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� ألقيت خالصة هذا البحث في ملتقى القاهرة الدولي الثاني للشعر العربي )املشهد الشعري اآلن(، الذي 
عقد باجمللس األعلى للثقافة بالقاهرة في الفترة -15 18 مارس 2009.

�� أستاذ األدب والنقد املساعد بكلية التربية - جامعة صنعاء.

قراءة اخلطاب ال�شعري يف اليمن الآن
مستوياتها، وآلياتها�

)1( 
أعت������رف، ب������دًءا، أن هذا البحث ل������م يهدف إلى 
إعطاء ص������ورة متكاملة عن واقع قراءة الش������عر في 
اليمن اآلن، وإمنا صورة تعريفية بانورامية، متثيلية 
ال تفصيلية، من خالل الوقوف على أهم مس������تويني 

تشغلهما هذه القراءة؛ وأعني بهما: 
- املستوى األكادميي/ اجلامعي.

- املستوى الصحافي/ اإلعالمي.

وق������د اعتمد البحث، في س������بيل الكش������ف عن 
واق������ع هذا اخلطاب/ الفعل النقد، س������واء من حيث 
تصورات������ه وأيديولوجيات������ه، أم من حي������ث إجراءاته 
وآلياته، اعتمد -إجرائي������ا- على املقاربة الوصفية، 

تس������اوقاً مع طبيعة ممارسته؛ أي: "نقد النقد"؛ لكن 
باس������تخدام أداة الوصف احملاي������دة، على حد تعبير 

الناقد حميد احلمداني)1(.

غي������ر أن هذا الوص������ف الذي مارس������ه الباحث 
ف������ي قراءته للق������راءة، أو نقده للنق������د، لم يقف عند 
مجرد "الوصف"، مبا هو مفهوم بس������يط ومس������ّطح، 
وإمن������ا مبا هو مفهوم يرتكز عل������ى القراءة التحليلية 
األبستمولوجية، التي ترتكز على التحليل، والتعليل، 
والتأوي������ل وف������ق ضواب������ط منهجي������ة واضحة حتدد 

مسارات هذه القراءة وحدودها وآفاقها.

)2(

 فا�ضل اأحمد القعود��



25

ات
اس
در

وجدير بالذكر أن ثمة س������ؤاالً ق������د يطرح: ملاذا 
قراءة اخلطاب الش������عري؟ وملاذا في اليمن حتديداً؟ 
وأجيب: أما ملاذا قراءة اخلطاب الش������عري؛ فتجاوباً 
مع أح������د محاور ملتق������ى القاهرة الدولي للش������عر، 
صاحب الدع������وة. وأما مل������اذا في اليم������ن حتديداً؛ 
فلسببني: األول: شعور الباحث بأن اليمن غدا -فيما 
يبدو- من أقداره في املاض������ي، ورمبا في احلاضر 
أيضاً، أن يناله التغييب والتهميش والتجاهل. ولعّل 
أس������تاذنا الدكتور عبد العزيز املقالح أول من أدرك 
هذا األمر املّر، من������ذ فترة مبكرة، عندما قال: "ظل 
اليمن في منطقة الظل سياسياً وأدبياً، حتى عندما 
كانت تنشأ في أرضه نهضة فكرية، كما حدث خالل 
القرنني الس������ابع عشر والثامن عشر؛ ومع ذلك بقي 

على هامش الثقافة العربية")2(. 

ه������ذا برغم أن العالم قد أصبح، كما يقال، قرية 
صغيرة، بفضل الثورة الهائلة في وسائل االتصاالت 
واملعلوماتية ووس������ائط املعرفة املختلفة، التي جتتاح 

العالم برمته.

أما الس������بب الثاني، فليقني الباحث بأن ثمة ما 
ميكن أن يق������ال، ورمبا يدهش، فيما يتعلق مبوضوع 

النقد في اليمن، وبخاصة في هذه اآلونة. 

)3(

النقد الأدبي احلديث يف اليمن... 
يف التكوين والبدايات

لعل من املفي������د، وقبل أن نتح������دث عن القراءة 
أو النق������د ف������ي اليمن اآلن، ممثاًل بنقد الش������عر، أن 
نعطي تصوراً، أو لنق������ل تنويراً مقتضباً عن بدايات 
هذا النق������د في العص������ر احلديث ومراح������ل تكونه 
ه؛ فنقول باختصار شديد: إن حركة هذا النقد  ومنوِّ
رة بالقياس إل������ى أخواتها من احلركات  كان������ت متأخِّ

الت������ي انتظمت األقط������ار العربية األخرى، الس������يما 
أقطار املركز )مصر، سورية، العراق، لبنان(. وهذا 
ر -باألس������اس- راجع إلى تأخر ظهور مرحلة  التأخُّ
اإلحي������اء والبعث ف������ي اليمن، والت������ي حددها زمنياً 
الدكت������ور عبد العزيز املقالح بأواخر الثالثينيات من 
القرن العش������رين؛ إذ إنها -فيما يرى- متثل البداية 

احلقيقية للنهضة األدبية والفكرية في اليمن)3(.

وهذه املرحلة بدورها، فيما نحسب، ما كان لها 
ر لوال الظ������روف املوضوعية اخلطيرة التي  أن تتأخَّ
كانت حتياها اليمن آنذاك، وأعني بذلك: الظروف 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية السيئة؛ فهذه 
الظ������روف كانت حتدق باليمن من كل جانب، ناهيك 
بالظرف اجلغرافي؛ أي: بُْعد اليمن عن املركز. ولعل 
الدكتور عز الدين إس������ماعيل كان موفقاً كّل التوفيق 
د صانعي هذه الظروف بقوله احلاس������م:  عندما حدَّ
"لقد ظلت اليمن خاضعة من أوائل القرن العشرين 
حلك������م رجعي مغلق في قس������مها الش������مالي، وحكم 
استعماري بغيض في قس������مها اجلنوبي. وقد امتد 
هذا احلكم في الش������مال إلى س������نة 1962. وطوال 
عهد هذا احلكم كانت اليم������ن خارج التاريخ متاماً، 
ولن أبالغ كثيراً إذا قلت: بل خارج اجلغرافيا كذلك، 

أعني خارج الزمان واملكان")4(. 

عل������ى أننا نق������ول، لإلنص������اف: إن ه������ذا الواقع 
امل������رَّ رمبا يصدق على ش������مال الوطن أكثر منه على 
جنوبه، وبالتحديد ع������دن؛ لكن، مع ذلك فإن حركة 
النق������د األدبي، وهي من������اط عنايتنا هنا، وكما يقول 
ل كحقيقة ملموسة في عدن إال  احلكيمي: "لم تتشكَّ

مع نهاية األربعينيات")5(.

وعل������ى أية حال، فإنه م������ا كان لهذه احلركة في 
اليم������ن كلِّه، بل واحلياة الثقافي������ة بصورة عامة، أن 
تتخلَّ������ق لوال حاضن������ات كانت مبثاب������ة األرحام لها، 
متثَّلت ف������ي مجلة "احلكم������ة اليماني������ة"، وصحيفة 
"البري������د األدبي" اخلطية في ش������مال اليمن، ناهيك 
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بصحيفة "فتاة اجلزيرة" التي أصدرها محمد علي 
لقمان في جنوب الوطن.

فمن خالل هذه اإلصدارات/ احلاضنات، أخذ 
األدباء واملثقفون ينشرون نتاجاتهم األدبية والنقدية، 
ومالحظاته������م ح������ول األدب، وأش������عار القدماء، بل 
لق������د غدت -ف������ي أحاي������ني كثيرة- صفح������ات هذه 
احلاضنات س������احة ملعارك نقدية، من نحو ما جرى 
حول ش������عر ش������وقي واملتنبي وأيهما أفضل، بني كل 
من: زيد املوشكي، وعلي الديلمي، فضاًل عن معركة 
أخرى بني الرواد ح������ول القدمي واجلديد. كما ظهر 
عل������ى صفحاتها أولى محاولة م������ن نوعها في النقد 
التطبيقي ف������ي اليمن، ونعني بذلك حتديداً محاولة 
الشهيد الشاعر زيد املوشكي على صفحات صحيفة 
"البريد األدب������ي" اخلطية التي كانت تُعنى بش������ؤون 

الفكر واألدب)6(.

وفي احلق، لقد أخذت حركة النقد في النُّموِّ مع 
ى إلى:  ازدهار الصحافة، السيما في عدن، وهو ما أدَّ
"تغير أس������لوب صياغة الشعر وتناوله، وانتقل النقد 
األدبي من الكتابات النهضوية والبحث عن اجلديد، 
إل������ى اإلقرار باجلديد، وبدأ النقد االجتماعي يأخذ 

مكانته منذ أواخر اخلمسينيات)7(".

ومع كل م������ا حتقق، فإن ما هو جدير باملالحظة 
على هذا النق������د: "ألول وهلة: غياب املنهج الواضح 
فيم������ا يكتب من نقد. لكن غي������اب املنهج لم مينع أن 
يكون بعض النتاج النقدي لهذه الفترة على قدر كبير 
من املوضوعي������ة، التي هي عماد اإلب������داع النقدي. 
كم������ا أن اجل������ّدة واضحة ف������ي بعض ه������ذا اإلنتاج، 
وبعض نقادنا كانوا يلتقون في أس������اليب تفس������يرهم 
األدبي لبعض النصوص م������ع زمالئهم خارج اليمن، 
وكان������وا مثل هؤالء يعتمدون الذوق اخلاص وس������يلة 
الستجالء عالم النص واإلحاطة بأبعاده املوضوعية 

والفنية")8(.

عداء، بتحقق الثورة  ثم ما إن تنفست اليمن الصُّ
اليمني������ة األم في ش������مال الوطن ع������ام 1962، حتى 
ألفين������ا زيد الوزير يطالعنا، ف������ي العام 1964، بأول 
كتاب نقدي وس������مه ب�"دراس������ات في الشعر اليمني 
الق������دمي واحلديث". ثم تاله ف������ي العام 1965 كتاب 
أحمد الشامي املوس������وم ب�"قصة األدب في اليمن". 
ومضت حرك������ة النقد في اليمن ف������ي منوها، الذي 
ش������هد تعاظماً ملحوظاً منذ مطلع الس������بعينيات من 
ل تيار نقدي، س������واء من  القرن املاضي، حيث تش������كَّ
خالل مناب������ر املجالت، مثل: "احلكم������ة"، و"الثقافة 
اجلديدة"، و"الكلمة" أم منابر اجلرائد، مثل: "الثورة"، 
"14 اكتوبر"، و"الثوري"؛ هذا على الرغم من أن تلك 
املتابعات النقدي������ة التي كانت تطل بني آونة وأخرى 
عبر هذه املناب������ر كانت رؤاه������ا التحليلية مصبوغة 
مبنح������ى االنطباعات التأثيري������ة العجولة والتهميش 
الصحفي العابر؛ إال أن هذه الطفرات النقدية مثلت 
ومضات بارقة في مسيرة النقد األدبي اليمني، في 
مقابل السكون املرير على خناق الكثير من املبدعات 

األدبية)9(. 

ثم استمرت حركة النقد في النموِّ في السبعينيات 
من الق������رن املاضي، حتى إن هذه املرحلة -حس������ب 
تعبي������ر البردون������ي- مثلت بداية مفت������رق جديد لفن 
وثقافة جديدة الروح والسمات)10(؛ فقد شهدت هذه 
الفترة بالفعل ظهور أكثر من دراسة نقدية، منها ما 
ه������و ذو طابع أكادميي، كدراس������ة الدكتور عز الدين 
إس������ماعيل املوسومة ب�"الش������عر املعاصر في اليمن: 
الرؤية والفن"، ودراس������ة الدكتور عبد العزيز املقالح 
املوسومة ب�"األبعاد املوضوعية والفنية حلركة الشعر 
املعاص������ر في اليم������ن"؛ ومنها ما ه������و ذو طابع غير 
أكادمي������ي، ككتاب "رحلة في الش������عر اليمني قدميه 

وحديثه" لألستاذ الشاعر عبد الله البردوني.

وهنا ميكن القول بأن هذه الفترة )السبعينيات( 
مب������ا انطوت عليه من إجن������ازات نقدية ناضجة، قد 
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ش������كلت أرض������اً صلب������ة النطالقة حقيقي������ة للحركة 
النقدي������ة اليمني������ة، جتلت ثمارها عل������ى نحو واضح 
ف������ي فت������رة الثمانيني������ات والتس������عينيات وإلى اآلن، 
حت������ى ليكمن الق������ول بأن هذه احلرك������ة النقدية قد 
ش������هدت في التس������عينيات، وإلى اآلن، قفزات ميكن 
وصفها بالنوعية، السيما بعد حتقق الوحدة اليمنية 
تها، نهضة  املباركة، التي ش������هدت بعدها اليمن برمَّ
تنموية واسعة، كان من نتاجها هذا الكم الالفت من 
اجلامعات، وهذا الكم الهائل من املجالت والصحف 
الرس������مية وغير الرسمية، التي متتعت بقدر ال ينكر 
من احلرية، ناهيك باالنفتاح على العالم، وباالستقرار 
 السياس������ي النس������بي الواضح، كل أولئك قد أس������هم 
-على نحو من األنحاء- في ازدهار حركة النقد في 
اليمن)11(، سواء كان ذلك على املستوى األكادميي، 
أم املستوى الصحافي، اللذين سنحاول الوقوف على 
نش������اطهما في هذا البحث. ولعل مم������ا يعزز وجهة 
نظرن������ا هذه م������ن ازدهار للنق������د واألدب عموماً في 
بالدنا ما اس������تنتجه الدكتور عبد العزيز املقالح من 
رأي نابع من معرفة محيطة ومعمقة في آن بالواقع 
الثقافي في اليمن عموم������اً، واألدب منه خصوصاً؛ 
حيث ق������ال: "أزعم بل أجزم أن اإلب������داع في بالدنا 
مير في هذه املرحلة مبا يش������به الطفرة، السيما من 
قبل املبدعني الشباب الذين يكتبون الشعر والقصة 
القصي������رة والرواية، وحتى الذين ميارس������ون النقد 

األدبي، واألكادمييني منهم بخاصة")12(.

)4(
واآلن فلنتوجه إلى صلب بحثنا، بادئني ب�:

اأولً: النقد الأكادميي/ القراءة 
الأكادميية:

نس������تطيع القول: إن النقد األكادميي ميّثل حلقة 
مهمة في سلس������ة النقد العلمي. وإن������ه ليتجلّى في 
تلكم األبحاث والدراس������ات اجلامعية النقدية، التي 

تق������وم على طرائ������ق منهجية مح������ددة وصارمة عند 
ق������راءة اخلط������اب األدبي وحتليله وتأويل������ه. وإن من 
أهم خصائص ه������ذا النقد/ الق������راءة: املوضوعية، 

املنهجية، والعلمية. 

غير أنه -وبالرغم م������ن متتعه بهذه اخلصائص 
املهمة- لم يسلم من املآخذ واالنتقادات؛ ولعل أبرز 
مأخذ: وصف هذا النقد ب�"الثبات" و"عدم التجاوز"، 
األمر الذي أوقعه في ش������رك "التقليدية"، مبا فيها 
من محافظة واتباعية. وإن هذا ليبدو أشّد وضوحاً 
في الدراس������ات واألبحاث اجلامعي������ة العربية التي 
تغصُّ به������ا مكتباتنا اجلامعي������ة وغيرها؛ إذ يالحظ 
على نس������بة ليست بالقليلة منها، تعويلها، موضوعياً 
ومنهجي������اً، على الظواهر األدبية املس������تقرة، متلفعة 
بثياب التكرار واالستنساخ إذا صح التعبير؛ هذا في 
مقابل افتقارها، أو لنقل افتقار أصحابها ومنجزيها، 
لروح املغامرة واجلرأة في تناول الظواهر احلديثة، 
واخلروج عل������ى مواصفات املنهج املس������تقرة وآلياته 

املقننة التقليدية الساكنة)13(. 

إن من يتأمل الن�زعة األكادميية العربية في إطار 
الدراس������ات األدبية والنقدية يجدها - مع األسف: 
"تتمترس وراء الدراس������ات الثيماتيكية املوضوعية، 
وتفحص األغراض واملوضوعات في الشعر خاصة، 
وكذلك تقتصر الدراس������ات الفنية على األس������اليب 

التقليدية واخلصائص الفنية املعروفة")14(.

ومع هذا، فإن ثمة أبحاثاً ودراس������اٍت أكادميية، 
ال بأس بها، ق������د حاولت اخلروج على هذه الطبيعة 
األكادميية واشتراطاتها الصارمة، لتنفتح على آفاق 
رحبة من املناه������ج واالجتاه������ات النقدية احلديثة، 
وكش������وفاتها الباه������رة. وللحق فإن ه������ذا النوع من 
الدراس������ات هو مناط عنايتنا في هذا البحث فيما 

يخص احلالة األكادميية اليمنية.

وقبل البدء ينبغي أن ننبه إلى أمرين: 
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األول: إن وقوفنا سيتمحور حول النقد األكادميي 
للشعر فقط في اليمن اآلن.

الثاني: إن هذا الوقوف سيقتصر، حصراً، على 
القراءات النقدي������ة املارقة )باملعن������ى اإليجابي( من 
النس������ق األكادميي التقلي������دي الدوغمائي نحو آفاق 
احلداث������ة وفتوحاته������ا املنهجية املش������تهاة. هذا من 
جهة، كما أن الضوء سيس������لط -بدرجة أساس������ية- 
على الناقد األبرز ف������ي إطار كل قراءة، مع االكتفاء 
باإلشارة اخلاطفة إلى نقاد آخرين ميكن أن يدرجوا 
ف������ي فضاء هذه القراءة أو تل������ك. وإن من أبرز هذه 

القراءات -فيما صح للباحث- اآلتي:

اأولً: القراءة املفتوحة )احلرة(:
وقد أس������ميناها كذل������ك العتباري������ن: األول: إن 
عون عند ش������روعهم في ممارس������ة  أصحابه������ا ال يدَّ

العملية النقدية، أو أثناءها، اّتباع منهج بعينه. 

أما االعتبار الثاني فيرجع إلى أن هؤالء النّقاد، أو 
باألحرى القّراء، وهم ميارسون قراءتهم للنصوص، 
كاش������فني ع������ن أس������رارها، مجترح������ني أجس������ادها 
وأرواحه������ا، ال ينفتحون على القيم اجلمالية والفنية 
وحدها، بل ينفتح������ون -أيضاً- على القيم الفكرية، 
حتى لكأنهم يبدون بهذا املس������لك أق������رب إلى نّقاد 
االجتاه التكاملي، الذين يوازنون في حتليالتهم "بني 
التقييم اجلمالي ألي نص أدب������ي والتقييم الفكري، 
م������ن حيث كوِن الن������صِّ أداة معرفية، تؤكدها عالقة 

الفن القوية باملجتمع")15(.

بيد أننا ننفي عنهم التكاملية؛ لس������بب بس������يط، 
وه������و أن س������بيل الوصول إلى هذا املنه������ج التكاملي 
يبدو س������بياًل مثالياً؛ كيف ال، وعمر اإلنسان -مهما 
ط������ال- قصير، وفروع العلوم اإلنس������انية ومناهجها 
وأبحاثها تتسع وتتالحق، والناقد مهما خصص من 
وقته للقراءة واالطالع لن يستطيع متابعة ما يصدر 

من كتب هذه العلوم ومناهجها وتطوراتها)16(. 

ث������م إن هؤالء النّقاد، إمعاناً في االنفتاح وتأكيداً 
ل������ه، يتخّيرون م������ن هذا املنه������ج أو ذاك م������ا يرونه 
مناسباً وخادماً لعمليتهم القرائية، وفوق هذا وذاك 
نراهم ميارس������ون فعلهم النقدي في أفق ال يخلو من 
االنطباعي������ة والتأثرية، وهذا دليل آخر على القراءة 
املفتوح������ة التي يتبعونها. عل������ى أن التحرك في هذا 
األف������ق -فيما نتصور- ليس عيباً على اإلطالق، كما 
قد يتوهم البعض، ب������ل العيب كل العيب تغييب أمر 
كهذا من فضاء النش������اط األدب������ي، أو الفن عموماً، 
ويكفي أن نس������تدل برأي )النس������ون( قط������ب النقد 
املوضوعي في فرنسا، في هذا الشأن، حيث يقول: 
"إذا كان النص األدبي يختلف عن الوثيقة التاريخية 
مبا يثير لدينا من اس������تجابات فنية وعاطفية، فإنه 
يكون من الغرابة والتناقض أن ندل على هذا الفارق 
في تعريف األدب، ثم ال نحسب له حساباً في املنهج 
النقدي. لن نعرف قط نبيذاً بتحليله حتلياًل كيماوياً 
أو بتقرير اخلبراء دون أن نذوقه بأنفس������نا. وكذلك 
األم������ر في األدب، ف������ال ميكن أن يحل ش������يء محل 
)التذوق(")17(. وها هو أح������د النقاد العرب البارزين 
يع������زز هذا ال������رأي بالدعوة إلى حتكي������م الذوق في 
النقد، بقوله إن "مثل هذا اللون من النقد ينبغي أن 
يجد طريقه إلى النقد املعاصر؛ ألنه يصدر عن ذوق 
رفيع، وحس لغوي مرهف، وثقافة واسعة، وهو نقد 
يحف������ظ للنص روعته، ويدفع الق������ارئ إلى متابعته، 
ويشجعه على الرجوع إليه ليستمتع به، ويجد لذة ال 
يجدها في نقد يتخذ من األس������باب ما تأباه طبيعة 

األدب الرفيع")18(. 

وعلى أي������ة حال، ف������إن أبرز نقاد ه������ذه القراءة 
املفتوح������ة، ه������و الدكتور عب������د العزي������ز املقالح، بل 
رائده������ا؛ إذ ألفيناه، في ض������وء متابعة دقيقة ملعظم 
نتاجه النقدي، وبخاصة النقد املسلّط على الشعر، 
والذي ميثِّل -في حقيقة األمر- نصيب األس������د من 
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نق������ده الكلِّ������ي)19(، أقول: ألفيناه يقتح������م هذا النص 
الش������عري أو ذاك، أو هذا الديوان الشعري أو ذاك، 
متسلّحاً مبنهج س������مته الساطعة: املرونة في الرؤية 
والتحليل والقراءة، حتى ليبدو صاحب منهج مفتوح 
بامتياز، إل������ى درجة جتعل هذا املنهج يتراءى عصياً 
على التأطير والقولبة أو التصنيف في أي تيار، إال 

إذا كان تيار القراءة املفتوحة كما نعتقد.

واحلق أن بإمكاننا إرجاع هذه الس������مة املهيمنة 
على منه������ج املقالح في القراءة النقدية، أي: س������مة 
املرونة في الرؤية والتحليل، أو لنقل س������مة االنفتاح 

بصفة عامة، إلى إميان املقالح:

> أوالً: باحلداثة، مبا هي خروج وانفتاح وحترر 
م������ن كل القي������ود والقوانني التي حت������ول دون اخللق 
واإلب������داع والتجديد والتجري������د. زد على ذلك كونه 

رائد احلداثة األول في اليمن.

> ثانياً: بأن لكل ن������ص أدبي طبيعته أو كينونته 
اخلاص������ة، التي حتتم على الناق������د آلية دون أخرى 

عند عملية القراءة والنظر والتحليل.

> ثالثاً: بأن الشعر والفن بعامة مرتبط باإلنسان 
وباحلياة، بل إن قيمة الفن احلقيقي في رأي املقالح 
"تكمن... في احتفاظه بجوهرية املوقف اإلنس������اني 
اخلال������د ورؤيته للكون، وحض������وره إزاء الواقع بكاّفة 

ظواهره")20(. 

هذا باإلضافة إلى س������ببني آخرين: األول: تأثر 
املقال������ح الواضح بجي������ل الرواد أمثال طه حس������ني 
والعقاد، والثاني: طبيعة موقع املقالح نفسه بوصفه 
رائ������داً وقائداً معنوياً ذا رس������الة كبرى، وال أدل من 
أنك تقرأ نقده فتطالعك القضايا الوطنية والقومية 
واألدبية والفكرية من ب������ني ثناياه، فكأمنا هي جزء 
حي������وي من هذا اجلس������د، أعني جس������د مش������روعه 
النقدي؛ لكن حضور مثل هذه القضايا ليس هو ذلك 
احلض������ور االعتباطي أو املجاني، وإمنا هو احلضور 

املبّرر واملعلّل واملشروع، املستمد شرعيته من جوهر 
النص املنقود وصميميت������ه؛ أي: النص مدار القراءة 
املقاحلية. وهن������ا يتأكد لنا ما ذهب إليه أحمد عبد 
املعطي حجازي م������ن أن املقالح ناقد ملتزم بقضايا 
وطن������ه وأمته وعصره، وهو ف������ي التزامه هذا مزيج 

حساس من الشاعرية والفكر)21(.

القراءة  "منهج  تبني  فإن في وسعنا   ، ك��لٍّ وعلى 
املفتوحة" لدى املقالح -عملياً- من خالل الوقوف 
السريع -نظراً ملساحة بحثنا الضيقة- على شيء 
األول  أما  األخ��ي��ران.  النقديان  كتاباه  تضمنه  مما 
فموسوم  الثاني  وأما  نقدية".  ب�"ثالثيات  فاملوسوم 
والنقد  اإلب���داع  ف��ي  دراس���ات  مأربية -  ب���"ن��ق��وش 
��ُه قراءته  ي��وجِّ ال��ن��اق��د  األدب�����ي". وف���ي األول جن��د 
وعلى  حت��دي��داً،  احل��دي��ث  والشعر  الشعر،  ص��وب 
في  و)4(؛   ،)3(  ،)1( ال��ف��ص��ول:  ف��ي  مباشر  نحو 
حني أفرد الفصل )2( ملا يسّمى ب�"نقد النقد"، وهو 
يدور حول: "الشعراء النقاد - تأمالت في التجارب 
أدونيس،  الصبور،  عبد  ص��الح  للشعراء:  النقدية 
وكمال أبو ديب". الشيء الذي ميكن معه القول: إن 
الشعر،  نقد  يتمحور حول  يكاد  -بجملته-  الكتاب 
على نحو أو آخر. وال غرابة، فالفنُّ الشعريُّ "في 
ميدان النقد يستقطب اهتمام املقالح حتى يوشك 

أن يكون املركز واملنطلق")22(.

وإذا ما تأملنا عناوين الفصول املنذورة للش������عر، 
صحَّ لنا توزُّع جهد املقالح النقدي بني الوقوف على 
قضايا ومفاهيم للش������عر اجلديد من خالل ش������عراء 
بأعيانهم، وهو ما انعكس في الفصل األول: "األصوات 
الثالثة في الشعر العربي املعاصر"، أو الوقوف على 
ظواهر جمالية كش������عرية اللون ف������ي الفصل الثالث 
وش������عرية الوخز بالكلمات في الفص������ل)4(. ونظراً 
لضيق هذا البحث س������نحاول أن نستجلي شيئاً من 
آلي������ات الق������راءة املقاحلية وإجراءاته������ا، كيما تكون 
دلياًل فعلياً على طبيعتها املفتوحة التي افترضناها 
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وارتضيناها في آن. وس������نكتفي م������ن الفصل األول 
بالوقوف على مدخله، عالوة على )الصوت الغنائي( 

املتضّمن فيه.

والواق������ع أن أول ملح������ظ على انفت������اح القراءة 
املقاحلية يتجلّى في حرصه -غالباً- قبل مباش������رة 
الفع������ل القرائي، ال في هذه القراءة فحس������ب وإمنا 
في كل قراءات������ه تقريباً، على البدء مبدخل تنظيري 
غايته فيما يبدو التنوي������ر واإلضاءة لهذه القراءة أو 
تلك أو الكش������ف عن قضية نقدية أو فكرية تش������غله 
وتتصل -على نحو من األنحاء- بالنص املنقود. وإن 
هذا لواضح في الفصل األول من ثالثياته النقدية، 
موض������وع قراءتن������ا، حي������ث وجدناه يص������ّدر الفصل 
مبدخل تنظيري طويل نسبياً، تغيَّا من ورائه -فيما 
يبدو- الكشف عن مفهومه لألصوات الثالثة، نافياً، 
منذ البدء، أن تكون هي األصوات التي عناها إليوت 
في مقالته الشهيرة: "األصوات الثالثة في الشعر"؛ 
فه������ذه األص������وات عند املقال������ح ما ه������ي إال "تعبير 
عن ثالثة مس������تويات في الش������عر العرب������ي املعاصر 
جنحت في متثيل الرؤية واحلساس������يات الش������عرية 
اجلدي������دة")23(. وقد جتلت في األص������وات: الغنائي، 
الفك������ري، والتجريب������ي. ثم إنها -عنده- ليس������ت إال 
انعكاس������اً ملواقف الش������عراء من اللغ������ة، ومن طريقة 
اس������تعمالها، فليس اخلالف في األشكال والقوالب، 
وال في القضاي������ا أو املواقف اإلنس������انية، وإمنا هو 
ماث������ل في اللغة، بوصفها األداة أو املنطلق األول في 

اإلبداع)24(.

وم������ن هنا ميكن أن نستش������ف مس������ألة في غاية 
األهمية، ونحن نتحدث عن آليات املقالح الناقد في 
قراءة النص الشعري القائمة على القراءة املفتوحة، 
أال وهي مس������ألة اعتداده باللغة، واعتباره الش������عر 
تشكياًل لغوياً في املقام األول، األمر الذي يدل على 
إفادته الواضحة من رؤى وطروحات النقد اللساني، 
وبالطبع، تأثره بالت������راث العربي، أو الدرس العربي 

الق������دمي، الذي جع������ل اهتمامه منصباً على جس������د 
الن������ص )لغته( بعيداً عن العوامل احمليطة به)25(، وال 
أدل على ذلك -أيضاً- من خروجه بثالثة مستويات 
لغوي������ة تقابل األص������وات الثالثة، متثل������ت في: اللغة 

الغنائية، اللغة االعتيادية، واللغة األسطورية)26(.

ومن دالئل هذه القراءة املفتوحة -أيضاً- توقفه 
املطول على الس������احة الشعرية، وما يحتدم فيها بني 
دعاة االقتحام ودع������اة االجترار، متطرقاً أثناء ذلك 
إلى احلداثة ومصطلحاته������ا، وأعالمها وآفاقها في 
الوطن العربي، ناهيك بوقوفه عند فكرة جّد مهمة، 
وه������ي فكرة: "الثنائيات" التي تل������ف احلياة الثقافية 
والفكرية العربية، وحتي������ط بها من اجلهات األربع، 
وهي ثنائي������ات: الفع������ل والكلمة، الش������رق والغرب، 
الثقافي  ������لَف، املوضوعي واخليال������ي،  اخَللَف والسَّ

والسياسي، والرواد والتابعني)27(... 

واحل������ق أن الذي بدا لنا -هنا- هو رفض الناقد 
املقالح مطلقاً لهذه الفكرة؛ كيف ال، وهذه املهيمنات 
-حسب الدكتور الصكر- ترد حصراً وقسراً لتؤطر 
ال������رؤى واملواقف واالختيارات؟ ومن ثم، فإن املقالح 
-كما يرى الصكر- قد استبدل بهذه الثنائيات نسقاً 
ثالثياً يهيمن على وعيه وخطابه في الش������عر والنقد 

معاً)28(.

وبع������د أن خل������ص الناق������د املقالح م������ن مدخله، 
نراه يش������رع في اجلانب التطبيقي والتحليلي، بادئاً 
ب�"الصوت الغنائي" الذي أبرز شعرائه: نازك املالئكة، 
حجازي، درويش، ومحمد علي شمس الدين؛ واقفاً 
في الوقت نفس������ه على مصطلح "الغنائية"، رائياً أن 
املصطل������ح العربي الذي يقابله هو "اإلنش������اد" الذي 
 رب������ط الش������عر بالغناء. وم������ن هنا فه������ذا املصطلح 
-ل������دى املقالح- مرتبط بالبنية اإليقاعية أو اجلانب 
الصوت������ي في القصيدة)29(. ث������م يحرص الناقد على 
اإلتيان بنماذج شعرية محلِّاًل ومعلِّاًل. غير أن األمر 
الواضح في ذلك التحليل هو تركيزه الش������ديد على 
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األس������لوب واملعمار والتحوالت عند هذا الشاعر أو 
ذاك، مولياً القافية عناية خاصة. ومن النتائج املهمة 
الت������ي انتهى إليها: أن "ش������عراء هذا الصوت، ومنهم 
أحم������د حجازي، قد حافظوا عل������ى الكثافة الغنائية 
في قصائدهم إلى درجة متميزة، وكان حرصهم على 
القافي������ة نابعاً من حرصهم عل������ى التجربة الغنائية، 

حتى ال تكاد تتشابه بداياتهم بآخر كتاباتهم")30(. 

وميثل لذلك ب�"ثالث أغنيات للحرب" حلجازي. 
ثم ميضي الناقد في قراءته ليتأمل غنائية درويش، 
واصف������اً إياه������ا بالغنائية الفائقة الص������وت املتوهج، 
واألكثر نضجاً في التعبير عن حالة الرفض للوجود 
الغري������ب، والتعبير األكثر مواكبة للتجربة الش������عرية 
املعاص������رة؛ منتهي������اً إل������ى وصف صاحبه������ا بالوفاء 
لتقاليد ش������عر املقاومة، أو "شعر الصرخة العالية"، 
كما يس������ميه)31(. وال ينفكُّ الناقد يكشف عن غنائية 
درويش، مستشهداً بالنماذج الشعرية، ومتطرقاً في 
الوقت نفسه إلى احلديث عن جتربة الشاعر، ذاهباً 
إل������ى أن درويش قد رحل ش������رقاً وغرباً في إبداعه، 
ومتكن في ضوء تلك الرحالت، ومن خالل انهماكه 
اإلبداعي، من املراجعة املس������تمرة لتجربته الشعرية 
وتطويره������ا، إال أنه ل������م يقبل التخلي ع������ن غنائيته 
العالية... ثم يستطرد الناقد في حديثه مشيراً إلى 
بيان درويش املش������هور: "أنقذونا من هذا الش������عر"، 
مستش������هداً بش������يء مما ورد فيه)32(. وهنا نلحظ -
ومبا ال يدع مجاالً للش������ك- خروج القراءة املقاحلية 
وانفتاحيتها إلى فضاءات أرحب في س������بيل تدعيم 

مسارات القراءة النقدية ورؤاها.

وهكذا ميض������ي الناق������د عاق������داً املقارنات بني 
درويش وسعدي يوسف، خالصاً إلى نتائج مؤّسسة 
عل������ى التحليل والتعلي������ل، منها أن ش������عراء الصوت 
الغنائي ميتلكون خصائص موهبة موسيقية ال سبيل 
إلى الش������ك فيها، واملوسيقى أو الغنائية في شعرهم 

جزء مهم من التركيب الداخلي للقصيدة)33(. 

)5(
ولئ������ن بدت ق������راءة الدكتور املقال����ح الس������ابق����ة  
-واملفتوح������ة بطبيعته������ا- متمحورًة ح������ول "قصيدة 
التفعيلة"؛ فإنه في هذا النص، الذي س������نقف عليه 
بع������د حني، يصوبه������ا نحو "قصيدة النث������ر"، وهو ما 
ميكن أن يُّتخذ دلي������اًل على طبيعة منهجه من حيث 
كونه منهجاً يتأس������س على الق������راءة املفتوحة، حتى 

على مستوى الشكل الشعري.

وإذا م������ا وّلينا وجوهنا ش������طر القراءة املقاحلية 
املوس������ومة ب�"ق������راءة ف������ي قصي������دة: قبر م������ن أجل 
نيوي������ورك" ألدونيس، واملتضمنة ف������ي كتابه النقدي 
"نق������وش مأربية"، بهدف قراءتها تعزي������زاً ملا ارتأينا 
قباًل، أال وهو هيمنة الطبيعة املفتوحة على قراءات 
املقالح ونقوده؛ وبنظ������رة أولى إلى قراءته للقصيدة 
جند أن أول إجراء نهض به جتلى في توقفه طوياًل 
عند الش������اعر أدونيس، انطالقاً من إميانه "بأهمية 
العالق������ة بني الن������ص ومبدعه، وم������ن ارتباط النص 

بواقع هذا املبدع")34(.

ذل������ك أن ه������ذا الناقد -وكما يص������رح في صدر 
حديثه عن أدونيس- ليس من هؤالء الذين يبشرون 

القبر الذي تنبأ به أدونيس 
لعاصمة المال والقوة 
)نيويورك( في مطلع 
السبعينيات، لم يكن يخص 
بنيتها الخارجية: المنازل 
والشوارع والحدائق، وال 
الناس، وال تمثال الحرية، وال 
الشاطئ الذي يتجه نحو الشرق
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مبوت املؤلف )يعن������ي: البنيويني(، كخطوة أولى نحو 
التبشير مبوت القارئ)35(.

وهنا يبدو الناقد وكأمنا هو واحد من أصحاب 
املناهج ذات البعد الذاتي )أو امليول الرومانتيكية(، 
الت������ي تتميز بتركيزها على عالق������ة األدب مببدعه، 
معتبرة األدب من حيث الطبيع������ة نتاجاً فردياً يعبر 
عم������ا يصطرع في نف������س صاحبه م������ن هموم وآالم 
ومش������اكل خاصة، م������ع التركيز بالطب������ع أيضاً على 
س������يرة املبدع وس������يكيولوجيته. وهذا رمبا يش������كل 

مؤشراً أيضاً إلى قراءة الناقد املفتوحة.

يب������دأ الناقد حديثه عن أدونيس من زاوية -كما 
يق������ول- قد ال تكون مطروق������ة بوضوح، وهي عالقة 
الش������اعر بخصومه وتالمي������ذه، وعليه فق������د ألفينا 
الناق������د يصطنع عنوان������اً داخلياً موضوعياً وس������مه 
ب�"أدوني������س اخلص������م اجلميل"، س������اعياً من خالله 
وبحش������د من األدلة، إلى محاولة إثبات أن أدونيس 
لم يكن إال اخلصم النبيل، رغم أن زمننا الراهن هو 
زمن اخلصومات الفاج������رة بامتياز. ومن أدلته على 
س������مو أدونيس في خصومته اجلميل������ة أنه صاحب 
التعبير األرقى: "الضد اجلميل")36(. وميضي الناقد 

ف������ي احلديث ع������ن أدونيس ورقيه ف������ي اخلصومة، 
وعن شاعريته، فهو ش������اعر ُمْختَِلٌف وُمْختَلٌَف عليه، 
ذاهباً في التفسير مذاهب يتضح فيها -ومبا ال يدع 
مجاالً للش������ك- انتصاره ألدونيس، لكن وفق منطق 
محايد ال تخطئه الع������ني وال القلب. ومن اإلنصاف 
القول بأن الناقد -أثناء هذا احلديث- كان إيجابياً 
بامتي������از، حيث منحنا معرفة أدبي������ة ونقدية مركزة 
ح������ول كثير من املفاهيم والقضايا، الس������يما ووقفته 
املطول������ة هذه كانت عند رائد احلداثة العربية األول 
)أدوني������س(. ويكفي فقط أن نش������ير إلى تطرقه إلى 
أفكار مهمة ال غنى عنها -فيما نحسب- للمشتغلني 
بالنقد واألدب عموماً، من نحو: "حتمية التلمذة في 
اإلبداع" و"األبوة اإلبداعية" و"اس������تحالة الكتابة من 

موقع العدم" و"الذاتية والغيرية"...

وبعد هذه االستفاضة النقدية، أو لنقل: املهاد/ 
اإلضاءة، ينطلق الناقد في جسد النص/ القصيدة، 
بادئ������اً ذلك بعنوان بديل لعن������وان القصيدة األصلي، 
وه������و: "قبر من أج������ل الهيمن������ة والعنصرية"، وكأني 
باملقالح بهذا الفع������ل اإلجرائي قد أراد منح املتلقي 
الداللة األم للنص. وليس من ش������ك في أنها التفاتة 
ذكية من الناقد؛ فالعنوان ميثل عتبة النص األولى؛ 
كي������ف ال، وهو: "يتضمن العمل األدبي بأكمله، مثلما 
يس������تتبع هذا األخير ويتضمن العنوان أيضاً")37(. ثم 
ه������ا نحن أوالء ن������رى الناقد يعمد إل������ى تعميق هذه 
الداللة بالنص عليها صراحة ومنذ األسطر األولى، 
إذ يقول: " القبر الذي تنبأ به أدونيس لعاصمة املال 
والق������وة )نيويورك( في مطلع الس������بعينيات، لم يكن 
يخص بنيتها اخلارجية: املنازل والشوارع واحلدائق، 
وال الن������اس، وال متثال احلرية، وال الش������اطئ الذي 
يتجه نحو الشرق؛ ولكنه قبر من أجل البنية العميقة 
للنظام، ولطريقة التعامل مع البشر، مع ناسها أوالً، 
ث������م الن������اس املرتبطني بها، أو الذي������ن تعمل على أن 
تربطهم بها، س������واء أكان������وا بالقرب منه������ا أم على 

قراءة الدكتور المقالح 
تتسم بكونها قراءة مفتوحة 

على النص المنقود بكل 
فضاءاته وجمالياته: البنائية 

والداللية، كما هي مفتوحة 
على كل الفضاءات التي 

تخدم هدفها من خارج هذا 
النص
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بعد")38(. وبالنظر إلى هذه االلتفاتة النقدية الذكية، 
هل لن������ا أن نقول: إن املقالح منفت������ح على معطيات 
الدراسات الس������يميائية ومقوالتها؟ ويستمرُّ الناقد 
في حتليل احملتوى والش������كل مع������اً، داعماً احملتوى 
بالشكل، والش������كل باحملتوى، إذا صح التعبير. وهنا 
نش������عر بأنه يؤم������ن مبا يؤمن به ناق������ٌد آخر: "ينبغي 
أن نتخ������ذ العالق������ات اللغوية، والرموز، وأس������اليب 
التصوير، واإليقاع اخلاص، سبيلنا إلى الكشف عن 
املعنى الشعري للش������عر، وال نبدأ بفكرة مجردة من 
الدماغ نح������اول البحث عنها. ونحن إذا تأملنا األمر 
جيداً، أدركنا أن املعنى الشعري ليس سوى الشكل، 

كما أن الشكل ليس سوى املعنى الشعري")39(.

ويح������رص الناق������د املقالح في عمليت������ه القرائية 
عل������ى التوقف عن������د اإليقاع )أعن������ي: إيقاع قصيدة 
النث������ر الداخلي(، مبدي������اً تعاطفاً واضح������اً مع هذا 
اإليقاع. ثم نراه، بعد ذلك، يعود إلى حتليل احملتوى 
الداخلي للقصيدة؛ احملت������وى: الرؤية واملوقف لدى 
ال������ذات األدونيس������ية حي������ال نيوي������ورك. وأثناء هذا 
التحليل اس������تطاع الناقد -مبق������درة باهرة تأتت من 
لغت������ه التحليلية األدبية العالية- أن يدمجنا كمتلقني 
بالن������ص وعوامله، وبينما نحن في حالة من النش������وة 
املش������تهاة، إذ به ينعطف بنا، مس������تغاًل هذه النشوة 
ليدفع ع������ن أدونيس تهمة الغموض التي طاملا ُوصم 

بها)40(. 

وال يني الناقد يواصل قراءته التحليلية، ليتوقف 
-أيض������اً- عند لغة القصيدة، واصف������اً إياها بتعابير 
ال تخلو م������ن قدر م������ن االنطباعي������ة والتأثرية، من 
نحو قوله: "... في لغة س������اخنة ملهبة"، و"أس������لوب 
متأل������ق، لغة تغ������ري بالقراءة وبالغ������وص في أعماق 

املعنى...")41(.

وأخيراً يصل الناقد بعد رحلته القرائية الطويلة 
ليص������در حكمه النهائ������ي في النص عموم������اً: معنى 
ومبنى؛ حكمه القائم على التعليل الذي س������بق، وإن 

أسس له خالل هذه القراءة املمتدة، حيث يقول: "إن 
هذا النص الشعري البديع جدير بالقراءة، وبخاصة 
اآلن أكثر من أي وقت مضى؛ ال ألنه يستفز القارئ 
ويأخذه من حياته الفارغة وحس������ب، وإمنا ألنه نص 
يضيء -فكرياً وشعرياً- ما كان وما هو كائن، ويؤكد 
أن الش������اعر هو الرائي احلقيقي، ال السياس������ي وال 
املفكر االجتماعي والفلس������في. إن الش������اعر ميتلك 
رؤية... تتج������اوز املناطق املعلومة م������ن حياة الناس 
وامل������دن واألش������ياء... قبر من أج������ل نيويورك عمل 
ش������عري جميل ومثير، يجم������ع الواقع ونقيضه، ليس 
غامضاً، وال واضحاً، تش������كل على نحو يواش������ج بني 
الواقع وبني احللم، بني اجلمالي وبني الفكري. وهو، 
كأي عم������ل إبداعي عظيم، ال يقت������رب منا إال بقدر 
ما جنتهد نحن لالقتراب منه")42(. وبتأمل السطر 
األخير يتأك������د لنا -فوق ما تق������دم- انفتاح القراءة 
املقاحلية على معطيات املناه������ج النقدية احلديثة؛ 
ألي������س الدعوة إلى االجتهاد في االقتراب من النص 
األدونيس������ي معطى أساس������ياً من معطيات نظريات 

التلقي ذائعة الصيت في هذه اآلونة؟
� � �   

وتأسيساً على ما تقدم، ميكننا القول: إن قراءة 
الدكتور املقالح تتس������م بكونها ق������راءة مفتوحة على 

الدكتور البار عبَّ -في 
مرحلة تكوينه المعرفي 
والنقدي- من نبعين 
صافيين ما أكثر ما تزاحم 
ل  عندهما الوّراد، نبعين شكَّ
تمايزهما النسبي تكاماًل 
عند الرجل
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الن������ص املنقود ب������كل فضاءاته وجماليات������ه: البنائية 
والداللية، كما هي مفتوحة على كل الفضاءات التي 
تخدم هدفها من خارج هذا النص. ولقد الحظنا أن 
الناقد وهو يقرأ النص الش������عري ميزج بني التنظير 
وب������ني التطبيق أحياناً، وبني املعنى وبني املبنى، وبني 
املنهج������ي وبني االنطباعي، وب������ني داخل النص وبني 
خارجه؛ وكل تلك ميكن أن تّتخذ دالئل على القراءة 
املفتوحة التي انتظمت نتاجه النقدي. وفي احلق أن 
ما مييز الق������راءة املقاحلية -بعد هذا وقبله- لغتها؛ 
إذ إنها لتبدو لغة أدبية أنيقة من طراز فريد، لغة من 
أجلى سماتها مجافاة الغموض وركام املصطلحات؛ 
وال عجب، فالناقد ش������اعر قبل كونه ناقداً، ونعتقد 
جازم������ني بأنه -كإلي������وت- قد جمع ملكتي الش������عر 
والنقد، فكان صاحب الصناعتني بامتياز، على حد 

تعبير أبي هالل العسكري.
� � �   

وإذا كان املقالح قد مثل -فيما نعتقد- النموذج 
املثالي لنقاد "القراءة املفتوحة" من بني األكادمييني، 
ف������إن بإمكانن������ا إدراج آخرين -أيض������اً- في الفضاء 
ذاته، وإنَّ من أبرز هؤالء: الدكتور أحمد الهمداني، 
كما يكشف عن ذلك كتاباه: "الزبيري شاعر التغيير 

في اليم������ن")43(، و"دفاعاً عن لطفي جعفر أمان")44(، 
ويأت������ي الدكتور عبد الرحمن إبراهيم ليتحرك )وإن 
كانت دراس������ته ال تق������ع في اإلط������ار الزمني احملدد 
للبحث( ف������ي الفضاء ذاته، كما عك������س ذلك كتابه: 
"الش������عر املعاصر في اليمن 1970--1990 دراسة 

فنية")45(.

ثانياً: القراءة الأ�سلوبية:
ال حاج������ة بن������ا للحديث عن األس������لوبية -ههنا- 
مب������ا هي منهج نقدي له فلس������فته ورؤاه ومواضعاته 
اخلاصة جت������اه قراءة النصوص وحتليلها؛ فهذا أمر 
قد ُقِتَل بحثاً، وأصبح الكالم عنه -في ظننا- ضرباً 
م������ن العبث، إن لم نقل ضرباً م������ن الثرثرة الفارغة. 
وإمنا الذي يعنينا -هنا- هو اإلملاح إلى توظيف هذا 
املنهج في قراءة النص الش������عري في اليمن اآلن في 
نتاج النقاد األكادمييني، الذين يشكلون نسبة ال بأس 
بها. غير أنَّا سنش������ير إلى أبرزهم، بادئني بالدكتور 
عبد الله البار، الذي يُع������دُّ -بحق- إمام هذا املنهج 
ومؤسسه في اليمن فيما نحسب، بل إلى حد يجعلنا 
نس������تطيع معه القول مطمئنني: إن البار يكاد يشكل 
مدرسة للمنهج األسلوبي في اليمن. على أن حكمنا 
ه������ذا ليس جزافياً، وإمنا مؤس������س عل������ى اعتبارات 
ثالثة متداخلة، أولها أن الرجل يعدُّ أكثر من اشتغل 
من األكادمييني على األسلوبية، تنظيراً وتطبيقاً، بل 
وتطوي������راً، ويكفي فقط تأمل ه������ذا الكم من الكتب 
والدراسات التي أجنزها في هذا الباب)46(. وثانيها 
أن دراسات البار ذات الطابع األسلوبي تنماز بكونها 
غّطت الش������عر العربي، قدميه وحديثه على السواء، 
عالوة على تغطيتها للشعر العامي أيضاً، كدراساته 
في ش������عر احملضار والدان احلضرمي. وأما ثالثها 
فنج������اح الدكت������ور البار ف������ي تفريغ ع������دد كبير من 
التالمذة املش������تغلني باملنهج األس������لوبي، على نحو ال 

تخطئه العني.

يعترف الناقد بأنه أخذ من 
منهج الدكتور عكام بعض 
شيء، واستفاد من منهج 

الدكتور عبد المطلب أشياء، 
وأضاف إلى هذا وذاك ما 

هّيأته له شخصيته وثقافته 
ورؤاه، مطبقًا كل ذلك على 
قصيدة »هوامش« المقالحية
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عل������ى أننا ال جند غراب������ة؛ فالدكت������ور البار هو 
امتداد طبيعي -فيما نعتقد- لواحد من أهم أقطاب 
األس������لوبية والدراسات اللسانية في الوطن العربي، 
ونعني بذل������ك الدكتور محمد عبد املطلب، أس������تاذ 
البار وشيخه اجلليل، حسب تعبير البار نفسه. كما 
أنه )د. الب������ار( امتداد أيضاً لواح������د من أبرز نقاد 
التأويل التكاملي في العالم العربي، أال وهو الدكتور 
فهد عّكام، الذي تتلمذ عليه البار حيناً من الدهر.

وبهذا، ف������إن الدكتور البار يك������ون قد عبَّ -في 
مرحلة تكوينه املعرفي والنقدي- من نبعني صافيني 
ل  ما أكثر م������ا تزاح������م عندهما الوّراد، نبعني ش������كَّ
متايزهما النسبي تكاماًل عند الرجل؛ كيف ال، وقد 
اس������تطاع الناقد البار أن يخلق من رؤيتي أستاذيه، 
املتغايرتني املتمايزتني -على نحو من األنحاء- رؤية 
واحدة متواش������جة مؤتلفة تتس������م باجلّدة واالتساع 
واخلصوصية، ليس������ت -في نهاية املطاف- إال رؤية 
البار ومنهجه في القراءة والتأويل. وحس������بنا، هنا، 
اس������تنطاق قراءة من قراءاته الكثيرة نس������بياً، كيما 
نستدل من خاللها على آلياته وإجراءاته في القراءة 

والتحليل، ومن ثم، على طبيعة منهجه وحقيقته.

أما القراءة موطن االستكش������اف واالس������تنطاق، 
فه������ي: "في أس������لوبية النص - قراءة ف������ي قصيدة: 
هوامش ميانية عل������ى تغريبة ابن زري������ق البغدادي، 

للشاعر عبد العزيز املقالح".

ليس يخفى، من أول وهلة، على القارئ املتفحص، 
أن الناقد قد أرس������ل عبر العنوان األساسي لقراءته 
)في أس������لوبية النص( إشارة بالغة األهمية، مؤداها 
أن قراءته س������تتمحور في أس������لوبية النص وال شيء 
غيره������ا. بي������د أن الناقد ال يطمئ������ن إلى حتقق هذا 
الفهم لدى كل القراء، لذا نراه -ومنذ أول صفحة- 
يعمد إلى الكشف عن مراده بأسلوبية النص، منتهياً 
إلى أنها تنماز عن األسلوبيات األخرى املتمثلة في: 
أسلوبية اجلنس األدبي، أس������لوبية املبدع، وأسلوبية 

املنت الشعري)47(. 

وميضي الناقد في مزيد من اجلالء لهذا املفهوم، 
لينته������ي إلى تقدمي تعريف لألس������لوب؛ فهو: طرائق 
النص الش������عري في توظيف الظاه������رة اللغوية وكل 
مواّد األداء في الكالم جلالء صور الفكر والش������عور 

واملوقف والرؤية واإلحساس)48(.

ويح������رص الناقد، بع������د بيان منظ������وره النقدي 
ألس������لوبية النص، على إعط������اء عرض مختصر عن 
رحلة الدرس األسلوبي في العربية احلديثة، مشيراً 
إل������ى مترحالته، حيث كان يُْعن������ى في أولياته بدرس 
"أس������لوب اجلنس األدبي" ودرس "أس������لوب املؤلف"، 
ثم جاءت مرحلة أخذ فيها الدارس������ون يعدلون عن 
درس اجلن������س واملؤلف إلى درس "املنت الش������عري"، 
ه������اً في هذا الصدد بأمر حي������وي مهم، أال وهو  منوِّ
ل الداللة  توجه عناية الدارس������ني إلى كيفيات تش������كُّ
في النص أكثر م������ن اهتمامهم بنواجت النص، ممثاًل 
لذلك بصنيع الدكتور محمد الطرابلسي في كتابه: 
"خصائص األس������لوب ف������ي الش������وقيات"، والدكتور 
محمد عبد املطلب في كتابه: "قراءات أسلوبية في 
الش������عر احلديث". وال يكتفي الدكتور البار باإلشارة 
إلى جهد هذين العاملني، ولكنه -أيضاً- يش������ير إلى 
آخرين أس������هموا في هذا االجتاه، مشيراً إلى أن في 

من الالفت للنظر، هنا، حرص 
ْي  الناقد على المقارنة بين نصَّ
المقالح وابن زريق، في ضوء 
داللة العنوان وتداعياته، عازيًا 

 

-في نهاية المطاف- التميز 
وسمة الفرادة إلى نص المقالح، 
رغم تناصه مع نص ابن زريق
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جهوده������م ما ي������دل على عظيم ما أجن������زوه وأجنزه 
آخرون من أمثالهم، وما يحض على احتذاء صنيعهم 
م خطاهم للس������ير بدرس األدب، شعره ونثره،  وترسُّ
درساً ينأى به عن املقوالت الكلية والنواجت الداللية، 
وعن أهواء األحكام وميل التصنيفات، ويقيمه على 
ن الدارس م������ن جالء معنى النص  أس������س لغوية متكِّ

وتأويل شعريته)49(.

وليس من ش������ك ف������ي أن هذا االس������تيعاب لدى 
الناقد يجعلنا -بالفعل- أمام ناقد ميتلك رؤية نقدية 
فريدة ومتوازنة، رؤية جديرة بالتقدير واالحتذاء في 

الوقت نفسه.

ويواص������ل الناقد حديثه عن الدرس األس������لوبي، 
متطرق������اً إل������ى كونه ف������ي اجتاهات ش������تى، لينتهي 
أخي������راً، إلى احلديث عن منهجه، الذي هو مزج بني 
ام، التأويلي التكاملي،  منهج������ني: منهج الدكتور ع������كَّ
الذي يتحدد بثالثة محاور: أولها: احملور النفس������ي 
كما جتلوه تراكيب النص وعالماته، وثانيها: احملور 
االجتماعي، وثالثها: احملور اللغوي؛ ومنهج الدكتور 
محم������د عبد املطلب، األس������لوبي، ال������ذي يقوم على 
قراءة النص من خالل خمس������ة محاور، هي: محور 
الذات، مح������ور املوضوع، ومحور خط������وط الداللة، 

محور االستدعاء، محور الصياغة)50(.

ويعت������رف الناقد بأن������ه أخذ من منه������ج الدكتور 
عكام بعض شيء، واس������تفاد من منهج الدكتور عبد 
املطلب أش������ياء، وأضاف إلى ه������ذا وذاك ما هّيأته 
له ش������خصيته وثقافت������ه ورؤاه، مطبقاً كل ذلك على 

قصيدة »هوامش« املقاحلية)51(.

ومبتابعة متأملة فاحصة ملمارسة البار القرائية 
في قصيدة "هوامش" للمقالح، يالحظ أن الناقد قد 
اس������تهّل قراءته بتفحص "البنية الداللية للنص" من 
خالل عملية حتليلية دقيقة اس������تهدفت الكشف عن 
دالل������ة النص، مبتعثة إياها من التش������كيل املعماري. 

ومما لوح������ظ عند عملية الكش������ف ه������ذه -أيضاً- 
اعتماد الناق������د بصورة الفتة عل������ى اإلحصاء، هذا 
بجانب اس������تغراقه في عملية الوصف التشريحي -

إذا صح القول- للوزن والقافية ومكوناتهما املختلفة، 
فضاًل عن الوحدة العضوية للنص، الشيء الذي قد 
ينفر منه الق������ارئ العادي غير املتخصص. وال أدل، 
متثي������اًل ال حصراً، من تأمل مم������ا ورد في الصفحة 
األولى، حيث يقول: "يتكّون الّنصُّ من ثمانية مقاطع 
متراك������ٌب بعضها فوق بعض. منها ما نُِظَم على بحر 
وقافية: "البسيط" بحراً، و"املتراكب" قافيًة، وجتيء 
العني روّياً، والهاء وصاًل، والواو الناجتة عن إش������باع 
الضمة في حرف الوصل خروجاً، وتشكلها حركتان 
هم������ا: "املجرى" وهي حركة ال������روي، و"النفاذ" وهي 
حركة هاء الوصل")52(. وإن مما يحسب للناقد، وهو 
يعالج هذه البنية الداللية للنص، توظيفه الباهر آللية 

االنزياح في عملية الكشف والتحليل والتأويل.

ويغادر الناقد ه������ذه املنطقة النصية إلى أخرى، 
متثلت ف������ي: "داللة العن������وان وتداعياته في النص". 
وهنا ن������رى الناقد يعم������ل مبضع������ه القرائي بهدف 
تش������ريح دوال العنوان وتفكيكه������ا، لينتهي إلى اكتناه 
دالالته������ا، الس������يما ال������دوال الث������الث )»هوامش«، 
و»مياني������ة«، و»تغريب������ة«(، التي ح������رص على ربطها 
بلحمة النص وس������داه، مفيداً ف������ي عمليته القرائية 
هذه من أفق "جدلي������ة اإلفراد والتركيب"، على نحو 
فري������د، حيث بدا الناقد مزاوجاً في عملية التفكيك 
والكش������ف والتأويل بني معطيات التراث التي سعى 
إلى توظيفها على نحو مطور من جهة، وبني معطيات 
األسلوبية من جهة أخرى. ومن الالفت للنظر، هنا، 
ْي املقالح وابن  حرص الناقد على املقارنة ب������ني نصَّ
زري������ق، في ضوء دالل������ة العنوان وتداعيات������ه، عازياً 

 

-في نهاية املطاف- التميز وس������مة الفرادة إلى نص 
املقالح، رغم تناصه مع نص ابن زريق)53(.

وم������ا إن انتهى الدكتور البار م������ن "داللة العنوان 
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وتداعياته"، حتى نراه يولي وجهه ش������طر "الظواهر 
البارزة على املس������توى اللغوي في النص"، ذاهباً إلى 

أنها تتجلى في النص على صور، منها: 
ل تراكيب النص في إطار بنيتني لغويتني  - تَشكُّ
متقابلت������ني، هم������ا: "بنية النهج االس������تعاري"، و"بنية 

النهج الكنائي")54(.
- توزُّع الضمائر في النص)55(.

- اس������تدعاء األعالم وتوظيفها بوصفها آلية من 
آلية التناص، متجاوزاً ذلك إلى آلية االنزياح)56(.

- قضاي������ا لغوي������ة، وقد تطرق فيه������ا الناقد إلى 
اس������تهالل وحدات النص بجمل بس������يطة التركيب، 
اسمية كانت أم فعلية. كما أشار إلى مسألة اللجوء 
إلى االس������تئناف عند بدء الوحدة، حتى ال يعمد إلى 
ربطه������ا بإحدى أدوات الربط، وكأنَّ كل وحدة قطعة 
مس������تقلة عن س������واها من الوح������دات. زد على ذلك 
إش������ارته إلى غلبة استخدام األس������لوب اخلبري في 

النص على استخدام األساليب اإلنشائية)57(.

ثم يتوجه الناقد صوب "سمات الذات واملوضوع 
ف������ي النص"، كاش������فاً عن صلتهم������ا، ومتطرقاً -في 
الوقت نفس������ه- إلى بيان "مفهوم الذات"، منتهياً إلى 
أنها في النص ث������الث ذوات، تتباين صور حضورها 
وفاعلّيته������ا في������ه. وبعد حتليل ممتد ح������ول الذات، 
نرى الناقد يذه������ب إلى حتليل "املوض������وع"، منتهياً 
إل������ى تداخل هذين احملورين )الذات، والوطن(، وهو 
ما أف������رز خطني للداللة، هم������ا: -1 خط األلم. -2 
خط الث������ورة على املوجود. وبعد ه������ذا يختم الناقد 
معاجلت������ه بارتقاء جدل الذات مع املوضوع )الوطن( 
إلى حد التماثل والتماه������ي، حيث ائتلف املنتافران 
في بنية واحدة، تتراس������ل عالقتها لتماثل عناصرها 
نة؛ الشيء الذي أبعد املوضوع الشعري عن أن  املكوِّ
يكون ش������يئاً غير الذات املتكلمة في النص، والعكس 

صحيح)58(.

وال يني الناقد يواصل فعله القرائي األس������لوبي، 

فيتوق������ف عند "بنية اإليق������اع اخلارجي في النص"، 
مبين������اً انط������واء القصيدة عل������ى بنيت������ني إيقاعيتني 
متمايزتني: األولى: بنية إيقاع البحر، والثانية: بنية 
إيقاع التفعيلة؛ عامداً إل������ى بيان الفرق بينهما على 
نح������و جميل، من مثل أن بني������ة إيقاع البحر منتظمة 
في عدد منضبط من التفعيالت املتوالية في البيت 
الواحد، واملتكّررة في أبيات القصيدة، أما بنية إيقاع 

التفعيلة فمتحررة من ذلك االنضباط العددي)59(.

وهك������ذا ميضي الناق������د في قراءة ه������ذه البنية 
على نحو ي������كاد يكون تش������ريحياً، ليضعنا بعدها -

وأخيراً- وجهاً لوجه مع "ش������عرية البيان في النص"، 
راً آللي������ات البالغة  الت������ي بدا فيه������ا -بحق- مط������وِّ
املعروفة )التش������بيه واالس������تعارة والكناية(، صاعداً 
بها إلى رحاب الش������عرية البيانية، مستوحياً مفاهيم 
االنحراف والعدول واالنتهاك، والعالئق املمكنة بني 

أدوات البيان خللق شعرية خاصة)60(.

وبع������د، فإن ثمة مالحظ������ات جوهرية متخضت 
عنها قراءتنا السابقة لقراءة الدكتور البار لقصيدة 

"هوامش" املقاحلية، ميكننا تلخيصها في اآلتي: 

- يبدو البار ناقداً متمكن������اً من أدواته النقدية، 
������ن! وهذا راج����ع  أو لنقل جه������ازه النقدي، أميا متكُّ
-فيما نتصور- إلى كون الرجل يتمتع بثالث سمات 
أساس������ية: أوالها: معرفته العميقة بالتراث العربي 
اللغ������وي والبالغي، وثانيته������ا: انفتاحه الواعي على 
نتائج الدراس������ات اللس������انية واألس������لوبية احلديثة، 
وثالثتها: امتالكه لثقافة واسعة، فضاًل عن انطوائه 
على خبرات جمالية، وملكات حسية وتذوقية عالية 

تعد من مكونات شخصيته.

- اس������تطاع الناقد، وعلى نح������و الفت، توظيف 
املصطلحات واملفاهي������م العربي������ة والوافدة بصورة 
متميزة، من مث������ل: االنزياح، واملع������ادل املوضوعي، 
والتوازي، والتماثل، واالنتهاك، والشعرية، والوظيفة 
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االنفعالية، والوظيف������ة التعبيرية، والقناع، والتناص، 
واالستدعاء، والعدول، وغيرها.

- متثِّ������ل قراءة البار نبعاً ثرياً للمتخصصني، في 
حني تبدو -فيما نعتقد- غير سلسة القياد بالنسبة 
للق������راء العاديني؛ نظ������راً إليغال لغته ف������ي الطبيعة 

التخصصية احملضة.

- يتجلّى اإلحصاء إحدى التقنيات األسلوبية في 
منهج الب������ار، وهو ما قد يجعله عرضة لناقدي هذا 
االجتاه؛ بيد أن الناقد يب������دو واعياً ملهمة اإلحصاء 
ودرجة اس������تخدامه، ل������ذا فقد وجدن������اه يعمد إلى 
االعت������دال في تطبيقه، وإلى ربطه بالس������ياق، وإلى 

تعليل نسب حضوره.

- يكش������ف التأم������ل العميق في مس������ارات قراءة 
الدكت������ور البار وآلياته������ا أنه إلى الناقد األس������لوبي 
البنيوي أقرب منه إلى الناقد األس������لوبي اخلالص. 
ولع������ّل مما يدع������م وجهة نظرنا ه������ذه الوقوف على 
كتابه: "جتليات البناء الشعري وأبعاده في القصيدة 
اجلاهلية – ش������عر امرئ القي������س منوذجاً")61(. ولعل 
من أه������م مظاهر البنيوية في هذا الكتاب التوظيف 

الواضح للثنائيات الضدية.
� � �   

ومن أهم ما يصب -أيض������اً- في فضاء القراءة 
األس������لوبية عل������ى املس������توى األكادميي ف������ي اليمن، 
ق������راءات ُكلٍّ م������ن: الدكتور أحمد الزم������ر، والدكتور 
عبد القادر با عيس������ى. أم������ا األول فقد جتلّى جهده 
في هذا الس������بيل ف������ي قراءته املوس������ومة ب�"ظواهر 
أسلوبية في الشعر في اليمن")62(، التي سعى فيها 
إلى اكتناه اخلصائص األس������لوبية واجلمالية للنص 
الشعري احلديث في اليمن، مستخدماً آليات املنهج 
األسلوبي وإجراءاته املختلفة، كاإلحصاء والسياقات 
التركيبية والع������دول واالنحراف والتصوير واجلرس 
اللفظي واإليقاع املوسيقي... وغيرها، فتوقف عند 
الظواهر املعجمي������ة والداللية، واألع������الم التراثية، 
فاً،  وكذا عند الظواه������ر التصويرية والبالغية؛ موظِّ
وهو يدرس الصورة، املصطلحات اخلاصة بالش������عر 
اجلديد: الغموض )استلهام التراث(، التالعب ببنية 
اللغة )الن�زع������ة الدرامية(. كما توق������ف الناقد عند 
الظواهر التركيبية والنحوية، منهياً دراسته بالوقوف 
عل������ى الظواهر اإليقاعية واملوس������يقية في الش������عر 

اجلديد في اليمن، ممثلة في: األوزان والقوافي.

ومما يحمد للناقد، وهو ميارس مهّمته القرائية 
على كل ه������ذه الظواهر، أم������ران: األول: اعتماده -

بش������كل أساس������ي وعلى نح������و الفت للنظ������ر- على 
النصوص الش������عرية، والنصوص وحدها، في عملية 
قراءة هذه الظواه������ر املختلفة. أما الثاني فتوظيفه 
ملعطيات التراث، اللغوية والبالغية، والبالغية منها 
بش������كل خاص، توظيفها على نحو يش������ي بتطويرها 

وحسن استغاللها.

ومم������ا يحمد له -أيضاً- تل������ك املقدمة النظرية 
الضافي������ة التي تصدرت دراس������ته، لتتضمن كش������فاً 
معّمقاً لألس������لوبية مصطلحاً ومنهج������اً، األمر الذي 
ل زاداً مرّك������زاً للباحثني؛ هذا من جهة،  جعلها تش������كِّ

إن نظرة عجلى فيما ينتجه 
طالب الدراسات العليا 

بالجامعات اليمنية المختلفة من 
دراسات أدبية ونقدية، لتدلنا 

على أن القراءة األسلوبية ذات 
حضور واضح في هذه الدراسات 

المنجزة، حتى لتكاد هذه 
القراءة تحوز نصيب األسد
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وتعميقاً لرؤى املنهج األسلوبي ومفاهيمه في اليمن 
من جهة ثانية.

وإذا كان م������ن مأخ������ذ على الناق������د الزمر، فهو: 
مخالط������ة األيديولوجيا، بأنفاس������ها املختلفة، وعلى 

امتداد الدراسة، جلسد متنه القرائي والنقدي. 

أما جهد الدكتور الدكتور عبد القادر باعيس������ى 
في هذا الصدد، فقد جتلّى -على نحو من األنحاء- 
في غير دراس������ة، لكنه أوضح ما يكون في دراس������ته 
األخي������رة: "ضمن الوج������ه – تكش������فات قرائية في 
خصوصيات ش������عرية ميني������ة")63(، التي يهيمن عليها 
املقترب األس������لوبي اللِّس������اني، وإن هذا مما تنبه له 
الدكتور الناقد حامت الصكر، حيث ذهب إلى طغيان 
املعاجلات األسلوبية واللسانية على خطاب باعيسى 

وقراءته في هذا الكتاب)64(.

وأخيراً وليس آخراً، فإن نظرة عجلى فيما ينتجه 
طالب الدراسات العليا باجلامعات اليمنية املختلفة 
من دراس������ات أدبية ونقدية، أق������ول: نظرة عجلى ال 
متأنية، لتدلنا على أن القراءة األسلوبية ذات حضور 
واضح في هذه الدراس������ات املنجزة، حتى لتكاد هذه 
القراءة حتوز نصيب األس������د. وحس������بنا هنا -على 
س������بيل التمثيل ال احلصر- اإلشارة إلى بعض هذا 
النتاج من الدراس������ات األدبية والنقدية التي توسلت 

باألسلوبية منهجاً في القراءة والتأويل: 

- لغ������ة اخلط������اب الش������عري عند جمي������ل بثينة 
)دراس������ة أس������لوبية(، فاضل أحمد القعود، إشراف: 
د.محمد النهاري، ود.عب������د الله البار، كلية اآلداب، 

جامعة صنعاء، 2002.

ل الصورة ودالالتها في ش������عر زهير بن  - تش������كُّ
أبي س������لمى )دراسة أس������لوبية(، عبد الرحمن عبد 
الله الصعفاني، إش������راف: د. رياض القرش������ي، كلية 

اآلداب، جامعة صنعاء، 2002.

- متي������م ب������ن مقبل )دراس������ة أس������لوبية(، عادل 
القباطي، إشراف: د. محمد النهاري، ود. عبد الله 

البار، كلية اآلداب، جامعة صنعاء، 2005.

- الص������ورة الفنية عن������د عبد الله ب������ن الدمينة 
)دراس������ة أس������لوبية(، عبد الله العابدي، إش������راف: 
د. محم������د النه������اري، كلي������ة اآلداب، جامعة صنعاء، 

.2007

- ش������عر املقدمات البديلة م������ن اجلاهلية حتى 
نهاي������ة العصر األموي )دراس������ة أس������لوبية(، صفوت 

محمد أمني، كلية التربية، جامعة عدن، 2007.

- ش������عر الصعاليك )دراسة أس������لوبية(، زيدان 
محم������د صالح ع������ودة، كلية التربي������ة، جامعة عدن، 

.2008

تبقى أن نش������ير إلى مالحظة جديرة بالتسجيل، 
هن������ا، وهي أن الالف������ت للنظر على املش������تغلني من 
األكادميي������ني بالق������راءات األس������لوبية، ف������ي اآلونة 
األخيرة، بدؤوا، إما بدافع الرغبة في املواكبة، وإما 
بدافع من إميانهم بس������نة التطوير والتحديث، بدؤوا 
بتوجيه تالمذتهم إلى التعامل مع القراءة األسلوبية 
بأفق متطلع ومنفت������ح على ما يجعلها حية متجددة، 
أو لنقل -بعبارة أكثر إنارة ووضوحاً- بتوجيههم على 
االش������تغال عليها كأس������اس، مع مداخلتها وتطعيمها 
باجلديد من النتاجات والنظرات واآلليات النقدية، 
إذ ال بأس من تطعيمها بش������يء من أفق السيميائية، 
وش������يء من أفق التلقي، وش������يء من أف������ق النصية، 

وشيء من أفق التأويل، وهلّم جّراً.

عل������ى أن ه������ذا التوج������ه -فيم������ا يب������دو- يدخل 
في إط������ار املراجعة واملس������اءلة، التي متثل الس������مة 
الواضحة واحلاس������مة، ال عند أس������لوبيينا فحسب 
)أي: الع������رب عموماً(، بل عن������د كل أصحاب مناهج 
النق������د األدبي املعاصر وعلى مس������توى العالم. يقول 
الدكتور جابر عصفور: "أحس أن الس������مة احلاسمة 
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التي تكش������ف عن أهم م������ا يتميز ب������ه النقد األدبي 
املعاص������ر، في ممارس������اته العاملية، ه������ي أنه نقد ال 
يكف عن مس������اءلة ذاته في فعل مساءلة موضوعه، 
وال تتناقص حدة وعيه بحضوره النوعي، بل تتزايد 
يوماً بعد يوم، خصوصاً من حيث ما يقوم هذا النقد 
من مراجعة مستمرة ملفاهيمه وتصوراته، ومحاسبة 
متصلة إلجراءاته وأدواته، تعميقاً ملجرى ممارسته، 
أو تطوي������راً لتقنياتها، أو بحثاً ع������ن أفق مغاير يعد 

باملزيد من التقدم")65(.

ثالثاً: القراءة الن�سية:
 تع������رف هذه الق������راءة بنظرتها احلاس������مة إلى 
ة  النص األدبي كياناً لغوياً مستقاًل ومتميزاً، ومن ثمَّ
فينبغي أن يدرس في ذاته ويفس������ر من داخله. ومن 
هنا فإنها تعطي عناية خاصة للكشف عن جماليات 
العمل األدبي، واس������تجالء خواص������ه الداخلية. ولن 
يتحقق كل ذلك إال من خالل ش������بكة العالقات التي 
ترب������ط اللفظ األول مبدلوله أوالً، ثم مبا يجاوره من 
ألفاظ ثانياً، مستفيدة في ذلك مبا يطلق عليه اآلن 
علم العالم������ات Semiology، وال������ذي يدخل ضمن 
اهتماماته رص������د اخليوط الداللي������ة، التي تتحرك 

طوالً كما تتحرك عرضاً)66(. 

ولعل من امله������م، ونحن نتحدث عن هذه القراءة 
النصية أن نش������ير إلى ما انته������ى إليه الدكتور حامت 
الصكر من تصور لهذه القراءة، وهو يعالج قضيتها 
في رسالة علمية متحضت لوجه التحليل النصي)67(؛ 
إذ ي������رى هذه القراءة أو التحليل النصي: فعل قراءة 
، وإدراكاً جمالياً ال يلتزم مبقصدية املبدع أو ما  وتلقٍّ
يريد من كتابة نصه. كما يرى أن ملوجات القراءة أثراً 
في التحليل مادام النص احمللل مكتوباً، حتف مبتنه 
عوامل أخ������رى تتصل بهيئته، ب������دًءا بعنوانه وانتهاء 
مبا يرد من ذك������ر لتاريخ كتابته أو مكان الكتابة، مع 
مراعاة اجلمل الش������عرية وم������ا يربط بعضها ببعض 

من عالمات ترقي������م وفواصل أو بياض متعمد. كما 
ي������رى أنه يتوجب على الق������ارئ احمللل أن يضع يديه 
أوالً على بؤرة مولدة للنص تشع في مركزه املتخيل، 
وتنتش������ر إلى أطرافه وزواي������اه، وتتنوع صياغتها في 
أنحاء النص احمللل. إلى جانب ذلك يرى أن التحليل 
يجب أن يكون ش������مولياً ال يهمل عنصراً أو مستوى 
م������ن عناصر النص ومس������توياته، انطالقاً من إمياٍن 

بوحدة النص وتالزم عناصره وكليته)68(.

باختص������ار ش������ديد، إن الق������راءة النصي������ة التي 
نفهمها هي، بحس������ب وليم راي: "دمج وعينا مبجرى 
النص"، أو هي: "التفاعل بني موضوع النص والوعي 
الفردي")69(. على أن التحليل النصي ال مينع اإلفادة 
من اإلضاءات التاريخية والسياس������ية واالجتماعية، 
فه������ذا ال يجاف������ي التحليل النصي متام������اً؛ ألن هذا 
التحليل، كم������ا يقول روالن بارت: "لن يرفض جذرياً 
اإلض������اءات التي يقدمها التاري������خ األدبي أو التاريخ 

العام")70(.

وإذا ما تأملنا خارط������ة النقد األدبي في اليمن، 
بحثاً عن أبرز املش������تغلني على هذه القراءة في نقد 
الشعر، بدا لنا الدكتور حامت الصكر األكثر اهتماماً 
وش������غفاً بهذا النوع من القراءة، الشيء الذي تعكسه 
وبق������وة نتاجاته النقدية الكثي������رة واملتنوِّعة)71(، التي 
حس������بنا منها دلياًل وشاهداً على منهجه النصي في 
الق������راءة والتأويل الوقوف عل������ى بعض من حتليالته 
التي وردت في دراسته املوسومة ب�"قصيدة النثر في 

اليمن – أجيال وأصوات")72(. 

ينطلق الصك������ر في دراس������ته املتحركة في أفق 
الق������راءة النصي������ة وأنواره������ا، بع������د توطئ������ة نظرية 
متحورت مثاقفتها املتسمة باملوضوعية حول قصيدة 
النثر بوصفها متثل نصوص املغايرة والتجاوز، تالها 
تنميط لش������عراء قصيدة النثر في اليمن في موجات 
ثالث، ينطلق أول م������ا ينطلق إلى بيان منهجه الذي 
يجمع بني معياري "اجليل"، و"الفن"، وهو ما يعني أن 



41

ات
اس
در

إذا ما تأملنا خارطة النقد 
األدبي في اليمن، بحثًا عن 
أبرز المشتغلين على القراءة 
النصية في نقد الشعر، بدا لنا 
الدكتور حاتم الصكر األكثر 
اهتمامًا وشغفًا بهذا النوع من 
القراءة، الشيء الذي تعكسه 
وبقوة نتاجاته النقدية الكثيرة 
عة

ِ
والمتنّو

الناقد س������يذهب باجتاه التسلسل الزمني والعمري 
في كتابة قصيدة النثر، متفحصاً اخلصائص الفنية 
واملزايا، والقوانني اخلاصة بكل نص؛ أي أن منطلق 
الناقد في عمليته القرائية من داخل النصوص، وهو 
ما يعكس -وألول وهلة- طبيعة قراءته من حيث هي 
ق������راءة نصية. وملا كان الناقد حريصاً على اإلحاطة 
مبوضوعه والس������يطرة عليه، فقد وجدناه يعمد إلى 
تقس������يم النصوص املتوفرة إلى ثالث موجات تتابع 
متالمس������ة ومبتعدة، كما يحدث ملوجات البحر ذاته، 
وهو يندفع باجتاه الس������احل م������رة، ومبتعداً باجتاه 
ز إلى  نفس������ه أخرى)73(. وهنا نالحظ، وبالنظر املركَّ
اجلمل األخي������رة، تلفع لغة الناقد -أحياناً- بالطابع 

األدبي اإلنشائي.

امله������م: لقد صنَّف النص������وص في ثالث موجات 
على النحو التالي: 

املوج������ة األولى: تس������مى نصوصه������ا ب�"نصوص 
اإلرهاص والتأس������يس"، وينضوي حتتها الش������عراء: 
عبد الرحمن فخري، محمد املس������اح، حسن اللوزي، 

وذو يزن.

واحلق، لقد استطاع الناقد -وبقدرة نقدية الفتة- 
إعطاء توصي������ف دقيق ومرّكز ع������ن هذه النصوص 
وطبيعتها: مبنى ومعنى، حيث إنها حتمل إش������ارات 
عن صلة بالنثر الش������عري أو الش������عر املنثور، وتتركز 
فيها بنية القصيدة النثرية عبر استثمار طاقة النثر 
نفسه، واس������تضافتها ملوضوعات شعرية، تتمدد في 
مساحتها العبارة، وتتراسل األفكار، وتسترسل دون 
االنتب������اه إلى بلورة قوانني معينة أو مزايا وخصائص 
ذاتي������ة، وتلك إحدى مهمات البواكير أو البش������ارات 

السابقة للتبلور والتعني النصي)74(.

بعد هذا النقد املرّكز واحمليط باحلقائق الفنية 
واجلمالي������ة واملوضوعية املرتبط������ة بنصوص املوجة 
األولى، ها هو الناقد يذهب بنا إلى االلتحام املباشر 

بنص������وص هذه املوجة، بادئ������اً بنموذج لعبد الرحمن 
فخ������ري، وه������و مقطع من قصي������دة طويل������ة بعنوان 
"رس������الة من زرقاء اليمامة"، وفيه جند الناقد يعمد 
-في ضوء آليات القراءة النصية- إلى الكش������ف عن 
مرك������ز النص وبؤرته املولدة، والتي تكش������فت -فيما 
ي������رى الناقد- في نص فخري م������ن خالل اخلطاب 
أو النداء الذي بدأ به نص������ه وهو: "أيها العالم...". 
ث������م ميضي الناق������د في حتليله النص������ي؛ فاخلطاب 
املوجه إل������ى العالم -رمز التس������لط واحلكم- متبوع 
بستة عشر سؤاالً، مصدرة بأداة االستفهام )متى(، 
وفحوى األس������ئلة يحمل جوابها أيضاً، أو يشي على 
األقل باحملمول األيديولوجي للسؤال املبّيت واملخبأ، 

كالسؤال اآلتي مثاًل: 

متى يصبح الفرق بني األغنياء والفقراء كالفرق 
بيني وبيني؟

وهي أس������ئلة تنبئ عن بح������ث صاحبها املتخفي، 
عما يجلب للعالم الفرح واحملبة واملساواة واخلير... 
لك������ن مضامني األس������ئلة، رغم قيامه������ا أحياناً على 
املفارقة، ال تتعدى الش������طحات الشعرية، في تركيب 
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نث������ري جبراني املن�زع: أس������لوباً ومحت������وى)75(. وهنا 
نلحظ بوضوح توظيف الناقد لتقنية التناص. 

ويحرص الناقد الصكر، وهو يقف على مقتطفات 
م������ن نتاج فخري النثري، على منحنا مالحظة مهمة 
عل������ى نص������وص فخ������ري، أال وه������ي اعتمادها على 
تش������بيهات تقريرية مرتكزة إلى تقنية بالغية شائعة 

هي التشبيه، كقوله: 
ويسقط الثمر على اجلسد 

نقيًا كآهات البحر
يافعًا كالنشوة

نابهًا كأنه الضمير.

فهذه التش������بيهات -وال������كالم للناق������د- محلقة 
ف������ي خيال مكرور وتقلي������دي، ومنضبطة في اإلطار 
التقليدي للتش������بيه في البالغة العربية )مشبه، أداة 
تشبيه، مشبه به(. كما أن املوقف العام في القصيدة 
يخلو من السرد؛ ألنه ينطلق من زاوية غنائية، فدائماً 
ثمة مخاَطب، يتوجه إليه الش������اعر لتنثال املناجيات 
واملخاطب������ات بغنائي������ة، طرفاها: الش������اعر املنادي، 
واملوضوع املنادى، وهذه الس������مة س������تطبع ُجلَّ نتاج 
فخري في قصيدة النثر اخلالصة، أو املتراوحة مع 
قصيدة الوزن)76(. وفي ضوء هذا ألس������نا أمام ناقد 
نصيٍّ يتدفق في حتليله: واصفاً، معلاًل، ومؤوالً، من 

جسد نصه، موضوع القراءة؟

أما املوجة الثانية، التي متثلها نصوص الشعراء: 
عب������د الودود س������يف، عبد الك������رمي الرازحي، وعبد 
اللطيف الربيع، محمد حسني هيثم، شوقي شفيق، 
شوقي شائف، وعبد اإلله القاضي؛ فهي النصوص 
الت������ي مثلّت في رأي الناقد النصوص األكثر نضجاً، 
واقتراباً من تقنيات قصيدة النثر، وإظهاراً ملزاياها 
ومقوماته������ا الفنية التي تتجس������د في نب������ذ الغنائية 
واملباش������رة والنثرية، وتأخير املوض������وع أو املضمون 

لصالح الشكل اجلديد)77(.

يبدأ الناقد، بعد هذا التوصيف القرائي الدقيق 
خلصائ������ص نصوص ه������ذه املوج������ة، بالوقوف على 
مقط������ع مختار من ن������ص: "زفاف احلج������ارة للبحر" 
لعبد الودود س������يف، ذاهباً إلى أن هذا النص يعكس 
قدرة فائقة ومتقدمة الستثمار طاقة قصيدة النثر، 
واحلرية املتاحة في فضائها. ففي املقطع املختار -

والكالم للناقد- نعثر على احتدام لغوي وتصويري، 
يلزم القارئ االنتباه إلى أدق األلفاظ. بعدها نلحظ 
الناقد يتدفق في حتليله حتى إنه ليغمرنا مع النص 
ذل������ك الغمر املش������تهى، حيث يقول: فهنا )أس������ماء( 
للموج؛ ألنه األصل، و)ألقاب( للزبد ألنه س������طح... 
وثمة هياج لغ������وي عارم يوازي هيجان������ات العاطفة 
)أدخل بلس������ماً وأخرج طلس������ماً... وأنا الذي أتسع 
فأمتنع... املدى تفاحة وأنا س������كني(. ولقد توس������ط 
الش������اعر بضميره اللغوي وأناه، بينه وبني ذاته، بني 
أس������مائه وألقابه، موجه وزبده، ليجد وسطه وسط 
دائرة تكب������ر إلى ما ال نهاية وراء األفق، ومنها تكون 
البداي������ة، في حني اختتم الش������اعر نصه احملتش������د 
بتداعيات������ه اللغوي������ة والصوري������ة، وبنائ������ه املقطعي 
املتنامي، املازج بني الس������رد والوصف، واالسترجاع 
واحل������وار الداخلي، مما يؤهله ليغدو أحد النصوص 

املتميزة في قصيدة النثر العربية)78(. 

ويطالعن������ا الناق������د باملوج������ة الثالث������ة، التي أبرز 
ش������عرائها: عبد الناصر مجلي، علي املقري، محمد 
الش������يباني، عادل أبو زينة، عمر بو قاس������م، محمد 
القعود، أحمد الزراع������ي، هدى أبالن، نبيلة الزبير، 
ابتسام املتوكل، ونادية مرعي؛ مطلقاً على نصوصها: 
"نصوص املغام������رة واالنعطاف عقائدياً إلى قصيدة 

النثر، وهجر األشكال املجاورة")79(.

يش������رع الناقد اندماجه التحليل������ي بالنصوص، 
بعب������د الناصر مجلي، غير أن الناقد يضعنا -بدًءا- 
أمام رؤية نقدية ملخصة عن طبيعة نصوص مجلي، 
التي يرى الصكر أنها يتضح فيها ملعان الشعر وسط 



43

ات
اس
در

فوضى ظاهرة وخارجي������ة تقوم على جمع موتيفات 
متناث������رة يرب������ط بينها بخب������رة قاص، وحساس������ية 
س������ينمائية عالية، فكأنه يجمع، مبونتاج متقن، هذه 
القط������ع املتناثرة، ليؤل������ف بينها ويعطيه������ا ترابطها 
السردي والش������عري والداللي معاً، وذلك واضح في 
عمله األخير املوحد: "سيرة القبيلة" الذي يختار منه 
الناقد "من�زلة القات"، ذاهباً -في عمليته القرائية- 
إل������ى أن مجلي يتقن آلية التكرار، وينجح في حتويل 
ح������رف اجلر )في( الذي يتص������در النص، إلى مركز 
توليدي لدالالت وأبنية ثري������ة، انطالقاً من ظرفيته 
إل������ى اختيار املوتيف������ات املعبرة كالش������ظايا املتناثرة 
وبوع������ي وقصدية، تبدأ من س������اعات القات اليومية 

وإيحاءاته وما يتبعه:
في اخلضرة البهية املتقدة في الذاكرة

في األغصان الطوال، وشربة املاء املاحلة
في ضوضاء األصدقاء، وغيبة العقل..

لكن مجلي يريد أن يوس������ع دائرة املشهد ليقص 
في������ه جراح الوطن، ونُذر احلرب، ليصل إلى نفس������ه 

هو:
فيَّ أنا

القادم من توحش املاء
إلى بركة تقتل فيها الضفادع

وتنتحر احليتان.

وإذا كان س������ياق "من�زل������ة القات" يل������زم الرجوع 
إلى منازل الدي������وان األخرى، فإن وحدة هذا النص 
متكامل������ة على مس������توى البني������ة والداللة مع������اً، بل 
لعل������ه يختصر أحزانه وآالمه ف������ي عبارات وتقنيات 
مستحدثة، يغمرني االعتقاد بأن الشاعر سيطورها 
لقصي������دة أكث������ر عمقاً وإيغ������االً في جوانب الس������رد 

وإيقاعاته املمكنة)80(.

وميضي الناقد في قراءته النصية )تبدو موشاة 
بقدر من التبشيرية( الذاهبة: طوالً وعرضاً، سطحاً 
وعمق������اً، مبنى ومعنى، في أجس������اد قصي������دة النثر 

وآفاقها؛ ميضي ليمارس فعله القرائي على س������ائر 
دها، مس������تطيعاً بجهازه النقدي  املوجات الت������ي حدَّ
الفّذ اكتناه جتربة كل واحد من الشعراء، نافذاً إلى 
حقيقتها البنائية والرؤيوية واألنطولوجية، هذا على 
الرغم من أن هذه الوقفات تبدو عجلى، بسبب كثرة 
النصوص والش������عراء من جهة، وحرص الناقد على 
تقدمي مسح قرائي يشمل معظم ُكتَّاب قصيدة النثر 

في اليمن من جهة أخرى.
� � �   

ومن الدراس������ات التي ميكن أن تندرج في فضاء 
الق������راءة النصي������ة لدى األكادمييني ف������ي اجلامعات 
اليمني������ة، تأت������ي دراس������ة الدكت������ور عب������د احلميد 
احلس������امي، املعنونة ب�"احلداثة في الش������عر اليمني 
املعاص������ر: 1970-2000")81(، لتص������ب في نهر هذه 
القراءة، ونعتقد أنها واحدة من الدراس������ات املهمة، 
إن لم نق������ل اخلطيرة في بابها؛ حيث تصدى الناقد 
بجس������ارة واضح������ة ملوضوع إش������كالي ف������ي حياتنا 
الثقافي������ة العربية، أال وهو موض������وع "احلداثة"، من 
خ������الل التركيز عل������ى احلداثة في الش������عر اليمني 
املعاصر، وقد عمد إلى دراستها من خالل الوقوف 
على عّينة اش������تغلت عليه������ا قراءته، جتلت في أربعة 
شعراء، هم: املقالح، والبردوني )من جيل التأسيس( 
وأحمد العواضي، وشوقي شفيق )من جيل االمتداد 
– جيل الش������باب(. وبذلك -كما يرى الباحث- تكون 
الدراس������ة قد حاولت استيعاب حركة حداثة الشعر 
اليمن������ي املعاصر في هذه احلقب������ة، من خالل هذه 
العينة، وقد جمعت الدراس������ة بني الش������عر العمودي 
واألش������كال الش������عرية األخرى، انطالق������اً من إميان 
الناقد احلس������امي ب������أن احلداثة ال تكم������ن في بنية 
الشكل املعماري للقصيدة بقدر ما تكمن في طبيعة 

الرؤية والتغير في أبنية الوعي)82(.

ومما يحم������د للناقد، متحور دراس������ته في إطار 
النص الش������عري، بهدف إبراز الب������ؤر اخلالقة التي 
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تش������كل مالمح احلداثة، حيث عمد إلى نبش النص 
الشعري وفحصه، والبحث في أعماقه وتأمله، بغية 
اس������تنباط القيم احلداثية من الداخل الش������عري، ال 
من الس������ياق اخلارجي)83(. وهنا يظهر لنا اعتماد 
الناقد في ممارسته القرائية على التحليل النصي. 

نس������تطيع الق������ول ب������أن الناق������د قد اس������تهدف 
إب������راز موق������ع احلداث������ة الش������عرية ف������ي اليمن، في 
إط������ار خارطة األدب العربي احلداث������ي، عامداً إلى 
بي������ان هذه احلداث������ة من خالل الكش������ف عن آليات 
 القصي������دة احلداثي������ة ومس������توياتها املختلفة، ليقف 
-كم������ا يعكس ذلك الفص������ل األول-على: الس������ؤال، 
التجري������ب، اللغة بأنواعه������ا )الصوفي������ة، واليومية، 
واألجنبية(، االش������تقاق، العدول النحوي والصرفي، 
طرائق التعبير بأنواعها )املفارقة والغموض والصور 

الغرائبية(، والتكرار بأنواعه ووظائفه.

وميض������ي الناقد ليتوقف -ف������ي الفصل الثاني- 
عند تقني������ات القصيدة احلداثية: القناع، الس������رد، 
التش������كيل البصري ممثاًل بالسواد والبياض، النص 
املتعدد، واألرق������ام وعالمات الترقي������م، لينتهي بعد 
ذلك إلى تقنية الرمز، فيقف على الرمز األسطوري 

والتاريخي والشعبي.

وبالنظ������ر إلى املجال الس������ابق، الذي حترك فيه 
الفع������ل القرائ������ي للناقد، يتأكد لنا املس������لك النصي 
لصاحبه. وآية ذلك هذا السيل من اخلصائص التي 

حرص الناقد على استكش������افها واس������تنطاقها في 
الشعر احلداثي في اليمن.

� � �   

وتأتي دراس������ة الدكتور س������عيد اجلري������ري: "أثر 
الّس������ّياب في الشعر العربي احلديث")84( لتعزز مدى 
حضور القراءة النصية منهجاً في الدرس والتحليل، 

لدى الوسط األكادميي في اجلامعات اليمنية. 

الواقع أن الناقد قد سعى جاهداً إلى استكشاف 
أثر السياب النصي في الشعر العربي احلديث، من 
خالل اإلفادة من الدراسات التناصية، من حيث إن 
دراسة األثر أدخل في هذا احلقل، إذ تفترض دراسة 
األث������ر أن يكون بني النص املؤث������ر وبني النص املتأثر 
ب������ه عالقة م������ا؛ جزئية أو كلية، إيجابية أو س������لبية، 
من حيث إن التناص تعالق؛ أي: الدخول في عالقة 
نصوص مع نص حدث بكيفي������ات مختلفة. على أن 
هذه الدراس������ة ال تلتزم بآليات التناص السائدة في 

النقد املنهجي الصارم)85(.

وف������ي احلق، لق������د حاول الناق������د اجلريري تتبع 
األثر الس������يابي ورصده -في ضوء التعالق النصي- 
من خالل ثالثة مس������تويات جتلّى فيه������ا هذا األثر، 

وهي: 

-1 املس������توى اإليقاعي، سواء في األوزان أم في 
القوافي أم في املظاهر اإليقاعية التجريبية. 

-2 املس������توى التعبي������ري، متجلي������اً ف������ي أدوات 
التعبير، كالعنوان، ولعبة الصوت والصدى، وتوظيف 

األسطورة والرمز والقناع.

-3 املستوى البنائي للقصيدة، متجلياً في البناء 
الدائري واحللزوني والقصصي واألسطوري.

رابعاً: القراءة التاأويلية:
ميكن القول ب������أن الق������راءة التأويلية ضرب من 

يقترب الناقد الحميري وفق 
هذه الرؤية، من تأويلية 

الناقد العربي الكبير الراحل 
إدوارد سعيد
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"الق������راءات احل������رة التي ال تس������تند إال إل������ى ثنائية 
املكت������وب واملكب������وت، انصرافاً عن قص������د املؤلف، 
وإس������قاطاً لتفسير املؤول نفس������ه، حتى يتجسد في 
التحليل النصي للقصيدة ما دعا إليه التأويليون من 

افتراض حوار بني القصيدة وقارئها")86(.

يعدُّ الدكتور عبد الواس������ع احلمي������ري أول ناقد 
أكادميي مين������ي -على حد علمنا- يص������ّرح باتخاذه 
التأويل والتفس������ير منهج������اً في الق������راءة والتحليل، 
وذلك في رس������الته للدكت������وراه املوس������ومة ب�"الذات 
الش������اعرة في شعر احلداثة العربية")87(. وغايته من 
وراء هذا املنهج هي البحث عن هذه الذات والكشف 
عن هويتها، منطلقاً من ثالثة أس������ئلة رئيسية تتعلق 

بهذه الذات الشاعرة، هي: 

-1 ماذا تقول هذه الذات في التجربة، متضمناً: 
كيف تقول؟

-2 مل������اذا تقول ه������ذه الذات ف������ي التجربة هذا 
)العالم( الذي تقول دون غيره مما لم تقل، متضمناً 
سؤال الوظيفة التي يحققها القول، وسؤال اخللفية 
األيديولوجي������ة والتاريخية أو الواقعي������ة التي ينبثق 

عنها أو يجسدها القول؟

-3 كيف تقول الذات العالم الذي تقول، متضمناً: 
ما الزاوية التي تنظر منها الذات إلى العالم؟ وكيف 

تنظر الذات من تلك الزاوية إلى العالم)88(؟

واحلقيقة أن الناقد قد استطاع -في ضوء هذا 
املنهج- مح������اورة النصوص ألبرز ش������عراء احلداثة 
العرب املعاصري������ن الذين اتخذهم عين������ة لقراءته، 
كاشفاً عن صلة الذات باخلارج واملوضوع والوجود، 
واألشكال التي تتخذها القصيدة لعكس هذه الصلة 
وجتسيدها، من درامية وغنائية وتأملية، مع تطبيق 
ذل������ك على نص������وص محلل������ة -كما يق������ول الدكتور 
الصكر- بصبر، وعمق يس������توعب آليات التعبير في 
ش������عر احلداثة، كالرمز والقناع واألسطورة. غير أن 

الناقد الصكر يعتقد أن وصول احلميري إلى نظرية 
اخلطاب������ات عبر مفاهيم الش������عرية وآلياتها يتطلب 
منه ترتيب جهازه النظري بدقة، وتش������ذيب خطابه 
من الزوائد التعبيرية واالسترسال والتفريعات التي 
ق������د تضبب النص وس������ط غابة معرفية ش������ائكة... 
وتوق������ع اخلطاب ف������ي التفريع املفاهيم������ي والتكثير 
االصطالحي واالرتهان باملوضوع، دون اخلروج إلى 
دالالته املعرفية ومكانه في الش������عرية املتحولة على 

الدوام)89(.

وإذا م������ا توقفنا على اجل������زء األول من قراءته: 
"املقالح أسئلة الكتابة - أسئلة احلداثة")90( املتمحورة 
حول دي������وان "أبجدية ال������روح" للمقال������ح، أدركنا أن 
الناق������د يتحرك، بل يس������بح -بالفع������ل وبالقوة على 
ح������د تعبير املناطقة- في فضاء التأويل بوصفه أداة 
نقدية، التأويل مبا هو -في األيديولوجيا احلديثة- 
رح، بص������ورة أو بأخرى، ه������ذا االنصياع  فك������رة "تطَّ
إلى اش������تراطات املنهج، منحازة إلى ف������رادة الرؤية 
وتلقائيتها الت������ي حتررها من مركزي������ة الرؤية التي 
متليها عليها س������لطٌة مرجعيٌة ما، حتدد اشتراطات 
الفهم. إنها الي������وم تقترن مبفردة "فن" التي فيها ما 

فيها من التوسع في أفعال الفهم")91(.

عل������ى أن من احلق الق������ول: إن الناقد احلميري 
يبدو في ممارسته التأويلية منضبطاً، على معنى أنه 
ال مينح التأويل س������لطة مطلقة في استنطاق النص، 
ذلك أن النص نفسه يأبى على التأويل ممارسة هذه 
احلرية املطلق������ة واملفتوحة. ومرد ذل������ك أن دنيوية 
النصوص حتدُّ م������ن هذه احلرية، وجتع������ل القراءة 
منضبط������ة على إيق������اع النص، جتري ف������ي حدوده، 
محكومة بعالماته، مما يجعلها حتدُّ من فعل العنف 

الذي ميارسه التأويل على اخلطاب)92(.

وهن������ا نعتقد أن الناقد احلمي������ري يقترب، وفق 
ه������ذه الرؤية، م������ن تأويلي������ة الناقد العرب������ي الكبير 
الراح������ل إدوارد س������عيد، ال������ذي يتخذ م������ن التأويل 
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الظاهري، ممثاًل في مدرس������ة قرطب������ة، منوذجاً ملا 
ينبغ������ي أن يك������ون عليه الفعل التأويل������ي في التزامه 

بالنص، ووصل النص بزمانه ومكانه وظروفه)93(.

ومهما يكن من ش������يء، فإن بوس������عنا أن نتوسل 
ب�"ق������راءة الق������راءة" = "نقد النق������د"، كيما ندلل على 
تأويلي������ة الق������راءة احلميرية. ولع������ّل أول دالئل هذه 
التأويلية، هذه األس������ئلة التي يثيرها الناقد -بدَءًا- 
بغية اإلجابة على أسئلة الكتابة املقاحلية من خالل 

منت ديوان "أبجدية الروح": 
-1 مل������ن يكتب املقالح في قصائد هذه املجموعة 

املوسومة ب�"أبجدية الروح"؟
-2 ماذا يكتب املقالح؟

-3 كيف يكتب املقالح ما يكتب؟
-4 مل������اذا يكت������ب م������ا يكت������ب بالطريق������ة الت������ي 

يكتب)94(؟

فاألسئلة -على هذا النحو وبهذه الكيفية- تشي، 
فيما نتصور، مبعطى من معطيات التأويل.

ات: إن التأويل، بوصفه أداة  يقول س������رحان جفَّ
نقدي������ة، ال يثير اس������تفهامات حول مكام������ن القيمة 
الت������ي ميكن ال������ذات أن تضع يده������ا عليها في نص 
من النصوص، فحس������ب، إمنا تتجاوز ذلك إلى إثارة 

أسئلة حول مصادر القيمة)95(.

وإذا م������ا ولينا وجوهنا ش������طر القراءة احلميرية 

لنقتطف ش������يئاً من أزاهير حتليالتها، ازددنا يقيناً 
مبس������لكيتها التأويلي������ة من جهة، واش������تراطات هذه 
التأويلي������ة وأقانيمه������ا وحدودها وآفاقه������ا من جهة 

ثانية.

فها هو الناقد ميضي بعد طرح أس������ئلة الكتابة 
السابقة، ليقول: "على أنه ميكننا أن جند نواة اإلجابة 
على أس������ئلة الكتابة هذه في فاحتة هذه املجموعة، 
وبخاص������ة في املقطع األول من ه������ذه الفاحتة، وهو 

املقطع الذي يقول فيه املقالح:
األرض الروح أكتب ماء أشعاري

ولله الذي بسمائه وجالله 
يحتل وجداني وأفكاري

ولألطفال،
للمرضى،

لكل مسافر في شارع اإلميان
متهم بإنكار السماء

وفي رحاب الله حتتفل السماء به
لكل مسافر في شارع اإلميان 

تشرق في مرايا قلبه
أسرار من سّواه من ماء وفخار

لهم أتعمد النجوى
وأرسم ظل أحزاني وأوزاري

أنا املنفي بني خرائب األرواح
داخل حفرة للوقت

 خارج وردة للعشق
أخشى الله -حني يقول لي: أخطأت-

ال أخشى من النار.

على أن من يتأمل ه������ذا املقطع يجد أنه يتألف 
من ثالث جمل شعرية:

-1 اجلمل������ة األول������ى، وتتمثل في ق������ول املقالح: 
"ألرض ال������روح أكت������ب ماء أش������عاري. وتتضمن هذه 

هذه األرض التي ما فتئ 
المقالح يكتب لها ماء 

أشعاره، إنما تعد أرض 
النبّوة والشعر، أرض الرؤيا 
والكشف، أكانت شعرية أم 

عرفانية
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اجلمل������ة نواة اإلجاب������ة على س������ؤالي الكتابة: األول 
والثان������ي: ملن يكتب املقالح؟ وم������اذا يكتب؟! فهو من 
جه������ة: يكتب ألرض لروح، وهو من جهة ثانية: يكتب 

ألرض الروح ماء أشعاره.

-2 أما اجلملة الثانية فتبدأ بقول الشاعر: ولله 
الذي بس������مائه... وتنتهي بقوله: وأرسم ظل أحزاني 
وأوزاري. وتتضم������ن هذه اجلمل������ة نواة اإلجابة على 
س������ؤال الكتابة الثالث: كيف يكت������ب املقالح؟ باعتبار 
أن ه������ذه اجلمل������ة تضمنت الداللة عل������ى أن فاعلية 
الكتابة عند املقالح عبارة عن فاعلية مركبة، بحكم 
أنها تنطوي -كما سنرى الحقاً- على عملية مناجاة 

ورسم.

-3 اجلمل������ة الثالثة، وتبدأ بقول������ه: أنا املنفي... 
وتنتهي بنهاية املقطع. وف������ي هذه اجلملة جند نواة 
اإلجابة على سؤال الكتابة الرابع: ملاذا يكتب املقالح 
م������ا يكتب بالطريقة التي يكتب؟ باعتبار أن اجلملة، 
ق������د تضمنت اإليح������اء بأنه بالكتاب������ة ألرض الروح، 
وبالكتاب������ة ألرض الروح على النح������و اخلاص الذي 
أوحت به اجلملة الثانية، يس������تطيع املقالح مواجهة 
وضعه على أرض اجلس������د في عالم النفي، فالكتابة 
ألرض ال������روح متثل وس������يلته املمكن������ة الوحيدة في 

مواجهة وضعه على أرض الواقع. 

وفيما يتعلق باإلجابة على س������ؤال الكتابة األول، 
ميكن القول إن املقالح لم يعد يكتب، في قصائد هذه 
املجموعة، آلخر معلوم، ه������م من كان يكتب لهم في 
الس������ابق، ويتمثل ذلك في أفراد اجلماعة اإلنسانية 
الت������ي ينتمي إليها املقالح، ويعبر عن وعيها، بل غدا 
يكتب آلخر مجهول، هو من أطلق عليه "أرض الروح" 
وأرض الروح حصراً. على أن ش������أن الكتابة ألرض 
ال������روح أنها تتضم������ن حتماً الكتاب������ة لكائنات الروح 
الت������ي رمز لها املقالح ب�: الله، األطفال، املرضى، كل 

مسافر في شارع اإلميان")96(...

وال يني الناقد يواصل حف������ره القرائي التأويلي 
في طبقات الن������ص ومرجعياته، متس������ائاًل ومحلاًل 
ومعل������اًل، ذاهباً ط������والً وعرضاً، هامش������اً ومتناً؛ في 
س������بيل الكشف عن حقيقة وهوية أرض الروح، التي 
ق������د حّددت هويته������ا أيضاً -فيما يق������رأ- إضافات 
أخرى وردت في س������ياق الترمي������ز ذاته، أو في إطار 
قصائد هذه املجموعة: أرض الشعر، أرض الشرق، 
أرض األندلس، أرض الله املفروشة بالنور والفيروز، 
وأرض السؤال. فإضافة األرض إلى كل هذه األشياء 
الرمزية يدل -حس������ب الناقد- داللة قاطعة على أن 
املقال������ح قد غدا ينظر إلى هذه األرض التي ما فتئ 
يكتب لها أو م������ن أجلها قصائد هذه املجموعة، من 
أكث������ر من زاوية، ويفتحها عل������ى أكثر من داللة. فهو 
ينظر لها على أنها أوالً: أرض الشعر، وأرض الشعر 
لغت������ه، إمكانات������ه اخلاصة التي به������ا يتحقق الوجود 

املشترك لكل من الشاعر وشعره.

عل������ى أن املقالح ق������د نظر إلى "أرض الش������عر" 
ه������ذه على أنها: ثانياً: أرض الش������رق؛ أي: على أنها 
أرض منس������وبة إلى الش������رق، واملراد بالش������رق هنا 
مكان الش������روق، مبعنى انبثاق أو والدة النور اإللهي 
والطبيعي، نور الش������مس، الفج������ر أو الصباح، ونور 
القمر، ون������ور الهداي������ة والوحي، الن������ور الذي يبدد 
ظلمات )الداخل( الروح والقلب والعقل، والنور الذي 
يبدد ظلمات )اخلارج( الكون، الفضاء، األرض، نور 
البصر ونور البصيرة، ن������ور الرؤية ونور الرؤيا، نور 
الكشف أو املعرفة الروحية أو القلبية الداخلية ونور 
املعرفية احلسية أو املادية اخلارجية. وهذا ما يجعل 
من ه������ذه األرض، في منظور الش������اعر على األقل، 
مكاناً لإلش������راق الروحي الداخلي، وللشروق املادي 
اخلارجي، فهي أرض روحي������ة، أو روحانية، ولذلك 
فهي مبثاب������ة املكان الطبيعي لوالدة الكائن الروحي، 
أو الروحان������ي، أي اخلالص م������ن أدران املادة، بحكم 
أنها منبع احلب وصفاء الس������ريرة. على أن ما يؤكد 
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هذا، من جهة ثانية، أن كل ش������يء في هذه األرض، 
س������ماوي، أو مشدود باجتاه الس������ماء، حتى السماء 
التي تعل������و هذه األرض والنجوم الت������ي فيها، واللغة 
التي تتكلم فيها، تعد األخرى -في منظور الشاعر- 
ش������رقية، إنها "شرقية املاء والضوء"، شرقية احلزن 
والكلمات. وعلى نحو ما يوح������ي بذلك قول املقالح 

مخاطباً الشاعر جوته األملاني:
كلهم يا صديقي أتوا من هنا

السماء التي احتفلت بانتصاراتهم
والدماء التي أّرخت جلراحاتهم

والنجوم التي شهدت حزنهم
هي شرقية املاء والضوء
شرقية احلزن والكلمات

ولكنها الفضة... الالزورد، لكل اجلهات.

وه������ذا يعني أن هذه األرض التي ما فتئ املقالح 
يكتب لها ماء أشعاره، إمنا تعد أرض النبّوة والشعر، 
أرض الرؤيا والكش������ف، أكانت ش������عرية أم عرفانية 
إنها أرض الرؤيا الشعرية املفتوحة على عالم الغيب 
والش������هادة، عل������ى العالم املرئي والعال������م الالمرئي، 
املجه������ول واملعل������وم، احمل������ّدد ال������ذي ميك������ن رؤيته 
والالمح������ّدد الذي ال ميكن رؤيت������ه؛ أو أنها -بتعبير 
آخر، أكثر دقة- أرض الرؤي������ا املفتوحة على العالم 
في كليته وانفتاحه، بدليل أنها بجهات ال حصر لها. 
وأنها تفتح للقلب والروح نوافذ على العالم ال حصر 
لها، يقول املقالح في سياق مخاطبته جلوته أيضاً:

ما الذي كان يحدث لو أقفل الشرق

شباكه،
واستعار من األرض أذكاره وأناشيده؟

هذه األرض هل ستكون لها كل هذي اجلهات
وهذي النوافذ للقلب

 والروح؟
هل ستعاني احلجارة والناس

من غبطة الوقت
من رعشة االكتشاف؟

على أن من ش������أن أرض املقال������ح هذه التي رمز 
لها ب�"أرض الش������رق" أنها متث������ل، إضافة إلى كل ما 
ذكرنا، أرض النبوات، ومهبط الرساالت السماوية، 
ومهد احلضارات الروحية، ومركز االتصال املباشر 
بالعالم العلوي أو السماوي، ومن ثم فهي متثل منبع 
احل������ب وصفاء الس������ريرة، حلم االتص������ال باملتعالي 
اإللهي، حيث عينَْي الشاعر املتحوِّل إلى هذه األرض 
"مشدودتان إلى سدرة املنتهى"؛ وهذا ما يجعل هذه 
األرض اإللهية أو الس������ماوية تبدو، في وعي املقالح، 
مغم������ورة بأصوات أع������الم الوجد الصوف������ي، أمثال 
احلالج وغيالن الدمشقي وسفيان الصنعاني، هذه 
األصوات التي متلؤها سالماً وأماناً وصالة؛ ولذلك 
فه������ذه األرض تأتي، في وع������ي املقالح، مقابل أرض 
الغ������رب، التي هي، في وعي املقالح ذاته، نقيض كل 
تل������ك الدالالت، فهي، متثل مكان غروب احلضارات 
الروحية، ومكان غروب اإلشراق الروحي، والصفاء 
النفس������ي، ومن ثم فهي مكان موت اإلنسان الروحي 
أو الروحاني، ووالدة اإلنس������ان املادي الذي يعلي من 
قيم امل������ادة، ويحتكم ملنطقها، وهو بعينه ما أدى إلى 
سيادة منطق التقاتل والتصارع والتباغض على هذه 

األرض)97(...

وبإعم������ال البصر والبصي������رة، في النص اآلنف، 
اًل واس������تنطاقاً، ميكننا االنته������اء إلى أن التأويل  تأمُّ
ميث������ل -بالفع������ل- حلمة ق������راءة الناق������د احلميري 
وس������داها، وإن هذا أمر ليعكسه ويؤكده -باإلضافة 

من السمات التي تنماز بها 
القراءة االنطباعية التأثرية 

أيضًا -فوق ما سبق- اصطناع 
تيار من كتَّابها لعناوين بّراقة 

جاذبة
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إل������ى ما ذكرنا قباًل- أكثر من دليل، ويكفي فقط أن 
نشير إلى: 

-1 حرص القراءة على مالحقة الداللة والكشف 
عنه������ا بكل ما أوت������ي صاحبها من وس������ائل التحليل 
والتفس������ير والتأويل. ولوجه احلق واإلنصاف، فلقد 
استطاعت هذه القراءة أن تضعنا -بالفعل وبالقوة- 
وجه������اً لوجه، أم������ام ناقد فّذ فريد، ناقد اس������تطاع، 
ومبهارة عالي������ة، ترويض جواد التأويل، وإس������الس 
قي������اده على نحو مدهش أّخاذ، ما كان للناقد بلوغه 
لوال استناده الواضح إلى ثقافة ذاتية واسعة وعميقة، 

تدعمها النظرة الثاقبة واألفق املفتوح بامتياز.

-2 هيمن������ة الروح الصوفية وأنفاس������ها على لغة 
الناقد، ورمب������ا يكون هذا قد تأتى: إما من الطبيعة 
الصوفية للنص املقروء )أبجدي������ة الروح(، وإما من 
طبيعة القراءة التأويلية نفس������ها؛ كيف ال، والتأويل 
نشأ في كنف التفس������يرات الدينية للكتب السماوية 
املقدسة، إلى حد شجع املؤولني على افتراض حس 

ديني )صوفي خاصة( في النصوص احملللة)98(؟
� � �   

ولعّل أق������رب األكادمييني إلى ج������وِّ هذه القراءة 
)أعني القراءة التأويلية( هو الدكتور محمد النهاري، 
كما تكشف عن ذلك قراءته لديوان املقالح "أبجدية 
الروح"، واملوس������ومة ب�"عبد العزيز املقالح الش������اعر 

املعاصر")99(. فالناقد -في أنوار ما تنم عنه أنساقه 
القرائي������ة- يتوس������ل بالتأويل الذاه������ب هنا وهناك، 
وآية ذل������ك الواضحة نزوعه الدائ������م، وعلى امتداد 
متنه القرائي، إلى التفس������يرات الدينية والصوفية، 
التي يبدو أنه متش������بع، وعلى نحو عميق، مباهياتها 
وأقانيمها وأبعادها ودالالته������ا. بيد أن هذه القراءة 
التأويلية تبدو قراءة حرة تس������بح في فضاء التأويل 
دون جلام يلجمها، حتى لتكاد تشكل فوضى تأويلية 
خالقة -إذا صح التعبير- فصاحبها يتوس������ل، وبال 
حدود، بكل ما في ذاكرته ووعيه من الثقافة الدينية 
عموماً، والصوفية منها خصوصاً، يتوسل على نحو 
بدت فيه قراءته أقرب إلى البوح الصوفي -إذا جاز 
القول- منها إلى الق������راءة امللتزمة بأهداب التأويل 

واشتراطاته. 

كم������ا تأتي الناق������دة العراقية الدكت������ورة وجدان 
الصايغ لتتحرك أيضاً ف������ي الفضاء ذاته. وإن هذا 
ملم������ا تنم عن������ه قراءته������ا املختلفة املاثلة ف������ي كتبها 
الكثي������رة، التي منها، على س������بيل املثال ال احلصر: 
"العرش والهدهد - مقاربات تأويلية لبالغة الصورة 
في اخلطاب الشعري اليمني املعاصر")100(، و"األنثى 
ومرايا الن������ص - مقاربة تأويلي������ة لبالغة اخلطاب 
النس������وي املعاصر")101(، و"نقوش أنثوية - مقاربات 
تأويلية لبالغة الصورة في اخلطاب األنثوي اليمني: 

الشعري/ السردي")102(، و"مباهج النص")103(.
� � �   

واآلن م������ا علينا إال أن نتوجه إل������ى معاينة حال 
قراءة اخلطاب الش������عري في اليمن عند املس������توى 

الثاني؛ أقصد املستوى الصحافي.

ثانياً: النقد ال�سحايف/ القراءة 
ال�سحافية:

نس������تطيع القول، في ضوء نظرة فاحصة ناخلة 

ال شك أن النقد الصحافي في 
اليمن -على ما فيه من عالت- 

يؤّدي دورًا ال يمكن إنكاره، 
على الرغم من أن هذا النقد 

-مع األسف- ال يالقي حقه من 
العناية
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للقراءة النقدية الصحافية املتمحورة حول اخلطاب 
الشعري، نستطيع القول مطمئنني: إن هذه القراءة 

ال تخرج عن القراءتني التاليتني:
-1 التأثرية االنطباعية. 

-2 املنهجية.

ولنبدأ باألولى، أي: القراءة التأثرية االنطباعية، 
التي متّثل -في واقع احل������ال- الطرف املهيمن، إذا 
صح القول، على مس������احة النقد الصحافي للشعر، 
الذي يطالعنا من بطون الصحف واملجالت املنتشرة 
في طول البالد وعرضها، من مثل: صحيفة "الثورة"، 
وملحقه������ا الثقاف������ي، وصحيفة "الثقافي������ة"، ومجلة 
"احلكمة"، و"الثقافة"، و"غيم������ان"، وغيرها، ناهيك 

بالصحف واملجالت األهلية واحلزبية.

واحل������ق أن وقوفن������ا الطويل على ه������ذه القراءة 
التأثرية االنطباعية للخطاب الش������عري في اليمن، 
بهدف استكش������اف طبيعتها، ق������د مكننا من االنتهاء 

إلى متظهرها في أربعة مظاهر: 

األول: مظهر االحتطاب الليلي، أي: القائم على 
العش������وائية والتخبط والتفلّت وعدم االتساق. وهذا 
املظهر هو األكثر حضوراً وسطوعاً في خارطة النقد 
الصحافي ف������ي اليمن. وأجدني في حلٍّ من التمثيل 

له، لكثرة ممارسيه وكتابه والدائرين في فلكه.

الثاني: مظه������ر محاولة التمنه������ج، أي: محاولة 
امتطاء ه������ذا املنهج أو ذاك أثن������اء العملية القرائية 
والتحليلي������ة، س������واء باالّدعاء -ب������دًءا- أم مبحاولة 
التظاهر باملمارسة، من خالل تقنية من تقنيات هذا 
املنه������ج أو ذاك من املناه������ج احلديثة. ولعل أبرز من 
ميثل هذا املظهر أو املسلك، الناقد هشام شمسان. 
وإن وقفة س������ريعة على ش������يء مما تضمنته قراءته 
املوس������ومة ب�"ق������راءة اس������تنطاق ملقامات الدهش������ة، 
للش������اعر أحم������د العواضي"، جتلو لن������ا حقيقة هذا 
املظهر، فالناقد رغم ادعائه العريض امتالك منهج 

نقدي، رافضاً االنطباعية والتأثرية، نراه يبدأ قراءته 
للعواضي واقعاً في احلفرة نفس������ها، التي حذر منها 
ورفضها؛ أعن������ي حفرة االنطباعي������ة والتأثرية. وال 
أدل من هذه اللغة اإلنشائية ذات الزخم االنفعالي، 
التي اس������تهّل بها قراءته، ليباعد بهذا املس������لك بينه 
وب������ني املنهجية؛ كيف ال، وقد رأيناه يرفع الش������اعر 
العواض������ي إلى من�زل������ة الفرس������ان؟ والعواضي في 
تصورنا يس������تحق هذه املرتبة، لكن أن يعمد الناقد، 
في املقابل، إلى احلط من س������واه، متوساًل باألحكام 
القيمية واالنطباعية والتعميمية، واأللفاظ النابية، 
فهذا مما ال ينبغي، من نحو قوله: "وأمامنا اآلن، ها 
ه������و أحمد العواضي، أحد الفرس������ان الذين يكتبون 
القصي������دة في زمن احترفت القصي������دة فيه البغاء، 
أو ه������ي صارت خنثى... نح������ن أمام نص يتحرر من 
اس������تفالية الن������ص احلديث، الذي يرس������ف في ظله 

معظم شعرائنا")104(.

الثالث: مظهر الومضة اخلاطفة، وهو ما يتجلى 
في التعريف أو التقدمي لهذا الش������اعر أو ذاك، ومن 
أبرز جتلياته: املس اخلفيف للنصوص.... وأبرز ما 
يجسد ذلك كتابات الناقد والشاعر أحمد السالمي، 
الت������ي جمعها ف������ي كتيب صغي������ر عنوان������ه "الكتابة 
اجلديدة- هوامش على املشهد اإلبداعي التسعيني 
ف������ي اليمن". وبتأمل العن������وان اجلانبي "هوامش..." 
نتبني أمري������ن: األول: صحة ما ذهبنا إليه، والثاني: 
وعي الناقد الواضح بكون خطابه النقدي يدخل في 

الهوامش ال املتون.

اإلبداع، بأشكاله المختلفة، 
بخير، وكذلك النقد األدبي 
بمدارسه المختلفة، وإنهما 
ليعيشان حالة من االنتعاش 
غير المسبوق
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الرابع: مظه������ر القراءة الثقافي������ة احلرة، وأبرز 
من ميثله -فيما نحس������ب- الناقد هش������ام علي، كما 
يجلوها بصورة س������اطعة كتابه املوس������وم ب�"مجازات 
الق������راءة")105(. ولإلنص������اف ف������إن هذه الق������راءة -
الثقافية- تتس������م باألصالة والعمق. ولعل من املفيد 
اإلش������ارة -هنا- إلى أن هذا الناقد قد أسمى هذه 
القراءة التي اقترحناها تسمية مثيرة، هي: "القراءة 
البيض������اء"، أي: الق������راءة اخلالية م������ن أي منهجية 
مس������بقة، فهي ق������راءة تتابع كلم������ات النص ويختلط 
بياضها ببياض الصفحات التي أنش������ئ فيها، فتنتج 

بذلك نصاً آخر)106(.   

ومن السمات التي تنماز بها القراءة االنطباعية 
التأثري������ة أيضاً -فوق ما س������بق- اصطناع تيار من 
كتَّابها لعناوين بّراقة جاذبة، من نحو: "بنية التوازي 
في ش������عر البردوني"، "املشاكلة واالختالف في شعر 
احلداثة"، "التناص اخلالق في شعر لطفي أمان"... 

إلخ.
� � �   

وأما القراءة املنهجية، الت������ي تطالعنا من بطون 
الصح������ف واملجالت في اليمن، م������ن نحو: صحيفة 
"الثورة" أو ملحقها الثقاف������ي، أو "الثقافية"، التابعة 
لصحيف������ة "اجلمهورية"، أو املج������الت، ك�"احلكمة"، 
أو "غيم������ان"، فهي التي ينتجها أس������اتذة اجلامعات 
أو طالبهم في الدراس������ات العلي������ا، وفي احلق أنها 
ق������راءات تتس������م باملنهجي������ة واملوضوعي������ة والعلمية 
والدق������ة، وال حاجة لنا بالوق������وف عليها، اكتفاًء مبا 
رصدناه في إطار حديثنا عن القراءة األكادميية في 

اجلزء األول من الدراسة.

وأياً ما كان األمر، فال مرية وال ش������ك أن النقد 
الصحافي في اليمن -على ما فيه من عالت- يؤّدي 
دوراً ال ميك������ن إنكاره، على الرغم من أن هذا النقد 
-مع األسف- ال يالقي حقه من العناية، مع أنه مهم 
جداً، ويكفي هذا النقد فخراً، تعريفه باملبدعني من 

الناش������ئة ووقوفه على نتاجاتهم األدبية، في الوقت 
الذي أهملها النقد األكادميي.

وبعد، فأياً م������ا كان األمر، فإن النقد الصحافي 
يظل ضرورياً حلياتن������ا األدبية والثقافية، وينبغي -
ل هذا  كما يقول الدكتور محمود الربيعي- أن يش������كِّ
النقد مع نوع آخر مناس������ب من النق������د األكادميي، 

صورة النقد العربي - بعمومه- في املستقبل)107(.

وأخي������راً: لنا أن نقول مع الدكت������ور أحمد كمال 
زك������ي: "صحيح أن املرَء ليش������عر عند ق������راءة معظم 
النق������ود املنش������ورة هنا وهناك ف������ي الصحف بغياب 
ة قد ينس������اه مرة  املنهجّية، وبأن ما يقوله الناقد مرَّ
أخرى أو مرات عدة، ورمبا صدر عما ينقضه أو ما 
������ن؛ لكننا في نهاية األمر  يش������وه صورته كناقد متمكِّ
جند حصيلة ضخمة من الذكاء والتوصيف النصّي، 
ِل النقدي، كما جند أطرَف الطرق التي ميكن  والتعقُّ
أن تنف������ذ خاللها احلي������اة إل������ى األدب. ومن ناحية 
أخرى ينبغي أن نس������لِّم بأن النقد املنهجي كثيراً ما 
يفسد هذه احليوية التي تلقاها في النقد اإلعالمي 
)الصحافي( بشتى صوره وأساليبه، ألنه يتحرك في 
جمود ويفتقد -بدعوى العلمي������ة وباصطناع مبادئ 
حاّدة ومس������بقة- كثيراً من بهج������ة احلرية وتلقائية 

االنطالق، وتشاكل اجلماليات")108(.

املالحظات والنتائج
بوس������عنا اآلن -في أنوار م������ا تقدم- إجمال أهم 
املالحظات والنتائ������ج اجلوهرية الت������ي انتهى إليها 
الباحث في ممارس������ته القرائية، بهدف الكشف عن 
واقع اخلطاب النقدي للش������عر في اليمن من خالل 
مس������توييه: األكادميي والصحافي، وذلك على النحو 

التالي:

> ميكن الق������ول إن النقد العرب������ي بعامة، ونقد 
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الش������عر بخاصة، بالقياس إلى واقعه وجتربته التي 
يحياه������ا في اليمن اليوم، والتي مت فحصها في هذا 
البحث، ال يعيش أزمة أو واقعاً محبطاً، بحس������ب ما 
هو شائع لدى كثير من النقاد واألدباء واملفكرين، بل 
إن هذا النق������د، وبالنظر إلى احلالة اليمنية، ليتمّتع 
بقدر واضح من االزدهار واحليوية، إن كّمياً أو كيفياً 
على الس������واء. يقول الدكتور عبد العزيز املقالح: إن 
اإلب������داع، بأش������كاله املختلفة، بخي������ر، وكذلك النقد 
األدبي مبدارسه املختلفة، وإنهما ليعيشان حالة من 
االنتعاش غير املس������بوق)109(. عل������ى أننا نحترز ههنا 
فنق������ول: إن هذا النقد -مع ذلك- مازال في مرحلة 
ل، ووضع القدم في االجتاه الصحيح، وال نقول  التشكُّ
مرحلة النُّضج، ذلك أنه م������ا ينفك يحتكم إلى رؤية 
غي������ر واضحة متاماً، أو لنق������ل -بعب�ارة أدق- إنه لم 
ميتلك بعد فلسفًة متكاملة العناصر والرؤى، فلسفًة 
متكنه من السير على هدى وبصيرة، إلى آفاق أرحب، 
وفضاءات أوسع، يحقق عبرها طموحاته وأهدافه، 
التي من أسطعها خدمة األدب العربي والنهوض به، 
هذا من جهة، وخدمة النقد لنفس������ه كيما يكون في 

مصاف النقد العاملي من جهة أخرى.

> تتميز القراءات األكادميية للخطاب الشعري 
في اليمن بالتنوع والثراء والش������مولية، حيث غطت 
ف������ي تناوالتها الش������عر اجلديد والق������دمي، وإن كان 
ح������ظ األول هو الغالب، فضاًل عن متيزها باالنفتاح 
واملرون������ة، مبعن������ى أن أصحابها ال يتقي������دون كثيراً 
بالطبيعة األكادميية واشتراطاتها الصارمة، الشيء 
ال������ذي جتلَّى ف������ي ارتياده������م لآلف������اق والفضاءات 
املنهجي������ة املختلفة، م������ن خالل إفادته������م الواضحة 
من فتوح������ات املناهج النقدية احلديثة وكش������وفاتها 
الباهرة، س������واء على مستوى املصطلحات واملفاهيم 
أم اآللي������ات، ناهيك بإفادتهم -أيض������اً- من التراث 
ومعطيات������ه، من خالل قراءة ناقدة واعية تتأس������س 
على التعامل املرن، القائ������م على املراجعة والتدقيق 

وم������ن ثم التطوير، لكن وفق رؤية أصيلة ال تبعد عن 
روح ذلك التراث ومعطياته، كما ملسنا ذلك حتديداً 

لدى الناقد الدكتور عبد الله البار. 
> تب������دو الق������راءات األكادميية ف������ي اليمن غير 

متقاطعة أو متعاركة، بل متكاملة متجانسة.
> لوح������ظ على الق������راءات األكادميية متحورها    
-غالباً- حول نصوص الكبار من الشعراء، كالدكتور 
عب������د العزيز املقالح، وبُْعدها، في املقابل، عن تناول 
النتاج الشعري للصغار. وهذا واحد من أهم املآخذ 

على هذه القراءات وأصحابها.
> يؤخذ عل������ى بعض الق������راءات األكادميية في 
اليمن -وأعتقد أن هذا يصدق أيضاً على القراءات 
مته- االعتماد على  األكادميية في الوطن العربي برُّ
لغة ال تس������عى إل������ى تقريب اخلطاب الش������عري من 
القارئ العادي، بقدر ما تس������عى إلى حتّدي إمكاناته 
وقدراته، من خالل اإللغاز في نس������ج هذه اللغة، أو 
اإليغال ف������ي حموالتها ذات الطبيع������ة التخصصية، 
ناهي������ك عن حقنها بروح اخلط������اب النخبوي، األمر 
الذي يجعل الناق������د األكادميي -فيما نتصور- بهذه 
املسالك التعقيدية يجانب رسالته احلّقة املتمثلة في 
تش������جيع القراء، وترميم الفجوة بني كل من القارئ 

واملبدع على السواء.
> يب������دو واقع النقد الصحافي ف������ي اليمن غيَر 
بعيد عن واقعه في س������ائر األقطار العربية األخرى، 
������ل واالنطباعية  وذل������ك من حي������ث اتس������امه بالتعجُّ
وانسراب دماء املجاملة في عروقه وأوصاله، ناهيك 
عن افتقاده للرؤي������ة واملنهج. لكنه -برغم ذلك كله- 
يظل ضرورياً حلياتن������ا األدبية والثقافية، وينبغي -
ل هذا  كما يقول الدكتور محمود الربيعي- أن يش������كِّ
النقد مع نوع آخر مناس������ب من النق������د األكادميي، 
ص������ورة النقد العربي -بعمومه- في املس������تقبل)110(؛ 
فه������ذا النقد -بالنظر إلى حالته ف������ي اليمن- يؤّدي 

دوراً ال ميكن إنكاره. 
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>  يبدو النقد الصحافي في اليمن، وأعني حتديداً 
النقد ال������ذي ميارس القراءة التأثري������ة االنطباعية، 
أكثر تعاطفاً واهتماماً بالتجارب اإلبداعية الشعرية 
الناشئة، ومتابعتها ومد يد العون لها ورعايتها، وإذا 
كان من استثناء ألي أحد من النقاد األكادمييني يشاطر 
 النقد الصحافي في هذا األمر، فهو لألستاذ الدكتور 
عب������د العزي������ز املقالح، ه������ذا الناقد الف������ذ، والعالم 
اجللي������ل الذي نذر جزءاً كبيراً من نش������اطه النقدي 
للتجارب اإلبداعية الناشئة، الشعرية والنثرية سواء 
بسواء. ولعل أقوى دليٍل على ذلك مقدماته النقدية 

املضيئة التي تتصدر معظم نتاج املبدعني الش������باب 
وغيرهم م������ن الطاقات الش������عرية اجلديدة، فضاًل 
ا ينهض به مقيله األس������بوعي املنعقد كل ثالثاء،  عمَّ
وال������ذي ميثل صالوناً أدبياً، من أهم طقوس������ه: قيام 
املواهب الش������عرية الشابة وغيرها بإلقاء قصائدها، 
ومن ث������ّم يأتي دور الدكتور املقالح ش������خصياً، ودور 
ضيوفه الذين يغلب عليهم االهتمام باإلبداع األدبي 
والثقافي عموماً، يأتي دورهم جميعاً في تقومي تلك 
القصائ������د املنش������دة ونقدها مبا يخدمه������ا، وينهض 

مببدعها.

الهوامش:
)1( ينظر: كتابه "سحر املوضوع - النقد املوضوعاتي في الرواية والشعر"، منشورات دار سال، مطبعة النجاح اجلديدة، فاس 
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)2( األبعاد املوضوعية والفنية حلركة الشعر املعاصر في اليمن، دار العودة، بيروت، ط1، 1974، ص 15.

)3( األبعاد املوضوعية والفنية حلركة الشعر املعاصر في اليمن، دار العودة، بيروت، ط2، 1987، ص51 وما بعدها.
)4( الشعر في إطار العصر الثوري، دار احلداثة، بيروت، ط2، 1985، ص-87 88.

)5( النقد األدبي واملعارك القلمية في اليمن، مؤسسة الثورة للطباعة والنشر، صنعاء، 1998، ص 5.
)6( ينظ������ر: د. عبد العزيز املقالح، أوليات النقد األدبي ف������ي اليمن )-1939 1948(، دار اآلداب، بيروت، ط1، 1984، ص 21 

وما بعدها.
)7( النق������د األدب������ي احلديث في اليمن )النش������أة والتطور(، د. رياض القرش������ي، مكتبة اجليل اجلديد، صنع������اء، ط1، 1989، 

ص45.
)8( ينظر: أوليات النقد األدبي في اليمن، ص 60.

)9( ينظر: صالح املستدح، قراءات في األدب اليمني، احتاد األدباء والكتاب اليمنيني، صنعاء 2007، ص 94 - 95.
)10( ينظر: قضايا مينية، دار الفكر، دمشق، ط5، 1996، ص 242-241.
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- االتصال باخلارج عن طريق البعثات ومختلف وسائل التثقيف ووسائط املعرفة، خاصة مع هذه الثورة التكنولوجية املعلوماتية 

اجلامحة.
- وجود مؤسس������ات تعنى بالثقافة عموماً على الصعيد احلكومي كمركز الدراس������ات والبحوث، أو على الصعيد املدني احلر، 

كاحتاد األدباء والكتاب اليمنيني، ومؤسسة العفيف الثقافية، ومؤسسة باكثير، ومؤسسة السعيد، وغيرها.
- معارض الكتاب مبختلف أنواعها وأزمانها، وما يتخللها من مناشط ثقافية متنوعة.

- وجود رعاة للثقافة عموماً، واألدبية والنقدية منها خصوصاً، والذين يأتي على رأسهم: الدكتور عبد العزيز املقالح.
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عاصمة للثقافة العربية.
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.181

)13( ينظ������ر: د. صال������ح هويدي، النقد األدبي احلديث )قضاياه ومناهجه(، منش������ورات جامعة الس������ابع من أبريل، ليبيا، ط1، 
1426ه�، ص -134 135(.
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- أوليات النقد األدبي في اليمن.

- علي أحمد باكثير رائد التحديث في الشعر العربي املعاصر.
- ثالثيات نقدية.

- نقوش مأربية )دراسات في اإلبداع والنقد األدبي(.
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)37 ( عبد الفتاح احلمزي، عتبات النص )البنية والداللة(، منشورات الرابطة، الدار البيضاء، ط1، 1996، ص 18-17.

)38 ( نقوش مأربية، ص 18.
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