
الــقــرن  ثالثينيات  منتصف  فــي  البستاني 
املـــاضـــي. الــحــجــر وبــــالط الــبــيــت ودرابـــزيـــن 
ــهــا بــفــنــهــا الــشــرقــي، 

ّ
الــشــرفــة والـــعـــمـــارة، كــل

بــاقــيــة بمثابة شــاهــد حـــّي عــلــى إرث وديــع 
ثــالثــة طوابق  مــكــّونــة مــن  البستاني، وهــي 

وفيها سّت شقق على شكل سفينة.
تمّيز وديع البستاني بتعّدد مواهبه، فكان 
شــاعــرًا وكــاتــبــا وخــطــيــبــا ومــتــرجــمــا يجيد 
عّدة لغات، إلى جانب كونه املحامي املثقف 

الناقد واملناضل القومي العروبي. 
ولد البستاني في قرية الدبية في لبنان عام 
إلــى حيفا عــام 1917، بهدف  1888 ووصـــل 
العمل في فترة كانت فيها هذه املدينة في 

أوج ازدهارها.

بيته صار »مطرانية الموارنة«
إلــى بنايته  ولــدى زيــارة »العربي الجديد« 
وبــيــتــه، الــــذي أصــبــح »مــطــرانــيــة املـــوارنـــة« 
البستاني  إرث  أن  لــوحــظ  الــيــوم،  فــي حيفا 
ــزال مـــحـــفـــوظـــا، حـــتـــى فــــي الــتــفــاصــيــل  ــ مــــا يــ
ــالــــدرج واملــــوقــــد داخـــــل الــبــيــت  الــصــغــيــرة كــ
واألرضية،  واألبـــواب  الخشبية  والشبابيك 

ت كما هي. 
ّ
التي ظل

وعـــن دور الــبــســتــانــي الــنــضــالــي فـــي حيفا 
يــقــول املــــؤرخ جــونــي مــنــصــور ابـــن املــديــنــة: 
ــانـــي  ــتـ ــبـــسـ ــــزت شـــخـــصـــيـــة وديــــــــــع الـ ــيـ ــ ــمـ ــ »تـ
بــالــشــفــافــيــة والــــحــــب الــــصــــادق لــفــلــســطــن، 
وبــذل كل ما يمكن بذله في سبيلها شعبا 

وأرضــهــا. ويعتبر مــن أوائـــل مــن تــصــّدوا لـ 
بالدراسة  لفلسطن  البريطاني  »االنتداب« 
السياسي.  والتظاهر واالعتصام والنشاط 
ــل مـــن رســـم خــطــوط الــوحــدة  ــ وهـــو مـــن أوائـ

الوطنية اإلسالمية - املسيحية«.
أشار منصور إلى أن »البستاني حصل على 
في  والعلوم  اآلداب  قسم  من  البكالوريوس 
الجامعة األمــيــركــيــة بــبــيــروت، وتــرجــم عدة 
كتب من األدب اإلنكليزي إلى العربية. وفي 
عام 1911 عندما سافر إلى لندن، اطلع على 
ربــاعــيــات الــخــيــام وتــرجــمــهــا إلـــى العربية، 
ونشرها في القاهرة وأعيدت طباعتها عدة 

مرات«. 

التباسات زمن »االنتداب«
عمل وديع البستاني بعد وصوله إلى حيفا 
موظفا في »االنتداب« البريطاني، ولكن بعد 
لــه دور هـــذا »االنـــتـــداب« السياسي  اتــضــح 
اســتــقــال مـــن وظــيــفــتــه. ومـــن ثـــم انــضــم إلــى 
وأصبح  العربية،  الوطنية  الحركة  صفوف 
على  وعمل  حيفا،  مدينة  فــي  قياداتها  مــن 
مقاومة البريطانين واملشروع الصهيوني 

من بعدهم.
البستاني  يقوله منصور، وصــل  ملا  ووفقا 
إلـــى حيفا عـــام 1917 وكـــان لــه ثــالثــة أبــنــاء 
التي تحمل  وبنت واحــدة. وقامت حفيدته 
الــجــنــســيــة األمــيــركــيــة، بـــزيـــارة املــديــنــة قبل 
 اهتمامها ينصب 

ّ
ــوام، وكــان جــل أعـ سبعة 

حـــول تــجــمــيــع ومــعــرفــة تــفــاصــيــل أكــثــر عن 
جدها.

رفض وديع البستاني البقاء في حيفا بعد 

حيفا ـ ناهد درباس

الــــشــــاعــــر واألديـــــــــب،  ــيـــت  بـ زال  ــا  ــ مـ
ــل الـــــقـــــومـــــي الــــعــــروبــــي  ــ ــاضــ ــ ــنــ ــ واملــ
البستاني، صامدًا  وديــع  اللبناني 
فــي حــيــفــا. ويــقــع عــنــد ملتقى جــبــل الكرمل 
وشاطئ حيفا، على بعد خمسن مترًا من 
شاطئ تل السمك، في حي »وادي الِجمال« 
الفلسطينية  املــديــنــة  فـــي  الــعــريــق  الــعــربــي 
املــحــتــلــة مــنــذ عــــام 1948. وبــقــيــت شــجــرات 
البناية،  مــدخــل  أرض  فــي  راســخــة  النخيل 
ــي قــــــام بــتــصــمــيــمــهــا املــــعــــمــــاري إمـــيـــل  ــتــ الــ

الدوحة ـ تيماء دحيم

ربما تكون الجدرايات من أصعب التحديات 
التي يواجهها الفنان في مسيرته التشكيلية، 
ــة تـــهـــيـــمـــن عـــلـــى املــشــهــد  ــ ــداريــ ــ أن يــــرســــم جــ
بــمــســاحــتــهــا ومــوضــوعــهــا وأســلــوبــهــا، لكن 
رســم لوحة صغيرة هــو أمــر ال يقل صعوبة 
اللوحات  بــل وتــأثــيــرًا، فكثيرة هــي  وتــحــديــا 
الرائي  الفن، والتي يفاجأ  املؤثرة في تاريخ 
ــره أول مــــــرة عـــلـــيـــهـــا بــســبــب  ــظــ ــــن يـــقـــع نــ حـ
حجمها الصغير، ومــن هــذه األعــمــال »أصــل 

العالم« لكوربيه. 
غــالــيــري »املـــرخـــيـــة« فـــي الـــدوحـــة أقــــام منذ 
قياس  ذات  للوحات  جماعيا  معرضا  مــدة 
خــمــســن فــــي خــمــســن ســنــتــمــتــرًا، وكـــانـــت 
الــثــيــمــة الــتــي جــمــعــت حــولــهــا األعـــمـــال هي 
عنوان املعرض نفسه »50 في 50«، وها هو 

الــغــالــيــري يطلق الــجــزء الــثــانــي مــنــه مساء 
الثامن من  املقبل، ويتواصل حتى  الثالثاء 

أيلول/ سبتمبر من العام الجاري. 
املــشــاركــون فــي املــعــرض فــنــانــون قــطــريــون 
أو مــقــيــمــون فـــي قـــطـــر، وهــــو مـــن املـــعـــارض 
القليلة التي تخّصص مساحة معتبرة من 
املشاركات لحضور التشكيلية املرأة. يشارك 
في املعرض كل من ابتسام الصفار، وأحمد 
نوح، وإسالم كامل، وإسماعيل عزام، واملعز 
العجمي، وحصة كال، وعلي العبود، وعلي 
حسن، وعمر الشهابي، وفرج دهام، وفيصل 
الــعــبــد الــلــه، ولــيــنــا الــعــالــي، ومــبــارك املــالــك، 
ومــســعــود الــبــلــوشــي، ومــوضــي الــهــاجــري، 

وضحى السليطي، ووفيقة سلطان.
الفنانات املشاركات عن ثيمة  تكشف أعمال 
مــشــتــركــة أو مــظــلــة تـــنـــدرج تــحــتــهــا تمثالت 
مختلفة لهذه الثيمة، واملقصود هو التراث، 
والــــــذي يــتــجــّســد عــلــى شــكــل حـــضـــور املــــرأة 
بالزي الشعبي، مثلما هي لوحة لينا العالم 
الـــتـــي تــظــهــر فــيــهــا ثــــالث فــتــيــات بــاملــالبــس 
الــتــقــلــيــديــة لــلــمــرأة الــقــطــريــة بـــألـــوان شــديــدة 

دنيا 
اسمها حيفا

بعد أن أقام غاليري 
»المرخية« في الدوحة 

منذ مدة معرضًا جماعيًا 
للوحات ذات قياس 

خمسين في خمسين 
سنتمترًا، يطلق الغاليري 

بعد غد الجزء الثاني منه

ما يزال بيت الكاتب 
والمناضل العروبي 

وديع البستاني، 
قائمًا على ساحل 

حيفا، بعد أن سلّمه 
لوقف الكنيسة المارونيّة، 

مغادرًا المدينة بعد 
سنوات قليلة من 

النكبة

رغم أن »الجمهور« 
واستجابته هما المحور 

الرئيسي لمحاضرة 
الباحث المصري عماد 

عبد اللطيف التي 
أقيمت مؤخرًا، إال أن 

هذا الجمهور كان 
غائبًا عنها

50 في 50 المعاصرة تستدعي التراث

بالغة الجمهور ِمن المتكلم إلى المخاَطب

هنا بيت وديع البستاني

بعد االحتالل ُوضع 
تحت الّرقابة وُمنع 

من الحركة

مثلما أن هناك أعماًال 
متمسكة بالتراث، ذهبت 

أعمال أخرى للتجريب

ثّمة حالة من العداء 
بين التخّصصات 

األكاديمية في مصر

سلّم البستاني بيته 
لوقف الكنيسة المارونيّة 

في حيفا

البستاني:  وتــرجــمــات  مــؤلــفــات  مــن 
و»رباعيات   ،)1910( والسالم«  »السعادة 
و»مــحــاســن   ،)1912( ــام«  ــي ــخ ال عــمــر 
 ،)1913( الــكــون«  وعجائب  الطبيعة 
و»مسرات   ،)1916( الحرب«  و»رباعيات 
الفلسطيني  و»االنتداب   ،)1926( الحياة« 
ــوان  ــ و»دي  ،)1936( ومــحــال«  ــاطــل  ب
الفلسطينيات« )1946(، و»خمسون عامًا 
و»رابــنــدرانــات   ،)1947( فلسطين«  في 
ــراتــة:  ــمــهــب و»ال  ،)1950( ــاغـــور«  طـ
و»نــاال   ،)1952( الهندوية«  الملحمة 
ودامينتي: تمثيلية سنسكرتية« )1966(.
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متابعة

إصدارات

الــنــكــبــة )1948(، وعــــن ذلــك  ــام  عــ ســقــوطــهــا 
يــقــول جــونــي مــنــصــور: »شــهــد الــبــســتــانــي 
مــعــركــة حــيــفــا وســقــوطــهــا بــيــد الــعــصــابــات 
اقترفته  ومــا  »الهاغاناه«،  من  الصهيونية 
مــــن جــــرائــــم فــــي حــــق فــلــســطــن وشــعــبــهــا، 
وهــالــتــه املــآســي الــتــي حلت بــأبــنــاء املدينة، 
وهو املدافع عنها وعن شعبها منذ ثالثن 
يــغــادره«، ويضيف:  عاما، فالتزم بيته ولــم 
»الهاغاناه«  عصابات  من  عناصر  »دخلت 
سر املستوطنن 

ُ
بيته، وأسكنت فيه بعض أ

املهاجرين«.

سنة واحدة بعد حيفا
ُوِضـــــع أبـــو فــــؤاد )ُكــنــيــة الــبــســتــانــي( تحت 
أما  التحرك مدة طويلة.  من  وُمنع  الّرقابة، 
أبناؤه، فكان قد أرسلهم إلى بيروت ريثما 

ــفــــراء، وقــــد يظهر  الــــحــــرارة عــلــى خــلــفــيــة صــ
للباب  املعماري  الحضور  التراث على شكل 
أو الـــنـــافـــذة واألوانـــــــي الــتــقــلــيــديــة كــمــا نــرى 
ــاجـــري، وقــــد نلمس  ــهـ فـــي لـــوحـــة مـــوضـــي الـ
ــراث عــلــى شــكــل مــســاحــة تــجــّســد البيئة  ــتـ الـ
والبيوت التقليدية من بعيد كما هو الحال 
ننسى حضور  وفيقة سلطان، وال  في عمل 
في عملي وضحى  التي ظهرت  الحروفيات 

السلطي وحصة كال.
الــتــراث، والنهل منه، ال تقتصر  إلــى  الــعــودة 
أيضا  إذ نلمسها  املــرأة،  أعمال  بالطبع على 
عند الفنان القطري فرج دهام الذي يستدعيه 
عــلــى شــكــل أيــقــونــي شــعــبــي، أو عــنــد إســـالم 
كامل الذي يجّسده في امرأة ناضجة ترتدي 
الزي التقليدي األزرق والحلي الذهبية على 

خلفية ترابية داكنة. 
أعمااًل متمسكة باستدعاء  أن هناك  ومثلما 
ــــال أخـــــــرى لــلــتــجــريــب  ــمـ ــ ــبــــت أعـ الــــــتــــــراث، ذهــ
أو  الشهابي  عمر  لوحة  ذلــك  مــن  والتجريد، 
علي العبود أو مسعود البلوشي. من الالفت 
أيــضــا حــضــور املــــرأة فــي كــثــيــر مــن األعــمــال، 
على شكل »شخص« غامض مثلما هو عمل 
ابــتــســام الــصــفــار، أو بــشــكــل واضــــح كلوحة 

إسماعيل عزام. 
الــعــزف املــنــفــرد فــي هــذا املــعــرض كــان ألحمد 
نوح، والذي لجأ إلى املواد املختلطة، فنلمح 
ــات مــــن ورق  ــقـ ــبـ ــه خــلــفــيــة مــــن طـ ــتـ فــــي لـــوحـ
الصحف، وتغطس فيها سمكة، ولم ينس فن 
بالرسم  الحروفي  الفن  العربي، فمزج  الخط 

والكوالج. 

تـــهـــدأ األحــــــــوال. لـــم يــتــأقــلــم الــبــســتــانــي مع 
ــة الــجــديــدة في  ــ ــ الــحــالــة الــســيــاســّيــة واإلدارّي
زمن االحتالل، فترك حيفا عائدًا إلى بيروت 
ذلــك بسنة  بعد  املـــوت  ليخطفه   ،1953 عــام 

تي ولد فيها.
ّ
واحدة، في القرية ال

فــي الــســيــاق ذاتـــه يــقــول املــهــنــدس املعماري 
وليد كركبي: »تم بناء البناية في منتصف 
ــقــــرن املــــاضــــي بــــطــــراز األرت  ثــالثــيــنــيــات الــ
املــعــمــاري إميل  املــهــنــدس  ديــكــو. وصممها 
البستاني وهــو ابــن أخــي وديــع ودرس في 

بوسطن في الواليات املتحدة«.
وفــــي حــديــث مـــع األب ســلــيــم ســـوســـان ابــن 
قــريــة بــرعــم مــن أبــرشــيــة املـــوارنـــة فــي حيفا 
البيت  بتسليم  قــام  البستاني  »وديـــع  قـــال: 
لوقف الكنيسة املارونية لرعية مار لويس 
في حيفا لتحافظ على البيت وتم تسجيل 

البيت للوقف في عام 1952 أو 1953. 
وفي عام 1996 أقيمت أبرشية خاصة تحمل 
اسم  »حيفا واألراضــي املقدسة للموارنة«. 
قــبــل ذلــــك كــنــا تــابــعــن ألبــرشــيــة صــــور في 
الغربية من  الجهة  قــدمــت  والــرعــيــة  لــبــنــان. 

البناية للمطرانية.
ويقطن فيها مطران األبرشية وأساقفة وفي 
لألبرشية«.  الدينية  املحكمة  األول  الطابق 
ــــان: »اإلنـــــســـــان قــبــل  ــــوسـ ويـــضـــيـــف األب سـ
البستاني  وديــع  واألستاذ  واملكان،  الحجر 
من الشخصيات املرموقة في حيفا واملنطقة 
وقيمته  واالجتماعية  السياسية  ومواقفه 
هذا  كرعية نحفظ  معروفة، ونحن  األدبــيــة 
اإلرث الفكري واالجتماعي والديني وطبعا 

البناء له أهمية«.

تصويب

وديع البستاني

حبستم حّرًا ال تلني قناته  
عروبية إن راح يعِجم عودها
أبى زادكم واملاء والنوم إنها 
حياة هواٍن عندكم ال يريدها

وني عزيزًا بأمتي 
ّ
كفتني ست

وعيشة مثلي فضلها ال مديدها 
تمادت بي األيام حتى رأيتكم 

حكمتم فيومًا واحدًا ال أريدها 

 ■ ■ ■
لئن عدد األديان ناس ومّزقوا   

فما كنُت في األوطان إال موّحدا 
ــألـــوا األمـــس  أجـــل عــيــســوي، اسـ

والغدا  
ّب محمدا ولكـن ُعروبيٌّ ُيحـِ

 ■ ■ ■
أفتني بالله بالكعبة بالـ

حجر األسود بالركن األغر 
إْن علت في عزها شامخة

فوق رأس الطور تلهو بالعبر 
وغدْت جامعة عبرية

ونهى الحاخام فيها وأَمْر 
 الشيخ والقس ائتد

ُ
أيقول

إن للمطران واملفتي حجر! 

 ■ ■ ■
أجامعة وما للقدس فيها

ق بالبنوِد 
ّ
سوى الذيل املعل

وما معنى العروبة في حماها
وفي قلب الحمى »وطُن اليهوِد«؟

 ■ ■ ■
 ليلى 

َ
يا ياسمينة

يا سلوتي في نواها
نّورِت لي بسماٍت 
 في ملاها 

ً
ضّحاكة

 حرٍّ 
ُ
هذي جناية

 جناها
َ

لم يدِر كيف
أباِك يرى ثراها 

دمعًا دمًا ال مياها
 ُعْمرًا 

َ
ى العروبة

ّ
غن

ى رثاها!
ّ
 حت

َ
وعاش

مشهد في لوحات صغيرة

أضواء على القارئ

بترجمة أماني فهمي، صدر مؤخرًا عن »المركز القومي للترجمة« في القاهرة، كتاب 
فوبيا اإلسالم والسياسة اإلمبريالية لـ ديبا كومار. يتناول الكتاب »صورة اإلسالم الكاذبة 
أن  يزعمون  التقدميين  إلى جعل  أدت  التي  اإلمبريالية،  السيطرة  احتياجات  المنبثقة من 

المسلمين أكثر عنفًا من أي فئة دينية«.

للكتاب«،  العامة  المصرية  »الهيئة  عن  الصادرة  الشهرية،  العربي«  »اإلبداع  سلسلة  عن 
أسبوع  بعنوان  رواية   عدنان فرزات،  الكويت  المقيم في  السوري  للروائي  صدر حديثًا 
حب واحد. وتتناول الرواية تجربة اإلنسان العربي في الغرب، بعد عجزه في وطنه، من 

خالل عرض لقصة أستاذ جامعي عربي في جامعة برشلونة.

في  العلماني  تشكالت  لكتاب  العربية  الترجمة  ــداول«،  ج »دار  عن  مؤخرًا  صــدرت 
المسيحيّة والحداثة واإلسالم، لـ طالل أسد، بترجمة لـ محمد العربي. نقرأ على الغالف 
الخلفي: »ال يقع هذا الكتاب ضمن األدبيات التي تتناول ثنائيات العلمانية والدين والدولة 
الحديثة. بل يهتّم بالكيفية التي تشّكل ويتشّكل بها العلماني في سياقات زمانيّة ومكانيّة 

متباينة ومتشابكة في آن«.

صدر حديثًا كتاب الرواية العجائبيّة في األدب المغربي الحديث، للناقد المغربي خالد 
التوزاني، عن »مؤسسة مقاربات للنشر والصناعات الثقافية« في فاس. ويتناول الكتاب 
إلى فصل  باإلضافة  عزيز أمعي،  لـ  وريخا  حسن أْوريد، و  لـ  سيرة حمار  بالتحليل روايَتْي 

تمهيدي نظري يؤّصل للرواية العجائبيّة.

C

القاهرة ـ إسالم أنور

واألدبية  النقدية  الدراسات  معظم  تهتم 
فـــي الــعــالــم الــعــربــي إمـــا بـــدراســـة الــنــص 
األدبي وجمالياته وبنائه والسياق الذي 
أنــتــج فــيــه، أو بــدراســة الــكــاتــب وأسلوبه 
ــتــــه، بــيــنــمــا دراســـــة الـــقـــارئ  ولــغــتــه ورؤيــ
وتلقيه وتفاعله واستجابته للنصوص 
نــــادرًا مــا تحظى باهتمام  فــهــي مــســائــل 

اد والباحثن.
ّ
النق

ــبـــوع  ــتـــي ُعــــقــــدت األسـ فــــي مـــحـــاضـــرتـــه الـ
املـــاضـــي، فــي »الــجــمــعــيــة املــصــريــة للنقد 
األدبـــــي« تــحــت عـــنـــوان »مـــن الــتــلــقــي إلــى 
االستجابة.. نحو حقل معرفي جديد في 
دراسات األدب«، قّدم عماد عبد اللطيف، 
أســـتـــاذ الــبــالغــة وتــحــلــيــل الـــخـــطـــاب، في 
جامعتي القاهرة وقطر، مشروعا بحثيا 
لـــدراســـة وتــحــلــيــل اســتــجــابــات جــمــهــور 

األدب.
افتتح عبد اللطيف محاضرته باإلشارة 
ــــى أن مــــا يـــطـــرحـــه مــــن تــــصــــّور بــحــثــي  إلـ
يختلف  الجمهور«  »بالغة  عنوان  تحت 
عن نظريات القراءة والتلقي واستجابة 
الــــــقــــــارئ الــــتــــي ظــــهــــرت فـــــي ســتــيــنــيــات 
ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، حــيــث  وســبــعــيــنــيــات الــ
الــــجــــمــــهــــور« تــهــتــم  ــة  ــ ــــالغـ أن نـــظـــريـــة »بـ
بــالــفــضــاءات الــعــمــومــيــة واالســتــجــابــات 
الجماعية واالستجابات الفعلية واآلنية 
لــلــجــمــهــور وعــالقــتــهــا بــتــشــكــل الــخــطــاب 
ة  »الــقــراء األدبــــي، بينما نظرية  والــنــص 
تشّكل  وعلى  الفرد  على  ركز 

ُ
ت والتلقي« 

املعنى في ذهن القارئ.
ــــري أن نــظــريــة  ــــصـ ــبــــاحــــث املـ ــــح الــ ـ

ّ
ــــوض يـ

ــهــــور« تـــســـعـــى لـــتـــدشـــن  ــمــ »بـــــالغـــــة الــــجــ
ممارسات بالغية مغايرة لتلك املستقرة 
مــــنــــذ أكـــــثـــــر مــــــن ألــــفــــيــــة ونــــــصــــــف، عــبــر 
االنـــتـــقـــال بـــمـــجـــال اهـــتـــمـــام الـــبـــالغـــة مــن 
ــب، بحيث تــضــع في 

َ
ــم إلـــى املــخــاط

ّ
املــتــكــل

اللفظية  اهــتــمــامــهــا االســتــجــابــات  بــــؤرة 
األشخاص  ُينتجها  التي  اللفظية  وغير 
الخطابات  تلقي  سياقات  في  العاديون 
الجمهور  بالغة  قصرت  وقــد  العمومية، 
فق عملها خالل السنوات املاضية على 

ُ
أ

أثناء تلقي  الجمهور  دراســة استجابات 
وخطاباتها.  اليومية،  الحياة  نصوص 
لـــكـــن الـــنـــمـــو املـــتـــســـارع فــــي اســتــجــابــات 
ــات  ــابــ ــطــ ــخــ ــلــــنــــصــــوص والــ ــور لــ ــهــ ــمــ ــجــ الــ
األدبية، وبخاصة في الفضاءات التقنية، 

واســـتـــجـــابـــتـــه  »الــــجــــمــــهــــور«  أن  ورغــــــــم 
هــــو املــــحــــور الـــرئـــيـــســـي لــلــمــحــاضــرة إال 
ــان غـــائـــبـــا، وطــغــى  ــ ــذا الـــجـــمـــهـــور كـ ــ أن هـ
ــي،  ــمــ ــاديــ ــرة الــــطــــابــــع األكــ ــاضــ ــحــ ــلـــى املــ عـ
وكشفت أيــضــا عــن حــالــة مــن الــعــداء بن 
الـــتـــخـــّصـــصـــات األكـــاديـــمـــيـــة والــبــحــثــيــة 
فــي الــجــامــعــات املــصــريــة، وتــحــديــدًا بن 
ــل الـــخـــطـــاب  ــيـ ــلـ ــة وتـــحـ ــبــــالغــ أســــــاتــــــذة الــ
وأســـــاتـــــذة الـــنـــقـــد األدبـــــــــي، حـــيـــث أبــــدى 
عــدد مــن أســاتــذة وبــاحــثــي النقد األدبــي 
اهتمام  لــدواعــي  فهمهم  وعــدم  دهشتهم 
ــاألدب وجـــمـــهـــوره، رغــم  ــ عــبــد الــلــطــيــف بــ

ــدار عشرين  أن دراســتــه الــســابــقــة عــلــى مـ
عــامــا ركـــزت فقط على املــجــال السياسي 
واالجــتــمــاعــي، وأشــــــاروا إلـــى أن دراســـة 
ملتخصصن  تــحــتــاج  وجــمــهــوره  األدب 
فــي الــنــقــد األدبــــي ولــيــس أســاتــذة بالغة 

وتحليل خطاب.
الــلــطــيــف عــلــى أن ما  أكــــد عــبــد  فـــي رّده، 
يقّدمه مــن تــصــّورات مــا هــو إال محاولة 
تحتاج للنقد والتطوير، وهذا دور نقاد 
أنه  والعاملن في مجاله، مضيفا  األدب 
قـــّدم فــي هـــذا الــبــحــث مــقــتــرحــا لتأسيس 
ُيعنى  األدب،  ــات  ــ فـــي دراســ حــقــل جــديــد 
األدب  ــابــــات جـــمـــهـــور  ــتــــجــ اســ ــة  ــ ــدراســ ــ بــ
الــعــربــي الــقــديــم والـــحـــديـــث، واملــعــاصــر؛ 
سواء أكانت لفظية أم غير لفظية، فردية 
أم  مــســمــوعــة  أم  مــكــتــوبــة  جـــمـــاعـــيـــة،  أم 
أن  اللطيف  عبد  يتوقع  وغيرها.  مرئية 
يكون هذا البحث نواة لعمل تحتشد فيه 
الوصول  بهدف  العرب  الباحثن  جهود 
باستجابات جمهور  معّمقة  معرفة  إلى 

األدب العربي.

جعل من الضروري طرح تساؤل هو: ما 
الــذي يمكن أن يجنيه دارســـو األدب من 

حقل بالغة الجمهور؟
حدد عبد اللطيف مجموعة من األسئلة 
املركزية التي يسعى لدراستها وهي: ما 
االستجابات الفعلية التي ُينتجها متلِق 
فــعــلــي مــعــّن فـــي ســيــاق واقـــعـــي مــحــدد؟ 
ومـــا الــعــالقــة بــن اســتــجــابــات الجمهور 
والجمالية  اللغوية واألسلوبية  والبنية 
للنص، وطريقة أدائـــه، ووســيــط تــداولــه، 
وســـيـــاق تــلــقــيــه؟ ومــــا الـــعـــوامـــل املـــؤثـــرة 
نِتج 

ُ
ت وكيف  الجمهور؟  استجابات  فــي 

تـــأثـــيـــرهـــا؟ وكـــيـــف يـــتـــفـــاوض الــجــمــهــور 
القوة؟  الخطاب حــول مصادر  منِتج  مع 
ومــــا دور اســتــجــابــات الــجــمــهــور اآلنــيــة 
ــاب، وفـــــــي دعـــــــم أو  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ــيــــه الـ فـــــي تــــوجــ
مــقــاومــة ســلــطــة صــاحــب الــخــطــاب؟ ومــا 
على  قــدرة  األكثر  املحتملة  االستجابات 
مقاومة الخطاب السلطوي؟ وما أشكال 
اإلكـــــراه عــلــى االســتــجــابــة؟ وكــيــف يمكن 

مقاومتها؟
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جناية حر

وديع البستاني مع زوجته وابنته في بيته بحيفا

من المعرض، مقطع من لوحة لـ حصة كال

عماد عبد اللطيف في المحاضرة )العربي الجديد(


