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لعبة النص في البنيوية والتفكيكية 

راكـز الثقافية األوروبية بالقاهرة انـطلقت الدورة احلادية عشرة من بانوراما الـفيلم األوروبي مساء يوم األربعاء في سينما ثلي السفارات وا شاركة عدد من 
مثل مثل سـيف عبد الـرحمن وا مـثلة لـبلبـة وا ـصري علـى حضور االفتـتاح من بيـنهم ا زاوية بوسط الـعاصمـة.كما حرص عـدد من الفنـان وصنـاع السيـنما ا
نـتج محـمد العـدل واخملرج محـمد حمـاد.وعقب االفتـتاح شـاهد اجلمـهور الفـيلم البـولندي ”حرب باردة) “كولد وور) لـلمخـرج بافل بافـليكـوفسكي أحمد كـمال وا
هـرجان كـان السيـنمـائي.وعلى مدى  11يوما يـتابع اجلـمهـور نحو  65فيلـما من  26دولة في سيـنمـا زاوية وسيـنما الذي نافس هـذا العـام على جائـزة السـعفة الـذهبـية 
نـيا ـعهـد الثـقافي الـفرنـسي في الـقاهـرة إضافـة إلى قاعـات عرض فـي مدن اإلسـكنـدرية وبـورسعـيد واإلسـماعـيـليـة ودميـاط والزقـازيق وقنـا وا الزمـالك ومعـهد جـوته وا
رك وبـلجـيكـا وايـرلنـدا وبريـطانـيـا وبلـغاريـا وكرواتـيا نـصـورة ومنـتجع اجلـونـة.تشـارك في البـانورامـا أفالم من فـرنسـا وإيطـاليـا وسـويسـرا والنـمسـا والـد وأسيـوط وا

انيا وجورجيا واليونان واجملر وأيسلندا وليتوانيا وهولندا وبولندا والبرتغال ورومانيا وأوكرانيا وصربيا وإسبانيا والسويد. واستونيا وأ
انيا وكان في فرنسا ولوكارنو في ـهرجانات السينمائية بالـعالم وحصلت على جوائز هامة من مهرجانـات برل في أ ويشمل برنامج العروض أفالما ظهرت في كبرى ا
) “ديث سويسـرا.ومن أبرز هذه األفالم ”سعيـد مثل الزارو) “هابي آز الزارو) للـمخـرج أليتـشي رورواتشر و“راعي الكالب) “دوج مان) للـمخرج ماتـيو جاروني و“موت ستال

) للمخرج أرماندو يانوتشي. اوف ستال

رسالة القاهرة
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التـحلـيل القرائـي التفـكيـكي او البـنيوي
للنص االصل ,فسنـكون في حالـة ضياع
ـعنى وتـيه في استـقـصائـنـا أين يكـمن ا
الـــــصــــــحــــــيح وفـي أي من الــــــقـــــراءات
الـــتـــأويـــلـــيـــة الـــتي طــــالت نص االصل
وغــيّــبـته قــســرا نـعــتـمــد  الــوصـول الى
احلــقــيـقــة?.ويـصــبح الــتـشــتت الــقـرائي
االخــتالفي هــو سـيــد الــتـيـه والـضــيـاع,
ـا يــتــوجب عــلـيــنـا نـتــيــجـة مــنــطـقــيــة 
ـتناوبة معايـشته في تعدد االنـزياحات ا
في اسـتـهـدافـهـا أصل الـنص بـالـتـغيـيب
الـعــمـد كـهــدف مـطـلــوب في ذاته ولـذاته
فـقـط في اشـبـاع هــوس الـتـفــكـيك في مـا
لنـهايـة عـنده.ومـقولـة البـنيـوية (ال شيء
خـــارج الـــنـص) تـــبـــدو اكــــثـــر اعـــتـــداال
ومقبوليـة امام فوضوية دريـدا بالتفكيك
الذي يطال النص وكل شيء في متوالية
ال نـهـائـية من الـتـفـكـيك. نـعـتـقد أن أصل
الـنص هـو حقـيـقـة مرجـعـيـة لـيس سهال
االستغنـاء عنها او تغـييبها ,وانه ايضا
ـعـرفـة ماذا خـلـفـية اسـتـرجـاعـيـة ثابـتـة 
اضـافت الــقـراءات الـتـأويـلــيـة الـشـارحـة
عــلــيه ,وأين اصــبح مـــوقع اصل الــنص
بعد تناوب القراءات االلغائـية التفكيكية
له ومـاذا بـقي مـنه? واين أوجه الـقـصور
واخلــطـــأ فــيه.? والــنص مـــنــتج عــقــلي,
والعقل والـنص مرجعـيتان نـحتكم لـهما
ادي وثباتهما, ليس حلقيقة وجودهما ا
بل النـهمـا من الـضرورات الـبدهـيـة التي
بــضـوئــهـا نــسـتــطـيـع احلـكم عــلى مـدى
اهمـيـة قراءاتـنـا الالنهـائيـة االفـتراضـية

ألصل النص كما يرغبه جاك دريدا.
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ـهم الـتــذكـيـر بـان روالن بـارت عـلى من ا
اخـتالف مع التـفـكـيكـيـة الـتي تذهب الى
اعــدام اصل الــنص تــفـكــيــكـا اخــتالفــيـا
تـداولــيـا ,فــهـو اكــتـفـى بـالــغـاء هــيـمــنـة
ــــؤلف عـــلـى الـــنص ووصـــايــــته عـــلى ا
الـــقــاريء ,واوصى ان يـــكـــون حـــضـــور
الـنص مـرجـعـيـا هـو فـقط دون غـيـره في
مـقولـة البـنيـويـة الفـلسـفـية الـشهـيرة( ال
شيء خـارج الـنص).لـيـتـدارك دريـدا هـذا
الـتـنـازل الـبـنـيـوي في تـاكـيـده ان الـلـغـة

وليس النص االدبي هو كل شيء.
انــنـا نــفـهم أن كل نص هــو كـيــان مـادي
قـائم بـذاته ,واالفـكــار قـوة مـاديــة تـأخـذ
ـتلقي به واليه, أنسنتـها الطبـيعية من ا
ويــتـوجّـب عـلــيـنــا ان نــنـطــلق من أن كل
قراءة او عدّة قـراءات ألصل النص مـهما
أوتيت من قدرة تـأويلـية ذكيّـة فهي ليس
ـستطـاعها الـغاء حضور بامكـانها وال 
(أصـل الــنص) حـــتى لــو تـــعــامــلـــنــا مع
الغائه مجازّيا ولـيس حقيقيا ,ثم واألهم
ـاذا نــحن نـعـامـل الـقـراءات الـهــامـشـيـة
الدائـرة حول مركـزية الـنص االصل انّها
ــطـلـوبـة ولـيس ّــثل احلـقـيـقـة ا هي مـا
العـكس في عـدم اعـتمـادنا مـركـزية أصل
الــنـص انــهــا هي احلــقــيــقــة الــتي عــلى
ضــوئـهـا نـحــكم عـلى صــحـة مـنــطـلـقـات
الهوامش القرائية التي تدور حول اصل
الــنص وتـســتـهــدفه بـااللــغـاء? مـن جـهـة
اخرى اننـا سنـضع انفسـنا بهـذه احلالة
امــام سـلــســلـة ال تــنـتــهي من االلــغـاءات
تناوبة عـلى استهداف اصل النص في ا
اعـدامـه واخـراجه من دائــرة الـتــلـقي في
تـعــدد وتـنـوع الـقــراءات له .وهـذا هـومـا
تنادي به التفكيكية وتعتمده بالصميم.
ذهب  علي حـرب في كتـابه نقـد احلقـيقة
الى (ان الفلسفة الى مـاقبل نيتشة كانت
(عـقـلـيـة) تـبـحث عن الـبـداهـة في مـعـرفة
االشـيـاء,وكــانـوا جـمــيـعــا يـنــتـمـون الى
الـفــضـاء الـعـقــلي نـفـسه ,امـا مـا حـاوله
نــيـتــشــة هـو اخلــروج من هــذا الـفــضـاء
ـمارسـة الـفـلـسفـيـة عـلى اجلـسد بـفـتح ا
وبـكـتـابة والـرغـبة,عـلى االرادة والـقوة ,
نص فــلــســفي يــنـبـض بـحــرارة الــشــعـر
قمـوع وللشعر ويعيد االعـتبار للجـسد ا
ضي مكمّال( بيد ان طرود) ص107و ا
الــشـعـر لم يــصـبح اجــراءا فـلـســفـيـا من
اجراءات احلـقيقـة قبل هـيدجـرالذي فتح
مارسة الـفلسـفية على اجملـال الشعري ا

الــعـــديـــد من الـــفالســـفــة الـــذين نـــعـــتــوه
يتـافيـزيقي ابـرزهم نيـتشة بالـفيـلسـوف ا
وردّه عـــلــيــهم هــو أن نـــيــتــشــة كــان آخــر
ـيتافـيزيـقيـ الذين اوصـلتهم الفالسـفة ا
يـتـافيـزيقـا اليـنا ,ومن الغـرابة ان عربـة ا
يحـذو هيـدجر حـذوالنـعل بالـنعل لـنيـتشة
في اعـالئه أهـمــيــة الــشـعــر الى مــســتـوى
التفلسف وتداخلهما ,نص الفلسفة ونص
الشعـر.ومحاولته تـفسيـر الوجود فلـسفيا
اهـيـة الشـعر.فـقد حـاول ذلك نـيتـشة في
كتـابـة مؤلـفه الشـهـير هـكذا تـكلم زرادشت
عـلى شـكل شذرات فـلـسـفيـة تـداخـلهـا لـغة
الشـعر كـثيرا ,وفعل نـفس الـشيء هيـدجر
اني في محاولة فاشلـة دراسة  الشاعر اال
هـولدريـن. قوله مـامـعـنـاه ان اقرب تـعـبـير

لغوي للفلسفة هو لغة الشعر.
WKš«b²  —UJ «

ـتـداخـلة مع 3.ان هـذه االفكـار الـشـعـرية ا
الـفــلـسـفـة هـي الـتي قـادت كل من نــيـتـشـة
وهــيــدجـر الـى الـتــبــشـيــر وفــتح الــطـريق
ـوصدة امـام ظـهـور الـنـزعـت واالبـواب ا
يت اللت دمرتا العالم في احلرب العا
. الـنـازيـة والـفـاشـية,الـتي راح ضـحّـيـتـها
ـاليــ من الــقــتــلى واجلــرحى عــشــرات ا
ـفـقــودين. فــلـو كـان تــسـنّى ــعـاقــ وا وا
ا تردد حلظة لنيتشـة قبل جنونه ووفـاته 
واحدة فـي االنضـمـام حلزب هـتـلر الـنازي
كما فعل خـلفه هيدجر ,ولو حاكمـنا افكار
نـيــتـشـة الــفـلـســفـيـة  –الـشـعــريـة وافـكـار
ـعـيـار الـنـقـد الـعقـلي هـيـدجـر الـشـعـريـة 
الــبــســيط ,وبـــقــلــيـل من الــبــراجـــمــاتــيــة
اخلـسـيـسـة الـتي يـنـعـتـهـا بـراتـرانـد رسل
بفلسفة النذالة ,فهل كان بقي الفكار أرادة
الـقــوة وارجـاع االعـتـبــار الى لـذة اجلـسـد

ومتعة الشعر النيتشوي اي معنى?
4.ان ما يـعيب مـحـاولة نـيتـشة ومن بـعده
هيدجر في اقصائهـما النص الفلسفي عن
لـغـاية ـنـطـقي , مـجـال اشـتـغـاله الـعـقـلي ا
ي غير تمجـيد الـشعر ,والتـخييل الـتهـو
نطقي الذي يقـاطع النص الفلسفي ,منذ ا
مــقــولــة افالطــون في طــرده الــشـعــراء من
جمهوريـته الفلـسفية والى يـومنا هذا,هو
تــاثــيــر شــعــراء كــبــار من امــثــال غــوتـة,,
وهـولدرين وشـكـسـبيـر وغـيـرهم من الذين
كــان تـأثــيـرهـم عـلى الــفـلــسـفــة مـهّــمـا وال

يستهان به. 
أن ما يـعرف بـتاريخ اجلـنون لـفوكـو الذي
تـطـرق الى مـا يـسـمـيه الـفالسـفـة تـنـويـعة
اني هولدرين ,التي حاول فيهـا الشاعراال
الكبيـر تقمّص حـالة اجلنون الى ان أودت
ـطـبق ,وكذا فـعل به احلـال الى اجلـنـون ا
الـشــاعـر لـتــريـامـون ,وقـد حـاول هــيـدجـر
دراسـة شــاعـريــة هـولـدرين ,في تـفــسـيـره
اهية الشعر  ,ودعا الوجود انطولوجيا 
ـنــحى بــالـفــلـســفـة .ولم يــكـتب الى هــذا ا
ـسـعى عـلى مـا لـغـيــره الـنـجـاح في هــذا ا
اعـتـقد ,حـيث في نـهـايـة كل نـفق ال بـد من
ـسـارات الضـالة وجود نـور عـقلي يـعـيد ا

الى الطريق الصحيح.

قراءة انـطـولوجـية.......وان
هـيدجـر بـاهتـمـامه بالـشـعر
ـنطـقي سـيـقـصي االجـراء ا
الـعــلـمـي كـشــرط رئـيس من
شـروط الــتـفــلـسف لــصـالح
االجـراء الـشـعـري ,مـعـتـبـرا
انـه ال شـيء يــــــــــضــــــــــاهي
الـفـلـسـفـة في قـول الـوجـود
غــــيــــر الــــشــــعـــر) ص 107

ايضا.
ولــــــنــــــا اآلن تــــــســـــــجــــــيل

مالحظاتنا:
1. انه بـغضّ الــنـظـر عن أن
نص الـــفــلـــســفــة يـــضــاهي
الـنص الـشــعـري ويـتـمـاهى
مـعه أو يــضّـادده ,ومن هـو
الــبـاديء بــهــذا الــتـرويج?,
جنـد حـقـيـقـة الـشـعـر مـاثـلة
ـكننا مـجاوزتها امامنا ال 
بــااللـفــاظ والـلــغــة فـقط ,ان
الشـعر فـعاليـة يغـلب علـيها
نطقي للغة الالشعور غير ا

الذي يقاطع نص الـفلسفـة بالصميم ,وفي
جتاوزه لغة النمـطية التداوليـة اجملتمعية
وخـــــرقــــهــــا الـى مــــا فـــــوق الــــتـــــراكــــيب
ـــعـــتــادة,كـــمـــا جنـــد اخـــتـالط اخملـــيــال ا
الالشـعـوري الـشـعـري في تـغـييـبه االدراك
الـعـقـلي الـذهنـي للـواقع ,وأبـتـداع الـشـعر
لـلـصـور الــشـعـريـة احملّـلـقـة بـلـغـة حـركـيـة
تخييلية غير منضـبطة عفوية وانسيابية,
في تغييبها وصاية العقل ,وانثياالتها في
ـية يـصعب تداعـيات مـن العـاطفـة التـهو
مـعـها الـسـيـطرة عـلـيهـا وتـنـظيـمـهـا اغلب
االحيـان وال تـتدخل الـذهنـيـة العـقلـية بـها
او مــحـاولــة جلـمـهــا قـبل بــرود الـعــاطـفـة
وحـضـور الـعـقل ,واغـلب االحـيـان ال يـكـاد
تداخل الـعقـل بالـشعـر يعـتد ويـؤخذ به اذ
يـصبح عـنـدهـا جـميع الـنـاس شـعراء وكل
عنى ال كالم الناس العادي شعرا. وبهذا ا
ـكـننـا االقـرار امـكـانـية ان يـكـون الـشـعر
فلـسفة  ,والفـلسـفـة شعـرا وهو مـا حاوله
فــيـخـتـة وفــيـوربـاخ ونــيـتـشــة وهـيـدجـرو
وفالســفــة آخــرون.ان لــغــة الــتــجــريــد في
الفـلسـفـة والشـعر وان الـتقـيا عـلى صعـيد
التـعبيـر التداولي فـهمـا يختـلفان كـليّا في
الفهـم الوجودي لالنـسان.ولـيس معنى ان
جتـارب هــؤالء الـفالسـفـة تـعــطـيـنـا مـبـررا
كـافـيـا في تــمـاهي اخلـطـاب الـفـلـسـفي مع
اخلـطــاب الــشــعــري فــكـريــا او مــنــطــقــيـا
مـتــعـذرّا ,فــهــمــا كـبــنــيـة إبــداعــيـة فــنــيـة
وجـمـالـيـة مـخـتـلفـتـان وال تـلـتـقـيـان مـهـما
بذلـنا من جـهود في الـتنـظيـرلتسـويغ مثل
ـسـألـة تـلك احملــاوالت الـعـقـيـمـة.وتــبـقى ا
ضـمن اجــتـهـادات ال تـلـزم غـيــر مـتـبـنـيـهـا
األخـذ بـهـا كـمـسّـلـمة يـقـيـنـيـة فـلـسـفـية او
حقـيـقة ابـستـمولـوجيـة نخـلص الهمـيتـها

وصحتها. 
ان دراســة انــطــولــوجــيــة الــشــعــر بــلــغــة
ــنـطـقي ال يـتـمـاهى الـتـجــريـد الـفـلـسـفي ا
مــطـلــقـا مع الــكـيـان الــراسخ في ان بــنـيـة
بحث الفلسفي الـذي يقوم ايضا كما في ا
الشعـر على جتريـد منطقي يـعدم مخـيالية
الـشـعـركـلـغـة وتـعـبـيـر تـداولي يـقـوم علـيه
الشعر ,كذلك يكـون مخيـال الشعـر متمردا
على منـطقيـة البنـية الفـلسفـية التـجريدية
نتج وان جمع الشعـر والفلسفـة اخمليال ا
 ,فـوصـايـة الـعـقل عـلى اخلـيـال الـفـلـسـفي
اكـثـر صـرامــة في احملـافـظـة عـلى اخملـيـال
الـفـلـسـفي ان ال يـخـرج عن وصـايـة الـعـقل
في تنـظيـمه لغـة االفكـار الفـلسـفية  ,وهذا
ما ال يـقوم عـلـيه او يلـتزم به الـشعـر كونه
ـطيـة في تنـظيم لـغة الـتواصل لغـة غيـر 
ــيــا عــلى كل مع االخـــر. وخــروجــا تــهــو
ضــوابط جلــمه فـي ان التــكــون تــداعــيـات
الـعـاطـفـة لـغـويـا هي الـغـالـبـة في وصـايـة
الــعـقل عـلـى لـغـة  الــشـعــر.ان في اشـتـراك
اللـغة جتريـديا في الفـلسـفة والشـعر ليس
مـعنـاه تـوفر كـتابـة مـبحث الـفـلسـفـة بلـغة

الشعر والعكس صحيح ايضا. 
سـألـة الثـانيـة أن هـيدجـر بسـبب هذه 2.ا
االشكالـية الفلـسفيـة كان يتـبادل التهم مع

الــســـمــاويـــة وأن نــعـــيــد مـــكــانـــة احلــرف
ـقالة والـكتـاب باللـغة العـربية والقـصيدة وا
الـسلـيـمـة لنـكـون سفـراء هـذه الـثقـافـة التي
ترفع رأس كل سعودي.«وتبلغ قيمة اجلائزة
مـــلــيــون ريــال مـــوزعــة عــلى  3أفـرع األول
للـشعـر العـربي وتبـلغ جائـزته نصف مـليون
ريال وتـمنح اجلـائزة لـشاعـر عربي مـعاصر
عـلى مـجـمل أعـماله الـشـعـريـة الـتي اتـسمت
بــغــنى الــتــجــربــة بــحـــيث ال يــقل إنــتــاجه
الـشعـري عن  3دواوين مـطـبـوعـة ومـكـتـوبة
بـالــلــغــة الـعــربــيــة الـفــصــحى وأن تــلــتـزم
ـقـدمــة في مـوسـيـقـاهـا بـاإليـقـاع الـدواوين ا
نضبط (العمودي والتفعيلة) وأن الشعري ا
يـــتم تــــرشـــيـح الـــشــــاعـــر مـن خالل إحـــدى
ـتـخـصـصـة أو دور ـؤســسـات الـثـقـافـيــة ا ا
ية فـيما ال يحق ألي النشـر العربـية أو العـا
عضو في جلان الـتحكـيم التقدم لـلجائزة في
السنة التي يشارك فيها في أعمال التحكيم.
وخُــصص الــفــرع الـثــاني لــلــشـعــر الــعـربي
سرحي وتبلغ قيمة اجلائزة  300ألف ريال ا
سـرحي عـلى أن يـكون مـخصـصـة لـلشـعـر ا
قـدم في قالب شعـري مكتوب بـاللغة العمل ا
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ـكـرمـة األميـر خـالد أكـد أميـر مـنـطقـة مـكة ا
ــلك ســـلــمــان بن الــفــيـــصل أن مــوافــقـــة ا
عــبـدالــعـزيــز عــلى جـائــزة األمـيــر عـبــدالـله
ــيـة لـلـشـعــر الـعـربي تـؤكـد الـفــيـصل الـعـا

حرصه وعنايته بالثقافة والفكر واألدب.
وقـال الــفـيــصل خالل حـفـل إطالق اجلـائـزة
نـسـعد الـيـوم بـإطالق هـذه اجلائـزة الـفـتـية
ـيـة فـتـية الـتي تـنـطـلق من جـامـعـة وأكـاد
وأسـأل الله الـتـوفـيق للـجـميـع لتـرتـقي هذه
اجلائزة إلى مسـتوى طموح قـائد هذه األمة
لك سلمان سيدي خادم احلرم الشريف ا
بن عـبدالـعـزيز -يـحفـظه الـله- الـذي شرفـنا

تــلـتـزم الــقـصـيــدة في مـوســيـقـاهــا بـاإليـقـاع
ـنضـبط (العـمودي والـتفـعيـلة) مع الشـعري ا
مـراعـاة سـالمـة الـلـغـة ومـنــاسـبـة الـلـحن إلى
وسـيقية في قايـيس الفنـية ا جانب مراعـاة ا
ـغنـاة وأن يكـون للـشاعر اختـيار الـقصـيدة ا
إنتاج شـعري متـميز ال يـقل عن ديوان أو عدد
ـنشـورة أو كلـيهـما ـغنـاة أو ا من الـقصـائد ا
في حدود  10قصـائد على األقـل كذلك أن يتم
تــرشـيح األغـنــيـة من خـالل إحـدى جـمــعـيـات
الــثــقــافــة والــفــنــون أو الــنــوادي األدبــيـة أو
ـتخصصة أو من خالل ؤسسات الثـقافية ا ا
ــراكـز ـعــاهـد وا ــؤسـســات الــفـنــيـة مــثل ا ا
وسيقى العربية حكومية أو تخصصة في ا ا
ــكن لــلـجــهـة أهــلـيــة في الــوطن الــعـربي و
ــنــتــجـة تــرشــيـح نــفــسـهــا عــلـى أن يــكـون ا
التـرشيح بتـوصيـة جهة مـعتـمدة فيـما يجب
أن تـلتـزم اجلهـة الـفائـزة بـاحلضـور بـصحـبة
شاعر القصيـدة ومغنيها وملـحنها للحفل مع
ـسرح وأخيرا ال االلتزام بأداء األغـنية على ا
يـحـق ألي عـضـو من جلـان الــتـحـكــيم الـتـقـدم
لــلـجـائــزة في نـفس الــسـنـة الــتي يـشـارك في

التحكيم.

الـعـربــيـة الـفـصـحـى وأن يـسـلم من األخـطـاء
الــلـغـويــة والـعــروضـيـة ويــشـتــرط أن يـكـون
للشـاعر إنتاج أدبـي متميـز ومنشـور ومكتوب
بـالـلغـة الـعـربـية الـفـصـحى ال يـقل عن ديوان
واحــد أو مــســرحــيــة شــعــريـة واحــدة أو من
نشورة في حدود ( 10قصائد على القصائد ا
األقل) ويـــشـــتــرط أيـــضـــا أن يـــتم تـــرشـــيح
سرحـية الـشعريـة من خالل إحدى جمـعيات ا
الــثــقــافــة والــفــنــون أو الــنــوادي األدبــيـة أو
ــتــخـــصــصــة أو ــؤســـســات الــثـــقــافــيـــة ا ا
ــراكـز ـعــاهـد وا ــؤسـســات الــفـنــيـة مــثل ا ا
ـسرح حـكـومـية أو أهـلـية ـتخـصـصـة في ا ا
ويــجـوز الــتـرشح الــشـخــصي عـلـى أن يـكـون
بتوصيـة من إحدى اجلهات (الـسابق ذكرها)
ويجب أن يشار إلى هذا في بيانات الترشيح
فـيـمـا ال يـحـق ألي عـضـو من جلـان الـتـحـكـيم
التـقدم لـلجـائزة في نـفس السـنة الـتي يشارك
في التحكيم.اما الفرع الثالث فخصص للشعر
ُغنى وقـيمـة جائزته  200ألف ريال وتمنح ا
نتجة لعمل غنائي قائم على اجلائزة للجهة ا
عاصرين وأن قصيدة ألحد الشـعراء العرب ا
يـكــون الـعـمـل إضـافـة في اجملــال الـفـني وأن

ــوافــقــته ألول مــرة عـلـى جـائــزة شــعــريـة
وإطالقــهـا بـاسم األمـيــر عـبـدالـلـه الـفـيـصل
يرحمه الله ذلك الرجل الذي تدين له الثقافة
ـمـلــكـة الـعـربـيــة الـسـعـوديـة والــشـعـر في ا
بــالـشيء الـكــثـيـر فـلــقـد حـمل لــواء الـشـعـر
العربي السلـيم بلغته الـسليمة لـيكون منبرا
عالـيا لـثقـافة اإلنـسان الـسعـودي.وأكد أمـير
ـكـرمة »عـلى أهـميـة الـعـنـاية مـنطـقـة مـكة ا
بـالـلـغــة الـعـربـيـة واالعـتـزاز بـهـا فـهي لـغـة
القـرآن الـكر آخـر الـكتب الـسـماويـة لذا ال
بد علينا أن نسهم في نشر اللغة العربية من
مـنطـلق مـا خصّ الـله به هذه األرض كـونـها
مـــهــــبط الــــوحي ومـــهــــد آخـــر الــــرســـاالت

في الـفلـسـفة الـبنـيـوية الـتي اعـتمـدت ما
ســمّي بــالـقــراءة اجلــديـدة ,او الــقـراءات
تعددة للنص ,جند انه جرى التأويليـة ا
ـــعــرفـــيــة او تــداول تـــلك الــطـــروحــات ا
الـلـغـويــة و الـفـلـسـفـيـة عـنـدنـا كـنـوع من
ـسلّم بها ,كما احلداثة االدبـية الفـكرية ا
هو شأننا مع جميع الصـرعات الفلسفية
ـتــنـوعـة الـتـي ظـهـرت في فــرنـسـا عـلى ا
وجـه اخلـــــصـــــوص ,ومـن ضـــــمـن تـــــلك
التـيارات الفـكريـة ما جـاء به تروبـتسكي
وجـاكـوبـسن ودي سـوسـيـر وفـنـجـشـتـ
وآخـــرين في مـــجـــال فـــلـــســـفـــة الـــلـــغـــة
واللسانيات.,ان انزياح واستبعاد النص
االصل يــكــون من خالل تــعــدد الــقـراءات
ـتــجـددة او الـقــراءات الـتـأويـلــيـة الـتي ا
تـخـتلف عـن أصل الـنص في االضـافة او
احلذف ال فرق ,الذي تصبح قراءة النص
مــحــور كل دراســة تــقــوم عــلى امــاتـة او
ؤلف الذي انتهى وجوده الغاء حضور ا
ــؤثــر حلــظــة خــروج الــنص من ودوره ا
حتت سيطرته ليصبح ملكا للمتلقي فقط
كقـيمة قـرائية حـسب مقـولة روالن بارت,
وفي تـفـكـيك مـحـوريـة الـنص وتـشـظّـيـها
الـذي ذهـبت به الـتفـكـيـكـيـة ابعـد من ذلك
فـي اعــدام اصـل الــنص تـــفـــكــيـــكـــيــا في
تشظية التي اعتماد القراءات اجلديـدة ا
حتمل مـعهـا االختالف الـدائم مع قراءات
ســـابــقـــة عــلـــيــهــا ,واهـــمــيـــة جتــاوزكل
حضـورنصي لـغوي متـجدد تـخلـقه تعدد
واختـالف القـراءات في سـعيـهـا الدائب-
اي تـــلك الـــقــراءات  –الى اســـتــحـــضــار
ــعــنى) الــذي تــمــكــنت الــلــغــة (فــائـض ا
اخـفـاءه في لـعـبـة مـخـاتـلـة في تـغـيـيـبـها
علن في ظاهرية عنى غيـر ا على الدوام 
الـنص الـقـرائـيـة عـلى الـدوام حتت رغـبة
حــضــور قــرائي دائــمي مــتــجــدد لـلــنص
لــغـــويــا فـي عــمـــلــيـــة تـــفــكـــيك وجتــاوز
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وقــد اعـــتــمــد الــشــكالنــيــون الــروس في
مـــؤتـــمـــر الهـــاي عــام  1929مـــصــطـــلح
وقد الـبـنـيويـة الـذي وضـعه جـاكـبـسون ,
ـــدرســـة الــتـي تــأســـست رفـــضت هـــذه ا
الـبـنــيـويـة الـفـرنـسـيـة عـلى مـنـطـلـقـاتـهـا
وارهـاصـاتـها,الـتي اعـتـمـدت لـغة الـنص
(االدبي) حتـــــديــــدا ,الـــــتي جـــــاء بـــــهــــا
دوســيـــســيــر ,والكــان فـي عــلم الـــنــفس,
ـــــعـــــرفــــة, وفـــــوكـــــو فـي حـــــفـــــريـــــات ا
ـاركـسـية, والـتـوسيـرفي هـجـومه  عـلى ا
واالب الروحـي للـفلـسـفة الـبنـيـوية لـيفي
شــتـراوس فـي االنـثــرويــولـوجــيـا ,الـذي
ابعدت عنهـا فيما بعـد فكرة عدم توظيف
النص االدبي لـنصـرة معـتقـدات فلـسفـية
مـعــيــنـة ,ونــادى الـشــكالنــيــون ضـرورة
ووجــوب اعــتــمــاد الــنــظــر عــلى الــشــكل
ـــا هـــو ادب  ,أي في اجلـــمـــالـي لالدب 
اعـتــبـار االدب ادبـا صـرفـا يــتـمـيـز بـعـدة
دالالت تـعـبـيـريـة لـغـويـة جـمـالـيـة جتعـله
جنسا تعبـيريا مستقال مـفارقا لنصوص
الفلسفة والدين وااليديولوجيا وغيرها.
وفي فضـاء االلتـقاء واالخـتالف البـنيوي
مع الـتــفـكـيـكي في وجــوب الـتـفـريق بـ
اعــتــمــاد الــنص الــلــغــوي شــكالنــيــا في
دراسـته االجــنـاس االدبـيــة من حـيث هي
كيـنـونة كـادب معـرفي مـستـقل ويجب ان
تـكـون دراسـتـهـا كـذلك ,كـلـيـة بـاسـتـثـنـاء
تــعــالــقــهــمــا الــلــغــوي(الــنــصــ االدبي
والـفـلـسـفي) في الـتقـائـهـمـا عـلى صـعـيد

الـــنص الــلـــغــوي ,في تـــداخـــلــهـــمــا  مع
الــفــلــســفــة  في مـــبــاحث اشــتــغــاالتــهــا

تنوعة خارج االجناس االدبية. ا
ـفـكـر  ولـنـقـرأ الـنـص الـتـالي من كـتـاب ا
عـلي  حــرب نـقـد احلـقــيـقـة (ان كل قـراءة
تختلف المحالة عن النص الذي تقرأه او
تـقـرأ فـيه ,سـواء أكــانت الـقــراءة شـرحـا
وتفـسـيرا  ,او استـنـباطـا وتأويال. وهي
تنـزع من ثمّ ,وبـحـكم اخـتالف مـا تـقرأه,
ــا كـــانت كل قــراءة احلـــلــول مـــحــله) ,و
ــقـروء, ــعــنى مــا عــلى ا تــأويال(وحــمل 
ـعنى آخر ,أي هي تأوّل ,ومآل وترجيح 
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أن االنـزيـاحـات الــتـأويـلـيـة ألصل الـنص
في تعـدد القـراءات واختالفـها  ,يعـطيـنا
ـفكر علي حرب ,أن فكرة بحسب أحكام ا
يعطـينا او محتـوى او مضـمون النص  ,
تـــرجـــيـــحـــا الى أن جـــمـــيـــعـــهـــا افـــكــار
اومــرمــوزات لـغــويـة اشــاريــة مـتــعـالــقـة
ــا يـتــعّــلق بـأصـل  الـنص بــبـعــضــهـا ,
ـتـآكل تـفـكـيكـيـا بـاسـتـمـرار تـداولـياته, ا
وبـــعـــد أجـــراء الـــقـــراءات الـــتـــأويـــلـــيــة
والـتـفـكـيكـيـة عـلـيه يـكـون ال مـعنـى لنص
االصل ولــوجـوده أيـضــا كـمـرجــعـيـة ,بل
يصـبح االهـتمـام في تـداوليـة النـصوص
تلك تفرعة عنه ,ولم يعد اصل النص  ا
حــضــورا حــقـيــقــيــا بـعــد تــعــدد قـراءآته
اخملتلفة. وبـذا بدال ان يكون أصل النص
مرجعيـة ثابتـة حتاكم بها وعـلى ضوئها
 ,صــحـة قــراءات الـهــوامش عــلى الـنص
ــتــعـددة االصل اجلــديــدة والــتــأويـالت ا
له,نــقـوم بـأعــدام اصل الـنص تــفـكـيــكـيـا
الــذي هـــو أســاس ومـــرجـــعــيـــة جـــمــيع
الـقـراءات بـتــعـدد واخـتالف اشـكـالـهـا له
ـكننـا البـرهنة ان تفـرعة عنه ,وكيف  ا
الـتـأويالت الـقـرائـيـة هي اكـثـر مـقـبـولـية
وحــكــمـــة وصــواب من مــحــتــوى الــنص
االصل الـذي قــامت الـقـراءات الــتـأويـلـيـة
التـفكيـكيـة بأعدامه والـغاء قـيمته ألنه لم
ــسـكــوت عـنه يف بــالـتــزامه في كــشـفه ا
ـعـنى واحـتـفــاظه عـلى الـدوام بــفـائض ا
ـسـكوت لـغويـا.وكـيف لنـا ان نـعرف ان ا
عــنه هـو الــصـحـيـح ولـيس مــا يـبـوح به
اصل الــنص وتـعــدد قـراءاته ,ولـيـس مـا
يـذهب له وتـدعـيه الـهـوامش من صـدقـية
افــتـــراضــيــة.? في بــحــثــهــا الــدؤوب عن
ـعنى الذي تـخّلـفه اللـغة وراءها فائض ا
في تــــعــــدد الــــقــــراءات واالجــــتــــهـــادات
واالخــتالف لــلــنص الــواحــد.ال نــسـتــبق
احلكم أن جاك دريدا في التفـكيكية يلغي
ـكن االحتكام تمامـا اية مرجـعية ثـابتة 
لـها ,ويـعـتـبــر دريـدا انه حـتى الـعـقل او
ـثّل ايّـا مـنـهـمــا او كـلـيـهـمـا االنـســان ال
ــا ــرجــعـــيــة طــا مــرجـــعــيــة ,ألن هـــذه ا
نــعـتـبـرهــا كـيـنـونــة ثـابـتـة نـســبـيـا فـهي
ميـتـافيـزيقـا يـتوجب مـجاوزتـها ,كما ان
ـنهج باعـتبار ان الـتفكيك دريدا يرفض ا
ـنـهج ألنه اسـتـراتـيجـيـة آلـية اليـحـتاج ا
تفكـيكيـة تطال كل شيء ,وحتى التـفكيك
يعقبه تفكيك الى ما ال نهاية له او توقّف
عــنـــده.كـــمـــا ان دريـــدا هـــاجم هـــيـــدجــر
ـرجعـية واعـتبـره ميـتافـيـزيقـيا  يـؤمن 
الــعــقل الــذي هــو ثــبــات ال يــعــتــد االخـذ
به.(يـبدو دريـدا مـدلل الـفـلسـفـة ولـو جاء
غيره بهذا الهراء الفلسفي لرجموه حتى
ـاته بيوم وت  ,ونبشوا قـبره بعد  ا
عـلى اثـر خـيــبـة امـله في احلـصـول عـلى
جــائـزة نــوبل).واذا نــحن سّــلّـمــنـا بــهـذا
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ـا حـوله يـتـمـيـز بـامـتالكه قـصـيـر الـقـامـة شـفـاف وأنـيق مـتـطـلـع ويـقظ 
ـيـنا احلـاسـة الـسـادسـة في مـواقف عـدة  كـثـيـر احلـركـة بـتـوزيع نـظـره 
وبـعيون أربعة ويسارا يشـعرك أنك أمام شخص بـدماغ متـوقد الذكاء 
فيلسوف يتسم بنظرات ثاقبة وفضال عن هـذا وذاك  أنه فصيح اللسان 
ـفردة  بـداية حيـاته جاءت نـقية  في صياغـة اجلمـلة عـبقري في انـتاج ا
تهذب لسـانه بنطق احلرف الـعربي وترطب قلـبه بحفظ القـرآن الكر قبل
واصلـة تعليمه ومتابـعته  ـواظبة ورعايـة والده له  ان يبلغ  13من العمر 
ـدينة جـبلة عند الـكتاتـيب واحلفـظة االسالميـ في قريـة قصابـ التابـعة 

في سوريا.
احتـفال مـؤثر في الـنفس  أو البـداية لـكل عبـقري يـفجـرهـا موقف كـبيـر 
لـقـاء زعـيم كـبـيـر أو مـوقف حـزن  أو عـاطـفـة تهـز وجـدانـه وكانـت بـداية
ولود بروز العـبقـرية الـشعـرية للـشاب الـصغـير عـلي أحمد سـعيـد إسبـر ا
في العام  1930عندما زار الرئيس الـسوري شكري القوتـلي حينذاك قرية
قصاب في جبلة عام 1944والقى قصيدة نالت أعـجاب اجلميع فأرسلته
ــدرسـة الـعـلــمـانـيـة الــفـرنـســيـة في طـرطـوس فــقـطع مـراحل الـدولـة إلى ا
الدراسـة قفـزاً وتـخرج من جـامعـة دمشـق متـخصـصاً في الـفـلسـفة سـنة
1954.والـتــحق بـاخلــدمـة الـعــسـكــريـة عـام  1954وقـضى مــنـهـا ســنـة في
الـسـجـن بال مـحـاكــمـة بـســبب انـتــمـائه -وقـتــذاك- إلى لـلـحــزب الـسـوري
القومي االجتمـاعي الذي تركه تنظـيميا عام 1960. غادر سوريا إلى لبنان
عام  ,1956حـيث الـتـقى بــالـشـاعـر يـوسف اخلـال ,وأصـدرا مـعـاً مـجـلـة "
شـعـر"  في مــطـلع عـام 1957. ثم أصـدر مـجـلــة مـواقف بـ عـامي 1969

و1994.
ي بــسـبب تــرجـمــة مـؤلـفــاته الـعــديـدة في الــشـعـر وصف بـالــشـاعــر الـعـا
يـة خرج أحمـد علي أسـبر على والفلـسفة والـنقد واألدب الى  13لغة عـا
تقـاليـد الـتسـميـة العـربـية مـنذ الـعام  1948عنـدما أطـلق عـلى نـفسه اسـما
مسـتعـارا ب " أدونيس" تـيمـنا ب(أسـطورة أدونـيس الفـينـيقـية) وهي رغـبة
ــيـة الـتي نــالـهـا  شـغل جـامـحــة ولـدت عـنـده في وقـت مـبـكـر لــولـوج الـعـا
ـي بطـريقة تنـاوله للشـعر وبالغته في صـياغة اجلمل ادونيس النقـاد العا
بـطـرح فـلـسـفي عـمـيق جـدا اذ اســتـطـاع بـلـورة مـنـهج جـديـد في الـشـعـر
الـعـربـي يـقـوم عـلـى تـوظـيف الــلـغـة عــلى نـحـو فــيه قـدر كـبــيـر من اإلبـداع
والتـجـريب تـسـمـو عـلى االستـخـدامـات الـتـقلـيـديـة دون أن يـخـرج أبداً عن
اللغة العربية الفصحى ومقاييسها النحوية وهذه احدى ميزات هذا الناقد
ي. ادونيس قـصـة بشـرية مـليـئـة بالـتطـور الفـكـري  انسـان بدمـاغ العـا
بخالف اآلخـرين وللـمزايـا التي يـتمـتع بهـا فقـد صدرت بعـض الدراسات
النـقديـة عن إنتـاجه األدبي ومنـها كـتاب بـعنـوان أدونيس بـ النقـاد قدمه
ي ي إدوارد سـعيـد قال فيه بـأنه الشـاعر العـربي العا فكـر العـربي العا ا
األول. كـمـا تنـاولـته كـتب كـثـيـرة بـالـنـقـد والـتـجـريح وكـتب كـثـيـرة وصفـته
فكر العربي الكبير الذي يعيش . لكن يبقى هذا الناقد والشاعر وا محاوراً
ـية ـنـتـديات الـعـا في باريس مـنذ  30عامـا سـفـيرا لـلـثـقـافة الـعـربـية في ا
ـلتقـيات االجنـبية اذ تـمكن من نقل ورئيس جمـهورية األدب الـعربي في ا
ية. ومـنذ مـدةٍ طويلـة يرشـحه النقـاد لنـيل جائزة الشعـر العـربي إلى العـا
ـنـجزه الـشـعـري يُعـدّ واحـداً من أكـثر نوبل لـآلداب. كـمـا أنه بـاإلضافـة 
الكـتـاب الـعرب إسـهـاما في اجملـاالت الـفـكريـة والـنقـديـة بـاإلضافـة إلتـقانه

الرسم وخاصة بالكوالج.
من يـلـتـقي أدونـيس يـشـعـر أنه أمـام أيـقـونـة فـكـريـة وعـبـقـريـة انسـانـيـة قل
طبق واإلصغاء لتلقي ما ال خيار أمامه سوى أن يلوذ بـالصمت ا نظيرها 
بـدع وهو يطوع حروف العـربية بلهجـة عربية فصحى ينهل به عقل هذا ا
بـلـسـان تتـزاحم عـلـيه لـغات اجـنـبـية ال سـيـمـا الفـرنـسـيـة  لكن ذلك عذبـة 
ـيـا أوسع كـله يـصب في لـغـة الـضـاد الـتي مـنـحه ابـداعـا اكـثـر وفـكـرا عـا

وسكنت هي في روحه وفكره ووجدانه. ية منها  انطلق للعا
ـي اخلامس بـالـشـارقة في أدونيس الـذي الـتـقـيته في مـلـتـقى االعالم الـعا
وأخـذ يقرأ كـلمة وقت سابق اعتـذر عن القـاء قصيـدة في حفل االفـتتاح  
مكـتـوبة عـلى ورق توقـعت قـبل يبـدأ بـالقـراءة حلـظتـها إنـي سأعـاني وطأة
نتديات  لتقيات وا ارسها الكثيرون في ا لل باعتبارها طريقة تقليدية  ا
لـكـنه في أول سـطـر من كـلـمـتـه فـرض عـلى الـكل أن يـلـوذ بـالـصـمت لـقـوة
متع جعـله يعمـد الى اجراء مقـاربة ومنـافسة حادة بالغة كلـمته اسلوبـه ا
تـلقي ب الـكلـمـة واجلمـلة أيـهـما أقـوى في إثبـات الـوجود والـتأثـيـر في ا
فكنا ب متعـة التلقي وخيارات التـفضيل في بالغة اللغـة التي يتحدث بها
فـكرين والـباحـث " ادونيس. ومن ضـمن الذي قـاله مخـاطبـا الكـثيـر من ا
عنـدما نـنـظر لـلعـرب كـمؤسـسات وحـكـومات  جنـدهم في مـؤخرة الـقائـمة
ـيـا " هو يـا وعـنـدمـا نـنـظر لـهم كـأفـراد فـأنـهم في مـقـدمـة القـائـمـة عـا عـا
يشخـص بأن ديكـتاتـورية الـنظام الـعربي والـرجعـية التي تـتحـكم ببـوصلة
هـي النتاج الـتراجعي للـعرب لغـياب العدالـة وتغييب ؤسسات الـعربية  ا
حلرية الـرأي والتـعبيـر. وقبل أن نفـترق قـال لي " للحـفاظ عـلى العراق من
اخلطـر ينبـغي اعادة بـناء مـؤسسـاتكم التـعلـيمـية والـتربويـة بطـرق سلـيمة
للـحـفاظ عـلى األجـيـال وكنس اخملـلـفات مـن عقـول الـناس وحتـريـرها من

شعور الكراهية ".
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