
 في البحث عن الطريق الثالث
 

 )8-1حتوالت اخلطاب عند عبدهللا الغذامي )
 

 :)قسميت ونصييب(احلياة بٌن  -1
ا الرمزي عن التيارات اؼبتدافعة للروائي اؼبعروؼ قبيب ؿبفوظ قصة الفتة يف دالالهتا الفكرية، ويف تعبَتى        

يف ؾبتمعاتنا العربية، عنواف ىذه القصة ىو: قسميت ونصييب )وىي إحدى قصص ؾبموعتو القصصية: رأيُت 
قصة ؿبسن العطار الذي امتّد بو وبزوجتو العمر دوف أف يُرزقا بذرية، وبعد فيما يرى النائم(، وفيها وبكي 

 .ؿباوالت استشفائية كثَتة استسلما لنصيبهما، ورضيا دبا قسمو هللا ؽبما
وبعد أف ذباوزا األربعُت ودوف مقّدمات شعرت الزوجة بدالئل اغبمل، فاستبشرا خَتاً، وغمر الفرح بيتهما،      

مل ووضعت اؼبرأة أخَتاً ضبلها؛ لكّن الطفل اؼبوعود الذي كاف الزوجاف يتحرقاف شوقاً وىكذا انقضت أشهر اغب
إليو ظهر ؽبما بوضع غَت مألوؼ، فقد كاف توأمًا ملتصقًا من األسفل حىت البطن، ٍب يتفرع بعد ذلك إىل 

إليو، وظبّيا أحدنبا: اثنُت؛ لكلٍّ منهما صدره وعنقو ورأسو، آمن الزوجاف بقضاء هللا وقدره، وسّلما أمرنبا 
 قسميت، واآلخر: نصييب.

 
 

مرت األايـ واألعواـ وكرب التوأماف، وسبيزت شخصيتانبا، واستقل كلٌّ منهما عن اآلخر يف رغباتو       
واىتماماتو ورؤيتو للحياة ولدوره فيها؛ ولكن ألهنما كاان يسكناف جسداً واحداً كاف عليهما أف يتعلما التعايش 

غبقيقة اؼبرّة اليت خرباىا معاً، وىي: التباين الكبَت بينهما يف الشخصية والرؤية، ويف سوايً، والتكيف مع ا
األشواؽ الروحية، ويف األحاسيس اػباصة والتطلعات الفردية؛ غَت أف ىذا التعايش اؼبفًَتض مل يتحقق بُت 

نبا بعواقب ىذا األخوين: قسميت، ونصييب، وكاف الوالداف وباوالف على الدواـ وبكل حدب وشفقة تذكَت 
، وإمبا  الشقاؽ بينهما، وأف سعادهتما تكمن يف توافقهما، وأنو يف حالتهما ربديدًا ليس ىناؾ منتصر ومهزـو
سيكوانف إّما منتصَرين معاً، أو مهزوَمُت معاً، وىي اغبقيقة اليت مل تتجسد عيااًن ؽبما وللقارئ معهما إاّل عند 

 هناية القصة.
ة إىل طبيعة العبلقة بُت تيارين فكريُت متصدرين يف معظم اجملتمعات العربية، تومئ ىذه القصة الرمزي       

ونبا: التيار احملافظ، والتيار الذي هبنح كبو التجديد واالنفتاح، ىو إذف صراع أنساؽ داخل ثقافتنا العربية كما 
يف الوجود والبقاء؛ ولكن وفق وبب الدكتور عبدهللا الغذامي أف يعربِّ دائماً، والقصة تذكِّر حبق كبل التيارين 

صيغة تعايش مشًتكة؛ ألف اػبطر اغبقيقي الذي يهدد وجودنبا معًا ىو عدـ قدرهتما على صنع ىذا التوافق، 



واعتقاد كل واحد منهما أف سعادتو تكمن يف رحيل اآلخر؛ غافبًل عن أف ىذا الرحيل يعٍت التضحية جبزء مهم 
ويعمرانو معاً، وىو ما سيؤدي يف النهاية إىل تعطل اعبسد أبكملو؛  الذي يسكناف فيو، « الوطن»من اعبسد 

 كما حدث يف هناية القصة.
 آليات التفكًن ىي القضية: -2

من اؼبهم التنبو إىل أف تصّدر ىذين التيارين: احملافظ، والتجديدي، واعتبلءنبا واجهة األحداث واؼبنابر ال      
يعٍت فحسب أف لكلٍّ منهما حضورًا ابرزًا يف أوساط الناس؛ مع يعٍت أف اجملتمع أبكملو منقسم بينهما، إنو 

التفاوت يف مقدار ىذا اغبضور بُت شروبة وأخرى داخل اجملتمع، وتبقى يف النهاية مساحات كبَتة لؤلغلبية 
لة اليت توافق أحد التيارين يف أمر، وزبالفو يف أمر آخر، كما تفعل الشيء نفسو مع التيار اآلخر، و  الواقع اؼبتأمِّ

أف الشروبة األكرب من الناس تستفيد من وجود التيارين معاً؛ ألف تدافعهما يبنع افتئات اؼبنتصر منهما على 
اجملتمع، وتغّولو يف التعامل مع اؼبخالفُت لو، وىي سّنة إؽبية يف دفع الناس بعضهم ببعض؛ ليبقى التوازف الناتج 

 م يف إيقاع اغبياة.عن ىذا التدافع احملسوب بقَدر هللا ىو اؼبتحكِّ 
 

دىا القصة السابقة   -صعوبة التوافق بُت التيارين تعود         إىل ما يتصف بو أحدنبا من صبوح  -كما ذبسِّ
ورغبة مستمرة يف إضفاء اإلاثرة والتجديد على حياتو؛ ولو ابستفزاز الطرؼ اآلخر، بينما يتسم الطرؼ اآلخر 

ائم االمتعاض من تصرفات صاحبو، وأكثر قابلية لبلستفزاز؛ غَت أف ابؼبثالية اليت تقوده إىل اغبساسية، فتجعلو د
اػببلفات بينهما ما دامت ؿبصورة يف حدود االمتعاض والتضايق من جهة، والتضجر من القيود وضيق األفق 
من جهة أخرى فهي خبلفات معقولة ومقبولة، اؼبشكلة الكربى تقع حُت يلجأ أحدنبا أو كبلنبا إىل اغبلوؿ 

ة االستئصالية لوضع حد هنائي ؼبعاانتو مع الطرؼ اآلخر؛ غََت مدرؾ أف ىذا اغبد النهائي الذي يرـو اعبذري
  عليو. -دوف أف يشعر  -الوصوؿ إليو ىو ما سيفقده التوازف الذي كاف يعتمد 

 
إلشكاؿ بعبارة ـبتصرة: وجود ىذين التيارين يف اجملتمع أمر طبيعي، والصراع اؼبتوازف بينهما سّنة إؽبية، ا        

يكمن فقط عند أصحاب عقدة اإلقصاء واالستئصاؿ يف كبل التيارين، والغريب أف ما هبمع ىذه الفئة 
االستئصالية من الطرفُت يف بِنيتها النفسية والفكرية العميقة أكثر بكثَت فبا يفرؽ بينها يف الظاىر، فهم بطبيعتهم 

ؼبواقف التوفيقية اعبامعة، كما أهنم يتشاهبوف يف اعبنوح كبو إقصائيوف، وبعيدوف عن اغبلوؿ التعاونية النبّ اءة، وا
، وىذا كلو يعود إىل  الصخب والتهييج غبشد األتباع، واستعماؿ األساليب اغبادة والدنيئة عند مهاصبة اػبصـو
مشكبلت مرّكبة لديهم يف طريقة النظر إىل الذات أوالً، ويف كيفية رؤية اآلخرين اثنياً، ويف القصور عن 

 ستيعاب ُسنن اغبياة اؼبطّرِدة وقوانُت االجتماع البشري اثلثاً.ا
 



 
   

وقد شهدان يف ؾبتمعنا على امتداد ربع قرف من اآلف الكثَت من الًتاجعات واالنتقاالت بُت التيارات         
ا، الفكرية، فرأينا كيف استمرت العقليات العميقة اؼبتزنة على عمقها واتزاهنا رغم تغَّت كثَت من أفكارىا ورؤاى

ورأينا كيف انتقل بعض األشخاص من النقيض الفكري إىل النقيض، ومع ىذا فقد استمرت لديهم ظبات: 
اغبّدة يف التعبَت، واأُلحادية يف التفكَت، واإليباف ابغبلوؿ اعبذرية الوحيدة، ورأينا كيف ينتقدوف االنغبلؽ 

 .ليات التفكَت عندىم مل تتغَت!واإلقصاء أبسلوب أشد انغبلقاً وإقصاء.. تغَتت أفكارىم؛ ولكّن آ
 
 الطريق الثالث.. وادلعىن ادلؤجَّل: -3

ذاؾ ما هبمع اإلقصائيُت من التيارين، ماذا عن أصحاب الطريق الثالث؟ ما الذي هبمعهم؟.. من اؼبؤكد أوالً 
هتم ومنازعهم أف ما هبمع اؼبنتمُت ؽبذا الطريق ليس األفكار اؼبوحدة؛ إْذ ىم متباينوف يف انتماءاهتم واىتماما

الفكرية؛ ولكنهم يتقاربوف بعد ذلك يف اؼبيل إىل األسلوب اؼبتأين يف اغبوار، واؼبرونة الفكرية يف التعامل مع 
األفكار، وإىل قبوؿ االختبلؼ؛ ال دبعٌت التسليم بكل ما يطرحو اؼبخالف من آراء، بل دبعٌت احًتاـ حقو يف 

االختبلؼ سنة من سنن االجتماع البشري ليس بيدىم زبطّيها، أو التعبَت عن ىذه اآلراء؛ ألهنم يؤمنوف أبف 
  إيقاؼ اطرادىا.

 
من ظبات أصحاب الطريق الثالث كذلك: السعي الدائم إىل تصحيح مسارىم، واؼبراجعة اؼبستمرة        

وف التقوقع ألفكارىم، ويف عامل بناه هللا على اغبركة الدائبة، والتغَت اؼبطّرِد ال يروف أنفسهم استثناء، فبل وبتمل
والسكوف، وما يعتقده بعض الناس من فضيلة الثبات على اآلراء واؼبواقف القديبة ىو عند أصحاب ىذا 
الطريق ؾبرد وْىم دافعو خوؼ نفسي من التغيَت، ولعل سبب ىذه الشجاعة النفسية اليت يتصف هبا أصحاب 

اإلنساف، وأبف القادـ أفضل، وىو ما  ىذا الطريق يعود إىل أف الرجاء غالب عليهم، وثقتهم كبَتة خبَتية
يعرِّضهم إىل االهتاـ ابلسذاجة وعدـ فقو الواقع؛ وخباصة من ِقَبل اإلقصائيُت اؼبيالُت بطبعهم إىل اػبوؼ 
؛ حىت لكأف الفارؽ بُت ىؤالء وأولئك ىو يف جذره األعمق اختبلؼ نفسي؛ قبل أف يكوف اختبلفاً  والتشاـؤ

 فكرايً.
اؼبيل اؼببدئي إىل سرب األقواؿ الشائعة، واختبار األحكاـ اؼبعّممة، فالتسليم األويل هبذه ومن ظباهتم أيضاً:        

األقواؿ واألحكاـ يستلـز االندماج مع العقل اعبمعي، والتماىي مع العموميات، وىم ال يستطيعوف ذلك؛ ألف 
ن اإلمكاانت األخرى التفاصيل تستحوذ على اىتمامهم، وتفكَتىم اؼبستقل يدفعهم إىل البحث الدائم ع



والطرؽ البديلة للوصوؿ إىل اؽبدؼ؛ حىت لو كانت غَت مسلوكة، وضريبة أف تكوف نفَسك ىي: أف يكوف 
 ىناؾ دائماً مسافة بينك وبُت الشائع من اآلراء واؼبواقف والتوصيات.

 
 أعلم الناس ىو أعلمهم ابختالف الناس: -4

طبسُت مسألة فأجابو  -رضبهما هللا  -رض على جعفر الصادؽ قاؽبا أبو حنيفة بعبارة جامعة عميقة بعد أف ع
أبقواؿ العراقيُت، واغبجازيُت، وغَتىم، فخرج من عنده مستنِتجًا ىذا القانوف اؼبعريف الدقيق يف داللتو ونتائجو. 

ل يكشف ىذا القانوف أف التبحر يف العلم يورث صاحبو اتساع الرؤية والتدقيق عند تناوؿ أّي مسألة؛ من أج
استيعاب تفاصيلها، والزوااي اؼبختلفة للنظر إليها، وىو ما يؤدي إىل تعزيز النظرة النسبية لكثَت من القضااي؛ ألف 

كما يقوؿ   -القراءة اؼبكثفة تقف بصاحبها على اختبلؼ العلماء واؼبفكرين حوؽبا قديبًا وحديثاً، فأعلم الناس 
ل العلم، فيقبل ىذا االختبلؼ، ووبًـت اؼبختِلف، وإْف ىو من يدرؾ اختبلؼ الناس حوؿ مسائ -أبو حنيفة 

رّجح رأاًي آخر لسواه؛ ألف اعبّدية يف الدرس، واؼبثابرة على االطبلع تغرس يف نفس صاحبهما احًتاـ اؼبثابرين 
 اعبادين حىت لو اختلف معهم. 

 
ر ملَ يبيل أصحاب الطريق الثالث إىل ذبنب التس رع يف تصنيف اؼبخاِلف، والتأين ولعل ىذه العبارة اعبامعة تفسِّ

 عند إصدار األحكاـ على الظواىر اؼبستِجّدة.
 
 الغذامي.. وما بعد ادلعىن: -5

ىل يبثِّل الغذامي أصحاب الطريق الثالث؟ أو: ىل أصبح الغذامي اآلف يبثِّلهم؟ أو: ىل أف حبثو اؼبستمر      
الثالث؟ ىل الطريق الثالث كائن أـ ىو مشروع عن اؼبعٌت، وعما بعد اؼبعٌت أيضًا ىو ما يبثِّل جوىر الطريق 

يتكّوف؟ أماـ ىذه األسئلة اؼبتوالدة ستحتاج قارئي الكرمي إىل شيء من الصرب واألانة؛ لتتبع خيوط إجاابهتا 
اؼبتناثرة عرب سبعة ؿباور تلخص رحلتنا اؼبمتدة يف عامل الغذامي، وستتناوؽبا اؼبقاالت القادمة إبذف هللا ؿبوراً تلو 

 خر، وىذه احملاور ىي:اآل
 الغذامي واغبداثة الشعرية. -1
 الغذامي والنقد الثقايف. -2
 الغذامي.. واؼبرأة. -3
 الغذامي والروائيوف. -4
 الغذامي ومابعد البعد. -5
 الغذامي اؼبفكِّر. -6



 الغذامي اإلنساف. -7
حديثنا على مائدة الغذامي وقد خصصُت لكل ؿبور من ىذه احملاور السبعة مقالة مستقلة، ىذا يعٍت أف 

سيطوؿ، وكّل ما أرجوه أف هبد القارئ فيو شيئاً من الفائدة، وقدراً من اؼبتعة، ونوعاً من االختبلؼ تُنبئ 
 دبجموعها عّما وجدتُو أان يف ىذه اؼبائدة العامرة من أطايب وشبرات ـبتلفات.

 
 
 

 يف البحث عن الطريق الثالث
 (8-2عبدهللا الغذامي ) دحتوالت اخلطاب عن

 
 طو حسٌن وانقد احلداثة: -1

شاعراً، ومثلو أيضًا زبلى بعد فًتة عن ىذا اؼبسار بعدما اكتشف أف  -مثل طو حسُت  -بدأ الغذامي       
سبيزه اغبقيقي يف فبارسة النقد؛ ولكّن خيوط التشابك بُت الرجلُت أعقد من ىذا التشابو العارض، إْذ يروي 

دور كتاب الغذامي: اػبطيئة والتكفَت أىدى نسخة منو للناقد اؼبصري الدكتور عبدالرضبن السماعيل أنو بعد ص
اؼبعروؼ شكري عياد، وحُت قرأه قاؿ لو: إنو يذكِّرين ببداايت طو حسُت، وما كاف يثَته من جدؿ بُت القرّاء، 

ر وىذا الربط اؼببّكر بُت بداايت الغذامي وبداايت طو حسُت تكرر كذلك عند الدكتور فهمي حرب الذي حذّ 
الغذامي من العنت الذي سيبلقيو جرّاء كتابو؛ مثلما حدث مع طو حسُت بسبب كتابو عن الشعر اعباىلي، 
يروي الغذامي ىذه اغبادثة يف كتاب: حكاية اغبداثة، ويف الكتاب نفسو يورد كذلك تساؤؿ دمحم نصر هللا عن 

وضعُت من كتابو يفكِّر بصوت سبب غياب مبوذج طو حسُت يف السعودية ؟ ىل كاف الغذامي يف ىذين اؼب
 عاٍؿ ؿباوالً عقد مقارنة بُت الكتابُت والشخصيتُت ؟

ال أظن أف الغذامي كاف بعيداً عن سبثل ىذه اؼبقارنة كلما آذتو أشواؾ الطريق، وألمٍر ما فإنو حُت وضع         
مَت اغبديث؛ كتابو: حكاية سحارة الذي صبع فيو تكاذيب اؼبخيلة مل هبد سوى كتاب طو حسُت: ِمرآة الض

ليقتفي أثره؛ ُمشيدًا يف صدر سحارتو بو، وبرسائلو الرمزية اؼبنطوية على نقد الذع لبعض الظواىر اجملتمعية، ٍب 
عاد الغذامي من جديد ليقرأ: مرآة الضمَت اغبديث على مهل قراءة نقدية وربليلية؛ ـبصصًا ؽبذه القراءة فصبلً 

 ة والقارئ اؼبختلف.مستقبلً ضمن كتابو اآلخر: أتنيث القصيد
 
 
 



ىذه التقاطعات بُت الشخصيتُت ما الذي توحي بو حُت تتكرر وتتواتر؟ أىو الشعور اؼبشًتؾ ابلغربة؟       
دبرارة االستقطاب؟ بفداحة التجديد؟ يبقى التنويو يف آخر األمر أبف الوقوؼ عند بعض أوجو التماثل بُت 

ال يوافق طو حسُت يف كل آرائو، وخباصة تلك اآلراء الشخصيتُت ال يعٍت التطابق، ومن الطبيعي أف الغذامي 
 اليت شاهبا شيء من االندفاع يف بعض كتبو اؼبتقدمة؛ مثل: مستقبل الثقافة يف مصر.

 
 يف البدء.. كانت الثقافة: -2

ما يزاؿ الغذامي يكرر أف الرواد األربعة للحداثة الشعرية لدينا ىم: دمحم العلي، وسعد اغبميدين، وعلي       
، وأضبد الصا،ح، ومع أف ىذا ىو ما يؤكده الرصد التارىبي؛ فإف اإلصرار اؼبستمر على اعبمع بُت ىؤالء الدميٍت

الشعراء؛ دوف التذكَت ابلفروؽ الفنية بينهم يشعر القارئ بتقارب مستوايهتم اإلبداعية، كما أف تركيز الغذامي 
تميزه الفٍت بُت ىؤالء الرواد، والواقع أف الفروؽ بُت على ربليل قصائد اغبميدين اؼبرة تلو األخرى يُوىم اؼبتابع ب

ىؤالء الشعراء األربعة كبَتة، وعلى األخص بُت علي الدميٍت الذي يبثل قمة االستواء الفٍت: رؤية وتشكيبًل، 
وسعد اغبميدين الذي يُعد أضعف ىؤالء الرواد من الناحية الفنية، وكنُت قد ربدثت سابقًا وابلتفصيل عن 

لضعف يف الرؤية والصياغة عند اغبميدين )راجع مقالة: انكسار القارئ أماـ النص اغبداثي اؼبفتت، جوانب ا
اعبزء الثاين(، ولعل الشاعر دمحم الثبييت الذي جاء الحقًا ىو أقرب شعراء اغبداثة ؼبستوى علي الدميٍت من بُت 

 الشعراء الرّواد.
لو أثر كبَت دبوقعو وإسهاماتو يف اغبراؾ الثقايف ال شك يف أف سعد اغبميدين مثقف معروؼ، كما كاف         

داخل اجملتمع؛ ولكّن اغبديث ىنا ينحصر ربديداً يف إنتاجو الشعري، واؼبقصود: أف اشتماؿ نصوص اغبميدين 
على رؤية شعرية طليعية ػ وإف كانت تبدو مشّوشة يف الغالب ػ ال يسوِّغ مساواتو ابلشعراء الذين هبمعوف بُت 

افية العميقة والصياغة الشعرية اؼبتمكنة، إال إذا كاف الناقد يهتم ابؼبنحى الثقايف يف النص والشاعر دبا الرؤية الثق
يتجاوز يف أحياف كثَتة اىتمامو ابعبوانب الفنية واإلبداعية فيهما، أضف إىل ىذا أف سعة التأويل عند الغذامي 

لو قادرًا على التعامل مع النصوص اؼبفككة اؼبليئة ذبع -وىي ظبة ابرزة جدًا يف نقده األديب، ٍب الثقايف  -
 ابلفجوات، إْذ تعطيو ىذه النصوص مساحة أوسع إلعادة كتابتها من جديد.

ومنذ كتابو األوؿ: اػبطيئة والتكفَت كاف الغذامي ىو الباحث اؼبخلص عن األمبوذج الثقايف، ذبد ىذا        
النقدية، « بفتوحاتو«شعري اؼبثَت ابلفارس: روالف ابرت، وابتداء يف اؼبقدمة النظرية للكتاب؛ عرب االحتفاء ال

ٍب يف اختيار أمبوذج فكري حضاري تستند إليو القراءة النقدية، وىو فكرة: اػبطيئة والتكفَت، ابلتوازي مع انتقاء 
 الشاعر اؼبثقف: ضبزة شحاتة؛ ليكوف بشعره وحياتو ىو اجملاؿ التطبيقي للدراسة.

 



: الكتابة ضد الكتابة، فيؤكد اىتمامو ابؼبنحى الثقايف يف النص الشعري أكثر من ويعود الغذامي يف كتابو       
اعبانب الفٍت اإلبداعي، إْذ يعرض أمبوذج اؼبرأة عند ثبلثة شعراء سعوديُت ينتموف ؼبدارس شعرية متباينة، وىم: 

اؼبرأة/ اؼبوت،  حسُت سرحاف، وغازي القصيبػي، ودمحم جرب اغبريب، فيختار قصيدة لسرحاف سبثل أمبوذج
 -حبسب رؤية الغذامي  -وقصيدة لغازي تظهر فيها اؼبرأة مرادفة للحياة؛ ولكنها حياة صامتة ببل إرادة أو فعل 

وقصيدة للحريب تنتفض فيها اؼبرأة لتستويل على اؼبعٌت والفاعلية معاً، ومن الطبيعي أف ىذا التوجيو الداليل 
لقصيدة اغبريب، ومل تُرِض ىذه الِقْسمة القصييب، وألف الغذامي أعطاه للقصائد يوحي بتفضيل ثقايف غَت مباشر 

يف انتقاء القصائد أواًل، ٍب يف « اغبداثي»حق: الكتابة ضد الكتابة، فقد انتقد يف الكتاب نفسو ىذا التحيز 
ل استوائي اليت التوجيو النقدي ؽبا، وكم كاف غازي مؤثِّرًا وىو يدافع حبرارة عن قصيدتو األثَتة: أغنية يف لي

جندلتها آليات النقد اغبديث، فسقطْت صريعة التحيز لؤلمبوذج الثقايف، وقد كانت قصيدة فاتنة إبيقاعها، 
وإحساسها، وإحباطها الكهويل، والزمتها اآلخذة دبعاقد األنفس، واؼبنفتحة على ما شاء ؽبا النقد من 

 .أتويبلت:... فقويل إنو القمُر !
 
 سحارة الغذامي.. -3
 وـَ كانت األشياء تتكلم:ي

إذا كاف العقاد أعاد اكتشاؼ ابن الرومي، وأدونيس أعاد إحياء كتاب اؼبواقف للنّفري؛ فإف الغذامي ىو ابعث 
فّن عتيق يف أدبنا العريب، وىو: تكاذيب األعراب الذي عقد اؼبربّد يف كاملو اباًب مستقبًل لو، تناوؿ الغذامي 

مق تضمنو كتابو: القصيدة والنص اؼبضاد ربت عنواف: صباليات الكذب، وفيو ىذا الفن أواًل ببحث نظري متع
مضى يؤسس لفّن التكاذيب؛ بوصفو جنساً أدبياً، ٍب ودبوازاة ذلك راح يكتب حكاايت متسلسلة من سحارتو 

 العجائبية؛ متكئاً على فّن التكاذيب الًتاثي، وعلى تقنية: الواقعية السحرية اؼبعاصرة.
 

لكن ما عبلقة ىذا الكتاب األديب دبوضوع: اغبداثة الشعرية ؟.. لنقل: إف الغذامي آثر أف يروي حكايتو       
مع اغبداثة بطريق الرمز يف السحارة أواسط التسعينات قبل أف هبرؤ بعد ذلك بعشر سنوات على أف يرويها 

صّعده زبييبًل وترميزًا يف: حكاية صروبة يف كتابو البلحق: حكاية اغبداثة، وىكذا فإف ما أضمره الغذامي و 
سحارة عاد وأظهره صروبًا مكشوفًا أبحداثو الواقعية وشخصياتو اغبقيقية يف: حكاية اغبداثة، وللقارئ أف 
يستنتج العبلقة الوثيقة بُت ىذين الكتابُت بناًء على ىذه اؼبعادلة االفًتاضية: كأف فّن التكاذيب عند األعراب 

رة الغذامي ىو احتجاج رمزي على ىيمنة النسق اؼبضَمر على الثقافة: إنتاجاً وأتويبلً الذي أعادت إحياءه سحا
 ..العصور؛ وصوالً إىل العصر اغبديثعلى امتداد 



وىي اؽبيمنة اليت كشفتها بوضوح: حكاية اغبداثة يف ؾبتمعنا احمللي، وخذ إف شئت من السحارة        
« العلمية»ي أطروحة عبدالقاىر اعبرجاين للدكتوراه، واألسباب اغبكاية اػبيالية الطريفة عن رفض احملكِّم العلم

اليت ساقها لتسويغ ىذا الرفض، ٍب قس عليها ما ترى من قصص واقعية معاصرة حكى طرفًا منها يف كتابو: 
حكاية اغبداثة، كاف على األعرايب إذف أف يتكاذب مع نفسو للهروب من سطوة النسق؛ قبل أف يقرر مواجهتو 

 ! .قبل أف هبرؤ أخَتاً على الكبلـ بكل وضوح، كاف عليو أوالً أف هبعل األشياء تتكلم،وتشروبو 
 
 ـ حكاية احلداثة.. حكاية األمنوذج:4

يف بعض األحياف توّد لو كاف الغذامي أقّل استناداً إىل خرباتو الذاتية وذباربو اػباصة عند تفسَته للظواىر       
ات الواسعة واؼبتشابكة، ويكاد ال ىبلو كتاب من كتبو من االتكاء على اإلنسانية والثقافية العامة ذات االمتداد

ذبارب ومشاىدات فردية؛ للوصوؿ إىل استنتاجات فكرية شاملة، وتربز ىذه السمة خباصة يف كتابو اؼبثَت 
يها للجدؿ: حكاية اغبداثة يف اؼبملكة العربية السعودية، والقارئ ؽبذا الكتاب سيجد أف البؤرة اليت تُغزؿ ف

 .خيوط ىذه اغبكاية اؼبمتدة امتداد الوطن تتمثل يف الغذامي نفسو
فبكتابو: اػبطيئة والتكفَت ُدّشنت ىذه اؼبرحلة اػبطَتة من مراحل التطور الفكري واجملتمعي يف اؼبملكة،         

وابؼبعارؾ واػبصومات اليت دارت حوؿ شخصو ونتاجو تسلسلت فصوؽبا وأحداثها؛ أي أف الكتاب بعنوانو 
ضمونو هبعل حكاية الغذامي مع اغبداثة ىي اؼبعادؿ اؼبوضوعي غبكاية اغبداثة يف السعودية على وجو وم

اإلصباؿ، واألىّم من ىذا أنو يصنِّف التيارات واألشخاص ووبدد طبيعة النسق الثقايف اؼبسيطر عليهم بناًء على 
فاعل ومؤثر يف حركة النقد اغبداثي؛ كما طبيعة اؼبواقف اليت ازبذوىا ذباىو شخصياً؛ حىت لو كاف ؽبم إسهاـ 

ىو اغباؿ مثبًل مع سعد البازعي، وكذلك مع سعيد السروبي؛ وإف كاف بقدر أقل مرارة وِحّدة، وكاف إبمكاف 
الغذامي أف يتجاوز ىذا اػبلل اؼبنهجي يف الكتاب بتغيَت بسيط يف عنوانو؛ أبف هبعلو: حكاييت مع اغبداثة، 

اؼبملكة، وتغيَت العنواف على ىذا النحو لن يؤثر يف اؼبكانة اػباصة اليت كانت  وليس: حكاية اغبداثة يف
 للغذامي وسط ذلك اغبراؾ؛ إْذ يكاد اعبميع يقّروف دبا كاف لو من دور رايدي يف تلك اؼبرحلة.

 
تبقى ظاىرة أخرى الفتة للنظر يف الكتاب نفسو، وىي تتبع الغذامي اغبثيث لئلساءات اليت وجِّهت لو،      

رصده لصنوؼ اإليذاء اليت تعرض ؽبا، وبتوثيق دقيق يتجاوز حكاية األخبار إىل إرداؼ الكتاب دبلحق و 
يتضمن مباذج مصّورة من اػبطاابت والرسائل الكيدية، والتعليقات والرسـو اؼبسيئة، وإذا كاف كّتابنا يبيلوف عادًة 

ا؛ ؼبا تسببو ؽبم من أمل نفسي؛ فإف الغذامي يتتبع إىل ذباىل مثل ىذه اإلساءات، أو االكتفاء ابإلشارة العابرة ؽب
ىذه اإلساءات هِبّمة ابحث ؿبايد، ويعيد اإلشارة إليها مرارًا وتكراراً، وقد امتدت ىذه الظاىرة لديو فشملت 
بعض كتبو البلحقة؛ وخباصة كتابو: ما بعد الصحوة، ٍب تبدت ىذه السمة واضحة يف تغريداتو اؼبباشرة على 



فهو ال يتجاىل التعليقات اؼبغِرضة، أو اؼبستفزّة، بل يواجهها، ويدّؿ متابعيو عليها، والسؤاؿ اآلف: )تويًت(، 
 ؼباذا ؟

ال ريب أف ىذا التوجو ينّم عن قْدر كبَت من الشجاعة، والوضوح، واؼبقدرة الكبَتة على القبوؿ ابلرأي 
اً دبيل عميق كبو اؼبشاركة العاطفية مع اؼبخالف، واالستماع إليو مهما كاف قاسياً؛ ولكنو قد يوحي أيض

اآلخرين، فهو يتقاسم مع قرّائو ومتابعيو أدّؽ مشاعره، ويبوح ؽبم أبخفى خواطره وانفعاالتو، وىو يؤكد ؽبم يف 
كل مرة أنو مع كل ىذه اإلساءات اليت تعرض ؽبا ػ وىي ابؼبناسبة الذعة جداً ػ فإنو سيتسامح مع أصحاهبا؛ 

دائماً إبظهار العفو بعد اإلساءة، وارتياحاً مستمراً للكشف عن الصرب والتجاوز بعد اػبطأ، وكأف ىناؾ تلذذاً 
 ابختصار: كأف ىناؾ رغبة مثالية عميقة يف ربقيق األمبوذج وذبسيد القدوة أماـ اآلخرين.

 
 
 

 (8-3حتوالت اخلطاب عند عبدهللا الغذامي )
 

 :النقد الثقايف.. أوديب ملكا   -1
النقد الثقايف ىو شبرة عبهود متميزة من نقاد ما بعد االستعمار الذين استهدفوا تفكيك اؼبركزية األوروبية،         

لتقليدية؛ كما ىو واضح يف كتاابت دريدا، وإدوارد سعيد؛ وصواًل إىل فنسنت ليتش والنظرايت االستعمارية ا
وكتابو: النقد الثقايف، جاء الغذامي فاستثمر ىذا كلو، وأصدر كتابو: النقد الثقايف؛ ؿبددًا آليات التناوؿ 

 ابلنسق: العيوب الثقافية النقدي فيو، ومبيِّناً أف مهمتو تتحدد يف كشف األنساؽ اؼبضَمرة يف الثقافة، وىو يعٍت
اؼبضَمرة ربت قناع اػبطاب، خاصة تلك العيوب اؼبغّلفة ابعبماليات الفنية والشعرية اليت زبفي القبح النسقي 

اؼبضَمرة يف  -وليس الفردية  -ربتها، وقد انصّبت معظم جهوده يف الكتاب على تتبع األنساؽ اعبمعية 
حبديث كارؿ يونغ عن البلشعور  -كبن نقاد األدب التقليديُت  -ران اػبطاب اللغوي، وىي األنساؽ اليت تذكِّ 

بة يف أعماؽ البشر.  اعبمعي ومباذجو العليا اؼبًتسِّ
 

اليت ابلغت يف عزؿ  ،ليس بعيدًا أف تكوف موجة النقد الثقايف ردة فعل على اؼبناىج النقدية النصوصية      
ر النقد األديب أف يكوف دائماً متأرجحاً بُت اؼبناىج النصية النص واالنغبلؽ على الِقَيم األدبية فيو، ويبدو أف قدَ 

اؼبنغلقة ضمن حدود النص، واؼبناىج السياقية اليت تربط النص بسياقو الظريف العاـ يف دورات اترىبية متعاقبة 
 .تؤكد حيوية الفكر النقدي وجدليتو بتنقلو اؼبستمر من النقيض إىل النقيض



صرار على ؿبو الصفحات السابقة من الكتاب، والقوؿ: إف النقد األديب قد ومن ىنا أتٌب غرابة ىذا اإل        
مات على يد ابنو العنيف والنػزِؽ: النقد الثقايف الذي استعار من والده معظم آليات التحليل، ٍب قرر بعد ذلك 

أف يتعايش  قتلو والتخلص من آاثره، والسؤاؿ: أال يبكن أف نتجنب إعادة مأساة أوديب مرة أخرى؟ أال يبكن
الولد بسبلـ مع والده؟ أليست القبحيات النسقية يف النص متجاورة، بل مندؾبة مع اعبماليات الفنية فيو؟ أال 
وبدث كثَتًا أف يقودان ربليل اعبماليات إىل اكتشاؼ القبحيات، والعكس صحيح أيضاً؛ كما ىو واقع 

 ربليبلت الغذامي نفسو يف نقده الثقايف للنصوص؟
أف الفصل اغباد بُت اجملالُت: األديب، والثقايف عند ربليل النصوص متعذر، ومن ىنا فبل وجاىة ىذا يعٍت        

للدعوة إىل إنشاء أحدنبا على أنقاض صاحبو؛ أواًل ألف كبًل منهما متداخل مع اآلخر، واثنيًا ألف معظم 
البنيوية، وما بعدىا، وىي آليات آليات ربليل النصوص يف النقد الثقايف مستعارة من اؼبناىج النقدية الشكلية: 

شكلية لغوية يف األساس، ولعل ىذا ما دفع الناقد سعيد يقطُت إىل أتكيد امتزاج النقدين: األديب، والثقايف 
عند التطبيق، ورأى أف اؼبشكلة اغبقيقية ليست يف ؾباؿ دراسة النص: نقد أديب، أو نقد ثقايف، بل يف نوع 

 ة تطبيقها. الرؤية النقدية للمجاؿ، وكيفي
ويضيف الدكتور معجب الزىراين فكرة تؤكد ىذا اؼبنحى، وىي أف رّواد النقد الثقايف مثل: إدوارد سعيد،   

 وتودوروؼ، وفنسنت ليتش مل هبدوا حاجة إىل إعبلف القطيعة مع النقد األديب.
 
 :عن الشعرنة.. وعن الفقهنة أيضا   -2

ي اؼبسؤولة عن النسق اؼبضَمر اؼببٍت على سبجيد الفحولة يف ثقافتنا العربية ى« الشعرنة»يرى الغذامي أف 
وصناعة الطغياف، وقد طرح الدكتور عبد العزيز السبيل مصطلحًا طريفًا بديبًل عن الشعرنة، وىو مصطلح: 
السيسنة؛ دبعٌت أف اؼبسؤوؿ عن ىذا النسق اؼبضَمر ليس ىو: الشعر العريب، بل السياسة، فليس ىناؾ شعرنة 

 سيسنة ؽبا. للثقافة، بل
والسبّيل يتحدث ىنا عن احملّرِؾ اؼبصلحي للنسق، بينما حديث الغذامي يتجو إىل اؼبهيمن الثقايف على ىذا 
النسق، وىو يف نظره: الشعر، وقد تًتدد كثَتًا يف قبوؿ ىذا االهتاـ الغذامي للشعر ابؼبسؤولية عن التحيز 

اؼبسكُت الذي نعاه الغذامي نفسو، ونفض يديو منو وترحم النسقي يف ثقافتنا العربية، فهذا الكائن اعبمايل 
عليو؛ كيف يكوف ىو نفسو اجملـر اػبطَت اؼبتسبِّب بكل اؼبوبقات النسقية، والذي تُنَصب لو مشانق النقد 

 .الثقايف يف ؿبكمة ببل ُقضاة كما قاؽبا يوماً كاليغوال!
 
 



ىم عن صناعة النسق يف ثقافتنا العربية، لعلي إذف أكبت بدوري مصطلحًا جديدًا يشَت إىل اؼبسؤوؿ األ      
ىي أكثر اغبقوؿ اؼبعرفية اكتنازاً ابألنساؽ، وىي بعد ذلك اؼبؤثر  -إذا صح االشتقاؽ  -« الفقهنة»فالواقع أف 

األوؿ يف الناس بشىت مستوايت وعيهم، ودرجات تعليمهم، وأان أقوؿ: أعطٍت خطااًب فقهيًا واعيًا ومتوازانً، 
د الكربى يف الشريعة؛ والسيما: ِقَيم التقوى، والعدؿ، والكرامة، واغبرية اؼبسؤولة، وسأعطيك وؿبققًا للمقاص

كاً أيضاً بثوابتو الدينية، ونقد اػبطاب الفقهي ىو نقد لنسق ظاىر  ؾبتمعاً مدنياً راقياً، وحيوايً ومتبلضباً، ومتمسِّ
إبراىيم عن سبب اقتصار النقد الثقايف على  ومباشر، ولعل مثل ىذا التوجو يستجيب لتساؤؿ الناقد عبدهللا
 نقد األنساؽ اؼبضَمرة؛ دوف ذبلياهتا الصروبة يف الثقافة واجملتمع.

 
 :ادلعىن يف بطن النسق -3

ىذا ما تبادر إىل ذىٍت وأان أأتمل حديث الغذامي اؼبستفيض عن النسق اؼبخبوء يف الثقافة.. نعم، ىاىنا       
أف وبمل عصا الًتحاؿ مهاجرًا إليو، بعد أف عصفت بو رايح التيارات اآلف منزؿ جديد يتعُت على اؼبعٌت 

النقدية اؼبتقلبة، منتقبلً بُت ثبلثة بطوف سابقة: بطن اؼبؤلف، ٍب بطن النص، ٍب بطن القارئ؛ ليصل أخَتاً وعلى 
 يد النقد الثقايف، ودبلعقة الغذامي الفضية إىل: بطن النسق!

ىذا ما أظن أف انقدان الكبَت سيدعو « !.. نأه هبذه الوليمة الداللية اؼبتِخمةال أشبع هللا بطن النسق، وال أى»
 بو أماـ ىذا اؼبنعطف اعبديد ؼبسَتة اؼبعٌت: الطريد أبداً، واؼبطاَرد ابستمرار.

 
 بٌن الغذامي واجلابري -4

رفية يف تراثنا يف مشروعو الفكري الطموح لنقد العقل العريب ربدث دمحم عابد اعبابري عن ثبلثة أنظمة مع       
العريب، وىي: البياف، والعرفاف، والربىاف، وأابف عن اإلشكاالت الكبَتة اليت نشأت عن التداخل التلفيقي بُت 
ىذه األنظمة اؼبعرفية لدينا، وىو التداخل الذي دّشنو أبو حامد الغزايل، وعّززه الرازي ومن جاءوا بعده، ٍب 

ض ابلعقل العريب، ومن أبرزىا: إعادة أتسيس البياف على الربىاف، حاوؿ اعبابري أف يقدـ بعض اغبلوؿ للنهو 
مع استبعاد النظاـ العرفاين القائم على التفسَت الباطٍت للظواىر وتغييب العقل، وىو اغبل الذي كاف لعلماء 

، وابن مضاء، والشاطيب، وابن خلدوف، وإلحياء ى ذا اؼبغرب اإلسبلمي إسهامات رائدة فيو، وخباصة: ابن حـز
التأسيس من جديد يعرض ىذا اؼبفكِّر القدير عدداً من اػبطوات اؼبعرفية اؽبادفة إىل تصويب نظاـ إنتاج اؼبعرفة 

 يف ثقافتنا العربية، اعبابري إذف يشرّح اإلشكاالت اؼبعرفية، ويقدـ لنا يف النهاية وصفتو اػباصة ابغبل.
 
 



افتنا، ويف ثقافات العامل أيضاً، وكما يقوؿ أّما الغذامي فهو يكشف عن تغلغل النسق الفحويل يف ثق        
فإف النسق يف الثقافة ىو كالفَتوس الكامن الذي ينخر يف اعبسد؛ وألنو مضَمر وبتاج إىل حفر مستمر 
الكتشافو؛ ولكّن الغذامي الطبيب يكتفي بتشريح اؼبرض؛ دوف أف يقدـ عبلجًا لو؛ سوى الكشف عنو، 

كيف نؤسس ػبطاب مضاد للخطاب الشائع اؼبوبوء بفَتوس النسق؟ وما والتحذير منو! وإف أسئلة من قبيل:  
« العبلجية»اآلليات البديلة الكفيلة بتحصُت جسد الثقافة من الفَتوسات النسقية الكامنة؟ مثل ىذه األسئلة 

 .ال ذبد ُشباكاً مفتوحاً الستقباؽبا؛ ألنو ببساطة ليس ىناؾ صيدلية لصرؼ الدواء يف النقد الثقايف!
 

كرر مع الغذامي ىنا ما سبق أف تعّرض لو جاؾ دريدا من نقد فباثل، فمنظِّر التفكيكية قّدـ نفسو ويت        
بوصفو ىادمًا للنظم الثقافية السائدة القائمة على التمركز اؼبنطقي، وهتميش ما عدا اؼبركز؛ لكنو مل يقدِّـ بديبلً 

تمي إىل تشريح روالف ابرت، وليس إىل تفكيكية ثقافيًا عما ينقضو، وكاف الغذامي قد ذكر أكثر من مرة أنو ين
دريدا؛ معلِّبًل ذلك أبف ابرت يبتاز إبعادة بناء ما يشّرِحو؛ لكّن ىذا التمييز النظري مل هبد صدى واضحًا يف 
التطبيق عند الغذامي، وكاف إبمكانو أف يكوف أكثر إخبلصًا لنهج ابرت يف التشريح القائم على إعادة البناء؛ 

تِف إبدانة الفحولة النسقية عند اؼبتنيب، ونزار، والشعراء اآلخرين.. لو ذباوز عملية التفكيك واؽبدـ لو مل يك
السليب، وأعاد بناء اؼبتنيب من جديد، أو جزء منو على األقل؛ ليكن مثبلً: اؼبتنيب )اغبضاري( الذي قد يرى 

عرية كبَتة حبجم أيب الطيب فهذا ال ىبدـ الغذامي أنو األجدر ابلبقاء واػبلود، أّما الشطب الكلي لقامة ش
قضية النقد الثقايف؛ إْذ كأنك تقوؿ للقارئ: إّما أف زبتار اإلعجاب ابؼبتنيب بكل عنفوانو الشعري، وسحره 
اإلبداعي، أو زبتار ربكيم النقد الثقايف الذي يُفضي بك إىل الشعور الدائم ابلذنب النسقي كلما ضبطَت 

إلعجاب اعبمايل هبذا الشاعر الكبَت، وقْس على ىذا بقية الشعراء فإف األجدى ىو نفسك متلبِّسًا بتهمة ا
 وليس االكتفاء هبدمهم وإدانتهم. -ثقافياً ىذه اؼبرة  -إعادة بنائهم 

 
 :عصر ما بعد اجلواب -5

ىكذا يظهر أف اإلجراء الوحيد الذي يقًتحو النقد الثقايف يف مواجهة النسق ىو: اؼبقاومة اليت تعٍت:         
نقد النسق؛ عرب التساؤؿ عن دالالتو وأبعاده، وكشف مدى تغلغلو يف الثقافة، وىنا تنتهي القصة؛ دوف وعد 
حبّل جذري، أو فتح األفق لتقدمي بديل عن الثقافة السائدة، وؽبذا اؼبوقف اؼبتحفظ ما يفّسره يف حضارتنا 

دـ أجوبة شاملة، وأصبح اعبهد األكرب للمفكرين الراىنة؛ إْذ كأمبا يف عصر األسئلة مل يعد أحد قادراً على أف يق
وأصحاب اؼبشاريع الثقافية يتلخص يف نقد الواقع، وكشف عيوبو فحسب؛ ردبا ألهنم ابتوا يعرفوف أف تبنّيهم 
ؼبشروع بديل، أو تقديبهم جوااًب مقًتحًا ألسئلة اغبضارة سيغدو بدوره حطبًا تنضج على ألسنة انره أسئلة 

 خرين.. جديدة ؼبفّكرين آ



ىل نقوؿ إذف: إننا نعيش عصر: ما بعد اعبواب؟ أي عصر ما بعد اؼبعٌت الكلي اؼبنَجز؛ حيث تنتقل       
اؼبفاىيم من طور الكينونة إىل طور التكّوف، ومن اغبسم الداليل إىل التأرجح فيو؛ لتغدو قابلة ابستمرار للتشكل 

 ويف حالة سيولة دائمة؟
ل النقد الثقايف ىي معادلة بسيطة جداً، فالنقد: سؤا ؿ مفتوح، والنسق: جواب مغلق؛ وؽبذا ليس غريباً أف يفضِّ

ظباء األسئلة اؼبفتوحة، ومل يكن الغذامي ليًتدد يف االختيار ىنا، وىو الذي عنوف أحد كتبو اؼبتقدمة بػ: ثقافة 
أليب ىبلؿ العسكري،  األسئلة، واحتفى فيو جبيش األسئلة الذي ال يُغَلب؛ مستِندًا إىل بيتُت طريفُت يُنسباف

ونبا أليب إسحاؽ الشَتازي، ويف تراثنا العريب كانت ىناؾ ذبربة الفتة يف صبعها بُت ثقافة األسئلة وثقافة 
األجوبة يف كتاب واحد اشًتؾ يف أتليفو كل من أيب حياف التوحيدي، وِمسكويو، وىو كتاب: اؽبوامل 

 ف أذكى بكثَت من إجاابت ِمسكويو.والشوامل، وكما ىو متوقع فقد كانت أسئلة أيب حيا
 
ىكذا ػبصت أحبلـ مستغامبي ىذه اؼبسألة الفلسفية برشاقتها اللغوية « األجوبة عمياء.. وحدىا األسئلة ترى»

اؼبعهودة، ولعل ىذه العبارة ال تنطبق على عصر من العصور كما تنطبق على عصران: عصر النقد الثقايف 
 اؼبتسائل.

 ابب النسقاحلصان ادلسَرج على  -6
أصبل ما يف فكرة: النقد الثقايف للنسق أهنا ربرر النفس من ضيق العداوات الشخصية، وىو ما حدث ربديداً 
مع الغذامي، ففي كتابو: حكاية اغبداثة تلمس يف كبلمو تساؿبًا فريدًا مع مناوئيو؛ حىت مع الذين ىاصبوا 

هللا، فالغذامي يستبعد أف يكوف العامل الشخصي ىو  رضبو-اغبداثة وىاصبوه بعنف ظاىر؛ مثل دمحم اؼبليباري 
احملّرِؾ األوؿ ؽبجـو اؼبليباري عليو، ويرى أنو كاف واجهة للنسق احملافظ للدفاع عن اؼبألوؼ ضد الطارئ الثقايف؛ 

حداً لكن يبدو أف الغذامي أعجبتو لعبة التفسَت النسقي فالبرط ابلكلية فيها، فلم يُبق ومل يذر؛ وؽبذا مل يوفر أ
يف كتابو السابق من الوقوع يف أسر النسق اؼبهيمن؛ حىت اغبداثيُت أنفسهم، وقد صادىم متلبسُت بتهمة 
)النسقية( واحدًا تلو اآلخر، وىو ما جعل القارئ يتهيأ منتظرًا أف يصيد الغذامي نفسو ابلتهمة ذاهتا؛ ولكّن 

 ىذا مل وبدث!
 موضع واحد من الكتاب حُت ربدث الغذامي عن اجتماع كنُت أنتظر ىذه اإلدانة الذاتية على األقل يف

شارؾ فيو لبلتفاؽ على مصطلح نقدي بديل عن اغبداثة لتعميم استعمالو بُت الناس عرب الصحف والكتاابت 
النقدية، وىو مصطلح: الواقعية التخييلية، وىذا موقف غريب عن أجواء الغذامي؛ إْذ ىو مبٍت على وصاية 

 جملتمع والثقافة.فكرية صباعية على ا
 



خارج ىذا الكتاب قد يقوؿ الغذامي: إنو ال يربّئ نفسو، وإنو يف النهاية ابن ىذه الثقافة النسقية؛ ولكن       
كي ننتقل من ىذا اإلقرار الضمٍت العاـ إىل الشاىد العملي اؼبباشر سنقوؿ: إف تشنيع الغذامي على النسق 

ء إليو واالحتفاء بو يف معاركو النقدية؛ كما حدث مثبًل يف الفحويل يف الثقافة العربية مل يبنعو من اللجو 
خصومتو مع الشاعر دمحم العلي؛ حُت استشهد دبقولة ابلغة الفحولة ؼبطلق الذاييب، وىي: حصاين مسرَج، 
 ولكّن الطريدة ىزيلة.. ولو أتمل الغذامي قليبًل يف ىذه العبارة اؽبجومية اليت استعاف هبا فلن يفوت على أؼبعيتو
ما فيها من دالئل واضحة على نسقية فحولية وشعرنة للذات لطاؼبا شّنع عليها؛ تبدأ من ذكورية اغبصاف، وال 
تنتهي عند أتنيث الطريدة! وىو يف خصومتو تلك يتسلح أببيات أيب الطيب اؼبتنيب ليهاجم هبا دمحم العلي !.. 

الغذامي اؼبمثل األكرب للشعر الفحويل اؼبتسلِّط  ىل فاتنا شيء؟ .. نعم، أبوالطيب ىو نفسو الشاعر الذي يعّده
واؼببٍت على اؼببالغة والكذب!.. لو كاف عمنا الطيب أبوالطيب حياً ؼبا فاتو أف يتمثل أماـ الغذامي بقوؿ إبراىيم 

 انجي: أين يبضي ىارٌب من دِمِو؟
د كاف دافعو األكرب إليها الكبلـ السابق ال يعٍت أف العلي كاف مربّءاً من الغرض يف تلك اػبصومة، فقو     

اؼببنية على خلخلة الفكر السائد؛ سبهيداً لتجاوزه، وعلى إحياء الشخصيات « غبداثتو«االنتصار ألدونيس، و
القِلقة واالذباىات الثورية يف اترىبنا؛ مهما كانت أفكارىا ابئسة وظبلمية؛ مادامت ربقق شرط أدونيس 

ومصادمة للمجموع؛ لكٍت أردت فقط أف أعطي شاىداً على  الذىيب، وىو: أف تكوف ـبتلفة، ومتجاوزة،
 صعوبة التحرر الكامل من ىيمنة النسق الضاغط على آليات التفكَت.

 
 (8-4حتوالت اخلطاب عند عبدهللا الغذامي )

 
 الغذامي.. وىذه الشجرة: - 1

إف مدخل عبد هللا الغذامي إىل اؼبرأة ىو: اغبكاية، كما  بقدر ال أبس بو من اإلصباؿ يُبكنٍت أف أقوؿ:       
أف مدخلو إىل اغبكاية والرواية ىو: اؼبرأة، ويف كتابو: اعبهنية اختصر ىذه العبلقة الثنائية بينهما يف صبلة واحدة 

كيف   -إبذف هللا  -حُت قاؿ: اغبكاية أنثى!.. وسنرى يف ؿبور الرواية الذي سيكوف موضوع اؼبقالة القادمة 
أثّر ىذا اؼبدخل يف أحكامو على ىذا الفّن، أّما ىنا فسأضيف إىل ىذا أيضًا أف تتبع التسلسل التارىبي 
ؼبؤلفات الغذامي ُيظهر أف النقد النسوي ىو الذي قاده إىل التبٍت الصريح للنقد الثقايف، فقد صدرت كتبو: 

بو: النقد الثقايف الذي صار دبثابة تتويج ألعمالو اؼبرأة واللغة، وثقافة الوىم، وأتنيث القصيدة قبل صدور كتا
 السابقة يف ىذا االذباه، وتوسيع ؼبدى رؤيتو لقضية اؼبرأة.

 



ويبدو أف ىذا ىو التسلسل اؼبنطقي يف النقد النسوي بعامة، إْذ كاف تيارًا نقداًي من التيارات الصاعدة        
ليدية ابؼبساواة والنّدية إىل الفكرة األجدى واألىم، يف مرحلة ما بعد اغبداثة، وقد سعى إىل زبطي اؼبطالبة التق

وىي: اإلقرار ابالختبلؼ بُت اعبنسُت؛ بوصفو: اختبلَؼ تنوع، وليس اختبلؼ تفاوت يف اؼبستوايت، وىذا 
يعٍت إعادة النظر يف التفكَت اؼبركزي اؼببٍت على تبئَت صفات إنسانية معينة، وهتميش الصفات اؼبقابلة ؽبا، وقد 

لنقد الثقايف ؽبذا التيار مزيداً من الزخم؛ ألنو يشًتؾ معو يف األساس الفلسفي التفكيكي نفسو، وىو: نقد قّدـ ا
مركزية اػبطاب اؼبستِندة إىل الثنائيات الضدية؛ مثل: األصل والفرع، والكماؿ والنقص، والعقل والعاطفة؛ لكّن 

ومن ىنا فإف دائرة اىتمامو أوسع حدودًا من دائرة النقد الثقايف أوسع رؤية، وأكثر مشولية لقضااي التهميش، 
 االىتماـ يف النقد النسوي.

 
كتاب الفت عنها ظبّاه: ىذه الشجرة، حاوؿ فيو أف يربط   -وىو العدو األشهر للمرأة  -للعقاد       

هُني  أبسلوب ال ىبلو من طرافة ومن تعسف أيضاً بُت طبيعة اؼبرأة، ورواية العهد القدمي لقصة أكل الشجرة اليت
آدـ عن االقًتاب منها يف اعبنة، ومع أف القرآف الكرمي ُيساوي بُت آدـ وزوجو يف اقًتاؼ ىذا احملظور؛ فإف ىذا 

 الفارؽ اؼبهم مل يلَق اىتماماً عند العقاد؛ ألنو ببساطة ال يساعده يف بناء قضيتو ضد اؼبرأة!.. 
 

شخصية تكّونت يف نفس العقاد من  وىي القضية اليت تشعر أبهنا مبنية يف معظمها على انطباعات    
النماذج اللعوبة من النساء، ٍب كساىا بعد ذلك رداء فكرايً، واستعاف دبا شاء من حجج فلسفية، وأقيسة 
منطقية، وموقف العقاد ىو يف الواقع امتداد لسلسلة طويلة من مواقف الفبلسفة واؼبفكرين قبلو؛ بدءًا من 

للمرأة: شوبنهور، ونيتشو، ومل يكن توفيق اغبكيم بعيدًا عن العقاد يف ىذا أرسطو، وانتهاء ابلعدوين اللدودين 
اؼبوقف؛ وإف كاف أقّل شراسة منو يف الظاىر، ويف روايتو: الرابط اؼبقّدس تصوير دقيق غبَِيل األنوثة وتبلعبها 

 ابلرجل اؼبسكُت!
 

يف اؼبرحلة الثانوية؛ لكن كم  رحل العقاد أواسط الستينيات حُت كاف عبد هللا الغذامي ال يزاؿ طالباً         
سبنيت لو صبع الزمن بُت ىذين الرجلُت: اؼبهاجم األشهر للمرأة، واؼبدافع األبرز عنها، فلعلنا نطالب حينئذ 
بعقد مناظرة ثقافية بينهما حوؿ اؼبوضوع؛ حىت ننظر كيف تتسلسل اغبجج، وكيف تنتفض األفكار للدفاع عن 

 .سي؛ وإف تلّبس بلبوس عقلي!الرأي الذي ىو يف األساس موقف نف
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نفسها، وسبارس النقد النسوي ؼبا تعده: ثقافة  -ليس غريباً أف تندفع بعض النساء يف احملاماة عن جنسها       

أبوية مهيمنة؛ حدث ىذا مع كثَت من الكاتبات؛ مثل: فرجينيا وولف، وسيموف دي بوفوار، وفاطمة اؼبرنيسي، 
تكت وولف من اغبصار الثقايف واالقتصادي الذي مارسو اجملتمع الغريب ضد اؼبرأة، وعرّبت بوفوار وغَتىن، فاش

عن اؼبأزؽ الوجودي للمرأة اؼبتمثِّل يف ضرورة اكبيازىا ألحد اػبيارين اؼبتناقضُت: السعي لتحقيق الذات، أو 
بُت النساء والسلطة؛ لكّن البلفت ىو تبٍّت  التنعم ابلرضا والقبوؿ، وراحت اؼبرنيسي ترصد طبيعة العبلقة اؼبتوترة

رجل ؼبثل ىذا اؼبوقف؛ وال سيما يف ثقافتنا العربية احملافظة، ومع ىذا مل يُرِض ىذا اؼبوقف اؼبتجاوز للذات من 
الغذامي بعض الكاتبات؛ إّما ألنو جاء أكثر فبا رغنب، أو أقل فبا طمحن، فانتقدنو؛ كما صنعت فاطمة 

 كعيب.احملسن، وضياء ال
ترى الناقدة فاطمة احملسن أف مطالبة الغذامي بتأنيث اللغة تنّم عن موقف راديكايل من الثقافة ومن اللغة       

معاً، ولعلها تقصد أف الغذامي ال يتناوؿ هتميش اؼبرأة أو ظلمها ضمن قضااي اجتماعية أو ثقافية ؿبددة، بل 
دبجملها؛ متهمًا إايه ابالكبياز ضد األنوثة وهتميش  إنو يتجاوز ىذا ليستهدؼ الوعاء اللغوي اعبامع للثقافة

صوهتا، يف مقابل سبجيد الفحولة والِقَيم الذكورية اؼبتسلطة، ولعل من أطرؼ الردود اليت قرأهتا على إدانة الغذامي 
فة للنسق الفحويل للغة ما ذكره الناقد سعيد يقطُت من أف الفحولة يف الًتاث العريب مرتبطة ابػبصوبة، فهي ص

عطاء، ال صفة قمع ومنع، وىي مطلب نسائي قبل أف تكوف اّدعاء رجولياً؛ ألف اػبصوبة األنثوية ال تتحقق 
 إال هبا! وىذا يعٍت أف مفهـو الفحولة مفهـو نسوي ابألساس.

 
كذلك رصدت فاطمة احملسن تغَت رأي الغذامي يف قضية: أولية الشعر اغبر؛ بسبب تطور موقفو من      

بو: الصوت القدمي اعبديد أنكر رايدة انزؾ اؼببلئكة للشعر اغبديث؛ لكن عندما اختلفت اؼبرأة، ففي كتا
أولوايتو بعد ذلك، واذبو إىل إعبلء اإلقبازات النسوية عاد وأقّر برايدهتا يف كتابو البلحق: أتنيث القصيدة 

أف الغذامي مل يغَت الوقائع  والقارئ اؼبختلف، ىذا كبلـ الناقدة؛ لكن للحقيقة فإنك حُت تعود للكتابُت ستجد
التارىبية والعلمية فيهما، وأىّم ىذه الوقائع حقيقة: أف انزؾ اؼببلئكة رائدة مشاركة مع السياب يف تدشُت حركة 
الشعر اغبر؛ غَت أف أتويل ىذه اغبقيقة من جهة، ونربة التعبَت عنها من جهة أخرى طرأ عليهما تغَت كبَت، 

 -كما قاؿ   -دبيًا يف: الصوت القدمي اعبديد مضى هبادؿ انزؾ اؼببلئكة يف زعمها فحُت كاف الغذامي انقداً أ
أبولية ذبربتها للشعر اغبر يف قصيدهتا: الكولَتا، وبعد ربقيق اترىبي فبتد مل ىبُل من عبارات تقريعية ؽبا، وردود 

يف كتابو: أتنيث القصيدة الذي خشنة عليها سّلم ؽبا أخَتًا ابؼبشاركة مع السياب يف رايدة الشعر اغبر، أّما 
صدر متزامناً مع انعطاؼ الغذامي كبو النقد الثقايف واالنتصار للخطاب اؼبهمَّش، فقد انطلق من مشاركة انزؾ 

 ..شية وجازمة أنوثة قصيدة التفعيلةيف رايدة الشعر اغبر؛ ليقرر بعبارات منت



دة ميبلدىا: إببداعها أواًل، وبتنظَتىا النقدي شها -وىي ىنا انزؾ  -وأهنا البنت اليت حّررت ؽبا والدهتا       
اثنياً، متناسياً يف استنتاجاتو والد ىذه البنت اؼبفًَتضة، وىو ىنا: بدر السياب؛ ألنو ال معٌت لوجوده وسط ىذه 

 «!النسوية»القضية 
َسب لو، ال عليو؛ قد يُقاؿ ىنا: إف ىذا االختبلؼ بُت نظرة الغذامي السابقة إىل انزؾ ونظرتو اغبالية إليها وبُ 

لشروط النسق اؼبهيمن؛ غَت أف مراجعتو اؼبستمرة ألفكاره  -كاآلخرين   -ألنو يدؿ على أف الغذامي كاف فبتثبلً 
ىي اليت قادتو إىل تغيَت موقفو القدمي، وىذا يشبو إىل حد كبَت التحوؿ الناجح الذي اجًتحو رّواد قصيدة 

هم قادرين على اهتامهم ابلعجز عن نظم القصيدة التقليدية، وىم التفعيلة يف الشعر العريب، فلم يكن خصوم
يروف النماذج الناجحة للقصائد التناظرية اليت كتبها ىؤالء الرّواد أنفسهم، ويف مقابل ىذا اؼبوقف اؼبتطور من 
الغذامي فإف حرص بعض النساء على التمسك ابلنظرة اؼبعهودة إليهن، ودفاعهن عنها ىو يف نظر الغذامي 
نفسو ضرب من العمى الثقايف؛ كما يقوؿ يف كتابيو: اعبهنية، واليد واللساف، ويف علم النفس اغبديث مفهـو 
: التماىي ابلسلطة، ووبدث حُت يرى اؼبقهور كيانو وصفاتو بعُت  قريب فبا يطرحو الغذامي ىنا، وىو مفهـو

 قاىرة.
 قضية واحدة تكشف ما تتسم بو كتاابتو من على أف ىذه اؼبوازنة السابقة بُت رأيُت ـبتلفُت للغذامي يف     

اليت يستنتجها من النصوص « اغبقائق»بروز: سعة التأويل فيها، وأثر التوّجو الفكري اؼبسّبق لديو يف توجيو 
واؼبعطيات األولية، نعم، صحيح.. كلنا لدينا ىذا اؼبأخذ، و: أّي الُكّتاب اؼبهذُب؟ لكٍت أربدث ىنا عن بروز 

تاابت الغذامي، وليس ؾبرد حضورىا، وقد غبظ الناقد عبد هللا إبراىيم أف الغذامي ينتقي ىذه السمة يف ك
شواىد متفرقة، ويقتطعها من سياقها، وىو ما يؤدي إىل تضخيمها وتعميم داللتها، وربويلها من ٍَب إىل قانوف 

صد حاًب الصكر ظبة اإلفراط ، وير «انقد أتويلي ابمتياز»متحكم مطّرِد، كما يؤكد معجب الزىراين أف الغذامي 
يف التأويل يف حبوث الغذامي، وتشَت ضياء الكعيب إىل مركزية الفكرة اؼبسبقة عند الغذامي اليت تدفعو إىل ربميل 

 النصوص من الدالالت ما ال ربتمل.
 

ىذه كلها آراء متضافرة للنقاد تؤكد بروز ىذه السمة عنده؛ ولكٍت أظن أف العبارة األدؽ لوصف منهج       
لغذامي يف تناوؿ الدالالت اللغوية للنصوص ىي: تداعي التأويل، وىو التداعي اؼببٍت على سلسلة فبتدة من ا

االستنتاجات اؼبنطقية اإللزامية اليت قد يتوقف القارئ كثَتًا عند اؼبفاصل الواصلة بينها، وقد يًتدد مرارًا يف 
ل سبدد البساط التأويلي عند الغذامي انبع من قبوؽبا، بل قد يتجو إىل االعًتاض عليها ونقض أسسها، ولع

 ..استناده إىل نظرايت القراءة والتأويل اليت تتيح للقارئ إمكاف إعادة إنتاج النص وكتابتو من جديد
 



وكاف الغذامي قد قّدـ يف كتابو األوؿ: اػبطيئة والتكفَت مرافعة قانونية فبتدة للدفاع عن حرية الناقد يف     
تُت: الفنية، والنفسية، ولعل ىذا ما يفسر نربتو الواثقة عند ربليل النصوص، أتويل النص؛ من الوجه

واستنتاجاتو القطعية يف مسائل يعّز فيها اليقُت، ويف مناطق اشتباؾ داليل يصعب فيها اغبسم، ومن األمثلة 
ميد الكاتب: )خَت الدالة على ىذا اؼبنحى عنده: أتويلو البعيد يف مستهل كتابو: اؼبرأة واللغة لعبارة عبد اغب

الكبلـ ما كاف لفظو فحبًل، ومعناه ِبْكراً(، فقد رأى الغذامي أف اللفظ ىو اؼبمثِّل اغبقيقي للغة، وأف احتياز 
الرجل للفظ وجعل اؼبعٌت أنثواًي يُراد منو إقصاء العنصر األنثوي عن اػبطاب، مع أف عبارة عبد اغبميد نفسها 

كراً، واؼبعٌت فحبلً؛ لوجد الغذامي فيها شبهة نسقية أيضاً؛ إْذ يبكنو أف يقوؿ لو قُِلبت، وُجِعل فيها اللفظ بِ 
و اغبقيقي  حينئذ: إف وصف اؼبعٌت ابلفحولة جاء ألنو ىو اعبانب األىم يف اإلنتاج الثقايف لئلنساف، وىو اؼبوجِّ

 لؤللفاظ!
 تساؤالت سعيد السرحيي: - 3

م على تتبع دقيق وُمضٍن للشواىد الًتاثية واؼبعاصرة يف يشتمل الكتاابف: اؼبرأة واللغة، وثقافة الوى       
موضوعهما، وقد امتاز الكتاب الثاين على األخص بعلّو أسلوب الغذامي فيو، وكانت لفتاتو اللغوية يف غاية 
الذكاء، أّما اقتناصو ؼبوضع الشاىد من اغبكاية فقل ما شئت عن اغِبذؽ والعمق واؼبهارة، ىذا ابإلضافة إىل 

يف مصادر اغبكاايت، وصبعو بُت شىت اؼبشارب والثقافات، كما ابتعد عن الطابع التجريدي الذي وسم   توسعو
كتابو األوؿ، ومع ىذا فقد تبتسم أحيااًن أماـ بعض الصيغ اعبازمة بصحة االستنتاجات الثقافية اليت يصل 

األنساؽ اليت تؤكد يف رأيو تورط اللغة إليها عرب تتبع األنساؽ اؼبضَمرة يف اغبكاايت الًتاثية واؼبعاصرة، وىي 
وأنت تتأمل آليات  -الفحولية دبفرداهتا وتراكيبها يف جريرة تغييب اؼبرأة وهتميش دورىا الثقايف، وقد تتساءؿ 

عن  -التفكيك األلسٍت اليت أعملها يف ىذه النصوص وسلسلة التداعي التأويلي اليت اعتمد يف ربليلو عليها 
اليت يبكن أف نصل إليها حوؿ اؼبوقف من اؼبرأة لو طُبِّقت ىذه اآلليات األلسنية مدى خطورة النتائج 

 والتداعيات التأويلية على اػبطاب اللغوي الذي تتضمنو نصوص أرقى وأكثر أنبية.
صحيح أف الغذامي حدد مهمتو منذ البداية بوضوح، وجعلها ؿبصورة يف نقد األنساؽ الثقافية وليس       

السؤاؿ ال يزاؿ يلح عليك طواؿ قراءتك للكتابُت، ولسُت ِبدعاً يف ىذا، فالغذامي يروي يف   الدينية؛ ولكّن ىذا
سعيد السروبي عليو فور استماعو غبديثو عن فكرة: « الشاب»كتابو: حكاية اغبداثة كيف اهنمرت أسئلة 

اػبطيئة والتكفَت، لقد  التمركز اؼبنطقي، ودور التشريح يف تفكيك ىذا التمركز، وذلك قبيل صدور كتابو األوؿ:
على  -غَت الغذامي  -كاف السروبي يتساءؿ عن مدى خطورة آليات التفكيك اليت يبكن أف يتجرأ آخروف 

توجيهها إىل نصوص القرآف الكرمي واغبديث النبوي، وىو التساؤؿ احملَّت نفسو الذي عاد السروبي إىل طرحو 
 عو يف النقد الثقايف.بعد أكثر من عشر سنوات مع تدشُت الغذامي ؼبشرو 



ويف تويًت وقبل فًتة قصَتة طُرِح ىذا التساؤؿ نفسو على الغذامي، فقد سألو اؼبغرد: زايد اغبريب عن رأيو      
يف قولو تعاىل: }َوَرَفَع أَبَػَوْيِو َعَلى اْلَعْرِش{.. وقد رّد الغذامي بشكل قاطع أبف: النص الديٍت ليس نسقاً، 

كّن زايدًا مل يقتنع ابعبواب، وعاد يطالب الغذامي أبف يكوف شجاعًا كشجاعة األنساؽ ثقافية ابلضرورة؛ ول
العربية!.. على ماذا يدؿ ىذا؟.. أال يدؿ على أف االنتقاؿ من مستوى تناوؿ القضااي االجتماعية والثقافية اليت 

ابؼبخاطر الداللية واؼبزالق هُتّمش فيها اؼبرأة إىل مستوى تناوؿ اللغة نفسها واهتامها ابلتهميش ىو انتقاؿ ؿبفوؼ 
 التأويلية؟

 العامل يتأنث: - 4
يشعر القارئ غبديث الغذامي عن اؼبرأة أف لؤلنوثة وضعاً تفضيلياً مطلقاً عنده، ووجودىا يبنح اللغة والكائن 

معاً ميزة ذاتية، أّما الفحولة فهي معيبة ونسقية أّّن ُوِجدت، واؼبنطلق التقويضي واضح يف ىذا اؼبوقف 
 ىامشها، وؽبذا يسعى التفكيك إىل خلخلة اؼبركز، التعميمي؛ ألف الفحولة ال تزاؿ يف مركز الثقافة، واألنوثة يف

واالنتصار للمهّمش.. حسناً ماذا سنصنع إذا انتقل العامل ابلتدريج إىل عكس ىذه اؼبعادلة، وربوؿ اؽبامش إىل 
مركز، واؼبركز إىل ىامش؛ فهل سيتغَت اؼبوقف؟.. ىل سنتكلم حينئذ عن التأنيث النسقي؟.. وىذا ابؼبناسبة 

على  -كما يقًتح التفكيك   -جداً، فالعامل يتأنث من حولنا، وبوتَتة مطّرِدة، ىل نبٍت موقفنا دائماً  ليس بعيداً 
 مشاغبة النسق اؼبسيطر؟.. 

ىل ىذا يعٍت أف موقفنا من القضااي غَت مبدئي، وإمبا يعتمد على موقع ىذه القضية ضمن الثقافة      
على القارئ أال وباوؿ اإلجابة على ىذه األسئلة الكبَتة قبل السائدة، وىو موقع ؿبكـو ابلتغَت الدائم؟.. أقًتح 

أف يقرأ كتاب الغذامي اؼبمتع: اعبهنية؛ ليدرؾ أف اؼبسألة أبسط بكثَت من ىذا، وأف السر اغبقيقي يكمن يف 
يف روح ابنها، ويف اؼبكاف والزماف حيثما  -رضبها هللا  -ىذا اغبب الفياض الذي كانت تبثّو فاطمة اعبهنية 

 ربل، وىو اغبب الذي وسع الفىت، فوسع قلبو كل النساء، وتبٌت قضيتهن بكل جوارحو.
 
 

 (8-5حتوالت اخلطاب عند عبدهللا الغذامي )
 

 الكتابة أبجبدية احللم:-1
يف منامو، فقد رأى أنو يف روايتو اؼبلحمية )مائة عاـ من العزلة( يصّوِر ماركيز حلمًا تراءى للكولونيل أوريليانو 

يدخل وحده بيتًا مهجورًا جدرانو بيضاء، وكاف يف أثناء ىذا اغبلم يشعر أبنو شاىد ىذا اغبلم نفسو ِمرارًا يف 
 لياٍؿ سابقة؛ ولكنو ال يستطيع أف يتذكره حُت يستيقظ، بل فقط عندما وبلم بو مرة أخرى وىو انئم!..



خر من ذاكرتك فور استيقاظك، فبل تتذكر أنك حلمت بو أي أف من ظبات ىذا اغبلم العجيب أنو يتب     
 سابقاً إال وأنت انئم حُت ربلم بو من جديد!

والسؤاؿ الذي قد يتبادر إىل ذىن القارئ ىنا ىو: كيف استطاع ماركيز اكتشاؼ ىذا النوع اػباص جداً      
اً من مقاطع روايتو وىو من األحبلـ؟ وكيف استحضر ىذا اغبلم العصّي على الوعي اؼبتيقظ؟ أكاف يكتب عدد

انئم؟. . قادمًا من اغبلم يكتب لنا ماركيز إذف، ماذا عن عبدهللا الغذامي؟ كيف يكتب عن الرواية ىذا الناقد 
 األلسٍت القادـ من مدف الشعر، واؼبغتسل ببحوره آلماد طويلة؟

 
تمل خفتو:-2  الرواية.. كائن ال حتح

لنقدي سبيزًا عند الغذامي، ومن بُت كتبو اؼبتنوعة ليس ىناؾ لعل ؿبور الرواية ىو أقل ؿباور االىتماـ ا       
حىت اآلف كتاب خاص ابلرواية، ويف كتابو اعبهنية يِعد القراء بصدور كتاب لو عن: األنساؽ الثقافية يف 
السردايت النسائية؛ ولكنو مل يصدر حىت اآلف، ومن ىنا فإف مادة ىذا احملور مستمدة من مقاالتو اؼبتفرقة، 

ببلتو الصحفية، ومن الواضح أف براعة الغذامي اؼبعهودة يف التنظَت وتْبيئة النظرايت النقدايت اؼبعاصرة، ومقا
وقدرتو التحليلية اؼبشهودة على تشريح النصوص الشعرية، وتعاملو الواعي والذكي مع الًتاث العريب األديب 

 والنقدي اؼبنبئ عن اطبلع واسع وفهم حصيف.. 
 

اإلجادة والتفوؽ ستتضاءؿ كثَتًا يف تناولو النقدي للرواايت، وسيفتقد قارئو تلك كل ىذه اعبوانب من        
الدقة يف التحليل واغبكم، وسيصادؼ عددًا من األحكاـ اؼبعّممة، والتحليبلت النقدية اؼبتساؿبة، وحُت تقرأ 

العامة البعيدة عن  ألضبد أبو دنباف ستجد أنو أقرب إىل اإلشادة الثقافية« اغبزاـ»مثبًل حديثو عن رواية 
التحليل الفٍت الدقيق لآلليات القصصية، وإذا قارنت ما كتبو عنها دبا كتبو غازي القصييب؛ فستلحظ أف 

ال يرقى إىل اؼبستوى الذي توقعو  -من الناحية الفنية  -القصييب كاف أدؽ يف مقاربتو ؽبا، فقد رأى أف العمل 
 عند الغذامي مع ؾبموعة عبدهللا الناصر القصصية: حصار الثلج. منو، ويتكرر مثل ىذا اغبديث الثقايف العاـ

 
أّما الشاىد األىم من ىذا وذاؾ فهو أف الغذامي يعزو سبب قباح أي رواية إىل ما يسّميو:       

؛ أي اغبكي القصصي، وقد كرر ىذا الرأي يف لقاء صحفي، ويبدو أف ؿباوره طامي السمَتي مل «السواليفية»
األحادي، وؽبذا عاد فشاكسو بسؤاؿ آخر عن األعماؿ الروائية اليت ال تلتـز هبذا اؼبعيار يقتنع هبذا التفسَت 

التقليدي يف بنائها؛ كما ىو اغباؿ يف رواايت ميبلف كونديرا، وىنا هبيب الغذامي أبهنا ذبارب خاصة بثقافات 
 واية.للر « السواليفي»أمم أخرى يصعب تطبيقها لدينا، ٍب يعود لتأكيد أنبية األساس 



يف الرواية من اىتمامو اػباص ابغبكاايت الشعبية، « السواليفية»ردبا جاء تركيز الغذامي على عنصر       
واؼبروايت الًتاثية اليت سبيل إىل التبسط يف األسلوب، واؼبباشرة يف التعبَت عن الغرض التعليمي للحكاية، وغالباً 

عماؿ؛ لكن ىل اغبكائية ىي السمة األبرز يف الرواية ما تكوف اغبكائية اؼبتبسطة ىي أىم ظبة يف مثل ىذه األ
اؼبعاصرة أيضاً؟ وإذا كاف االختبلؼ يف طبيعة بناء الرواية ىو ما يؤدي إىل تعدد اؼبداخل النقدية إليها؛ فهل 

 يبكن توحيد ىذه اؼبداخل اؼبتعددة يف مدخل واحد، وىو: رصد السواليفية فيها؟
 

كاية دبفهومها العاـ، وبنوعيها: الًتاثي، والشعيب، واليت ىي ؿبط نعم، قد ينطبق ىذا األساس على اغب     
اىتماـ كبَت من الغذامي؛ لكن يصعب االعتماد على ىذا األساس يف تقومي فن الرواية األكثر تعقيدًا وتنوعاً 

الغريب الذي ال حصر ؽبا، ومنها ىذا النمط الروائي  -وخباصة يف الفًتة األخَتة  -وتركيباً، فاألمباط الروائية 
 -وليس اغبكائي  -يفّضلو ميبلف كونديرا حيث تتعانق يف رواايتو اللغة الشعرية احمللقة مع البناء الذىٍت 

لشخصيات الرواية، وحُت تقرأ لو تشعر أبنك أماـ شاعر فيلسوؼ وبكي قصصو بقدر غَت قليل من الًتؼ 
ف بو، ولرواايتو رواج كبَت، وؽبا ببل ريب نكهة فبيزة ىي الذىٍت اؼبمتزج ابلكتابة التجريبية، وألسلوبو ىذا اؼبعجبو 

 «.السواليفية»أبعد ما تكوف عن 
ويبدو أف سبب تضاؤؿ ىذا احملور النقدي عند الغذامي أف ابعثو إىل االىتماـ ابلرواية ىو يف األساس         

لسرب األنساؽ الثقافية ابعث ثقايف؛ إّما لرصد األدب النسوي اؼبعاصر وعبلقتو ابللغة وأنساقها اؼبضمرة، أو 
العامة اؼبؤثرة يف اجملتمع اليت تكشفها الرواايت احمللية، بينما يف الشعر كاف ىناؾ ابعثاف يتنازعاف الغذاـ ي 
ويسوقانو إليو، ونبا: الباعث الفٍت، والباعث الثقايف، كما أف اىتمامو ابلشعر وابلتطورات اؼبستجدة فيو سابق 

رواية، ومن ىنا كانت أحكامو النقدية يف الشعر أدؽ وأعمق، وأكثر قدرة على الىتمامو ابل -فيما يبدو  -
 الفرز بُت اذباىاتو اؼبتنوعة.

 
 الغذامي وشباك التذاكر: -3

يهتم عبدهللا الغذامي اىتمامًا كبَتًا ابلرواج وردة الفعل لقياس قباح العمل األديب؛ ألنو ينظر إليو كواقعة       
ابلنصوص يف ذاهتا، بل ابألنساؽ احمليطة هبا، ويف كتابو:  -كما يقوؿ   -عد يهتم ثقافية، وليست فنية، فهو مل ي

حكاية اغبداثة يؤكد أف العبلمة البارزة للحدث الثقايف الرمزي ىي: أف يبلقي رفضًا معلناً، وتزداد رمزيتو دبقدار 
هيمن، حبيث يدفعو إىل قوة ىذا الرفض، ومن ىنا يرى أف العمل الناجح ىو الذي يستطيع استنفار النسق اؼب

االحتشاد والتجييش، فبا يعٍت أف العمل ضرب على وتر حساس جدًا للنسق، والغريب أف ردة فعل النسق 
 ! .تاجو ىذا العمل للبقاء واػبلوداؼبندفعة ضده ىي ابلضبط ما وب

 



ناقد اؼبتابع ولكّن ىذا الربط اآليل بُت سبيز العمل، وقدرتو على مشاغبة النسق ىو ربط تسويقي هبعل ال      
أسَتاً يف أحكامو للحظة الراىنة وؼبنطق العرض اآلين اؼببِهر، وقد يغفل عن تقدير أعماؿ أىّم وأعمق مل تستطع 

أف تشاغب النسق، فتلفت النظر بقدر أكرب إليها، واتريخ اآلداب والفنوف  -لسبب فيها أو يف توقيتها  -
ل أف ىناؾ الكثَت من األعماؿ األ دبية والفنية اؼبتميزة مرت مرور الكراـ يف عصرىا، ٍب جاء التقدير العاؼبية يسجِّ

العايل ؽبا بعد ذلك يف العصور البلحقة، ويكفي أف أضرب ىنا ثبلثة أمثلة من أدبنا العريب القدمي ألعماؿ مل 
، وألف تُقّدر قيمتها اغبقيقية إال بعد أزمنة متطاولة، وىي: رسالة الغفراف للمعري، وطوؽ اغبمامة البن ح ـز

 ليلة وليلة.
كما مل ىبُل أدبنا احمللي من مثل ىذه األعماؿ اؼبتميزة جدًا اليت مل تستقطب اىتمامًا قرائيًا يوازي قيمتها     

، إْذ ما أزاؿ  الفنية العالية، ولعلي أستحضر ىنا ؾبموعة عدي اغبربش القصصية: حكاية الصيب الذي رأى النـو
لدىشة الذي شعرت بو وأان أقرأ لكاتب سعودي لديو كل ىذا النضج أتذكر حىت اآلف اإلحساس العايل اب

برؤيتو الثقافية العميقة، وصياغتو  -الفٍت، ٍب ال يكوف لعملو صدى يوازي قيمتو؛ مع أف ىذا القاص يبتلك 
 كل األدوات البلزمة للروائي الناجح؛ وإذا كنت أسبٌت أف ترتقي لغتو بقدر أكرب لتصل إىل  -القصصية اؼبدىشة 

اؼبستوى اؼبتوقع من كاتب هبمع ىذه البوتقة اؼبتكاملة من أساليب التكنيك القصصي البارع؛ فإف ىذا ال يبنعٍت 
، وىو قادر  دبا يبتاز بو من  -من أف أقوؿ: إف روائيًا كبَتًا ينتظر اػبروج من قمقم ىذا الصيب الذي رأى النـو

على إعادة قراءة اغبكاايت التارىبية  -لًتاث الصويف حرفية كبَتة، ومن اطبلع واسع على الًتاث؛ وخباصة ا
واحمللية، وصهرىا يف عمل ملمحي مبِهر، واػببلصة: أف شهرة العمل الروائي الناذبة عن مشاغبتو للنسق ليست 
معيارًا دقيقًا للحكم على جودتو، بل لعلها تستثَت يف الناقد كل قروف االستشعار النقدي عند قراءة العمل؛ 

 ن أف يكوف أسَتاً للراىن واؼبؤقَّت.حذراً م
 
 موت ادلؤلف.. حياة الروائي: -4

يف تقييمو النقدي للرواايت احمللية يتأثر عبدهللا الغذامي شيئاً ما ابػبلفية الفكرية والثقافية للروائي، ولعلي        
 مل يُقر ابلفشل الفٍت أستشهد ىنا دبثالُت ابرزين على ىذا، فالغذامي ألنو يقدِّر كثَتًا غازي القصييب رضبو هللا

العصفورية؛ ابختناؽ حركية األحداث فيها، وابعتمادىا على حوار طويل « رواية»الذريع الذي سقطت فيو 
وفبل بُت مثقفُت غرضهما االستعراض دبعلوماهتما، وكأننا أماـ موسوعة معارؼ ال أكثر، ىذا ابإلضافة إىل 

كائية ذبمعها، فليس ىناؾ أحداث متصلة، ىناؾ فقط ذكرايت تناثر خيوط السرد الروائي فيها دوف أي بؤرة ح
)مفًَتضة( يسردىا الربفسور بشار الغوؿ على الطبيب النفسي الذي ال دور لو سوى االستجابة لرغبات 
الربفسور، وطرح األسئلة اؼبفّصلة على مقاسو، وأكثر عبارة تًتدد يف العصفورية ىي: )وىذا ليس موضوعنا.. 

 ..عن التفكك -بداللتها، وتواترىا  -، وىي عبارة كاشفة موضوعنا أف...(



وىذا النص العصفوري يف نظري ىو نص سردي أقرب ما يكوف إىل طبيعة اؼبقامات اؼبعاصرة؛ مثل:     
حديث عيسى بن ىشاـ للمويلحي، وبداًل من التأنق اللفظي اؼبعهود يف اؼبقامات ىناؾ أتنق معريف واستعراض 

كتب القصييب ليس ىناؾ كتاب هبمع آراءه اؼبتفرقة يف الشعر، واألدب، والتاريخ،   ثقايف وفكري، وبُت صبيع
 والفكر، والسياسة كما هبمعها ىذا الكتاب.

فماذا كاف رأي الغذامي يف ىذا العمل؟ لقد رأى أف العصفورية رواية مبوذجية ما بعد حداثية، وأف اؼبعلومة     
فع عنها حبرارة مستِندًا إىل أف فن الرواية ببل معايَت؛ ألنو فن ىي الشخصية السردية األبرز فيها!.. وراح يدا

حديث النشأة؛ خببلؼ ما عليو اغباؿ يف الشعر واؼبسرح، وأف نشأتو ارتبطت ابلرومانسيُت الداعُت إىل الثورة 
ج الذين والتحرر، فهو فن اغبرية والبلمبوذج! ويف مقالة أخرى متأخرة رأى أف العصفورية تغّرِر ابلقرّاء السذّ 

ينخدعوف ب بساطتها الظاىرية، مثلما أف العابرين ال يدركوف من ماء البحر سوى ملوحتو، بينما ىُببئ ىذا 
 اؼباء عذوبتو، فبل يُذيقها إال للعارفُت اؼبتبصرين !

 
يف اؼبقابل مل يستسغ الغذامي تردد اسم تركي اغبمد ضمن الروائيُت السعوديُت؛ ومل هبد يف ثبلثيتو اليت      
يف نشوء اؼبّد الكبَت للرواايت « التارىبي على األقل»رت يف التسعينات أي قيمة فنية، ومل يُقر أبثرىا صد

السعودية اليت أعقبتها، وما كاف ؽبا من دوّي كبَت يف اجملتمع احمللي آنذاؾ، وىو الدوّي الذي دفع القصييب 
قف الغذامي يستند يف جانب منو إىل سبب فٍت، نفسو إىل التنويو هبا يف كتابو: حياة يف اإلدارة، صحيح أف مو 

 .وىو ضعف الصياغة الفنية يف رواايت اغبمد بعامة
 

القصييب على األقل يف العنصر األىم من عناصر الفن « رواايت»غَت أنو مل يلتفت إىل أهنا أفضل من      
ىذا العنصر ربديدًا بُت الروائي، وىو: البناء الدرامي لؤلحداث واغببكة اؼبتماسكة للقص، ولك أف تقارف يف 

اؼبتنوعة، « اؼبوضوعية»عصفورية القصييب وشرؽ الوادي للحمد، وبصرؼ النظر عن ربفظنا على اإلخفاقات 
وعلى الوىن األسلويب عند اغبمد الذي يقًتب يف مواضع كثَتة من أعمالو من صياغة اؽبواة اؼببتدئُت؛ فإنو يظل 

ا الفن من القصييب، ومن اؼبفارقة ىنا أف الغذامي الذي كاف يقوؿ مع من الزاوية اغبكائية البحتة أقرب إىل ىذ
القصييب: إف فن الرواية ببل معايَت ىو نفسو الذي وباسب تركي اغبمد بناء على حزمة كاملة من اؼبعايَت؛ بدءاً 

امي لرواية رجاء من اؼبعيار اللغوي واؼبقاييس األسلوبية الصارمة، وىي اؼبفارقة اليت تكررت كذلك يف ربليل الغذ
الصانع، فقد انتقد كثرة الكلمات العامية، واألجنبية فيها؛ مع أف ىذه الظاىرة اللغوية نفسها ماثلة بوضوح يف 

 العصفورية؛ ولكنو مّر عليها دوف أي انتقاد ؽبا.
 
 



 
سانية ما تفسَت ىذا اؼبوقف من الغذامي؟.. ىنا أتٌب منزلة الروائي لتجيب عن ىذا السؤاؿ، فاؼبواقف اإلن   

والوطنية لغازي ترجح بو يف أي ميزاف تضعو فيو مع تركي اغبمد، وإذا كاف اغبمد بدأ حياتو يسارايً حاؼباً؛ فإنو 
انتهى بعد ذلك إىل ما يشبو االنعزاؿ الشعوري والفكري عن ؾبتمعو.. ودراساتو ورواايتو تُنبئ عن ىذا اؼبوقف 

حب التوجو اإلصبلحي واؼبتفائل كثَتًا دبجتمعو وطاقاتو اؼبغًِتب، وال يروؽ مثل ىذا اؼبوقف للغذامي صا
اؼبخبوءة، وستنّد عن الغذامي بعد ذلك بعض التعبَتات اليت تدّؿ على عدـ ارتياحو ؽبذه الفئة البلمنتمية من 
الكّتاب اؼبتأثرين ابلنزعة الوجودية العدمية، ومن أشهرىم: الكاتب اؼبصري أنيس منصور، فللغذامي تعليقات 

ة يف تويًت يسخر فيها من كتاابتو، وىو ما يؤكِّد عدـ ارتياحو ؽبذا الصنف من الُكّتاب، ويف ربليلو النقدي قاسي
اؼبتميز لرواية: رقص ؼبعجب الزىراين ستلحظ أف الغذامي مل يكن مراتحًا لنزعتها الوجودية اؼبغرِقة يف السوداوية 

ة للحياة، وليس ؾبرد وقائع عارضة فيها، وؽبذا رأى واستحضار األمل.. األمل من حيث ىو رؤية فلسفية شامل
الغذامي أف ىذا العمل أقرب إىل طقوس اػبتاف العلٍت؛ حيث ُيكَشط اعبلد عن اعبسد، فتسيل الدماء.. 

 الكثَت من الدماء رغم عنواهنا اؼبخاتل يف اؼبفارقة مع مضمونو، وىو: رقص!
 

َت من الُكّتاب العرب اؼبتأثرين ابلثقافة الفرنسية ظاىرة والواقع أف النزعة التشاؤمية والبلمنتمية عند كث      
الفتة وتستحق الدراسة، ولكي نكمل أحجار الرقعة سنقوؿ أيضاً: إف ىذه النزعة قد تكوف أحد أسباب تغَت 
موقف الغذامي من أدونيس؛ وخباصة بعد استيعابو للمنحى السوراييل البلعقبلين اؼبمزوج ابلدروشة الصوفية 

عنده، ىذا ابإلضافة إىل مشكلة أخرى عند أدونيس، وىي: نظرتو الدونية للجماىَت واجملتمعات الباطنية 
العربية، اؼبستِندة إىل منظور: دكتاتورية األقلية الذي يبتح عنده من منبعُت: خلفيتو االجتماعية اإلثنية، وتعايل 

ثقفُت العرب البلمنتمُت ال يبكن أف تكوف النخبة اؼبثقفة، لقد أدرؾ الغذامي بعد فًتة أف ىذه النماذج من اؼب
 أمثلة رُبتذى لتحقيق النهوض اغبضاري للمجتمعات العربية.

وامتدادًا لتأثر أحكاـ الغذامي على الرواية دبوقفو من الروائي يُلحظ دعمو للروائيات وتعاطفو الكبَت مع      
ائيُت، وؽبذا صلة ابلتوجو الكلي عند بقدر ال يتحقق مع الرو  -اليت تتضمن الكثَت من اإلخفاقات  -ذبارهبن 

الغذامي كبو دعم اؼبرأة بعامة، واألدب النسوي خباصة، نعم.. ىناؾ مباذج روائية نسوية انجحة؛ ولكنها قليلة 
جداً؛ بسبب غلبة النربة البكائية الشاكية اؼبنحصرة يف التعبَت عن اؽبمـو الفردية للمرأة على أعماؿ الروائيات، 

عمبًل يعربِّ عن اإلنساف بكّليتو داخل اؼبرأة والرجل معاً، وقد حاولت رجاء عامل أف تصنع ىذا؛  وقلما ذبد فيها
 لكن أبسلوب ذبرييب موغل يف الرمز والضبابية.

 
 



 رواايت التداخل الزمين: -5
أّما الرواية اليت احتفى الغذامي هبا، وكتب سبع مقاالت متوالية عنها؛ فهي رواية: بنات الرايض لرجاء       

الصانع؛ ولكنو ركز كثَتًا على اؼبنحى الثقايف يف التحليل، فتناوؽبا بوصفها حداًث ثقافيًا راصدًا ردود الفعل 
عليها، ومستنبطًا الدالالت النسقية منها، ويف ربليبلتو لفتات نقدية ذات بعد فٍت واضح؛ مثل حديثو عن 

ديثو عن ىذه اؼبستوايت؛ لكشف ميكانزمات اغبركة اؼبستوايت اللغوية اؼبتوازية يف الرواية؛ ولكنو ال يصّعد ح
السردية يف الرواية، بل هبَّتىا دائمًا لصا،ح التحليل الثقايف لؤلنساؽ، وىو اؼبوضوع الذي يستأثر ابىتمامو 

 الدائم منذ ما يقارب عشرين عاماً.
عت أف تدخل إىل فّن الرواية من لعل ىذه الرواية الفريدة لرجاء الصانع من الرواايت النسائية النادرة اليت استطا

منطق القوة: قوة الشخصيات النسائية فيها، وقوة األسلوب ولغة اػبطاب، وأخَتاً قوة التكنيك الروائي اعبريء 
يف بنائو السردي، ويف مزج زمن الكتابة بزمن القراءة، واػبلط اؼبتعمد بُت العامل الروائي والعامل الواقعي الذي 

نو وسط حلم، وليس يف رواية، وىو التكنيك الذي قبحت يف بنائو أيضاً الكاتبة اللبنانية هبعل القارئ يشعر أب
علوية صبح يف روايتها: مرمي اغبكااي، ويف كلتا الروايتُت الناجحتُت ستجد الشخصيات تتسرب من عاؼبها 

 إهباد بعض اغبلوؿ لفّك الروائي، وتندّس مع القارئ يف عاؼبو الواقعي؛ لتحاوره، وتطلب منو أف يفكِّر معها يف
كما أبدعها » ست شخصيات تبحث عن مؤلف » عقدهتا الروائية، وىكذا نشعر أننا نقابل من جديد 

الكاتب اؼبسرحي اإليطايل لوهبي بَتانديلو؛ حيث تذوب اغبدود الفاصلة بُت اػبياؿ والواقع يف تفاعل إبداعي 
  أداء دور ما ضمن رواية أو مسرحية مل يقرأىا بعد!ردبا يوحي للقارئ أبنو ىو نفسو قد يكوف مندؾباً يف

 
 (8-6حتوالت اخلطاب عند عبدهللا الغذامي )

 
 ـ ما بعد النقد .. ما بعد البعد:1

من البلفت عناية عبدهللا الغذامي منذ بداايتو النقدية حىت اآلف دبراسم التوديع للمصطلحات واؼبفاىيم       
وبروتوكوالت التشييع للعلـو والظواىر، احسْب معي ىذه الوفيات والبعدايت اليت بّشران الغذامي بوقوعها على 

اؼبؤلف، موت النقد األديب، موت الشعر، ما بعد اغبداثة، ما بعد االستعمار، ما امتداد مسَتتو النقدية: موت 
ر األوؿ بوفاهتا؛  بعد العوؼبة، ما بعد الليربالية، ما بعد الصحوة، طبًعا بعض ىذه اؼبصطلحات مل يكن ىو اؼببشِّ

 ولكنو مل يكن ىبفي سعادتو وىو ينقل نعيها إلينا!.. 
 ة الغذامي النقدية يُطل علينا ىذا التوثب النفسي والفكري لكل جديد.. مرة بعد أخرى وعلى امتداد مسَت 



التوثب الذي ال يستنيم إلقباز سابق، وال يطمئن إىل وْىم االكتفاء والتشبع الزائف، ويف مقالو عن: آفاؽ    
ر ىذه اؽبجرة اعبماعية للمفاىيم كبو: اؼبا بعد؛ كاشًفا عن  االنكسار مابعد اغبداثة حاوؿ الغذامي أف يفسِّ

 اؼبعريف واغبضاري للفكر اؼبعاصر، وعجزه عن اإلجابة على أسئلة العقل والضمَت.
 

سُيفضي بنا إىل مرحلة يبكن أف ُنسميها: ما بعد « البعدايت»إف التأمل يف اؼبنطق الكلي جملموع ىذه       
النقدي، ومنها: إف  النقد، وما أقصده هبذا التعبَت ىو: انفتاح النقد اؼبعاصر على صبيع احتماالت التداوؿ

يتحوؿ الناقد نفسو إىل منقود، وىي الفكرة اليت دعا إليها الغذامي أكثر من مرة، ىذا يعٍت أف االنتقاؿ إىل 
النقد الثقايف ىو يف حقيقتو انتقاؿ من مهمة نقد اآلخر إىل نقد الذات؛ ألف نقد األنساؽ اؼبضَمرة ىو يف 

و عواطفو ومواقفو وتفكَته، مل يعد النقد إذف فبثبلً األساس نقد للذات اعبمعية اليت تسَتِّ ذ ات الفرد الناقد وتوجِّ
اآلخرين، بل أصبح مساءلة دقيقة لؤلان، وامتحااًن عسَتًا للذات، وىي « أخطاء»للذات اؼبتضّخمة اليت ربصي 

نفسو، وىي ِإذ  ذبربة قريبة من ذبربة الوقوؼ بُت اؼبرااي اؼبتقابلة، فكل مرأة ىي كاشفة ومكشوفة يف الوقت
تشّف عن غَتىا من خبلؿ زاوية النظر اػباصة هبا تكتشف أيًضا نفسها ومن زوااي متعددة؛ من خبلؿ اؼبرااي 

 اؼبواِجهة ؽبا.
 

ومع أف العصر الذي نعيشو ىو عصر اؼبابعد؛ الذي يدؿ على االنفتاح والتعدد وذبنب اغبسم يف مقابل:     
ات اؼبرحلة السابقة؛ فإف ىذا العصر نفسو ىو الذي يشهد أيًضا إحياء القطع واؼبركزية واؼبفاصلة اليت كانت ظب

أفكار قديبة بتسميات جديدة، ومن ىنا تربز تيارات ثقافية وسياسية تستحضر اذباىات فكرية قديبة ٍب تصفها 
أبظباء كثَت من  ابعِبّدة؛ مثل: الليربالية اعبديدة، والتارىبانية اعبديدة، واحملافظُت اعبدد، وىي تسميات تذّكران

اؼبدف األمريكية اؼبأخوذة من أظباء مدف أوروبية؛ ألف مستوطٍت العامل اعبديد مل يستطيعوا التخلص من انتمائهم 
العميق إىل عواؼبهم القديبة، ويف ىذا التدافع اغبضاري الذي يتخذ يف أحياف كثَتة صورة التصادـ اؼبباشر بُت 

كر القدمي وقيوده وؿبدداتو، واذباه يعيد إنتاج اؼبرجعيات القديبة.. يف اذباه يهدؼ إىل التخلص من رواسب الف
 ىذا التدافع اغبضاري تكمن معظم أزمات اإلنساف اؼبعاصر، وأىّم إبداعاتو أيًضا.

 
 قانون األرجوحة: -2

تمع حاوْؿ أف تعود ابلذاكرة وترصد عدد الظواىر االجتماعية اليت شهدَت يف حياتك بروزىا وانتشارىا يف اجمل
إىل األفوؿ واالكبسار، حُت أأتمل من جانيب بعض  -تطوؿ أو تقصر  -من حولك، ٍب كيف اذبهت بعد فًتة 

ىذه الظواىر أشعر أبف التاريخ ؾبرد أرجوحة: تتوسع الظاىرة وتعلو وتتسيد، حىت إذا ظن اعبميع أهنا ابقية بقاء 
 الدىر؛ اندفعت األرجوحة يف االذباه اآلخر!



ىر اليت أخذت حيزًا كبَتًا من االمتداد والتأثَت يف اجملتمع: ظاىرة الصحوة، ولتحليل ىذه من ىذه الظوا       
الظاىرة، ورصد ذبلياهتا وآاثرىا وضع الغذامي آخر كتبو صدورًا، وىو كتاب: ما بعد الصحوة، ويُعد ىذا 

 سياؽ تتبعو لؤلنساؽ الثقافية الكتاب امتداًدا ؼبشروع الغذامي الكبَت يف النقد الثقايف، وكاف قد أصدر قبلو ويف
اؼبهيمنة كتابو: الفقيو الفضائي، ورصد فيو التحوالت الثقافية اؼبستجدة يف اػبطاب الفقهي، ويف وسائل تقديبو 
وتسويقو، وىو ما يؤكد اىتمامو بتحليل ما دعوتُو يف اؼبقاؿ الثالث من ىذه السلسلة بػ: الفقهنة، أّما ىذا 

لصحوة فقد طرح فيو عدًدا من األفكار والرؤى األكثر سخونة، وىي األفكار اليت الكتاب األخَت: ما بعد ا
 تستحق التوقف واؼبساءلة.

 
 الشرط التارخيي بٌن ما بعد الصحوة، وما بعد السلفية: -3

ثبلث مرات على األقل كاف الغذامي فيها ىو رجل اللحظة اػبالدة، أو مثقف الشرط التارىبي؛ حيث        
اؼببّكر ابػبطوة القادمة للتاريخ والثقافة إىل أف يصدر كتااًب أو يتخذ موقًفا يف أنسب  دفعو حس االستبصار

وقت لصدوره، وىو الوقت الذي يبدو فيو أف األوضاع تتهيأ الزباذ مسار جديد؛ لكّن حدود ىذا اؼبسار 
غبدود؛ حدث ىذا مع  اعبديد مل تتضح بعد، فيأٌب الكتاب أو اإلعبلف الثقايف ليسهم بقدر كبَت يف رسم ىذه ا

كتابيو: اػبطيئة والتكفَت، والنقد الثقايف، ٍب يف مقاالتو وؿباضراتو عن الليربالية اؼبوشومة، اليت سبخضت بعد 
 ذلك عن كتاب: الليربالية اعبديدة.

 
وكاف يبكن أف يتكرر ىذا مع كتابو األخَت: ما بعد الصحوة؛ ولكن أتخر صدوره حىت ىذا العاـ       

جعلو ال أيخذ صفة: اغبدث التارىبي الذي يسرؽ األضواء ويؤسس لوعي جديد، ولو  ـ( ىو الذي2015)
ـ أبحداثو 2001صدر ىذا الكتاب قبل أكثر من عشر سنوات؛ لكاف لو موعد مع التاريخ، فقد كاف عاـ 
اثو ـ أبحد2003اػبارجية ىو عاـ التساؤؿ األعمق عن الصحوة وامتداداهتا، ونتائج السَت فيها، ٍب جاء عاـ 

الداخلية ليقدـ جوااًب مدواًي عن ذلك السؤاؿ، وىكذا مل سبر بعد ذلك سنة أو سنتاف حىت اتضح جململ اؼبراقبُت 
جزًءا كبَتًا  -حىت مع عنوانو البلفت  -اؼبسار الذي كانت تتجو إليو األحداث، ومن ىنا فقد ىذا الكتاب 

 لموس من اعبميع.من رصيده االستشرايف، وصار أشبو حبديث عن شيء مشاىد وم
 

الكتاب الذي خطف األنظار ىذه السنة ىو كتاب: ما بعد السلفية ألضبد سامل وعمرو بسيوين، وقد صدر 
متزامًنا مع كتاب الغذامي؛ ولكنو استطاع بسرعة أف وبرؾ الساحة الفكرية اإلسبلمية على وجو اػبصوص، وأف 

عن اللغة األستاذية اليت ُكِتب هبا، وما تتضمنو بعض يُثَت عاصفة من الردود واعبدؿ اؼبتبادؿ، وبصرؼ النظر 
مباحثو من استهانة واضحة ابػبطاب السلفي اؼبعاصر وأبعبلمو، ومن أحكاـ تعميمية كثَتة انذبة عن ضمور 



مساحة االستقراء، وقلة صرب على فرز تباينات اػبطاب السلفي واالذباىات اؼبستجدة داخلو؛ فقد استطاع 
للحظة الثقافية؛ أي أف يستشرؼ شيًئا ال يراه اآلخروف، أو على األقل ال يراه معظم الكتاب أف يقتنص ا

الناس، فالكتاب يرى أف السلفية منذ اآلف فصاعًدا مل تعد يف صدارة التوجهات الفكرية للمجتمعات العربية، 
بسبب غياب الرموز وىذا ال يعٍت أهنا أفلْت أو طبدت، بل يعٍت أهنا ذبزّأت وتنّوعت، وتعددت مساراهتا؛ 

السلفية الكبَتة أوال، ٍب بسبب األخطاء الكبَتة اليت وقع فيها فبثلوىا اثنًيا، وىي األخطاء اليت تنّم عن قصور 
بُّت يف فهم الواقع، والقدرة على تفسَته وربليلو؛ نتيجة عدـ اإلؼباـ ابألطر العلمية والفلسفية للعلـو اإلنسانية، 

ات اغبضارية اؼبتبلحقة اليت غَتت إىل حد كبَت اؼبشهد اإلنساين اؼبعاصر، وىذا وكذلك عدـ استيعاب التطور 
التنوع أو التشظي يف التيار السلفي أدى ويؤدي إىل تراجع مكانتو ليصبح تيارًا ضمن تيارات أخرى مؤثرة يف 

نفسو فإف االنتقاؿ إىل ما اجملتمع، ومرة أخرى ىذا ال يعٍت: ربواًل عن السلفية، بل ربواًل فيها، وبتعبَت الغذامي 
 بعد اؼبصطلح ال يُقصد منو نفيو أو نقضو، بل اؼبقصود: توسعو وانفتاحو وتعدده.

 
 الصحوة.. وجبل اجلليد: -4

يكشف كتاب: ما بعد الصحوة جانًبا من اترىبنا االجتماعي اؼبعاصر الذي سبق لعبدالعزيز اػبضر أف       
فهو إضافة مهمة يف ىذا الباب؛ وخباصة أنو أيٌب من مثقف  شكا من قلة الدراسات غَت الرظبية فيو، وؽبذا

مشارؾ يف األحداث، وصانع لبعضها، ويكاد الكتاب أف يكوف اعبزء الثاين من كتاب الغذامي السابق: 
حكاية اغبداثة، ففيو تفاصيل تكّمل الصورة، وسبؤل بعض الفجوات اؼبًتوكة ىناؾ، وبسبب ضيق ؾباؿ القوؿ يف 

ؿ يبكن أف أقف إبهباز عند أربع مسائل سأختلف فيها مع ما يطرحو الكتاب، وأوؽبا: ربط حدود ىذا اؼبقا
ـ، وىو التاريخ الذي بدأ الغذامي يلحظ فيو بروز ىذه الظاىرة يف 1987ظهور الصحوة بتاريخ ؿبدد؛ بعاـ: 

الثقايف، وىذا جامعة اؼبلك عبدالعزيز جبدة حيث كاف وباضر، ويف انديها األديب حيث كاف يزاوؿ نشاطو 
التناوؿ الشخصي ؽبذه الظاىرة يذّكران دبا سبق أف قلُتو يف اؼبقالة الثانية من ىذه السلسلة، وىو: ميل الغذامي 
إىل تفسَت الظواىر الكربى يف اجملتمع من خبلؿ ذباربو الشخصية، وىي ذبارب ثرية ببل شك؛ ولكنها ابلتأكيد 

ذين غبظ الغذامي حضورىم ذلك العاـ مروا بتكوين سابق على ىذا غَت كافية، إف طلبة اعبامعة الصحويُت ال
 اغبضور يف مراحلهم الدراسية السابقة.

 
 الصحوة.. صحوات: -5

والكبلـ اؼبتقدـ ىو ما سيقودان إىل اؼبسألة الثانية، وىي: اختزاؿ الكتاب ظاىرة الصحوة يف بُعد واحد من 
 ..و ما كاف يلحظو الغذاميأبعادىا، وىو: ثقافة اغبشود؛ ألف ىذا الُبعد ى



فقد المسو واقًعا أمامو، وأتذى منو؛ ولكّن للصحوة أبعاًدا أخرى: علمية، وأخبلقية، وروحية، واجتماعية،     
أثّرْت يف جيل كامل داخل اجملتمع، وىناؾ قطاع كبَت من اؼبنتمُت ؽبذا التيار مل يشاركوا يف اغبشود اليت كانت 

 عوا هبا من بعيد؛ النشغاؽبم دبساراهتم العلمية والًتبوية والروحية اؼبستقلة.تصارع اغبداثة؛ وإف كانوا قد ظب
 
 

وهبذا يتبُت أف الصحوة صحوات؛ كما أف اغبداثة حدااثت، وىذا قانوف اجتماعي وفلسفي عاـ قبل أف      
: ليس يكوف تفسَتًا خاًصا ؽبذه الظاىرة االجتماعية أو تلك، والغذامي نفسو يقوؿ يف كتابو: حكاية اغبداثة

ىناؾ تعريف للحداثة، وإمبا ىي حالة فكرية كلية، بل إف لكل حداثي تعريفو اػباص الذي ال يشًتؾ فيو معو 
أحد سواه.. أليس ىذا ىو حاؿ الصحوة أيضا؟ ومن ىنا فبل يبكن اختزاؿ الصحوة أبهنا: ثقافة احتشاد فقط، 

ا بوصفها تيارًا واحًدا، وكتلة صماء متماسكة؛ أف اغبكم على الظواىر والتيارات من اػبارج هبعلنا ننظر إليه
لكن حُت نتجاوز قشرهتا السطحية، ونتوغل يف أعماقها سنكتشف أهنا متعددة، ويف حالة سيولة دائمة، ومل 
يستطع الكتاب أف يتجاوز ىذه القشرة اػبارجية، ولعل من الظواىر اللغوية اليت تعزز ىذا اؼبنحى يف الكتاب: 

فيو بقْدر الفت: ىم، وىم، وىذا يوحي أبمرين: االبتعاد واؼبفاصلة من جهة، وأتكيد شيوع ضمَت الغائب 
 اؼباضوية من جهة أخرى؛ أي أف اغباضر قد ذباوزىم؛ وؽبذا فهو ال ىباطبهم، بل يتحدث عنهم.

 
 ىل الصحوة بنية مغلقة: -6

رة الصحوة الذي يُوحي أبف أّما اؼبسألة الثالثة فهي اعتماد الكتاب على التحليل البنيوي اؼبغلق لظاى     
صعودىا، ٍب اكبسارىا وتفككها جاء يف ؾبملو من داخلها، ويف ىذا إنباؿ واضح للظروؼ اػبارجية الضاغطة، 
أو الداعمة، أو اؼبشتِّتة واؼبفكِّكة ؽبا؛ وخباصة دور التوجيو الرقايب الفاعل يف زبليق التيارات اؼبتصادمة داخل 

 الصحوة.
البنيوي إىل اؼبسألة األخَتة، وىي: اذباه الكتاب إىل اؼبطابقة التقابلية بُت ماقبل  ويقودان ىذا التناوؿ     

الصحوة )اليسار العرويب( دبظاىره الشكلية اؼبتفلِّتة على اؼبستوى الظاىري للفرد، وبُت الصحوة دبظاىرىا 
الشكلية اليت ربمل « اؼبوضات»و الشكلية اؼبلتزمة، والًتكيز على أف ىذا التغَت أقرب إىل موجات اؼبّد واعبْزر، أ

النسق ذاتو؛ رغم تنوعها الظاىري؛ أي أف الصحوة ليست سوى جزء من نظاـ ؿبدد يف التفكَت يُعاد إنتاجو  
كل مرة بِصَيغ ـبتلفة، أو بعبلمات سيميائية متواطئة، ومثل ىذه النظرة فيها حيف شديد على الصحوة؛ ألهنا 

 عن أشواقها الروحية اليت سبيزت هبا عّما سبقها. تتناوؽبا تناوالً شكلًيا؛ وتعزؽبا
 
 



 داء االستهانة ابلتفاصيل: -7
من وجهة نظري؛ فإف الصحوة قد وقعت يف خطأين كبَتين، ونبا: تعزيز الوحشة واإلحساس ابلغربة كبو       

ثل: اؼبلتـز اجملتمع من وجهة نظر دينية عند الشباب اؼبنتمُت إليها؛ عرب ترسيخ عدد من الثنائيات اؼبتضادة؛ م
والعادي، والصحوة واعباىلية، والدين والدنيا، وقد أدت ىذه العزلة الشعورية إىل نتائج كثَتة، ومنها: ظاىرة 

 التوجس والشعور الدائم ابلتهديد واؼبؤامرة اليت ربّدث عنها الكتاب.
 

وؿ فيها، ِإذ كاف يكفي أما اػبطأ الثاين فهو: داء االستهانة ابلتفاصيل، واالستخفاؼ ابعبهد الكبَت اؼببذ     
أف تكوف ـبالًفا يل يف الفكرة العامة حىت أستهُت بكل ما لديك من عمق معريف، واجتهادات دقيقة، وآراء 
ؿبّررة، وكاف من الرائج آنذاؾ أف ينهض شاب صغَت ويردد أماـ اعبموع حديثُت حفظهما للتو، ٍب يرى ذلك 

سنوات عديدة من عمره لتأسيسها، وتوثيق أدلتها وشواىدىا،  ويرونو كافًيا لنقض نظرية معرفية أفٌت صاحبها
وقد استشرى ىذا الداء اآلف وتغلغل يف عقوؿ كثَت من الناس؛ بصرؼ النظر عن توجههم الفكري، وكما كاف 

يُهاَجم بضراوة دوف أف تُقرأ كتبو، رأينا اآلف من يهاجم مشايخ الصحوة أنفسهم؛   -وما يزاؿ  -الغذامي 
دة مثبًل؛ من خبلؿ ما يُرّوج عنو من آراء ومواقف، وليس عرب القراءة الواعية لكتبو وإنتاجو اؼبعريف كسلماف العو 

 الغزير، ووثباتو الفكرية غَت اؼبسبوقة.
 

وليس ىنالك من حيف يف زبطئة الغذامي، أو العودة، أو من شئت من الناس؛ ولكن من الضروري         
والتَّميز لدى من زبتلف معو، ولو كاف األمر بيدي عبعلُت عبارة: جبوانب اإلصابة  -يف مقابل ىذا  -اإلقرار 

)قل: نعم؛ ولكن، أو: ال؛ ولكن( دستورًا معرفًيا يُعلَّق على جدراف اؼبدارس واعبامعات؛ ليدرؾ الناس ضرورة 
كَت، إىل آلية راسخة من آليات التف« البلكنية»االعتداؿ والتوسط يف حاليت: التأييد، واالعًتاض، ولتتحوؿ 

 ويصبح التنبو لتفاصيل الرأي موازاًي ألنبية النظر اجململ فيو.
 

التنبو للتفاصيل.. لعلو من أجل ىذا عرّفت الفيلسوفة األؼبانية حّنا آرنت اغبضارة أبهنا: تعليم االنتباه!..      
نشاىد وأتذكر اآلف كيف أحسسُت هبذا اؼبعٌت عميًقا يتغلغل يف نفسي وأان يف مدينة أورالندو حُت كنا 

استعراًضا ليلًيا يف مدينة األلعاب أماـ حشود األطفاؿ اؼبصطفة على جانيب الطريق، واألطفاؿ اؼبقصودوف ىنا 
ىم ؾبموعة متناغمة من األطفاؿ وذويهم الذين يكتشفوف فجأة أهنم ما زالوا أطفاالً كأطفاؽبم فتستيقظ يف 

ثر ما شّدين تلك الليلة وبقي معي لسنوات داخلهم كل أشواؽ الطفولة وسط ىذا االستعراض البهيج، أك
الحقة ىو: درجة اإلتقاف والدقة اؼبتناىية اليت أخرج هبا ىذا االستعراض، وكيف أدى كّل مشارؾ الدور اؼبنوط 
بو سباًما، ودبثابرة متفانية وسعادة غامرة؛ وكأنو يقدـ واجًبا وطنًيا لبلده، مل يستهن اؼبنّظموف لبلستعراض ابلغرض 



اؼبرِح منو، ومل يقللوا من شأف اعبمهور الذي جاء لبلستمتاع فقط، ومل يتكاسلوا ألف مبالغ التذاكر قد الفٍت 
ُأِخذت مسبّػًقا، بل عملوا بكل جد وإخبلص، وتدربوا طويبلً على إتقاف أدوارىم دبهارة، وتنّبهوا ألدؽ 

 ادر اؼبكاف مع أطفالو اؼببتهجُت، وىوالتفاصيل.. التفاصيل اليت جعلت شخًصا غريًبا قادًما من أرض بعيدة يغ
 يُلملم روحو اؼبتناثرة يف منحنيات الطريق، وقد تعّلم معٌت عميًقا من معاين اغبضارة: التنبو للتفاصيل.

 
 

 (8-7حتوالت اخلطاب عند عبدهللا الغذامي )
 

 اخلطاب الغذامي.. واألشبار ادلخاتلة: -1
نقبًل عن كتاب القزويٍت: آاثر  -يف فاربة كتابو اؼبمتع: رحلة إىل صبهورية النظرية يُورد عبدهللا الغذامي       

قدار طولو قصة طريفة عن الَدير اؼببٍت على قمة جبل اعبُودي، فقد زعم الرواة أف م -الببلد وأخبار العباد 
ىبتلف يف كل مرة يُقاس فيها، وأنو كلما ُشرب اختلف عدد األشبار اليت ربدد طولو، وقد نقل الغذامي ىذه 
اغبكاية ليذكِّر القارئ بصعوبة الوصوؿ إىل استنتاجات اثبتة ودقيقة عن ظبات الثقافة األمريكية وعن خصائص 

 ستيعاب الذىٍت لو متطور ابستمرار.البلداف والشعوب بعامة، فالواقع دائم التغَت، واال
 

ويبكن ىنا أف نضيف إىل ما قالو الغذامي ومبّد بساط القياس ليشمل األشخاص أيضاً؛ إْذ ال تستطيع        
أّي شخص، وإمبا ُقصارى ما يبكن أف تصل إليو ىو « حقيقة»مهما اجتهدَت أف تصل إىل خبلصة دقيقة عن 

اىو الفكري، أواًل ألنو ىو يتغَت، واثنيًا ألف استيعابك لو يزداد مقاربة ظرفية ومؤقّتة لسماتو الشخصية واذب
ألنك أنت أيضًا دائم التغَت؛ حىت لو  -وىذا ىو األىم  -ابلتدريج، وفهمك لشخصيتو يرتقي ويتطور، واثلثًا 

لدنيا مل تشعر؛ فكأف التغَت ىو القانوف اؼبسيطر، وكأف أعجوبة الدير يف القصة السابقة ىي ببساطة أعجوبة ا
 اليت نعيشها، والناس الذين لبالطهم، والذات اليت نتكلم ابظبها.

ولعل قانوف التغَت ال يسري على أحد بكل زطبو وعنفوانو كما يسري على الغذامي؛ وال سيما مع غزارة       
اؼبتجددة إنتاجو الثقايف، واغبيوية الفكرية اؼبدىشة اليت تتسم هبا كتاابتو، ولطاؼبا حَّت الغذامي بديناميكيتو 

على االمتثاؿ  -رغم منازعهم اؼبتباينة  -عشاؽ الثبات من كل االذباىات النقدية والفكرية الذين يتفقوف 
الذي ليس عند  »للحكمة الشعبية اليت تقوؿ: الرجل عند كلمتو.. جاء الغذامي ليقوؿ ؽبم: إف الرجل اغبق ىو 

 « !هادة حياة وحيوية؛ ولذا فإنٍت ابن التحوؿكلمتو !.. ىو من تعجز كلمتو عن تقييد فكره، والتحوؿ: ش
 



الرجل اغبق إذف عند الغذامي ىو: اؼبفكر اغبر أبوسع معاين اغبرية اليت تتضمن التحرر أوالً وقبل كل شيء      
من تصنيف الذات لنفسها: فكرايً، أو نقدايً، وحُت تتحرر النفس من ىذا التصنيف ستكوف دروب اغبكمة  

ست اغبكمة ضالة اؼبؤمن ؟.. وأف تكوف اغبكمة ضالتو يعٍت أهنا ما تزاؿ ـبتبئة بوجو كلها مفتوحة أمامها؛ ألي
وبُت ركامها  -ما عنو.. تتكشف لو رويداً رويداً؛ ليستمر طواؿ عمره ابحثاً عنها، ومنّقباً بُت أساسات اؼبعرفة 

 عما يظّن أنو: اغبكمة، وعن أعمدهتا الذىبية السبعة. -أيضاً 
 
 ص.. من يحفلسفو:مفلِسف النصو  -2

أف أتخذ على الغذامي اندفاعو كبو تبٍت األفكار اعبديدة؛ حبماسة كبَتة للتغيَت  -من حيث اؼببدأ  -تستطيع 
تقًتب من سياسة: األرض احملروقة، وىو ما يعقبو بعد فًتة اندفاع مقابل يف رفضها والدعوة إىل ذباوزىا، حدث 

الغذامي طواؿ الثمانينات اؼبيبلدية، ٍب مل يلبث أف دعا إىل ذباوزه  ىذا مثبًل مع مفهـو اغبداثة الذي بّشر بو
: ما بعد اغبداثة، كما تكرر ىذا أيضاً مع النقد األديب الذي جّند نفسو لو سنُت  أواسط التسعينات إىل مفهـو

لنقد الثقايف، عديدة، ٍب أعلن بعد ذلك موت النقد األديب، منتقبًل منو وابغبماسة التبشَتية نفسها إىل مهمة: ا
اً عليو، وانفضاً يديو منو؛  وحدث ىذا اثلثاً مع الشعر الذي طاؼبا سامره، وانجى نصوصو، ٍب انصرؼ عنو مًتضبِّ
غَت أف ربفظك ذباه ىذه التحوالت الغذامية سيتضاءؿ كثَتًا إذا ربطتها بسمتُت أصيلتُت يف شخصيتو، ونبا: 

عن النمطية واعبمود، ٍب حبثو الدؤوب عن الوسائل األكثر قباعة لفهم حيويتو الفكرية اؼبتوثبة للجديد، والبعيدة 
الواقع، واإلسهاـ يف تغيَته كبو األفضل، ولعل ىذه اؼبرونة الفكرية اليت تدفع الغذامي إىل اؼبراجعة اؼبستمرة 

ى حّد تعبَت حاًب ؼبواقفو وأفكاره ىي اليت حّررت فكره من اؼبراوحة واعبمود، وىّيأتو ليكوف: شبيهًا ـبتلفًا عل
الصكر. ومن اؼبفارقات الطريفة اليت تكشف عمق التحوؿ يف مسَتة الغذامي النقدية أف بعض اآلراء اليت كاف 

من « السحارة»يُعرِّض هبا ويسخر منها سابقًا أضحى بعد سنوات مقتنعًا هبا، ومنافحًا عنها، فقد سخر يف 
نو بعض العيوب األخبلقية اليت انتقدىا على شعر اؼبتنيب، شخصية حداد بن حارث اعبزاري، ُمورِدًا على لسا

واليت ُتوجب يف نظره االمتناع عن نشر ديوانو؛ ولكّن بضع سنوات أخرى كانت كافية ليتبٌت الغذامي نفسو 
 اليت سخر منها يف السابق.« الثقافية»ودبنتهى اعبدية عدداً من ىذه اغبجج 

 
لذي يبتح منو فكر الغذامي ونقده سيكشف ما هبمع بُت ىذه على أف التأمل اؼبتمهِّل للنسغ اغبي ا      

التحوالت الظاىرية، وما وُبيل ىذا التنوع الواسع يف االىتمامات النقدية والثقافية عنده إىل ما يشبو الوحدة، 
تمعية بعامة، فلطاؼبا كاف صاحبنا معنيّاً بفكرة )األمبوذج( الثقايف اؼبضَمر يف البنية العميقة للظواىر اإلنسانية واجمل

وىو األمبوذج الذي يبكن الكشف عنو من خبلؿ ربليل اػبطاب اللغوي اؼبعربِّ عن ىذه الظواىر، حدث ىذا 
ص رؤية الشاعر ضبزة شحاتة للحياة يف أمبوذج: اػبطيئة  مع أوؿ كتبو: اػبطيئة والتكفَت الذي حاوؿ فيو أف يلخِّ



تجذِّرة يف النفس اإلنسانية، واستمّر ىذا التوجو يف كتبو والتكفَت، وىي فكرة ذات أبعاد دينية وثقافية م
البلحقة؛ مثل: الكتابة ضد الكتابة الذي راح يتتبع فيو أمبوذج اؼبرأة عند ثبلثة شعراء معاصرين ينتموف ألجياؿ 

فة شعرية متتابعة، ٍب اطّرد البحث عن األمبوذج بعد ذلك يف كتبو اؼبؤسَّسة على النقد الثقايف؛ مثل: الثقا
التلفزيونية، والقبيلة والقبائلية، والفقيو الفضائي، والليربالية اعبديدة، ىذا يعٍت أف انتقاؿ الغذامي الناقد من 
األديب إىل الثقايف كاف انتقااًل مقّدرًا ومتوّقعاً؛ ألف ما كاف يبحث عنو منذ بداية الرحلة ىو: األمبوذج الثقايف 

لثانية من ىذه السلسلة أف ىذا االستنتاج ىو ما يقّدـ تفسَتاً معقوالً لسبب اؼبضَمر، وسبق أف بيّنت يف اؼبقالة ا
احتفاء الغذامي ببعض الشعراء ذوي القدرات الفنية اؼبتواضعة جنبًا إىل جنب مع احتفائو ابلشعراء اؼبتميزين 

اايتو النقدية اؼببكِّرة، ىو ما يستحوذ على بؤرة اىتمامو منذ بد -وليس الفٍت  -فنياً، فقد كاف األمبوذج الثقايف 
وأان ىنا ال أربدث عن آليات التحليل النقدي اليت يستعملها الغذامي عند مواجهة النص، فلهذه اآلليات بُعد 
فٍت ال يُنَكر، وإمبا أعٍت البنية العميقة للنص اليت يستهدؼ الكشف عنها بوصفها شبرة التحليل، فهذه البنية 

ر  اؼبستهَدفة يف معظم ربليبلتو ى ي بنية ثقافية، وليست فنية أو لغوية. والتعلق ابألمبوذج الثقايف ىو الذي يفسِّ
أكثر من غازي الشاعر؛ ألف الُبعد الثقايف يف رواايت القصييب « الروائي»كذلك تقدير الغذامي لغازي القصييب 

 أوضح؛ مع أف التميز الفٍت لغازي إمبا يظهر يف شعره ال يف رواايتو.
 

جذور التحوالت عند الغذامي أبعد مدى فبا قد يبدو ألوؿ وىلة، إْذ ىي تعود إىل بواكَته  وىكذا يتبُت أف
األوىل، وربديداً إىل كتابو األوؿ: اػبطيئة والتكفَت الذي يكتنز بذور معظم التحوالت الفكرية والنقدية اليت مّر 

للنص؛ لتحل ؿبّل الفلسفة وتنوب عنها  هبا ىذا الناقد، وحُت تقرأ ىناؾ مثبًل حديثو عن ربوؿ النقد إىل نظرية
يف أداء وظيفتها الثقافية؛ ستجد أنو منذ بداايتو كاف يعّد نفسو ليكوف: ُمفلِسفًا للنصوص، وأف وصولو إىل 
األنساؽ اؼبضمرة يف ىذه النصوص مل يكن سوى مسألة وقت، فقد كاف النقد الثقايف على مرمى حجر من 

 ؼبهمة النقد.ىذه الرؤية الفلسفية اؼببكِّرة 
 

ىذا ابإلضافة إىل ما طُبعت عليو شخصية عبدهللا الغذامي من مثالية أتىب الرضوخ غبكم الواقع، وىي اليت 
إىل النقد الثقايف اؼبعٍت بتفكيك قوة السائد؛ من أجل سبكُت الضعيف  -على اؼبستوى النفسي  -أوصلتو 

 ذبعلو يف مواجهة فكرية دائمة مع القوي اؼبركزي، ومؤازرة احملاَصر.. اؼبثالية اؼبنحازة بوضوح إىل العدالة، واليت
مستمرة للضعيف اؼبهّمش. وردبا كاف ىذا التوجو اؼبثايل ىو ما جعل الناقد عبدهللا إبراىيم يلحظ أف الغذامي 

 يتحوؿ يف مواضع كثَتة من كتاابتو إىل انقد إصبلحي وأخبلقي.
 
 



 خمترب الكيمياء: -3
عقلية الغذامي ىي عقلية متسائلة ومتجددة ومنفتحة إىل أبعد اغبدود، ولديها قدرة واسعة على الربط بُت 
مسائل متباعدة تبدو ألوؿ وىلة وكأنو ال رابط بينها؛ ولكنو حُت يصل بينها حبباؿ اؼبنطق يتبُت للقارئ مدى 

لقاح، فاىتزت وربت، ومثل ىذه العقلية التلقيحية االنسجاـ اؼبعريف بينها، وكأمبا بذر يف تربتها اؽبامدة حبوب ال
اندرة يف ثقافتنا العربية، وأان أعٍت ابلعقلية التلقيحية: تلك العقلية اليت ترفض اػبضوع لوْىم التخصص، فتنشر 
أجنحة قراءهتا اؼبكثّفة فوؽ ميادين وعلـو كثَتة، وىو ما يهيئ ؽبا أف تلمح مناطق االشتباؾ اؼبعريف بُت مسائل 

لعلـو اؼبختلفة، فتلقحها بعضها ببعض، لتنتج علمًا جديداً، أو تفتح اباًب معرفيًا يف اعبُدر الفاصلة بُت ا
التخصصات، حدث ىذا سابقاً يف تراثنا العريب فانتفعنا بعقلية كبَتة مثل عقلية عبدالقاىر اعبرجاين؛ ألنو رفض 

درسية اؼبعروفة، فقد أراد أف يعرؼ كيف يبكن أف هبيب أف وبصر أسئلتو اؼبعرفية يف ميداف علم النحو أببوابو اؼب
علم النحو على أسئلة الببلغة اليت يطرحها البيانيوف، وعلى أسئلة اإلعجاز اليت حار فيها علماء الكبلـ، 
وبتلقيح ىذه العلـو الثبلثة بعضها ببعض توصل إىل نظرية النظم، وىو التلقيح الذي سيؤدي حتمًا إىل توسيع 

دقائق كل علم، فيصبح النحو علمًا للعبلقات اؼبعنوية بُت الًتاكيب، ويغدو علم البياف علمًا منضبطاً الرؤية ل
يدقق كثَتًا يف داللة اؼبصطلحات اعبمالية اليت كاف يستعملها أبسلوب إنشائي دوف فرز وسبييز، ويتخلى علم 

ة الربىانية اؼببنية على فحص دقيق للفروؽ الكبلـ عن حججو اػبطابية القابلة للنقض متجهًا إىل استثمار األدل
 بُت الًتاكيب وأساليب التعبَت.

 
الذي يتقن أكثر من علم، « اؼبشارؾ»وليس اؼبقصود ابلعقلية التلقيحية ما يُعرؼ يف تراثنا العريب ابلعامل       

اؼبفكِّر الذي  فقد كانت ىذه ظاىرة شائعة لدى أسبلفنا؛ ولكنها ليست مرادة ىنا، وإمبا اؼبقصود: العامل أو
يستطيع استحضار آليات وأفكار ونصوص من حقل معريف معُت فيما ىو مشغوؿ الذىن دبعاعبة قضااي 
وظواىر تنتمي غبقل معريف آخر، وىذا االستحضار ىو الذي سيقوده يف النهاية إىل التلقيح واالستثمار، ويف 

والذىن التجرييب اػببلؽ، بتعبَت آخر أقوؿ: إف ىذا ابلتحديد يكمن الفرؽ اؽبائل بُت الذىن اغبافظ اؼبتِقن، 
بعض األذىاف مثل فهارس اؼبكتبات: صبيع اؼبعطيات مصنَّفة؛ ولكنها ؽبذا السبب منعزلة ومنطوية على نفسها، 
وبعض األذىاف مثل ـبتربات الكيمياء: ىناؾ دائمًا ذبارب مثَتة ؼبرّكبات جديدة.. عبدهللا الغذامي ىو ذىن  

 . ز!كيميائي ابمتيا
 
 
 
 



 ما الذي سيبقى من الظاىرة الغذامية: -4
عبدهللا الغذامي حبيويتو الذىنية، وحواره اػببلؽ مع األفكار اعبديدة، ومتابعتو اغبثيثة للتحوالت الثقافية       

واالجتماعية اؼبعاصرة، واؼبستجدات الفكرية العاؼبية أواًل أبوؿ، ىو يف كل ذلك ُملِهم لرّواد الطريق الثالث؛ فهو 
قارئو دائمًا إىل اؼبراجعة اؼبستمرة ؼبواقفو، وأساليب تفكَته، وؾباالت اىتمامو، ويف ىذا ربديداً يكمن سبيز يدفع 

 الغذامي أكثر بكثَت من مواقفو اؼبؤقتة ومشاكساتو العابرة مع بعض األشخاص والتيارات اجملتمعية.
 

من أبرز مزاايه: قبولو لبلختبلؼ إىل ما الذي يبيز الغذامي عن كثَت من اؼبفكرين العرب اؼبعاصرين؟ لعل       
درجة تثَت الدىشة أحياانً، فخصومو من احملافظُت الذين ال يقبلوف آراءه التنويرية، والذين سبق أف ىاصبو 

أو الرجعيُت اؼبعادين للحضارة « الظبلميُت»بعضهم بقدر كبَت من الشراسة؛ ىؤالء كلهم ال يعّدىم حفنة من 
ل أدعياء الليربالية العرب إطبلقها يف اإلنسانية واؼبدنية اؼبعا صرة؛ إىل غَت ذلك من األوصاؼ اغبادة اليت يُفضِّ

ل  وخباصة  -مواجهة التيار احملافظ، وإمبا يعّدىم ـبتلفُت عنو يف النظر إىل الواقع، وربليل معطياتو، وىو يفضِّ
ولعّل مرّد ىذا اؼبوقف عنده أنو ال يرى تشريح طريقة التفكَت؛ ِعوضًا عن مهاصبة اؼبفكِّر،  -يف الفًتة األخَتة 

وصعود الطبقة  -وىو أحد أعمدهتا  -نفسو وصّيًا على الناس واختياراهتم، ومن ىنا بّشر يسقوط النخبة 
الشعبية، وردبا ىذا ما دفعو إىل أف يبلحق دبؤلّفاتو األخَتة توّجهات العامة: تفسَتاً، وربليبلً، واستلهاماً؛ متحرراً 

يف دائرة اػبصوصية اؼبتونّبة، ولدى ىذا الناقد من االنفتاح الفكري، والتواضع اؼبعريف ما يُهيّئو دائماً  من االنزواء
للتعلم من اعبميع؛ دوف أحكاـ ثقافية مسبقة، وىو يف ربليلو للظواىر اجملتمعية وبًـت كثَتًا منطق الرقم؛ وؽبذا 

األكثر مبيعًا عندان ويف الغرب، ٍب يتناوؿ كتاابً  ستجده يتوقف يف كتابو: اليد واللساف عند ظاىرة الكتب
بسيطًا يف بنائو اؼبعريف، وىو كتاب: ال ربزف للشيخ عائض القرين؛ ؿباواًل معرفة سبب اإلقباؿ عليو، وعبلقة 

 عند قطاع عريض من القرّاء.« االستشفائي»ذلك ابلتوجو 
 

وخباصة يف خطابو  -وية، ويف اعتماده كثَتًا قد زبتلف مع الغذامي يف ىذا التوجو اؼببالغ فيو كبو الشعب     
على ثنائية: اؼبثقفُت، والبسطاء، فهو يبتدح البسطاء لعفويتهم وخفة ظلهم، ويذـ اؼبثقفُت لتعجرفهم  -التويًتي 

)وثقل دمهم( كما يقوؿ، وىي نظرة ال زبلو من رومانسية تُغفل الُبعد النفسي وىو اؼبؤثر األىّم يف تكوين ىذه 
ند الشخص، فالتعنت واؼبكابرة، والتواضع واؼبرونة الفكرية ىي يف األساس صفات نفسية وعقلية، الصفات ع

متعنّتُت.. « شعبيُت»وليست فكرية أو ثقافية، وكم رأينا من مثقفُت بسطاء ومتساؿبُت، وكم واجهنا من 
ي الزائف؛ ولكنها يف صحيح أف ىذه الصفات تكوف أكثر ثقبًل بوجود اغبجج الثقافية، واالعتداد األكاديب

النهاية قسمة هللا يف نفوس عباده وعقوؽبم، والتقسيم األدؽ ليس ىو: اؼبثقف، والبسيط، بل: العقل اؼبرِف 
 اؼبنفتح، مع النفس اؼبتواضعة؛ يف مقابل االنغبلؽ الذىٍت، والنفس اؼبتكربة اليت ال تقبل النقد.



 النجم الثقايف: -5
ف الشعر قد استحاؿ على يديو إىل خبز ساخن.. ماذا عن حاؿ النقد تفاخر نزار قباين ذات قصيدة أب        

 مع عبدهللا الغذامي؟
ال نبعد يف القوؿ إذا قلنا: إف النقد أضحى بُت يديو طبقًا ساخنًا مشَبعًا ابلبهارات، ومليئًا ابؼبفاجآت،     

ستمرار إليو؛ عرب ربويل الناقد وكاف غازي القصييب قد أشار مرة إىل قدرة الغذامي اؼبثَتة على توجيو األنظار اب
ثقايف واجتماعي، كما وصف دمحم البنكي الغذامي أبنو: مسوِّؽ ثقايف يتطلع « قبم»يف شخصيتو إىل 

لبلستحواذ على أكرب نصيب من السوؽ؛ وؽبذا فهو مستعد ؼبفاجأة اؼبتنافسُت معو بتغيَت قواعد اللعبة، وازباذ 
مل يستوعبوا بعد لوحاتو اإلرشادية، ومنعطفاتو اؼبرورية اغبادة ! أّما رفيق مسار جديد للسباؽ مل أيلفوه من قبل، و 

النشأة الدكتور عبدالرضبن السماعيل فيصف الغذامي أبنو: إشارة حرة؛ سبامًا كما وصف الغذامي فارسو روالف 
والتطور اؼبستمر،   ابرت يف كتابو: اػبطيئة والتكفَت، ويُتابع أبف لدى الغذامي قدرة خارقة على التحوؿ الدائم

كما أنو مغـر إىل حد اؽبياـ دبفاجأة القارئ من حيث ال وبتسب؛ سواء من حيث تنوع اؼبوضوعات أو اغبقوؿ 
 الثقافية اليت يُطل على القارئ من خبلؽبا، أو من حيث غرابة الرأي وِجدة اؼبوقف الذي يتبناه وطرافتو أحياانً.

 
واضحًا ؼبدى عمقو وحيوية أفكاره؛ ابإلضافة إىل ما تقدمو لك من تعطيك مؤلفات الغذامي اؼبتنوعة تصورًا 

متعة القراءة؛ وال سيما يف كتبو الثبلثة األقل تنظَتًا واألكثر إمتاعاً، وىي: اعبهنية، واليد واللساف، ورحلة إىل 
مقاالتو اليت صدرت صبهورية النظرية؛ لكن إذا أردَت أف تلمس عياانً اغبيوية الفكرية اؼبتدفقة فارجع إىل سلسلة 

أخَتاً يف ثبلثة أجزاء؛ لًتى كيف تنتقل بك الصفحات من فكرة الفتة إىل أخرى، ومن تنظَت نقدي إىل ربليل 
تطبيقي، ومن تداعيات إبداعية إىل عرض متجدد ؼبشاريع ثقافية متبلحقة، ٍب كيف ربضر أمامك مصادر 

 آلف بُت يديو، وكيف تنصهر يف فكره اؼبتسائل العميق.اؼبعرفة الغزيرة واؼبتباعدة أيضاً؛ حىت لتعجب كيف تت
صحيح أف كثَتاً من ىذه اؼبقاالت أخذ طريقو بعد ذلك إىل كتبو البلحقة؛ لكّن صبعها يف سياؽ واحد، وهبذا 
التسلسل التارىبي الدقيق يقدـ ثروة معرفية ؼبن يريد تتبع التطور الفكري عند الغذامي، ورصد احملطات اؼبفصلية 

 تكشف بداايت سبلملو من الوضع القائم، وهتيؤه لوثبة جديدة من وثباتو الفكرية اؼبلِهمة. اليت
 
 
 
 
 
 



 (8-8حتوالت اخلطاب عند عبدهللا الغذامي )
 
 
 اإلنسان .. وتلك الغابة: ىذا - 1

اعتاد رجل أف »قصة قصَتة بعنواف: البحث عن معٌت اغبياة، وىي سبضي على ىذا النحو:  (لويليغز جاغر)    
يقطع الشجَتات الصغَتة عند طرؼ الغابة، ويبيعها ليعيش على َريع متواضع تؤّمنو لو.. يف أحد األايـ خرج 

مكاف أعمق داخل الغابة.. ذىب الرجل إىل مكاف أعمق،  انسك من قلب الغابة، ونصحو قائبًل: اذىب إىل
ووجد أشجارًا ضخمة مّكنتو من أف يبيع قطع خشب أكرب وأكثر، ودبرور الوقت أصبح ثرايً؛ لكنو ذات يـو 
اسًتجع نصيحة الناسك: )اذىب إىل مكاف أعمق داخل الغابة..!(، فعـز على اؼبضّي قدمًا وذىب إىل مكاف 

جم فضة، فاستثمره، وأصبح أكثر ثراء؛ لكّن كلمات الناسك رّنت يف أذنو مرة أخرى: أعمق، وىناؾ وجد من
)اذىب إىل مكاف أعمق داخل الغابة..!(، ضبل فضتو واتبع السَت يف عمق الغابة.. عندما انبلج الفجر وجد 

 «!نفسو فجأة وقد عاد إىل طرؼ الغابة.. فحمل فأسو، وعاد يقطع الشجَتات الصغَتة
 

ىذه القصة الرمزية؟.. وما األبعاد الفلسفية اليت تنطوي عليها؟.. ىل تعٍت أنك كلما تعمقَت  ماذا تعٍت     
أكثر ستصل يف النهاية إىل البساطة اليت هبا ابتدأت؟.. ىل أعمق ما يف العمق أف يكشف لك ما يف البساطة 

َتة الصغَتة اليت كثَتًا ما من عمق يتجاوزه ومل تكن تدركو؟.. ىل أصبل ما يف اغبياة ىو ىذه اؼبكاسب الصغ
 نثٍت أعطافنا ازوراراً عنها، واستهانًة هبا؟..

ىا ىو ذا طالب اؼبعهد العلمي يتوؽ بشدة إىل أف يغَت مساره اؼبألوؼ يف طرؼ الغابة؛ لينتقل إىل اؼبركز..      
لكن األبواب إىل األعماؽ كما يظن، فيمضي فور زبرجو يطرؽ بكلتا يديو أبواب اعبامعة اؼبدنية الكبَتة؛ و 

الشاىقة تظل مغلقة يف وجهو؛ ليعود مضطرًا إىل موئلو القدمي يف طرؼ الغابة؛ غَت أنو ال يلبث أف يكتشف 
 بعد حُت كم كاف ذلك الطرؼ القصي عميقاً يف بساطتو!.. 

 ٍب كيف أفضى خبطاه دوف أف وبتسب إىل الشواطئ اؽبادرة والرحلة اؼبوعودة يف عمق اػبضم!.. ىكذا إذف كاف
مقّدرًا لطالب اؼبعهد أف يعود مرة أخرى إىل طرؼ الغابة، وإىل البساطة.. إىل الشاطئ اؼبتواضع اؼبشرَع أماـ 

 الريح؛ لينطلق منو إىل األعماؽ اغبقيقية.
 
 
 
 



 الثامنة حدي.. الثامنة ضدي: - 2
يها دراجتو أدمن ىذا الفىت اعباحظي قراءة الكتب، والتفتيش عنها منذ ِصباه، وابع من أجل اغبصوؿ عل

األثَتة، وصادقها طواؿ عمره فأحيْتو، وكاف أف أحيا هبذه الصداقة التفاعلية بينو وبُت الكتاب ثقافتنا وعقولنا، 
وبّلل أرواحنا دبطر الكبلـ؛ لكّن عبد هللا الغذامي أيىب إاّل أف يؤكد اؼبعٌت العميق لقصة الرجل مع الغابة، فإذا 

مع األفكار واؼبنظِّرين والكّتاب إىل عامة الناس؛ من خبلؿ بوابة: تويًت؛ ليبدأ ىو يعود بعد ىذه الرحلة اؼبمتدة 
رحلة أخرى مع اغبياة، وحُت تتابع حسابو سينتابك إحساس الداخل إىل اغبارة الشعبية القديبة؛ يـو كاف كبار 

أي مّتكأ آخر،  اغبي يفرشوف بسطهم أماـ دورىم؛ ليتداولوا األحاديث العابرة، متكئُت على عفويتهم قبل
ومرسلُت تعليقاهتم العابرة على أّي شيء يرونو أمامهم، فوؽ ىذا البساط الشعيب اكتشف الغذامي نفسو من 

اكتشفُت أخَتًا أين لسُت مثقفًا ولست لببوايً، فرجعُت لنفسي وحقيقيت وربررت من »جديد، وكاف أف غّرد: 
فع من حوار اؼبثقفُت، حوارات من ُيسّموف ابؼبثقفُت فيها وهللا اي بنيت إف حوار العامة أجدى وأن«و:« ُعَقدي

 «!جبلفة تسّد النفس لوال صربان وصربان
 

وكما هبري سبامًا يف اغبارة الشعبية يتطوع شباب اغبي لتذكَت العميد بقرب انصرافو إىل نومو اؼببكِّر بعد       
، وىي: الثامنة )أو التاسعة(  أف أعلمهم دبوعده الثابت؛ من خبلؿ الزمتو اليت يكررىا يف هناية حصاد اليـو

حدي، وىكذا تتواىل تغريدات متابعي الغذامي حبلوؿ الساعة الثامنة؛ حسب التوقيت الشتوي، أو التاسعة 
و اعبماىَتي الذكي، فيتفّنن اؼبتابعوف يف ىذا اؼبضمار  حسب التوقيت الصيفي، ويُعيد الغذامي تغريدىا حبسِّ

الساعة اآلف الغذامي إال طبس »تكار، فَتسل إليو األستاذ النهدي مثبلً: أبساليب ال زبلو من طرافة واب
« اؼبركاز»، وىي تغريدة الفتة تكاد تلخص أصبل ما يف ىذا «الثامنة ضدي»، ويبعث فارس الثبييت: «دقائق

 التويًتي من تفاعل وارتباط ودود.
 
 الرقص مع الذات: - 3

دح دبا يشبو الذـ، وإذا ذباوزان أمثلتو احملفوظة فإنو يظل من عند الببلغيُت القدامى فّن عتيق يسمونو: اؼب    
أكثر أساليب العربية مكرًا ودىاء؛ ألنو يُونبك يف البدء أبنو يذـّ، ٍب سرعاف ما تكتشف أنو مديح من الطراز 

يتحدث كثَتًا ما يسلك ىذا األسلوب عندما   -رضبو هللا  -العايل، بُت كّتابنا اؼبعاصرين كاف غازي القصييب 
عن ذاتو وإقبازاتو: يُونبك أبنو يذـّ نفسو ويقّلل من شأهنا، بينما تكاد تشاىد كلماتو وىي سبّد لساهنا أمامك؛ 

 لتحّذرؾ من االغًتار هبذا الوىم.. رضبة هللا على غازي، فقد كاف جديراً هبذا االعتداد.
 
 



القارئ اؼبسكُت ربت عنواف: اؽبروب  ىل أقوؿ اآلف: إين وجدُت كاتبًا ماكرًا آخر يلعب اللعبة ذاهتا مع     
من شعرنة الذات، والتربؤ من الفحولة النسقية لؤلان؟.. مرة أخرى سأقوؿ: أان أعرؼ أنك تعرؼ أنٍت أعرؼ: 
أف ما تنفيو من إقبازاتك ىو ابلضبط ما تريد أف تثبتو.. حسناً، أان معك، وقد فهمُت مرادؾ.. ولكن ما أطوؿ 

 . رحلة ىذه الفكرة!
 
 يف حلق اذلواجس: شوكة - 4

ؼباذا وبتفي بعضنا أبي ىجـو يُوجَّو للغذامي؛ حىت لو جاء من بعض مّدعي الثقافة خارج اغبدود؟ ىل ما     
يستهدفو أولئك اؼبهاصبوف: الغذامي وحده، أـ يريدوف النْيل من ثقافة ؾبتمعنا بعامة، والتشكيك يف إمكاانتو؟ 

لعنصرية اإلقليمية اؼبقيتة؛ وكأهنم يستكثروف على ىذه الببلد أف وإف كلماهتم لتشهد عليهم؛ إْذ تتقاطر منها ا
يظهر فيها قادة للرأي والثقافة على مستوى العامل العريب كلو، وخذ مثبلً: سعيد علوش الذي ىاجم الغذامي 

اؼبركزية منطلقًا من أف مشروعو يف النقد الثقايف ليس سوى حداثة سلفية أرادت االنتقاؿ من اؼبركزية الغربية إىل 
الًتاثية، ويف ربيز إقليمي مكشوؼ رأى أف ىذا سبب ظهور النقد الثقايف يف البلداف العربية اؽبامشية، وليس يف 

 .ببلد اؼبراكز الثقافية!
 

يبدو أف عبد هللا الغذامي إبقبازاتو النقدية اؼبتميزة واؼبتواصلة أصبح يبثِّل شوكة يف حلق فئة منعزلة من      
العرب اؼبسكونُت ابؽباجس اإلقليمي والعنصري القدمي: ببلد اؼبركز، وببلد اؽبامش، والسؤاؿ اؼبوّجو « اؼبثقفُت»

يزة لدينا بسبب اختبلؼ ىنا أو خطأ ىناؾ؟ ؼباذا نسمح لنا: ؼباذا االندفاع كبو ربطيم النماذج اعبادة واؼبتم
ألعداء النجاح بتدمَت مباذجنا الناجحة؟ أال تدفع ىذه اؼبمارسات العبثية األجياؿ الشابة إىل التساؤؿ عن 
جدوى العلم والثقافة إذا كاف ىذا ىو مآؿ اعبدية والتميز واؼبثابرة؟ وأان ىنا ال أعٍت اؼبساءلة الثرية، والنقد 

لعلمي الرصُت، وإمبا أقصد بعض الكتاابت اؼببنية على اإلاثرة والتهويش اؼبفتَعل؛ مع االنتفاش دبا يقولو ا
 اآلخروف عن الغذامي.

 
 القصص.. حٌن ختتاران: - 5

ىل كبن الذين لبتار القصص اليت نرويها أـ ىي اليت زبتاران؟.. ىذا سؤاؿ مرِبك؛ ألنو ينتمي للدائرة غَت     
تقاطع فيها اختياراتنا مع أقداران، يف كتابو: اليد واللساف يتوقف الغذامي عند حادثة حافلة اؼبرئية اليت ت

ابؼبفارقات؛ حينما رغبت جامعة كامربدج يف تكرمي فيلسوؼ التفكيك جاؾ دريدا عرب منحو شهادة الدكتوراه 
لعلمي الذي وبق لو أف يبنح الفخرية؛ إْذ يروي الغذامي كيف ربَّت مسؤولو اعبامعة أواًل يف ربديد القسم ا

 الشهادة لدريدا: أىو قسم الفلسفة أـ قسم اللغوايت؟..



ٍب كيف تردد ؾبلس اعبامعة قبل أف يوافق على فكرة التكرمي ؼبفكِّر سّخر جهوده ؼبهاصبة اؼبركزية اؼبنطقية    
 واؼبؤسسات اجملتمعية اؼببنية عليها، ومنها: مؤسسة اعبامعة ذاهتا!..

قارب ؽبذا مع عبد هللا الغذامي نفسو؟.. حُت ترغب اؼبؤسسة يف تكرمي أمبوذج ثقايف أمل وبدث شيء م    
متميز ىو شهادة ؽبا من جهة، وشهادة عليها من جهة أخرى؛ فماذا تصنع؟.. جواب ىذا السؤاؿ ىو ما 

لية اللغة العربية رأيناه أبعيننا يف مصَت ؿباضرة كاف من اؼبفًَتض أف يُلقيها الغذامي يف موئلو العلمي القدمي: ك
جبامعة اإلماـ؛ لكنها ُأجِهضت على الرغم من كل اؼبساعي اليت بُِذلت لتحقيقها؛ وال سيما من الصديق 

 األريب رئيس قسم األدب األسبق: الدكتور دمحم القسومي.
يف مقالتو عن: صناعة اعبمهور ػّبص الغذامي اؼبفارقة الثقافية اؼبدىشة اليت تتمّخض عن مثل ىذه     
إف اػبصـو يصنعوف ؾبدؾ أكثر من األصدقاء، وخصـو الفكرة ىم من سُيحييها، »حداث حُت قاؿ: األ

وكأف اغبرص اؼبتواصل على إسكات الفكرة ىو ابلضبط ما ربتاجو كي تنتشر أكثر؛ ألف «! ويُعّممها، ويُقّويها
ػبصوص، وىم ىذا اغبرص اؼببالغ فيو سيلفت نظر األشخاص الذين تستهدفهم ابلذات وعلى وجو ا

كاف ينظر إلينا من وراء   -رضبو هللا  -األشخاص اؼبسكونوف ابلتطلع واألسئلة، وكأف عبد القاىر اعبرجاين 
فإنك ترى بو ترؾ الذِّكر أفصَح من الذِّكر، والصمَت عن »، فقاؿ: «اغبذؼ»القروف حُت ربدث عن أسلوب 

، وىذه صبلة قد تُنكرىا اإلفادة أزيَد لئلفادة، وذبدؾ أنطَق ما تكوف إذا مل تنط ق، وأًبَّ ما تكوف بيااًن إذا مل ُتنِبْ
 . «!حىت زبرُب، وتدفعها حىت تنظر
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أخَتاً.. ىل يبكن للكلمات أف تعربِّ عما يف اغبياة من حياة.. وال سيما إذا كانت تضّج ابغبركة والتوثب 
أف نلّخص ىذه الرحلة الثرية ابلتجارب واؼبفاجآت والعطاء كما ىي حياة عبد هللا الغذامي؟ ىل نستطيع 

واإلقبازات.. واالنكسارات أيضاً؟.. ويف ىذا اػبط الزمٍت اؼبمتد بُت الطفولة والكهولة: أّي رائحة ما تزاؿ تعبق 
 يف الروح؟.. وأي ذكرى ؿبفورة يف ـبيلة الصيب الذي أيىب أف يشيخ؟

 
سطح اؼبنػزؿ القدمي متطلعًا إىل السماء يف خوؼ وترقب، ٍب  ىا ىو ذا يتمدد للنـو يف الليل البهيم، وفوؽ     

ىا ىو وجو جارهتم اػبنينية يُطل عليو فجأة، وقد قدمْت إليو لتبّث فيو الطمأنينة واألُنس، ولتحكي لو إحدى 
العجيبة؛ حُت كاف كل شيء يطَت، فيحلق الصيب بعيدًا كبو السحاب، ويصافح النسيم اؼبضّمخ « سباحينها»

 اػبنينية، ورائحة ردائها العِطر .بشذى 
 



وما بُت تفاحة اؼبعرفة اؼبهداة من الشيخ عبد الرضبن السعدي، واػبطبة اؼبنتشية ابلفتوحات يف حضرة      
الشيخ اعببليل، واإلصغاء اؼبتأمل إىل أستاذ اؼبعهد العلمي الشيخ دمحم بن عثيمُت، وىو يشرح اؼبعٌت اللغوي 

ؿ الذي ال يزاؿ يًتدد يف األعماؽ من صديق العمر دمحم السليم: ىل تقرأ كتباً؟.. لكلمة: التقليد، وأخَتاً السؤا
وسط ىذا كلو: أّي وعي ابؽبوية كاف يتشّكل يف ذىن ذلك الفىت اليافع؟ وأّي شعور رقراؽ ابالنتماء كاف 

اجع أو التفتت يتسّرب إىل روحو ووجدانو؟.. ىويّة ما تزاؿ عصية على النسياف واالنداثر، وانتماء أيىب الًت 
 واالنكسار..

حىت يف أحضاف اؼبدينة الساحرة: ساف فرانسيسكو حُت راح أستاذ النقد اؼبغًِتب هبري الىثًا يف شوارع   
ابلطرد الذي وبوي  -يف يـو اؼبهلة األخَت  -ألباين؛ ؿباواًل الوصوؿ إىل مكتب الربيد قبل إغبلقو؛ ليظفر 

 قصائد شاعر الوطن: ضبزة شحاتة.
نتماء الذي كاف يؤوب إليو اؼبرة تلو األخرى؛ حىت يف أحلك الظروؼ حُت تكالبت عليو الضغوط وىو اال

داخل الوطن من كل جانب، يف الوقت الذي تُقدَّـ لو العروض األكاديبية اؼبغرية للهجرة والرحيل، ٍب إذا ىو 
 البنكي، ومنذر عياشي يستحيل بعد ذلك إىل إحساس فياض ابغبب والتوّحد يف غبظة ظباوية صبعتو مع دمحم

بصرؼ النظر عن   -يف مسجد اعبمعة.. من أجل ىذا االنتماء الروحي الرقراؽ وتلك اؽبوية األصيلة اؼبتغلغلة 
 كتبُت ىنا ما كتبت.  -كل االختبلفات الصغَتة األخرى 

 
 داخل مدائن أتٌب ىذه اؼبقاالت أيضًا لتكوف تعبَتًا متواضعًا عن امتناف غامر لكل ما صادفُتو يف رحليت

الغذامي من كـر ابذخ يف األفكار العميقة، واآلراء اؼبثَتة، واػبواطر اؼبلِهمة، وىو الكـر الذي كاد يُغريٍت أكثر 
من مرة أبف ُأخلف وعدي مع القارئ، وأمّد ىذه السلسلة لتستوعب بقدر أكرب أطايب اؼبائدة وأفانُت السمر، 

 ذىن من خواطر تتدافع!وكم يف النفس من حديث منقطع، وكم يف ال
 

أتٌب ىذه اؼبقاالت أخَتًا ربية تقدير ؽبذا الناقد الكبَت بعد ثبلثُت عامًا من العطاء النقدي والثقايف اؼبتواصل 
ـ(، حىت كتابو األخَت: ما بعد الصحوة 1985عرب طبسة وعشرين كتاابً؛ منذ كتابو األوؿ: اػبطيئة والتكفَت )

 لطريق.ـ(، والبقية ما تزاؿ يف ا2015)
 
 

ال يفوتٍت يف اػبتاـ أف أشكر مدير التحرير للشؤوف الثقافية الدكتور إبراىيم الًتكي على ىذه اؼبساحة اؼبمتدة 
من اغبديث، وعلى متابعتو اؼبستمرة والدقيقة ؽبذه اؼبقاالت، وعلى أدبو اعبّم الذي طاؼبا غمرين بو، وما زلت 

حُت أبلغتو هبا، وىو االحتفاء اؼبنبئ عن تقديره العميق  أتذكر أليب يزف كيف احتفى بفكرة ىذه اؼبقاالت



للدكتور عبد هللا الغذامي، ومشاعر الود الصادقة اليت ُيكّنها كبوه، شكراً يف البدء واالنتهاء ػبالق نعمة الكبلـ، 
 ومنحة الكلمات، فلوالىا ما كاف لؤلرواح أف تتناجى، وللعقوؿ أف ربلِّق على إيقاع األفكار.


