقترح لمثل هذه اْلمُ  

 باإلبداع هي موضوعّية خالصة، وال هي أيضاً ذاتّية خالصة؛ بل لعّلها أن تكون منزلًة بين هاتين المنزلتين.
فلعّل الّنقد الحقيقّي، كما يرى بعَض ذلك أيضًا روبير كانير، ليس هو الذي يستطيع أن يضيف إلى 

ه هو الذي يستطيع أيضاً، أن ُيْسَتضاَف إليه في الوقت ذاته؛ وليس ذلك الذي اإلبداع فحسب؛ ولكنّ 
 يذوب فيه. وليس هذا الّسعُي، كما نرى، باألمر الميسور على وضع الّنقد ووظيفته. 

فإبداعّية الّنقد، إذًا، يجب أن تظّل نسبّية جّدًا؛ بحيث يجب أن ُيضاَف الّنقُد إلى اإلبداع، من خالل 
 اإلبداع، ال أن يكون إبداعاً خالصاً في نفسه.تناُول 
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وإذاً، فإن استطاع الّنقد أن يرَقى إلى بعض هذه المنزلة، دون أن يسقط في الثرثرة، ودون أن يتوّرط  
في الّسفسطة، ودون أن يقع في ااِلنطباعّية المتبّلدة؛ وإن استطاع أن يكتسي شعريّة دون أن يكون شعرًا، 

بموضوعّية ال تُلحقه بالمفاهيم الميكانيكّية، وإن استطاع أْن ينَأى عن الذاتّية التي قد  وإن استطاع أن يّتسم
تجعل منه مجّرد أحكام متحّيزة؛ وإن استطاع، أثناء كّل ذلك، أن يكون شاشًة مضاءة، وُمضيئة في الوقت 

اإلبداع في حال أخرى: فذلك ذاته، يقع الّنفاُذ من َخَصاِصها إلى اإلبداع في حاٍل، والعودة إليه من تلقاء 
 هو الّنقد.
 

 : النقد، والنقد العربي المعاصر5محا 
 

 

ومسألة أخرى ظّلت تقلقنا طوال الفترة الطّويلة التي سلخناها في كتابة هذا العمل؛ وهي: هل يوجد 
 نقد عربّي معاصر يرقى إلى مستوى الّنظريّة، ويعلو إلى درجة المدرسّية المنهجّية، حّقًا؟

د تناقشنا مع بعض الّصديق من ِمْصر في صنعاء، وقد أْعَنَت نفَسه من أجل أن يُقنعني بتخصيص ولق
ومع  1فصٍل في هذا العمل عن الّنقد العربّي المعاصر )وقد كان ال يبرح مجّرد مشروع حّدثته عنه...(.

اعترافنا بوجود نّقاد عرب كبار معاصرين إاّل أّن ذلك ال يعني بالّضرورة وجود نْقد عربّي. وال َسواٌء نقٌد 
مود؟ أو عربّي، ونقّ  اٌد عرب. لكن هل في هذا ما يدعو إلى العجب والحيرة؟ أو يحمل على الّتساؤل والسُّ

ليست الثقافة األدبّية العربّية المعاصرة تمتلك فريقًا من النّ ّقاد المتألّقين الذين ال يُنكر تألَّقهم، ونجومّيَتهم 
هم طائفة لما وجْدنا حَرجاً في اإلتيان على ِعْقٍد من أحٌد من عقالء النّ ّقاد وأدبائهم؟ وإنّا لو أردنا أن نذكر من

أسمائهم مّمن تزدان بهم الّنوادي األدبّية في األقطار العربّية، مشرِقها ومغربها، من النّ ّقاد األحياء، ومّمن 
سماء، ينُحون نحو الحداثة في ممارساتهم الّنقديّة خّصيَصى... غير أنّنا نُ ْؤثر االعتذاَر عن إدراج قائمة باأل

 ونفترض أنّها طويلة؛ وذلك مخافة أن نتجانف إلى الّتوّرط في ااِلبتذاالت، والّسقوط في إثارة الحَساَسات.
إنّنا ال نُنكر أّن لدينا نّقادًا عربًا مرموقين، وممارسين للقراءة متألّقين؛ وُمِلّمين بالمذاهب الّنقديّة 

لهم يغوصون في تحليل تلك المذاهب، والّتعليِق عليها، العالمّية على نحو من العمق والّشمولّية ما يجع

                        
على أساس أننا كثيرًا ما أهملنا اإلحالة « نظريّة الروايةفي »وقد وقع علينا تثريٌب شديد من بعض النّقاد العرب المعاصرين حين ظهر كتابنا:  1

أّن الذين  على النّقاد العرب المعاصرين الذين عالجوا جنس الرواية!... ويتجاهل هؤالء، وُيصّرون على التجاهل أّن النقد الروائّي شأن غْربّي، و 
نقلوا أفكارًا ونظريّاٍت مدّونة في بطون كتب أهل الغرب... فما ِلهؤالء  كتبوا قبلنا عن نظريّة الرواية من العرب لم يزيدوا على أن ترجموا، أو

 يحملونني على أن أعود إلى الفروع، وأنا أقدر على العودة إلى األصول؟!...
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والّتقرير في شأن خلفياتها المعرفّية بكفاءة واقتدار. ذلك أمر ال نحسب أّن اثنين يختلفان فيه إالّ إذا جنحا 
 للِعناد والمكابرة، وتوّلجا في الّلجاج والمهاترة. لكن ال أحَد أيضًا من الّناس يعرف ألحد هؤالء العماليق

شيئًا من الّتنظير العربّي القّح. فلقد كّنا ألفينا قدماء العرب أنشؤوا نظريّاٍت نقديًّة رصينة تنصرف إلى 
عموديّة الّشعر، ونظريّة الّلفظ والمعنى؛ كما نقرأ ذلك البن طَباطَبا العلوّي، وألبي علّي المرزوقي في مقّدمة 

كما أثارها ابن قتيبة في مقّدمة كتابه الّشعر   شرح كتاب حماسة أبي تّمام، ومسألة القديم والحديث
والّشعراء )وهي المقّدمة التي زعمت الموسوعة العالمّية أنّها أصل الّنقد الِبَنوّي، وأّن العرب ببعض ذلك 

الّنشرة الفرنسّية(، « نقد»عرفوا الِبَنويّة قبل الغربّيين باثني عشر قرناً!... تراجع هذه الموسوعة، في ماّدة 
لة الّنْحل وتصنيف الّشعراء بناء على مستوياتهم الفنّ ّية كما تمثلها ابن ساّلم الُجمحّي في كتابه ومسأ

، ونظريّة الّشعر كما عالجها قَدامة بن جعفر، ومسألة الّسرقات األدبّية كما تناولها «طبقات فحول الّشعراء»
القاهر الجرجانّي، ومسألة المعاني واألفكار  علّي بن عبد العزيز الجرجانّي، ومسألة الّنظم كما نّظر لها عبد

بالقياس إلى األلفاظ كما أومأ إليها أبو عثمان الجاحظ، ومسألة الخيال والّتخّيل، وماهّية المعاني، 
والمحاكاة، وتناسب اإليقاع مع الموضوع المعاَلج في الّشعر وغيرها كما تناولها أبو الحسن حازم 

 القرطاجّني...
رض أثناء ذلك لجهود نّقاد كبار آخرين أمثال ابن رشيق القيروانّي، والحصرّي، وابن وال نريد أن نع

 األثير، وغير هؤالء كثير...
لقد استطاع أْوالء الجهابذُة أن يُنِشئوا مدرسة نقديّة عربّية أصيلة ظّلت تنهض بوظيفتها الفكريّة 

ا وأصالتها من خالل الحديث عن ابن قتيبة والجمالّية إلى حّد أّن الموسوعة العالمّية تعترف بعبقريّته
خصوصاً... فهل استطاع أحفادهم أن يأتوا شيئًا من ذلك فيجاوزا الّتقليد إلى الّتجديد، ويَعُلوا على النّ ّقاد 
الغربّيين الذين دَرسوهم وفِهموهم أعمق الفهم، فيُ ْنِشئوا على أنقاض المدارس الّنقديّة الغربّية مدرسًة نقديّة 

ُتمسي مصدرًا، أو واحدة من مصادر، المعرفة في حقل الّنقد، كما كانت تلك المدارُس مصدرًا  عربّية
لمعرفتنا الّنقديّة، على عهدنا الّراهن؟ وهل محكوم علينا، نحن العَرَب، على الماضي الثقافّي العظيم، أن 

ى طائراتهم، ونتقاتل بأسلحتهم، نظّل إلى األبد نقّلد الغربّيين في ألبستهم، ونستشفي بأدويتهم، ونسافر عل
ونفّكر، أو نكاد نفّكر، أيضًا، بعقولهم؟... وال نتساءل، أو ال نكاد نتساءل، مّرًة واحدة، فيما يبدو، لما ذا 
نفعل ذلك كّله وال نستِحي؟ أو قل: لما ذا ال نفعل إاّل ذلك وال نفّكر في أن نُبدع نحن شيئًا ولو على 

على سبيل الّرمز لوجودنا الحضارّي؛ وذلك على أساس أّن آباءنا أبدعوا حضارًة سبيل ِحْفظ ماء الوجه، أو 
ماّديّة وفكريّة متأّلقة لم تزل مثار إعجاب الغربّيين أنفِسهم الذين لم يَسْعُهم إالّ ااِلعتراف بأجدادنا؛ فإذا هم 

اريّة والتاريخّية، ويُِقيمون يسّجلون أسماَءهم في الموسوعات، ويزيّنون بترجماتهم المعاجم والكتابات الحض
 من حولهم الّندواِت العلمّيَة في هذه الجامعة هنا، أو تلك هنا، وهم ِبِهم من اْلُمْعَجِبين؟!... 
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إّن الفكر الّنقدّي العربّي يمتلك حّقاً، في راهن الّزمن، فريقًا من النّ ّقاد المتأّلقين، )لنكّرْر ذلك 
ْده توكيداً، وال حرَج!(؛  ولكن... )هذه األداة ااِلستدراكّية الّنحويّة التي ما أكثَر ما رّددناها، ونرّددها ونُ وَكِّ

حّتى ُلْكنا بها ألسنَتنا، وآَذيْنا بها آذانَنا، لِنهّوَن بها من َخيبتنا أو حرماننا، أو عدم فَزِعنا إلى العمل الّشاّق 
بناء الحضارة اإلنسانّية بحقولها المعرفّية المضني المستمّر، جياًل بعد جيل، وهدًا بعد عهٍد، لإلسهام في 

المختلفة، ومنها حقل الّنقد؛ أقول(: لكّن هؤالء النّ ّقاَد ال يكادون يَعِمدون إلى الّتنظير إالّ من خالل اجترار 
ال  الّنظريّات الّنقديّة الغربّية؛ وفي كثير من األطوار ُيستشَهُد بها على أساس أنّها قوٌل من أقوال َحَذاِم التي

 يَسُع الّناقَد العربيَّ إالّ تصديُقها، واإلعجاُب بها. وال حيلَة له في ذلك، غيُر ذلك! 
إنّا نعتقد أّن الخطورة الفكريّة تكمن، ربّما، في هذا اإلعجاب الذي كثيرًا ما ال يُفضي إاّل إلى 

ّلده، أو يحاكَيه دون أن يفّكر في االجترار، وإاّل إلى الّضحالة والُعقم؛ ألّن المعَجب بالّشيء ُقصاراُه أن يق
أن ُيضيف إليه شيئًا، أو يحّور منه قلياًل أو كثيرًا؛ وذلك بحكم اعتقاده أنّه بلغ ذروة الكمال. ونحن نرى 
أنّه َأَنى لنا البدُء في الّتفكير في نقد الّنقد الغربّي حّقاً، ال نريد أن يكون نقدًا بأّي ثمن، ومن أجل الّنقد 

ن المحرومين والمتعّصبين؛ ولكّننا نحاول أن يكون ذلك بموضوعّية علمّية، وبتأسيس فقط؛ فذلك شأ
معرفّي رصين... فإن استطعنا أن نأتَي شيئًا من ذلك بالكفاءة العلمّية المطلوبة، وبالقلق المعرفّي المتحّفز، 

ة ُتمسي كالّنظريّات الّنقديّة وبالمنهج العلمّي المؤّسس؛ فإنّا نوشك أن نكون بصدد تأسيس نظريّة نقديّة عربيّ 
الغربّية التي اكتسحت نوادَي الثقافِة واألدب في العالم فباتْت ال شيَء غيُرها يترّدد على الّشفاه، وال شيَء 

 َسَواُؤها يجري على األقالم.
ش كأّن الفكر العربّي، بحقوله المعرفّية المختلفة، يريد أن يعيش عالًة على الفكر العالمّي؛ كما تعي

الحقول األخرى عالًة عليه؛ مثل ما يقع في مجاالت الّتكنولوجيا وااِلقتصاد والّتجارة والّصناعة والّزراعة 
وغيرها؛ بحيث كأنّنا ُأِصبنا باليأس القاتم، والعْقم القاتل؛ فاقتنعنا بأنّا ال نستطيع أن ُنْسهم في بناء المكارم 

يَثني عزَمهم عن البحث أن يسِبقهم خْلق آخُر في ابتكار الحضاريّة على عهدنا الّراهن. فأهل الغرب ال 
 وجه من وجوه الحضارة الماّديّة والفكريّة... 

وإذاً، فأن يكون لك نّقاد يُِلّمون بنظريّات المدارس الّنقديّة الغربّية ويلوكون ألسنَتهم بنظريّاتها؛ فذلك 
 يّة، والّضحالة العبقريّة.شأن ال ُيْجِزئ فتياًل، وهو ال يعني إالّ الّتبعّية الفكر 

وإذاً، أفلم يَْأِن لنا أن نطَمح إلى أن يكون لنا نْقٌد نحن أيضاً؛ كما كان ذلك ألجدادنا األكرمين 
 أحسن الّله إليهم؟ وإن حقَّ لنا أن نطمح، فمتى يتحّقق لنا ذلك الطموح؟ وهل سيتحّقق، يوماً ّما، حّقًا؟
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 بدء على عود
أّواًل من أمر الكتابة التي لم يكن الّنقد إاّل من أجل معالجتها وتأويلها، وتناُوِل ونعود إلى ما كّنا فيه 

جمالّياتها فنقول: إّن المعضلة الكبرى هي كيف يمكن َمْفَهَمُة ما أصُله مستحيٌل فُتقعََّد له القواعُد، وتُؤصََّل 
يصنََّف في حقول المعرفة، ويُذوََّب فيها؟ من أجله األصول؟ ومتى كان ما طبيعُته هذه أن يُ َعْلَمَن تناُولُُه ف

فإذا لم تكن الكتابُة األدبّية، في ِشْبه اتّفاق المفّكرين والنّ ّقاد منذ أفالطون إلى كاْنط وهيجل، إاّل مظهرًا 
َمرِجاً، زئِبقيَّ المفهوم، عويَص الماهّية؛ فكيف يطمح الطّامحون إلى تقنينها ومعالجتها بالمناهج، وتناُوِلها 

 ي إطار التّ ّيارات الفكريّة والفلسفّية واإلْديولوجّية ابتغاَء تطويِعها لالستعمال، وطَمعاً في تأويلها للمتلّقين؟ ف
 كّل األسئلة هنا.

 

 


