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مـن رشط الدربة املنهجية البنيوية حرص العينة إىل أصغر وحدة ممكنة، 
بحيث يسـتحيل النزول إىل ما هو أقل منها، ثم التعرف عىل العنارص املكونة 
لهـذه الوحـدة محل الدرس وكشـف العنرص املهيمـن فيما بينهـا، وهذا ما 
سـأفعله لقراءة الصحـوة بما أنها حـدث اكتمل من حيث زمانـه وحدوده، 
وهـو بالرضورة مكون من عنارص متشـابكة، ولكي نقـرأه بمنهجية ال بد 
من كشف العنرص املهيمن الذي يمثل القلب للجسد فإذا نزعته انتهى الجسد 
كلـه، وهذا اليعني عدم أهمية العنارص األخرى فكمـا أن العني واليد والقدم 

عنارص مهمة للجسد لكنه يستطيع البقاء حيا لو فقدها، أما القلب فال.. 
هنا يأتي السـؤال عن العنرص املهيمن للصحوة (القلب) وعرب هذا املسلك 
املنهجي سـيكون السـؤال: هـل الصحوة منظومـة أفكار أم هـي منظومة 

حشود...!!  ولو عزلنا عنرص الحشد عنها فماذا سيبقى إذن...!!
هذا مفتاحنا لقراءة الصحوة ثم يتلو ذلك تفسـري الظاهرة والتعرف عىل 
عالماتها بقراءة للنسق وطريقة سلوكه العالماتية، كما هي هذه التوريقات 

وستصل ملا فوق العرشين حلقة.

الصحوة (١)
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عبد اهللا الغذامي
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الفكـرة  بـني   
والتنفيـذ فاصلـُة عزٍم 
وحـزم، وبـني التطلـع 
والتحقق مسـافة أعباٍء 
وبني  انتماء،  ومشـاعر 
املرشوع واملرشوع وعٌي 
وفضل  وبـذل  وسـعي 

ووفاٌء ووالء.
 كذا تلد املرشوعاُت 
نتاجهـا  التأصيليـُة 

التفصييل أفرًعا تسُمق ونبتًا يورق ولغًة تصدق؛ فمركز 
يلد مركزًا وإرادٌة تسـند إدارة ونمـو ُيتوجه علٌو ومقر 
جديـد ملركٍز متجـدد ومهرجاٌن يفتتح دورتـه الرابعة 

باطمئنان الثقة وثقة املطمنئ.
 نلتقي اليوم إلضافـة َمعلٍم وتكريم معلمني؛ فبناء 
هذا الرصح أنموذٌج لرمزية التشارك الرسمي واألهيل يف 
مأسسة التنميِة االجتماعية الثقافية وتقديم فعل وطني 
تتصـدره روح املبادرة وعطاء الفريـق، وليت الواقفني 
يف محطات الشـكوى والضيق والضجـر والتربم الذين 
ال يـرون ضوًءا يف األفق وال مخرًجا للنفق يسـترشفون 
املحبطـات  وتجـاوزت  للتحديـات  صمـدت  تجـارَب 
واملثبطـات ولـم تنتظر االكتمـال لتبدأ فكانـت البدايُة 

إيذاَن الكمال.
 جانـب من معادلٍة يوازيه جانـب ثاٍن يتوازن فيه 
الشخص مع النص ويمتزج األثر باملؤثر، وتستعيد األيام 
دورتها يف لحظة تذكـر وتفكر فإذا العمر لحظة عطاء 
وخيـُط وفاء وإذا الغياب حضـور والرحيل إياب؛ فعىل 
رسيره األخري علت مالمـح البرش جبني أبي عبدالوهاب 
وأنا أحدثه عن تكريمه املستحق وجاء تطوافه الخصب 
يف األفق األرحب وحكى عن مدينته التي غادرها صغريًا 
وعاد إليها مرًة يتيمـة وهو وكيل وزارة وتمنى وتمنينا 
فكانت إرادُة الله؛ فلسـفرينا وشـاعرنا الراحل األستاذ 

محمد الفهد العيىس الرحمة ولنا العزاء.
ــم املـــــورُق ــل ــح ــر ال ــف ــس ــا ُي ــن ه

ــل الــفــعــل واملــنــطــُق ــم ــت ــك وي

ــا ــاؤه ــي أف ــس  ــم ــش ال إىل  وتـــرنـــو 

ــوا ــُق ــا مـــن ب ــن ــُم ــكــري ــد ت ــع ــس وُي

 وهنـا نلتفت للوفاء قبـل الرثـاء، ونحتفي باملرأة 
كما الرجل، ونمنح الثقافة ضوًءا كاد يخبو، والثقافيني 
حراًكا كي ال يغفوا، ونتجاوز تسـارَع الركض لنتوقف 
مع تحليق شـاعر وموسـوعية باحث وإخالص قيادي 

وتميز عالم ودأب محقق.
 وهنـا يمتـد الوفاء  ليذكـر بوعٍد حملـه املهرجان 
الثقـايف الثالث إلنشـاء مركـز عنيزة الثقـايف فلعل هذا 

املهرجان يحمل بشارة الوالدة...
 طاب بكم ولكم ومعكم الوفاء والعطاء..

* ألقيت «بالنيابة» يف مفتتح املهرجان الثقايف الرابع بعنيزة 
٢٠١٣/١٠/٢٧

لم ُيودِّع فشّيعته الدموع
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الثقافية - عطية الخرباني

فجع الوسط األكاديمي واللغوي 
مطلع األسـبوع املايض برحيل عالم 
امللـك  بجامعـة  واألكاديمـي  اللغـة 
سـعود األسـتاذ الدكتـور عوض بن 
حمد القوزي إثر تعرضه لحادث سري 
أليم لم يمهله إال أيَّاًما معدودة داخل 
غرفة العناية املركزة لينتقل إىل جوار 
ربه، ليفتقد بذلك الوسط األكاديمي 
واللغـوي أحد األسـماء البـارزة فيه 
الذي قىض حياتـه منافًحا عن اللغة 

مجتهًدا وباحًثا يف علومها. 
وقـد سـبق للثقافيـة أن أجـرت 
عـن مرشوعاته  شـامالً  معه حواراً 
التأليفيـة، ويف هـذا السـياق تحدث 
عضو هيئة التدريـس بجامعة امللك 
سـعود الدكتـور مـرزوق بـن تنباك 
أن الدكتـور عـوض القوزي صاحب 
مرشوع كبري وله باع طويل يف علوم 
اللغـة والنحـو والـرصف وصاحـب 
مدرسـة فكريـة، وقد قـىض حياته 
أسـتاًذا يف جامعـة امللك سـعود، وله 
الكثري مـن املؤلِّفـات والبحوث التي 
تصـب يف تخصصـه ويحـاول مـن 
اللغـة  يف  نظريـة  تطويـر  خاللهـا 
تسـاعد الطـالب والذيـن يعشـقون 
لغة العرب عـىل أن يكونوا عىل صلة 
-رحمـه  وكان  وثقافتهـم  بلغتهـم 
الله- صاحب رؤية جيدة يف مسـألة 
التَّعليـم الجامعي ويف صلته بطالبه، 
كما أنَّه كان عضوًا يف مجمعي اللغة 
وعضويتـه  ودمشـق،  القاهـرة  يف 
لهذيـن املجلسـني لـم تكـن ناتجـة 

إال عن تقديـر العلماء لـه ولجهوده 
الكبـري يف مجال اللغـة وعلومها، وال 
شـكَّ أن فقد الدكتور عوض خسارة 
كبرية للثقافة والفكر العربي واللغة 
التي سـخر جهده مـن أجل خدمتها 
والعمل عىل تطويرها والبحث فيها. 
وعـىل صعيـد الجانب اإلنسـاني 
تحدث الدكتـور مرزوق بن تنباك عن 
صديقـه الدكتور عوض قائالً: كان - 
-رحمـه الله- - صاحـب نفس طيبة 
ورضية وخلق كريم وصاحب موقف 
إنساني مع أصدقائه وزمالئه ومحبيه 
وطالبـه، ولم يكن فقده فقـًدا علميٍّا 
فحسب ولكنه فقد للجانب اإلنساني 
الـذي تحىل بـه والـروح الطيبة التي 
عرفهـا له كل من عـارشه وزامله أو 
التقى به، كما أن له --رحمه الله- - 
محارضات جيدة يف العديد من األندية 
ومؤتمـرات اللغـة باإلضافـة إىل أنَّـه 
قىض عدًدا من سـنوات عمره أستاًذا 
زائرًا يف العديد من الجامعات العربيَّة 
واإلسـالميَّة وكان لـه جهوده يف هذه 
الدكتور  وأضـاف  العلميَّة.  الجوانـب 
القـوزي  الراحـل  أن  كمـا  مـرزوق: 
صاحـب رؤيـة منهجيـة يف التَّعليم، 
فلـم يكن مكـرًرا أو معيـًدا ملا يكتب، 
إنمـا كان له منهجه الرتبوي الواضح 
الجيل الذي يجعل مادته التي يدرسها 

قريبة من املتلقني.
وختـم ابـن تنبـاك بقولـه: وإن 
مما يضاعف حزننا عىل رحيل قامة 
كالدكتـور عـوض أنَّه تـويف فجأة يف 
حادث سيارة، فقد كان رحيله ثقيالً 
عـىل النَّْفس وال نقول يف هذا املوضع 

إال -رحمه الله- وعفا عنه وغفر له.
كما تحدث عضو هيئة التدريس 
بجامعة اإلمام الدكتور محمد الربيع 
عـن القـوزي قائـًال: نعزي أنفسـنا 
والوسـط الجامعـي واملتخصصـني 
واملهتمـني باللغـة العربيَّـة يف وفاة 
زميلنا الدكتور عوض القوزي، الذي 
عـرف بتميـزه فيما يختـص بعلوم 
اللغـة واملعاجـم، وهـو يجمـع بني 
العمق يف الجانب الرتاثي حيث حقق 
عدًدا كبريًا من املخطوطات وبالذات 
مـا له عالقـة بكتاب سـيبويه وهو 
الكتـاب األصـل يف علوم اللغـة، كما 
أن الدكتور عـوض مطلع عىل علوم 
اللغة بمفهومهـا الحديث ألنَّه درس 
يف بريطانيـا وبالتايل فهو يجمع بني 
علوم اللغة كما عند علمائنا القدامى 

باإلضافة ملعرفة املناهج الحديثة.
معرفتي  توطدت  الربيـع:  وتابع 
بـه حينمـا أصبح عضوًا مراسـًال يف 
مجمـع اللغـة العربيَّـة يف القاهـرة 
صون أن أستاذنا  وكما يعرف املُتخصِّ
العالمـة الشـيخ حمد الجـارس كان 
أول عالـم سـعودي انضـم للمجمع 
عضـوًا عامـًال عـام ١٣٧٨ هــ وقد 
سـعى الشـيخ الجارس لضم أعضاء 
مراسلني من اململكة، ويف عام ١٣٩٦ 
انضـم الشـيخ عبد الله بـن خميس 
واألسـتاذ حسـن القريش واألسـتاذ 
عبد العزيـز الرفاعي -رحمهم الله- 
جميًعـا إىل املجمـع، كمـا انضمـت 
مجموعـة أخـرى يف عـام ١٤١٧ هـ 
كان مـن ضمنهـم الدكتـور أحمـد 
الضبيـب والشـيخ أبـو عبدالرحمن 

بـن عقيل واألسـتاذ يحيـى املعلمي 
والدكتـور محمـد الربيـع، بعد ذلك 
انضم زميلنا الدكتور عوض القوزي 
املرحـوم  انضـم  عندمـا  للمجمـع، 
الدكتور عوض كنت أصحبه ونلتقي 
الـذي  للمجمـع  العـام  املؤتمـر  يف 
يسـتمر ألسـبوعني وكان يجتهـد يف 
كلِّ دورة أن يقـدم بحًثا أو محارضة 
باإلضافـة إىل مـا يدور يف الجلسـات 
من تعقيبات وتعليقـات، فكان نعم 
الزميـل والرفيـق، فهـو رجل يجمع 
بـني العمـق والروية واألنـاة، ولذلك 
سـنفتقده يف املجمع ونعـزي أبناءه 
ومحبيـه وطالبه ورفاقـه يف جامعة 
امللك سـعود ونسـأل اللـه أن يتقبَّله 

بالرحمة وأن يغفر له.
يذكر أن الراحـل القوزي حاصل 
عىل شـهادة الدكتوراه مـن جامعة 
أوكسـفورد الربيطانية عام ١٩٨٥م 
يف تخصـص النحو والـرصف وعلوم 
اللغة العربيَّة، وله أربعة كتب علميَّة 
هـي املصطلـح النحـوي - نشـأته 
وتطوره حتَّـى أواخر القـرن الثالث 
الهجـري، وكتاب ما يحتمل الشـعر 
من الرضورة - ألبي سـعيد السريايف 
وكتـاب  واحـد)،  تحقيـق (جـزء   -
التعليقـة عـىل كتاب سـيبويه، ألبي 
عـىل الفـاريس - تحقيـق (يف سـتة 
أجزاء) وكتاب معاني القراءات، ألبي 
منصور األزهري - تحقيق باالشرتاك 
(يف ثالثة أجزاء)، باإلضافة إىل العديد 
مـن البحـوث العلميَّـة والدراسـات 
املجـالت  يف  املنشـورة  اللغويـة 

املتخصصة.

  إبراهيم بن عبدالرحمن التركي

ابن تنباك: عوض القوزي كان صاحب منهجية علمية مميزة
الربّيع: رحيله خسارة للوسط األكاديمي واللغوي


