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الملخص:
الرحبي النقدية ،كقد قامت
تقكـ ىذه الدراسة بتطبيؽ المنيج الكصفي عمى أعماؿ سيؼ ٌ
بناء عمى منيجيا الذم عممت مف خبللو عمى محاكلة
برصد الظكاىر كالقضايا النقدية كمناقشتيا ن
الرحبي النقدية.
تقديـ قراءات لمظكاىر النقدية الكاردة في مقاالت سيؼ ٌ
فجاء التمييد ليذا البحث ليعرض لمقارئ صفحات مف شخصية سيؼ الرحبي ،كالجكانب
التي أثرت في شخصيتو النقدية :كالبيئة ،كالمؤثرات العربية كالغربية ،ثـ الكصكؿ إلى انطبلقة تشكؿ
رؤاه النقدية كشخصيتو الناقدة ،كمنطمقاتيا العامة ،فشكؿ التمييد مدخبل غنيا بتفاصيؿ الرحبي
إنسانا كناقدا.
(الرحبي كجدؿ األشكاؿ الشعرية في العصر الحديث) محاكالن الكشؼ
ثـ جاء الفصؿ األكؿٌ :
عف تمؾ العبلقات الداخمية كالخارجية التي ٌأدت بالقصيدة إلى أف تتمرد عمى أشكاليا كبنيتيا
الرحبي بيذا الشكؿ الجديد
كلغتيا ،إذ تكصمت الباحثة إلى كجكد عبلقة تراكمية منطقية تحدث عنيا ٌ
لمقصيدة ،كقد ناقش ىذا الفصؿ مكاضيع أخرل كأزمة التجديد كالمغة الشعرية كقصيدة النثر .كقد
كضعت الباحثة خبلصة الدراسة في أعقاب كؿ مبحث مف مباحث الفصؿ.
(الرحبي كقضايا نقدية معاصرة) ،لتختار الدراسة قضية (التراث
كجاء الفصؿ الثانيٌ :
كعبلقتو مع المعاصر) كقضية (النص كالمتمقي في معايير نقد النص) ،كحاكلت أف تستبطف
الرحبي عمى الساحة النقدية كما قدـ
دالالت كظكاىر متعددة في رحاب ىذه القضايا ،لتبرز دكر ٌ
لمحضارة اإلنسانية مف نقد بعيد عف التحيز لفكر أك لمذىب أك التجاه؛ فكاف عرضو ليا عرضان
كاعيان ألىمية اإلبداع بكصفو جزءان مف إطار عالمي شامؿ .مع كجكد الخبلصة التي تجمع في
نسيجيا أفكار كاستنتاجات كؿ مبحث.


الرحبي الناقد :قراءات في نماذج مف مقاالتو) ،لندرس مف
كتناكؿ الفصؿ الثالث( :منيج ٌ
الرحبي في مقاالت ثبلث كىي( :أدكنيس :خارطة المتناقضات كسراب المعنى ،كجب ار
خبللو أسمكب ٌ
الرحبي في كتاباتو
إبراىيـ جبرا ،كالياس خكرم شيادة الحرب المبنانية) في محاكلة الستقصاء منيج ٌ
النقدية ذات المنيج االنطباعي الذاتي الذم ال يحفؿ بالتأطير أك حتى بالتكثيؽ كيكتفي باإلشارات
تحير القارئ كتفتح لو األفؽ أماـ العديد مف القراءات كتستفز ذىنو كحصيمتو
المضمرة التي ٌ
المعرفية ليدخؿ في محاكرة ىادفة ،ثـ جاءت الخاتمة كالتي تضـ خبلصة جيكد الباحثة كخبلصة
فصكؿ كمباحث الدراسة؛ كتعريؼ مختزؿ بمضاميف كؿ فصؿ كنتائجو.
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Abstract
Thesis for Master Degree
This study applies the descriptive analytic approach on the works of
Seif Al-Rahbiy’s criticism; so the study has monitored the analytic
phenomena and issues and discussed them according to the approach
through which it tried to introduce readings for the criticism that was
presented in Seif Al-Rahbiy’s critical articles.
Chapter I is about: “Al-Rahbiy and the Controversial Poetic Forms
in the Modern Era”, here he tried to uncover such inner and outer relations
which led the poem to rebel against its forms, its structure and its language.
The researcher tried to find out an accumulative logical relationship about
which Al-Rahbiy wrote in that new form of the poem. Also, this chapter
discussed other subjects such as the crisis of renewal, the poetic language
and the prose poem.
Chapter II is about: “Rahbiy and Contemporary Critical Issues”, here
the study has chosen the matter of “Heritage and its Relationship with the
Contemporary) and the issue of (The Text and the Recipient in textual
Criticism Standards). The study tries to extrapolate multiple connotations
and phenomena through these issues to highlight the role of Al-Rahbiy on
the scene of criticism and what he presented to human civilization from
unique criticism far cry from the biases of an idea or doctrine or trend. He
introduced it with a conscious presentation that is aware of the importance
of creativity as part of a comprehensive global framework that cannot be
confined or restricte.
Chapter III is about: “Al-Rahbiy’s Critical Approach: Readings of
Some Models of his articles”, through this chapter we study Al-Rahbiy’s
ح


style in three essays. These essays are: “Adonis: the map of
contradictions”, “Mirage of the Meaning”, “Jabra Ibrahim Jabra& Elias
Khouriy’s” Testimony of the Lebanese war”. These essays are being
handled in an attempt to investigate and explore Al-Rahbiy’s approach in
his critical writings, that self-impressionist approach which does not
recognize the trends or even documentation, but it simply uses implicit
references which bewilders the reader and open the horizon for him to read
more and provokes his mind and his cognitive outcome to enter into
meaningful dialogues.
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المقذمـــــــــــت
الحمد هلل خالقي كرازقي حمدان لك فاضت بو األككاف لما كفٌى ،كلك تعاقب عميو الممكاف لما
كفى ،أحمده َّ
شأنو ،حمد الذاكريف الشاكريف ،كأستغفره استغفار المستغفريف إلى يكـ الديف،
جؿ ي
كالصبلة كالسبلـ عمى خاتـ األنبياء كالمرسميف؛ نبيو الذم اصطفى ،كحبيبو الذم انتقى ،كشفعينا
يكـ الديف ،كبعد:
البد مف الطكاؼ حكؿ النتاج الفكرم كاألدبي العماني كقد فرض نفسو عمى
حيف كاف ك ٌ
و
جانب
الساحة األدبية العمانية كالعربية ،كتحقؽ رجع صداه في اآلفاؽ العالمية؛ فقد آثرت تناكؿ
مغفؿ لشخصية األديب العماني سيؼ الرحبي ،حيث سبقت الدراسات التي ألقت بظبلليا عمى
نتاجو األدبي كسبرت مدل شاعريتو كعمؽ ثقافتو؛ لذلؾ كقفت ىذه الدراسة عمى تناكؿ نتاجو
الفكرم النقدم في كتبو األربعة كىي حسب التسمسؿ الزمني:
 ذاكرة الشتات ،الصادرة عف منشكرات دار الفارابي  -اتحاد كتاب كأدباء اإلمارات الطبعةاألكلى 1991ـ.
 حكار األمكنة كالكجكه ،نصكص كمقاالت نقدية الصادر عف مؤسسة عماف لمصحافةكاألنباء كالنشر كاإلعبلف العدد األكؿ نكفمبر1999ـ.
 الصيد في الظبلـ ،الصادر عف منشكرات الجمؿ عاـ 1114ـ. حياة عمى عجؿ ،الصادر عف دار االنتشار العربي الطبعة األكلى عاـ 1119ـ.كتكتسب ىذه الدراسة أىميتيا مف ككنيا ستعنى عناية مباشرة بآراء سيؼ الرحبي النقدية مف
كجية نقدية تطبيقية ،تقكـ عمى تحميؿ رؤاه النقدية بعرضيا ضمف سمسمة الرؤل النقدية ،كمحاكلة
صكغ رؤية منيجية لمرحبي ستسيـ في إضاءة الطريؽ أماـ الكشؼ عف منيجو كأدكاتو ،التي
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استثمرىا في كتاباتو ،إذ إنو اىتـ بالمغة بكصفيا تحرر النص مف المكاصفات كالقكاعد كالقيكد ،فيي
تفتح المجاالت أماـ اإلبداع ،لتتفاعؿ مع العبلمات كاإلشارات في المجتمع ،كتربط اإلبداع
بالسياقات الحضارية كاإلنسانية العامة بعيدان عف التأطير اإلقميمي ،أك األيديكلكجي ،أك غير ىذا
مف األطر ،التي حاكؿ النقاد ك المبدعكف فرضيا عمى األعماؿ اإلبداعية.
تحاكؿ ىذه الدراسة أف تحصي أكبر قدر مف تمؾ الظكاىر ،كالقضايا النقدية التي عرضيا
الرحبي ،أما الصعكبات التي كاجيتيا الدراسة؛ فتمثمت في كثرة ىذه القضايا ،كتنكع اإلنتاج النقدم
نقد لمشعر كالركاية الشعرية محاكالن اإلحاطة بالقضايا
عنده ،فمقاالتو تتعدد فييا المكضكعات ،فيناؾ ه
التي المست تطكر القصيدة ،حتى تمردت بحداثتيا عمى صكرتيا النمطية ،كتحررت مف جميع
المكاصفات كالقكاعد السمفية ،كابتدعت لنفسيا لغة جديدة كانت قادرة عمى مبلمسة الحياة كالمجتمع
بكافة مستكياتو.
كجاء الفصؿ الثاني بعنكاف :الرحبي كقضايا نقدية معاصرة ،لتدرس مف خبللو قضية التراث
كالمعاصرة ،كقضية التمقي كالنص ،كىك فصؿ حاكلت فيو الدراسة أف تتكصؿ إلى إلقاء الضكء
عمى فرادة الرحبي في ىذه المسائؿ ،التي يدخؿ في مضامينيا العديد مف القضايا النقدية ،فيي
تتصؿ بالنص كالمبدع كالمتمقي كالزماف كالمكاف كغيرىا مف األمكر التي تتصؿ اتصاالن مباش انر
معيا.
كجاء الفصؿ الثالث بعنكاف :منيج الرحبي الناقد ،لتختار الدراسة ثبلث مقاالت مف كتب
الرحبي النقدية مختمفة المجاالت ،حاكرت فييا الدراسة منيج الرحبي في كتاباتو ،لتتكصؿ إلى
صكرة كمية كتفصيمية عف منيجو الكصفي االنطباعي في النقد ،الذم لـ يكف يحفؿ بالتكثيؽ،
كيكتفي باإليجاز المختزؿ لمعديد مف المضاميف ،كبمغة شعرية آسرة.
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كقامت الدراسة بكضع خبلصة خاتمة كؿ مبحث مف مباحثيا ككؿ فصؿ مف فصكليا،
ليضـ كبمغة مكجزة محتكل كؿ مبحث بصكرة تمكف القارئ مف اإللماـ بمضمكف النص بصكرة
سريعة مكجزة مبسطة.
ثـ جاءت الخاتمة التي تجمؿ ما قامت بو ىذه الدراسة مف تحميؿ لمسيرة الرحبي النقدية،
مف خبلؿ مقاالتو النقدية ،كفصمت فصكؿ الدراسة كمباحثيا ،مع إلقاء إضاءة مختزلة لعنكاف
كمضمكف كؿ فصؿ كمبحث ،كأجممت الخاتمة خطكات العمؿ بالمنيجيف الكصفي كالتحميمي حتى
استطاعت تككيف الصكرة الكاممة كالشاممة عف سيؼ الرحبي ناق ندا.
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تمهيـــــــــــــد:
يي َّعد سيؼ الرحبي مف المثقفيف العرب الذيف زاكجكا بيف األصالة كاإلبداع؛ فيك الشاعر
كالكاتب كالناقد،إذ أنو لـ يكف ىيحد حدكد إبداعو جنس أدبي أك فكر أيديكلكجي ،أك مذىب متشدد
أثر كاضحان في شخصيتو اإلنسانية كالثقافية
في الحداثة أكالقدامة،بسبب نشأتو المتفردة التي تركت ان
كاألدبية؛ ليككف متعددا في إبداعو ناضجا في كؿ ما يقدـ كيناقش ،فيك كليد مرحمة سياسية
محتدمة،كىك معاصر لجيؿ أدبي تنازعتو أطراؼ التجديد مف كؿ صكب فنجد كتاباتو مفتكحة
كنصو متجكال بيف مختمؼ النصكص لتنبعث في تضاريسو التي زاكجت لنا بيف القديـ كالمعاصر،
فنجد البيت الشعرم القديـ،كالحكمة البكذية،كالممحة اليابانية التي تختصر المراد بأمثكلة
مختزلة،كنجد أيضا المقطع الركائي المعبر بسطر أك سطريف أك أقؿ،فضبل عف الرأم الفكرم
لمفكر ما ،كنجد الشذرة الفمسفية الرؤيكية لفيمسكؼ ما،كىذه كميا تتجمع في نصكص يستخمصيا
عبر أسفاره كرحبلتو حكؿ العالـ(.)1
كيتناكؿ ىذا التمييد اإلحاطة بالجكانب التي أثرت في نضكج شخصيتو النقدية
كتكجيييا:كأىميا البيئة كالمؤثرات العربية كالغربية لمكصكؿ إلى تحديد إطار يشمؿ فمسفتو النقدية
الخاصة بو،كيحدد جكانب شخصيتو النقدية كمنطمقاتيا العامة؛فشخصية الرحبي كليدة مزيج مف
الثقافات المتنكعة التي استقاىا مف الشرؽ كالغرب عمى حد سكاء سنعرضيا الحقا ليككف ىذا
كناقدا.
غنيا بتفاصيؿ الرحبي
إنسانا ن
ن
التمييد مدخبلن ن

()1

ىاشـ ،شفيؽ :الشاعر العماني سيؼ الرحبي رحالة يتكمـ مع سناجب الشرؽ األقصى ،مجمة الحياة ،د.ط،

2014/1/1ـ ،ص.17
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سيف الرحبي النشأة والبيئة:
كلد الرحبي عاـ 1956ـ في قرية سركر  -سمطنة يعماف( ،)1في ىذه القرية البدائية ينشأ
بل صغي انر ،يعايف ما حكلو مف حضارة أقرب إلى البداكة كالبساطة كالتشدد ،في ىذه القرية
الرحبي طف ن
يبدأ تككينو الثقافي في بيئة تصخب باألعراؼ كالقكاعد كالتقاليد القديمة،كفي تمؾ الفترة كانت القرية
خصبة جدا،عكس ما ىي عميو اآلف،ككانت األكدية تنيمر باستمرار عمى عكس الجفاؼ الذم
تشيده اليكـ،كما كانت ىذه القرية عبارة عف غابة مف النخيؿ،إلى جانب أصناؼ األشجار
األخرل،في ذلؾ المناخ نشأ نشأتو األكلى ،كتمقى تعميمو كدراستو القرآنية كالمغكية( ،)2يقكؿ في
سياؽ حديثو عف ىذه البداية في إحدل المقاءات الصحفية":تككيني البدئي الطفكلي األكؿ ىك في
العمانية ،بيف جباؿ ككدياف كحياة يعمانية خالصة،فيذه البيئة بالضركرة أثرت كما تؤثر عمى
البيئة ي
أم شاعر ،ككائف بشرم آخر لكف الشاعر عمى األخص .أكيد ىذا المشيد الجغرافي المدىش
يحمؿ ما نسميو بالرعب الجمالي اآلسر،يعني بيئة كحشية بالغة الكحشية،كلنا أف نسمييا كحشية
الجماؿ بغمكضيا كأشباحيا كتياكيميا المختمفة.
ىذا النكع مف البيئات شبو البدائية أقرب إلى الشعر كالفف مف بيئات أخرل ،بيذا المعنى
أميؿ إلى رأم بعض الفنانيف كمنيـ الرساـ "بول جوجان" بأف الفف كاألدب أقرب إلى الكحشية
كالبدائية منو إلى الحضارة،أكأنو يعبر عف الحضارة بأدكات كحشية"( .)3فتمؾ البيئة كانت حاسمة

()1

ينظر :الرحبي ،سيؼ :الصيد في الظبلـ ،ط ،1بغداد -العراؽ :منشكرات الجمؿ2003 ،ـ ،ص .4:كينظر:

الرحبي ،سيؼ :حياة عمى عجؿ ،ط ،1بيركت -لبناف  :مؤسسة االنتشار العربي ،2009 ،ص.321:

()2الشيدم،عاصـ":تكمـ ألراؾ -حكارات في الثقافة كالفكر" ،مجمة نزكل ،اإلصدارالرابع كالعشركف
أكتكبر2014،ـ،ص.44-43:

) (3المكقع الرسمي لمشاعر سيؼ الرحبي.
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بحضكرىا في حياتو البلحقة كاقعيا كرمزيا،حيث ظمت تمؾ البيئة بجباليا كحيكاتيا البشرية كالحيكانية
ذات أثر عميؽ في النفس،كال يزاؿ يتذكر أنيـ كانكا ينامكف عمى إيقاع أصكات الذئاب كبنات
آكل،ىذه البيئة البرية العجيبة مارست حضكرىا المييمف الحقا عمى حياتو كعمى شعره،لذلؾ تأتي
التجربة الكتابية الحقا كىي مميئة بمفرداتيا البيئية،كلكنيا ليست مقصكرة عمى البيئة بحد
ذاتيا،بمعنى أنيا ليست كتابة بيئية بقدر ما ىي مفتكحة عمى مدارات مختمفة في الحياة(.)1
ىذه البيئة البدائية كاف ليا أثرىا الكاضح في نضكجو كتككينو النفسي كفي مصادره الثقافية،
فقد كانت حدكد عالمو البدائي تشده لتبني آراء متعددة كتفرض عميو عدـ الثبات كالتقكقع حكؿ رأم
كاحد فيك غني كغنى ىذه الطبيعة بعفكيتيا كعطائيا كقسكتيا ،فالقصيدة عنده ستككف "تمثبلن لمعالـ
كاألشياء ،كالمكجكدات في راىنيا كحركتيا المرتبطة بتاريخ كذاكرة،بشكؿ صريح عمى نحك ما ،أك
مضمر في جسد النص كثناياه"(.)2
العمانية بالنسبة إل ٌي بطبقاتيا
بعماف،يقكؿ الرحبي":البيئة ي
كيصرح بأنو كاف مسككنان ي
الجغرافية كالركحية المختمفة تشكؿ عامبلن جكىريان،كاستف از انز أساسيان لمخياؿ الشعرم كالكجكدم
صحرىا سيؼ
عندم،ككما الحظ أحد النقاد في بيركت،كىك يتناكؿ أحد كتبي أنو حتى المدينة يي ى
الرحبي،كيحكليا مف مدينة إلى صحراء بكؿ المفردات القاسية،كالمترحمة كالسريعة الزكاؿ ،كيسمخيا
مف إىابيا كمدينة ذات قيـ مدنية كحضارية معينة،بمعنى أف تمؾ البيئة الصحراكية الجبمية البحرية
لي عامؿ جكىرم في صياغة القصيدة كاألدب
العاصفة بالحركة كالتغيير كاألسئمة ىي بالنسبة إ ٌ
طبعا".
()1المكقع الرسمي لمشاعر سيؼ الرحبي.
()2

الرحبي ،سيؼ :حكار األمكنة كالكجكه -نصكص كمقاالت نقدية ،مجمة نزكل ،العدد1999/11/1 :ـ،

ص.73:
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ىذه النشأة كانت دكمان تقكد الرحبي لمعكدة إلى ىذه البيئة،التي رغـ كحشيتيا كرعبيا إال أنيا
كانت منبعان لصفائو الذىني ألنيا تتعمؽ عنده بزمف النشأة كالطفكلة ،ىذا الزمف الذم كانت تحضر
فيو مفردات الحياة كالسعادة البعيدة عف صخب التعقيد،كالتكرط بالعمر،ليذا نفى أف يككف ىذا
التعمؽ الفكرم بيا سيؤدم إلى تقييده بأدب البيئة،يقكؿ":كىذه المسألة ال تكرطنا في األدب البيئي،أك
المسالكي كما يسميو الرحالة العرب الكبلسيكيكف الكبار،كانما نحاكؿ أف ىن ٍستَّؿ األسئمة ،كالثيمات
كالمكاضع التي تشكؿ كتصيغ النص الفني كاألدبي"(.)1
ص ىكًره الشعرية؛ألنو مسككف بياجس
ىذا ما حفٌزه لمدخكؿ إلى األنثركبكلكجيا في ي
كتعبر
التاريخ،كمرتبط باألرض كارتباطو كحنينو لمطفكلة،يقكؿ الرحبي":الصكرة تحاكؿ أف تتكسؿ ٌ
الخاصة،كلدم عمى ما يبدك ىذه
عف كؿ ىذه العناصر أم أف الصكرة تحاكؿ أف تبني مممكتيا
ٌ
النزعة األنثركبكلكجية التي تخترؽ النص الكتابي كالشعرم ،فأنا مسككف كمتكرط إلى حد كبير في
العمانية بأبعادىا الجيكلكجية كالركحية،كمتكرط في التاريخ العربي
العماني بأبعاده،كالجغرافيا ي
التاريخ ي
كالبشرم بصكرة عامة.بمعنى أف الكتابة ال تترفع عف النزعة التاريخية بقدر ما تحاكؿ اختراقيا
كلمممة بعض أشبلئيا التي تككف جزءان أساسيان مف صياغة النص الشعرم،فبل أنزع إلى كتابة
قصائد بالمعنى التفصيمي اليكمي الذم ىساد عند البعض،بقدر ما يككف اليكمي مربكطان بخمفية
أسطكرية (،)2كببعد تاريخي جغرافي كما كرائي،فيأتي النص بيذا المعنى مركبان بأكثر مف عنصر
فني كعنصر بنائي.كتككف ثيمتو نفسيا مركبة مف ىذه العناصر الشكمية كالمضمكنية إف صحت

()1

الرحبي ،سيؼ :حكار األمكنة كالكجكه -نصكص كمقاالت نقدية ،مجمة نزكل ،العدد1999/11/1 :ـ،

ص.73:

()2الشيدم ،عاصـ :تكمـ ألراؾ-حكارات في الثقافة كالفكر،ص.48:
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ىذه الثنائية( .)1كجكد ىذه النزعات في شعره ال يعني أنو سيكضع ضمف إطار التقسيـ،أك أنو
سيخضع لفئة معينة ،فيك شاعر لـ يكف يعرؼ اإلخبلص لمنمكذج أك لمشكؿ ،لكنو كاف دكمان يحمؽ
في أطياؼ ىذه البيئة.
العمانية تعيش في كجدانو؛ ليذا كاف دكمان يمتمؾ حنينان ألسبلؼ الماضي العربي
كالبيئة ي
ببداكتو كحضارتو العفكية،التي كانت تنضح دكمان بالعطاء المغكم كالفكرم،يقكؿ الرحبي في ىذا
العمانية تغرم بالكبلـ عف األسبلؼ،كعف بدايات التككيف البشرم كالجيكلكجي في
السياؽ":البيئة ي
التاريخ اإلنساني كمو.البيئة عندنا بيذا التنكع كاإلدىاش كبيذه الطزاجة تستفز المخيمة الشعرية،
كالكتابية لتطرح أسئمتيا الكجكدية كالحياتية بمعنى أنيا بيئة فريدة"( ،)2في رحاب ىذه البيئة كاف
بل يتمقى عمكمو األكلى في الكتاتيب عمى أيدم شيكخ قريتو،ككانت العمكـ التي يتمقاىا
الرحبي طف ن
كميا تراثية،فمـ يكف ىنالؾ كتب تخرج عف ىذا اإلطار ،كانت المكتبة في منزلو تضـ كتبان في الفقو
كالمغة ككتب المعرفة الدينية كالشعرية بالمعنى التقميدم تمامان.
ففي تمؾ المرحمة المبكرة مف حياة الرحبي،كانت مكتبة كالده تعج بالكتب القديمة ألنو لـ
يكف عمى عبلقة طيبة بتمؾ المعارؼ الحديثة،بؿ كاف معاديا ألم معرفة خارج إطاره ككعيو
التقميدم()3يقكؿ":حتى حيف نتأمؿ األشياء،كنا مشدكديف بذلؾ المنظكر السالؼ ،كبرمجة صارمة
لمنظر كالتصرؼ ،ال نش ٌذ عنو عمى اإلطبلؽ"(.)4

()1المصدر السابؽ .ص.48

()2الشيدم،عاصـ :تكمـ ألراؾ -حكارات في الثقافة كالفكر،ص.43 :
()3المكقع الرسمي لمشاعر سيؼ الرحبي.
()4

الرحبي،سيؼ:منازؿ الخطكة األكلى في أحكاؿ الطفكلة كاألمكنة كالحنيف،الككيت،دار سعاد الصباح،

1992ـ،ص.20:
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كتفكؽ في المرحمة البلحقة عندما ذىب إلى مسقط،ليمتحؽ بالمدرسة "السعيدية" ضمف
ٌ
الدراسة المسائية،حيث كاف يقضي نياراتو في مسجد الخكض،يتمقى عمكـ الديف كالمغة،فأصبح
"يتصدر حمقات الذكر ك ينكب عف الشيخ في غيابو"( .)1كانت ىذه المدرسة متعصبة دينيان ال تأبو
بعمكـ العصر،كنا ال نكاد نبلمس قضية معاصرة إال كي نعرضيا في مجير السمؼ الصالح
ككصاياه كأحكامو"( .)2في ىذه البيئة التراثية نشأ ككانت أكؿ قصيدة كتبيا "بقافية الكاؼ كتمخص
رد الشيخ
سؤاالن فقييان محي انر يطمب مف الشيخ في المسجد فؾ حيرتو،كسمخ رمكزه كضبابيتو،كقد ٌ
الركم كالقافية حسب ما درج عميو السمؼ،الذم ذىبت مخيمتو في تخكـ
بقصيدة جكاب عمى نفس
ٌ
أراجيز كأنماط شتى في شعرنة المسائؿ الفقيية"(.)3
كاذف فقد كانت مكتبة كالده تضـ كتبا كبلسيكية في التراث كالشعر كالفقو،ككانت قراءتو ليذه
المعارؼ منذ الطفكلة ز نادا ثريا،إلى جانب المدرسة التي لـ تكف عصرية في تمؾ الفترة،بؿ تعتمد
عمى نظاـ الكتاتيب،لكف ىذه الفترة ىي المعيف األكؿ لمذاكرة كالكجداف،كأعتقد أنيا أثرت في حياتو
الثقافية كالكتابية(.)4
كانت ثقافتو ىنا ال تتجاكز عمكـ المغة بتفريعاتيا الصعبة مف :ألفية ابف مالؾ حتى ابف
ىشاـ كسيبكيو كالمبرد كممحة اإلعراب كتحفة األعياف في سيرة أىؿ عماف ،كغيرىا مف كتب التراث
في الفقو كالشعر،تمؾ الكتب كانت ىي الحاضرة المكجكدة في تمؾ الفترة،كال شيء يعكر صفاء
فطرية بيئتيـ،لدرجة أف كالد سيؼ الرحبي إذا سمع صكت مذياع يبعث بعض الخدـ إلسكاتو ،فقد
()1المصدر السابؽ ،ص.75 :
()2المصدر السابؽ ،ص.71 :
()3
()4

الرحبي،سيؼ :منازؿ الخطكة األكلى في أحكاؿ الطفكلة كاألمكنة كالحنيف،ص.75 :

المكقع الرسمي لمشاعر سيؼ الرحبي.
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كاف مثؿ ذلؾ ممنكعا كمحرما في تمؾ الفترة،كقد كاف كالده معاديا لجميع كسائؿ التكنكلكجيا،يذكر
أنو ذات مرة أحضر أحد أبناء القرية مذياعا صغي ار إلى البيت فقاـ بتحطيمو عمى جذع نخمة(.)1
مف ىذه البيئة المتحصنة بتراثيا الغنية بتضاريسيا كالمتشبعة بالماضي،خرج الرحبي ليكمؿ
دراستو في رحمتو األكلى إلى القاىرة،التي ارتبطت أيضان بيذه المرحمة،يقكؿ الرحبي" :كانت أكؿ
صكرة شاىدتيا لزعيـ سياسي ىي صكرة جماؿ عبد الناصر المعمقة عمى جدار غرفة شبو معتمة
ببيت جارنا في القرية ،فمـ يكف الكالد يسمح باقتناء ،كتعميؽ الصكر البشرية كغيرىا مف ذكات
األركاح ألسباب عقائدية كمذىبية.كانت صكرة الزعيـ كما أراىا في ذلؾ العمر المكغؿ في الزمف
ممكنة عمى نحك كثيؼ،مما جنح بخيالي في أف تككف صكرتو الكاقعية ىكذا بالتماـ كالكماؿ،مف
غير التمكيف الطارئ عمى األصؿ ذم البشرة السمراء الفاتحة التي قى َّدت ىيئتيا مف سبللة فرساف
غابريف"(.)2
كأف الرحبي في طفكلتو آثر أف يتعمؽ بمكاف آخر سيحفر في ذاكرتو كنشأتو حضك ار
خاصان،كيتابع الحديث عف جماؿ عبد الناصر كأنو يتحدث عف أسطكرة إنسانية":كانت الصكرة
المعمقة بجكار صكرة البراؽ المجنحة،تمارس سحرىا كجاذبيتيا مف غير حدكد عمى الصغار
كالكبار،كبغياب التمفزيكف الذم يحدد أبعاد الصكرة،كيقزـ دكر الخياؿ،يمكف لمصكر الفكتكغرافية
المشتبكة مع دكم الخطاب اإلذاعي (صكت العرب)،أف تبسط ىيمنتيا كبطشيا عمى الكجداف
كالمخيمة،كتجعؿ ىذه تشطٌ في فضاء أسطكرم مف البطكالت،كتنتقـ لحاضرىا المكسكر"(.)3

()1المكقع نفسو.
()2
()3

الرحبي ،سيؼ :الصيد في الظبلـ (مقاالت) ،ص.35 :
الرحبي ،سيؼ :الصيد في الظبلـ (مقاالت) ،ص.36-35 :
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يبدك الرحبي في كعيو المبكر أنو كاف يحمـ لمكصكؿ إلى تمؾ القاىرة؛ ألنيا كانت ترتبط
عنده بمعاني النص،ككأنيا جنة الدنيا التي يبحث عنيا ،إذ كاف عبد الناصر كمصر في عيكف مف
حكلو مثاال لمبطكلة ،كمصر األقكل في العالـ آنذاؾ،لكنيا القكة الخفية التي ال تظير دفعة كاحدة
()1
ؽ تمؾ
 ،ككسط ىذا الحضكر المضمر لمقاىرة،يغادر مكطنو نحكىا،يقكؿ":ما زلت أتذكر أىلى ى

المحظة التي أ ً
ىىـ بالرحيؿ فييا .كانت سيارة جيب تقؼ أماـ بيتنا القديـ،الذم ظمت نجكمو كأحبلمو
تبلحقني،كتجمس القرفصاء كؿ ليمة أماـ سريرم المحمكؿ عمى كتؼ ريح عمياء ،كتغرز نظراتيا
كسمار المجالس تحت السماء األكلى.ككانت أمي تقؼ عمى حافة بئر تمكح بيدىا،كأنا أصعد
ٌ
السيارة كأنما ذاىب إلى كككب آخر"(.)2
كيبكح الرحبي بيذا المضمر،الذم يجكؿ بخاطره نحك القاىرة،يقكؿ":قدمت إلى القاىرة التي
غدت أسطكرتيا في خيالي،أحبلـ يقظة،كمناـ لـ ييدأ أكارىا إال بيذا المجيء المبكر بالنسبة
لي،ليدؼ كاضح ىك الدراسة،كىاجس خبيء ىك الفضكؿ كالمعرفة.كال أتصكر أف ىناؾ ٍلب ىسان في
إ ٌ
التعارض بيف المدرسة العربية كالمعرفة"( ،)3كجاء لمقاىرة بعد ىزيمة عبد الناصر كغيابو؛ليظؿ
أسطكرة تمارس حضكرىا في ذاتو الطفكلية التي لـ تغادره في مسيرتو الفكرية.
يمضي في القاىرة ثمانية أعكاـ( ،)4كاف منذ طفكلتو يتطمع إلى ىذه الحياة المعجزة،ككاف
جك القاىرة كما يصفو"يعج باأليديكلكجيات كاالتجاىات في حقكليا المختمفة ...ككاف الجك الطبلبي
كالثقافي الذم أنتسب إليو تبتمعو السياسة في اتجاىيا اليسارم ذم الطميعة الفمسطينية آنذاؾ،كالذم
()1

ينظر :المرجع السابؽ.

()3

الرحبي،سيؼ :الصيد في الظبلـ ،ص.37 :

()2

الرحبي ،سيؼ :منازؿ الخطكة األكلى في أحكاؿ الطفكلة كاألمكنة كالحنيف ،ص.80 :

()4

الرحبي،سيؼ :منازؿ الخطكة األكلى في أحكاؿ الطفكلة كاألمكنة كالحنيف ،ص.81 :
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كاف األدب عمى ىامش تكجياتيا كمتكنيا"( .)1كاف عمره آنذاؾ أربعة عشر عامان حيث يمج لقراءة
األدب الحديث،برمكزه كركاده ككجياتو المختمفة عربيان كغير عربي،ككانت ىذه المرحمة كما
يصفيا":كانت تمؾ المرحمة المبكرة لبلنفصاؿ،الرابعة عشر مف العمر،بقدر ما ىي منطمؽ الدخكؿ
في الطكر الثاني،كالمعترؾ الجديد طبعني سمككان ككتابة بطابعو الحاسـ ،بقدر ما أصابني بصدع
كياف،عمى ما يبدك كاف مستعدان أكثر لتمقي الصدكع كاالنشطارات مف االنسجاـ البراني كالتآلؼ"(.)2
المؤثرات العربية والغربية في تكوين شخصيته النقدية:
في ىذه المرحمة كجد الرحبي نفسو تىطًَّمعي عمى الثقافة بنيـ ،فق أر كثي انر مف الشعر العربي
القديـ كالمعاصر لممتنبي كالمعرم كابف الركمي كغيرىـ مف الشعراء القدامى،كق أر ألحمد شكقي
كالباركدم كحافظ إبراىيـ كالسياب مف الشعراء المعاصريف،كشكمَّت ىذه جزءان مف تككيف الذاكرة
الثقافية،فشيدت القاىرة بداية تككينو الثقافي بمرحمة كانت أكثر اتساع نا كرحابةن بعيدنا عف تشدد
العادات كالقيـ،فمـ يكف ىناؾ شيء يقؼ أماـ نيمو المعرفي(.)3
كشكمت المرحمة القاىرية بكابة لمرحبي لمتعرؼ عمى التجديد كالحداثة،كاف أشبو بمف عاصر
القديـ،كتطعـ بثقافة الجديد،ليككف نمكذجان متفردان لمفكر عربي أصيؿ معاصر ،يقكؿ":قرأت لشعراء
ٌ
التجديد األكائؿ في مرحمة الحداثة الشعرية العربية،مف :السياب كالقباني كالخاؿ كعبد الصبكر إلى
محمكد دركيش كغيرىـ،عبر بكابة المكاف القاىرية"( .)4فكاف الرحبي كليد ثقافة متأرجحة بيف

()1

الرحبي،سيؼ ،الصيد في الظبلـ ،ص.7:

()3

ينظر :الرحبي،سيؼ:منازؿ الخطكة األكلى في أحكاؿ الطفكلة كاألمكنة كالحنيف،ص.9-8 :

()2

الرحبي،سيؼ ،منازؿ الخطكة األكلى،ص.8 :

()4المرجع السابؽ ،ص.10 :
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الكصفات الجاىزة ألدب اشتراكي ىادؼ،كممتزـ باألصكؿ كالقكاعد كاألىداؼ كأدب مفتكح عمى
االحتماالت الجمالية كالتجريب كالمعب الحر بالمخيمة كاطبلؽ الحرية لمفكر كالمغة.
انتقؿ فيما بعد إلى العديد مف البمداف العربية كالغربية؛ لتتنكع مصادره الثقافية كتتشعب،
َّ
فيتشكؿ عنده حصيمة معرفية تغذم
ليق أر في الركايات العربية كالعالمية كفي الفمسفة كعمـ النفس
حسو الشعرم،كالنقدم في آف معا،كترددت أسماء العديد مف األدباء كالشعراء كالفبلسفة كغيرىـ في
ٌ
كتاباتو،مف مثؿ :مكليير( ،)1كنيتشو ،كرامبك ،كجكتو ،كسارتر( ،)2كألبير كامي ،كىيجؿ( ،)3كباشبلر،
دانتي( ،)4كغالب ىمسا( ،)5كعمي قنديؿ( ،)6كالسياب ،كأدكنيس ،كقباني( ،)7كالماغكط(،)8
كالسرغيني( ،)9كأمؿ دنقؿ( ،)10كفكلتير(.)11
كىذه األسماء شكمت منظكمة فكرية عند الرحبي ،أسيمت في تشكيؿ ىكيتو النقدية ،كتعدد
أدكاتو ،كأفكاره ،كجديتيا .فيك مثاؿ لممثقؼ المنفتح عمى الثقافة اإلنسانية ،ال تحده الحدكد ،كال
تقيده المذاىب كالمعتقدات( .)12فالرحبي ال يجد نفسو محدكدان بقطر أك فضاء ،يقكؿ" :حتى اآلف

()1

الرحبي ،سيؼ :حكار األمكنة كالكجكه ،ص.266 :

()3

الرحبي ،سيؼ :حكار األمكنة كالكجكه ،ص.193 :

()2

الرحبي ،سيؼ :القاىرة أك زمف البدايات،دمشؽ :دار الفرقد لمطباعة كالنشر2011،ـ ،ص.199 :

()4المرجع السابؽ ،ص.192 :
()5المرجع السابؽ ،ص.114 :
()6المرجع السابؽ ،ص.47 :
()7

الرحبي ،سيؼ :القاىرة أك زمف البدايات ،ص.185 :

()9

الرحبي ،سيؼ :الصيد في الظبلـ ،ص.10 :

()8المرجع السابؽ ،ص.179 :
()10المرجع السابؽ ،ص.65 :
()11المرجع السابؽ ،ص.75 :

()12المرجع السابؽ ،ص.113 :
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كبعد تصرـ ىذه األزماف ،أحاكؿ تشخيص ىكية ىذا المخمكؽ السارح في برية اهلل ،كىك األعمـ بما
خمؽ كقدر كشاء .التسميات تذىب ىباء كغيرىا ،كحتى الشعر كالمعرفة نكع مف نشداف خبلص
كعزاء"(.)1
كالبد أف نقؼ عمى أىـ المحطات التي مر عمييا الرحبي كىك يؤسس كيانو الثقافي الثرم
مف خبلؿ ذكر أىـ الدكؿ العربية كالغربية التي ارتحؿ إلييا كىي:
انتقاله إلى العاصمة :بعد انتقاؿ سيؼ الرحبي مف القرية حيث المدرسة بمعناىا التقميدم
إلى العاصمة "مسقط" التحؽ بالمدرسة "السعيدية" ،كىي مدرسة تدرس فييا العمكـ الحديثة ،كأنيى
االبتدائية فييا ثـ انتقؿ إلى القاىرة ليبدأ مرحمة أخرل مف حياتو(.)2
فترة القاهرة :درس ىناؾ اإلعدادية كالثانكية ككذلؾ المرحمة الجامعية ،كىذه الفترة كانت
المرحمة الحيكية في حياتو ،ككانت المدارس آنذاؾ قيد التأسيس ،انتقؿ سيؼ الرحبي في تمؾ
المرحمة المبكرة إلى القاىرة فكانت بالنسبة لو أفقا مختمفا مكانا كمعرفة كبشرا ،تمثؿ انتقاال مف
جدا إلى بيئة منفتحة ،بيئة اتصمت بالعصر الحديث منذ قرف
البيئة المغمقة كالمحافظة بدرجة كبيرة ن
تقريبا آنذاؾ ،لذلؾ اعتبرىا محطة كالدية أخرل بالنسبة لو بعد الكالدة األكلى في قريتو (سركر).
خضما مف
ىناؾ بدأ التككيف الجديد عمى الصعيد السياسي فقد كانت القاىرة آنذاؾ تعيش
ٌ
الصراعات السياسية اليمينية كاليسارية ،فالرئيس جماؿ عبد الناصر كاف قد رحؿ قبؿ شيكر قميمة
ككانت القاىرة مفعمة بصكرة الرئيس الراحؿ بخطاباتو كشخصيتو الكاريزمية المييمنة عمى كؿ

()1المرجع السابؽ ،ص.95 :

)(2فؤاد ،نصر اهلل :مف حياة الشاعر سيؼ الرحبي ،منتديات حصف عماف ،كتبت يكـ،2120222008 ،
http://www.hesnoman.com/vb/showthread.php?t=15922
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شيء ككاف الرئيس أنكر السادات قد تسمـ الرئاسة  ،لكف الكضع لـ يستقر بعد ،كانت فترة مفصمية
عمى أصعدة مختمفة.
كما احتؾ الرحبي في القاىرة بالكضع الفكرم كبدأ بالقراءة الشعرية الحديثة ل يكتٌاب
كككف صداقات مف
معاصريف أمثاؿ بدر شاكر السياب ،كصبلح عبد الصبكر ،كأمؿ دنقؿ كغيرىـٌ ،
()1

كتعرؼ عمى أحبلميـ كطمكحاتيـ.
المثقفيف كالشعراء ٌ

في دمشق وبيروت :في أكاخر السبعينات انتقؿ الرحبي مف القاىرة باتجاه دمشؽ كبيركت،
كفي ىذه المرحمة المكانية كالزمانية كاف الياجس السياسي قد خؼ كثي ار في تكجياتو ،كصار
الياجس األدبي كاإلبداعي أكثر غمبة كحضك ار في قراءتو ككتابتو كتكجياتو ،كاذا كانت القاىرة
مرحمة التككيف األكؿ كاألساسي كالحاسـ في حياتو ،فإف مرحمة دمشؽ كبيركت كانت األكثر كثافة
كتحديدا لمخيار األدبي كاإلبداعي ،فيناؾ أصدر سيؼ الرحبي ديكانو األكؿ "نكرسة الجنكف" ثـ تبعو
الكثير مف الكتب كاإلصدارات ،كما أنو كاف يمارس العمؿ الصحفي في المجاؿ الثقافي فقد كاف
()2

مراسبل ألكثر مف جريدة كقتيا.

في الجزائــــــــــــر :ذىب الرحبي إلى الجزائر في بداية فترة الرئيس الشاذلي بف جديد ككاف
الذىكؿ يسيطر عمى الجزائرييف بسبب اغتياؿ الرئيس بكمديف كخسارتيـ لتمؾ الشخصية المييمنة
ذات الطمكحات الكطنية كانعداـ الطمكحات الشخصية عمى الصعيد المادم ،كبعد تمؾ المرحمة
بدأت فترة الضعؼ كاليشاشة في أكضاع الجزائر ،ككانت تمؾ الفترة بداية ظيكر التيارات المتشددة
حيث بدأت تتغمغؿ في الجامعات كأعماؽ المجتمع الجزائرم الذم كاف يشيد نكعا مف الفساد بعد
)(1فؤاد ،نصر اهلل :مف حياة الشاعر سيؼ الرحبي ،منتديات حصف عماف ،كتبت يكـ،2120222008 ،
http://www.hesnoman.com/vb/showthread.php?t=15922

) )2المرجع نفسو.
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رحيؿ بكمديف ،كيعتقد الرحبي أف ىذه البذكر األكلى لمكارثة الحالية التي تشيدىا الجزائر ،كقد أثرت
()1

فترة مككثو في الجزائر عمى أدبو ككتاباتو.

الحياة في بمغاريا :عاش الرحبي في بمغاريا سنة أك تزيد ،ككانت البمد تعيش مرحمة الحكـ
الشيكعي الشمكلي ،لكنيا كانت بمدا جميمة ،فيي عبارة عف حديقة ثمجية ىائمة ،كقد عاش في بيت
الطمبة ،ككانت الثمكج تغطي ذلؾ المبنى الذم كاف يعيش فيو ككاف أماـ المبنى جبؿ اسمو "فيتكشيا
ببلنيا"(جبؿ ياباف) كىك و
عاؿ كمخضر ،كاف الرحبي يصعده في أكقات الصفاء لمكتابة كالتأمؿ
كالقراءة ،كعاش ىناؾ فترة في كنؼ الطبيعة كالتأمؿ الجمالي كالمشاىد المدىشة بمعزؿ عف الكضع
()2

السياسي.

الحياة في لندن و باريس :سبب انتقالو إلى لندف أف زمبلءه محمد عبيد غباشي كحبيب
الصايغ أصد ار مجمتيف ىناؾ كىما :أكراؽ ،كاألزمنة العربية ،فرحبا بو لينضـ إلييما ،كبقي فترة في
لندف ثـ لـ يستقر بو المقاـ فييا؛ فسافر إلى باريس كعاش فييا فترة طكيمة مراسبل صحفيا لعدد مف
المجبلت ،ثـ انتقؿ إلى دكلة اإلمارات كعمؿ في مجمة "أكراؽ" كفي عدد مف الصحؼ اإلماراتية ثـ
عاد إلى باريس مرة أخرل ،كانت مرحمة طكيمة زمنيا كثرية ،حتى عاد الحقا إلى عماف ليستقر
ىناؾ كيشارؾ في المشركع الثقافي كالفكرم كالشعرم العماني(.)3
ىذا التعدد في المصادر الثقافية ،كتمؾ الرحبلت في أقطار مختمفة ،كاف ليا األثر الكاضح
لتنكع منابعو الفكرية كاتجاىاتو ،كعدـ تمسكو بفكر محدد ،يقكؿ مفيد نجـ" :تنكع مصادره ،كانفتاحو
) )1المرجع نفسو.
)(2المرجع نفسو.

()3

ينظر :نجـ ،مفيد :أرض األبدية قراءات في تجربة الشاعر سيؼ الرحبي ،بغداد :منشكرات الجمؿ2007 ،ـ،

ص.15 :
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عمى الثقافة الغربية باعتبارىا جزءان مف الثقافة اإلنسانية"( .)1فيك كاف يؤمف بكحدة الثقافة ،كال
يحددىا بمكاف ،أك أشخاص ،كال يربطيا بديف أك قيطر ،بؿ يراىا منظكمة كاحدة تي ىعبِّر عف فكر
إنساني كاحد ،كىـ إنساني كجكدم ال يتعمؽ بحدكد أك ديانات.
ىذا ال يناقض ما نجده مف أصداء لو كانت كاضحة في إنتاجو ،فالصكرة التي تككنت عف
الجكاؿ
سيؼ الرحبي لدل الغالبية مف زمبلئو كأصدقائو مف األدباء العرب ،ىي صكرة اإلنساف ٌ
الدائـ الترحاؿ ،كالتنقؿ مف بمد إلى بمد آخر ،صكرة المبدع المسككف بعشؽ عميؽ لؤلمكنة كالناس.
ربما كاف في بداية مرحمة ىذا التجكاؿ مضط انر إليو ،غير سعيد بو لما ترسب في النفس مف شعكر
دفيف بكجكد حالة مف اإلقصاء كالنفي؛ لكنو اعتاد ىذه الحالة فصارت بالنسبة إليو  -حتى بعد أف
استقر بو المطاؼ – أسمكب حياة تتجمى في البحث عف جديد في القديـ ،كعف قديـ في الجديد،
مدنان ،كناسان ،كأفكا انر ،كىك في كتاباتو النثرية ،كما في كتاباتو الشعرية شغكؼ بالمكاف ،يحركو
الحنيف"(.)2
ىذا ال يعني أف الرحبي لـ يكف يمتمؾ فك انر قكمي نا؛ فيك الشاعر العربي ،كالناقد الذم كاف
يمحظ بعقمو تمؾ اإلشكاالت السياسية في عالمو ،ككيؼ كاف ليا أثر في التخمؼ الحضارم ،كفي
خمؽ إنساف عربي مأزكـ بالقيكد الفكرية ،كالتاريخية .يقكؿ الرحبي متحدثان عف صنؼ مف الناس
مكجكد في ىذا العالـ العربي" :ىك متمسؾ بثقافة السماع مقابؿ ثقافة التأمؿ كاإلبداع ،كال بأس أف
يسحب معو الصكفية كالسكريالية ،فكؿ شيء أضحى مستباح نا ليذا الصنؼ ،الذم ىك ليس عجيبان
كال غريبان ،كانما جزء مف صيركرة القيـ كتحكالتيا ،صاحب مؤسسات ،كيمعف المؤسسات الرسمية،
()1الشيدم ،عاصـ :تكمـ ألراؾ -حكارات في الثقافة كالفكر ،ص.47 :
()2

المكقع الرسمي لمشاعر سيؼ الرحبي.
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كيديف مجرد التعامؿ معيا ،صاحب تاريخ ،يغالي في نضاليتو حتى التطرؼ ،ساردان مكاقؼ
بطكلية ،كأنو يتحدث إلى مكتى أك أطفاؿ حضانة لـ ييتح ليـ مغادرة تمؾ الحضانة يكما مف
األياـ ...ىك الذم شرد أفرادان كعائبلت ،كقعت في دائرة نفكذه في المغتربات كاألصقاع"( ،)1إف النقد
المبطف لمكاقع الساخر مف ىذه الكضعية لمتفكير ،ينـ عف كجكد ىـ يؤرؽ الرحبي ،ككأنو يتساءؿ
في غمرة السياؽ إلى متى سيظؿ ىذا الكاقع كالى أيف نحف ذاىبكف؟.
لعؿ ىذا الشعكر المتخـ بغياب النمكذج في العالـ العربي ،كاحساسو المفجع ضاعؼ مف
حزنو كألمو ،فتجده يعاني مف كحدتو ،كلعؿ ىذا الترحاؿ ،كعدـ االستقرار في قيطر معيف ىك كجو
آخر لذلؾ التشرد الركحي ،الذم شعر بو الرحبي؛ فنجده يكتب في إحدل كتاباتو عف تمنيو لممكت،
يقكؿ" :أعكد إلى فراشي متثاقبلن ...الكحدة كالمرض ،كىذا الجك اآلخذ في االكفيرار ،أبحث عف
النكـ ،النكـ ،لك يأتي دفعو كاحدة كالى األبد ،أحاكؿ أف أتذكر بعض أحبلـ البارحة ،التي تيرب
دكمان مف القبض عمييا في ذكرل أك كممات ،كبصعكبة كاف ذلؾ الحمـ الذم رأيتني فيو بمقيى ال
أعرؼ ىكية مدينتو ،كاف مقيى فخما ،كنصؼ معتـ ..كفي حمـ آخر ،كنت طفبلن مع مجمكعة
أطفاؿ ...ككأنما األحبلـ بداىة يكسرىا الزماف ،كالمكاف ،كالكاقع ،تصنع عالمان خاص نا بقسمات
أنتحب أماـ جنازة أبي ...فركت كجيي ،كدلكت جمجمتي؛ ألنتزع نفسي
مختمفة .كفي حمـ آخر،
ي
مف أزقة ىذه األحبلـ كأضغاثيا ،ذاىبا إلعداد اإلفطار ،كأدكية الصباح"(.)2

()1
()2

نجـ ،مفيد :أرض األبدية :قراءات في تجربة الشاعر سيؼ الرحبي ،ص.115 :

ينظر :المقالح ،عبد العزيز2008/7/6 ،ـ ،سيؼ الرحبي يصطاد في الظبلـ ،مجمة الحياة ،العدد ،16529

ص.18-17 :
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فنحف عندما نقؼ أماـ الرحبي ،نجدنا نتحدث عف مفكر مثقؼ متنكع اإلبداعات ،كتجربتو
تعد كاحدة مف التجارب القميمة عمى الصعيد الثقافي كالفكرم كالنقدم( ،)1لكننا أيضان ال بد لنا مف أف
مكار ال يعرؼ االستقرار؛ ليذا نجده يصؼ نفسو بأنو
ندرؾ أننا أماـ إنساف ،كاف يعاني مف كاقع ٌ
كائف مغترب ،كمنفي ،كمترحؿ ،يقكؿ" :حيف يصؿ اإلنساف الذم دعكناه في ىذه العجالة بالكائف
المغترب كالمنفي كالمترحؿ .أسماء متعددة لكجو كاحد يتعدد حيف يرنك في مرآة ذاتو ،حيف يصؿ
إلى ىذا الشرط المتفجر لكجكده ،يدخؿ حاالت ىذيانية شتى"(.)2ىذه الفمسفة الكجكدية المتناىية،
تمزقو .لقد أقاـ الرحبي في فضاء ضبابي مزج فيو
كالغائبة في الذات ،تدؿ عمى كجكد أزمة داخمية ٌ
المجيكؿ كالمكشكؼ ،ككقؼ عمى أىبة السفر كانشغؿ بأسئمة الكجكد ،كدار في فضاء الزمف ليقيـ
في أزمنة نصكصو عمى تخكـ األسئمة كفي لي ٌجة التجربة ،يعتصر عناقيد األلـ كالجماؿ في
كتاباتو( ،)3كلعؿ ىذا كاف صدل لقراءاتو الفمسفية عند الغرب التي كانت تتماىى مع ىكاجس
النفس ،كتشعر دكمان بانحبلليا ،كتمزقيا ،كغربتيا عف العالـ ،يقكؿ" :فيك مف فرط العكاطؼ،
كاليأس ال يستطيع أف يؤذم حتى بعكضة ،كما يقكؿ المثؿ الدارج .كليس بقادر إال عمى تدمير
ذاتو بالتحديؽ كالتأمؿ في المشيد الدمكم المحيط ،الذم يتناسؿ كحشية كانحطاط نا ال مثيؿ ليما،
عميو أف يتدبر تسكيات أخرل أكثر انسجامان كنببلن مع محيطو ،كذاتو الممزقة"(.)4
فالرحبي اإلنساف كاف مأزكمان يعاني مع ذاتو كجكدان غير مستقر في المكاف كالزماف .ىذا
التعدد في المنابت الثقافية ،كىذا التنقؿ ،كعدـ الثبات كميا عكامؿ ساىمت في تشكؿ ذات عمى قدر
()1

الرحبي ،سيؼ :حياة عمى عجؿ ،ص.249-249 :

()2

الرحبي ،سيؼ :حكار األمكنة كالكجكه :نصكص كمقاالت نقدية ،ص.218-217 :

()4

الرحبي ،سيؼ :القاىرة أك زمف البدايات ،ص.135 :

()3سكسف ،جميؿ حسف"،سيؼ الرحبي صاعدا الجبؿ"،مجمة الحياة،العدد 2013/03/18237،10ـ ن،ص .15
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كعييا ،كانت تعاني في البلكعي مف كجكدىا؛ ليذا كاف ينزع دكمان نحك التجريب ،كالخركج عمى
السائد كالمعركؼ ،فقراءاتو في القديـ كالحديث كتنكع مشاربو الفكرية ،جعمو شخصية أدبية قادرة
عمى كسر الركتيف في األدب كالفكر ليس فقط ألنو عاش كمارس الترحاؿ بيف العكاصـ ،التي
أكسبتو الكثير مف الخبرات في الحياة كاألدب ،بؿ الشتغالو عمى تجربة شعرية عميقة تشيد تطكرات
()1

مستمرة ،كتتبنى الكثير مف القضايا الجمالية

يقكؿ" :ىذا النزكع أك الطمكح لبناء كطف مك واز عبر

الكتابة ،يتحمؿ كؿ ىذه األعباء مف الفجائع كالميازؿ ،ال محالة لو مف تكسيع رقعة الكتابة
كمفيكميا ،مف الدخكؿ في حقكؿ التجريب كالخركج عمى ما ىك متفؽ عميو كسائد .فالتجريب
كالخركج في ىذه الحالة ضركرة كليس ترفان أك نزقان عاب انر ،شرط كجكد كابداع .انفجار األحشاء
بعنؼ الداخؿ كالخارج في الصكرة كالعبارة لتستحيؿ الكتابة إلى يمىنازلة مفتكحة مع العالـ"( .)2ىذا
التفكير اإلبداعي في المغة كالعالـ كاف جدي نار بمنح الرحبي ىذه االستقبللية المتعددة كالمنفتحة في
العطاء ،فيك لـ يتحدد بفكرة ،أك منيج كاف دكمان يقؼ مكازيان لمثقافة يحاكييا ،كيحاكرىا بفكر حر
قادر عمى العطاء ،كالتجريب كاإلبداع.
ليذا كانت الكتابة عنده منفذان لمعالـ ،كالحياة ،كالكطف ،كالسياسة ،كلكؿ مناحي الحياة عمى
انفتاحيا كتشابكيا ،يقكؿ" :تحاكؿ الذات الكاتبة في ىذه المكاجية أف تتمبس أقنعة شتى كتحشد
المسكدة األكلى لمخمؽ .حيكانات،
أسمحتيا كحيكاتيا المختمفة :أزمنة بدائية تسطع عمى صفحة
ٌ
كجكارح أحبلـ ،كذكريات األمس المكصكلة بأحبلـ البشر األكائؿ ،كقائع صغيرة ككبيرة تتكحد في
مركب المخيمة المندفعة مف الحسي إلى التجريدم ،كالمرئي المباشر إلى الغيب المتعالي " .في كىـ
الجبؿ ،ص.15
ن
()1سكسف ،جميؿ حسف"،سيؼ الرحبي صاعدا
()2

الرحبي ،سيؼ  :القاىرة أك زمف البدايات ،ص.138 :
 11

ىذا الكطف المكازم أك البديؿ أك أم اسـ آخر ،الذم يسمى الكتابة ،تحمـ الذات الكاتبة أف تبلمس
قبس كحدة كجكد مبعثرة في األصقاع ،كأف تنقذ ما أمكف كسط جمبة اإلعصار كاليشيـ"(.)1
فالرحبي كاف دائـ البحث كالتعثر .ىك شخصية أدبية متمردة بنفكرىا مف ىيمنة القكالب ،كال
تستحكذىا طائفة ،كال تستطيع المذاىب إغراقيا في غمرة القكانيف ،ىي ذات قارئة مفكرة ،استطاعت
أف تستؿ ليا طريقان رحبة كاسعة ،تطؿ عمى اإلنسانية بشتى اختبلفاتيا ،ككأنيا عالـ كاحد ،كثقافة
كاحدة ،تبحث فييا عف لغة جديدة كفكر ناقد جديد ،يستكعب القديـ ،كيتصؿ بو؛ ليكجد لو ذاكرة
جديدة .كىك شخصية صنعت مصيرىا بيدييا ،حيف فارؽ السياسة لما أدرؾ أنيا مينة العاجزيف،
كلـ يستسمـ إلغراءات الكظيفة كىك يعرؼ أنيا الطريؽ األرخص إلى المكت ،فقد اختار منذ صباه
أف يككف متمردا عمى الصمت المنافؽ ليبقى حتى المحظة كىك يحمـ بالعدالة االجتماعية(.)2

()1

الرحبي،سيؼ :القاىرة أك زمف البدايات ،ص.138 :

()2فاركؽ،يكسؼ:جريدة العرب،لندف،نشر في،2003/1/15 :ص.16
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رؤيـة الرحبي النقدية:
لقد كاف الرحبي يعي حقيقة أف الثقافة ىي يممؾ لئلنساف ،ليس العكس؛ ليذا كاف يمارس
النقد بنظرة شمكلية متفردة  ،يقكؿ" :أف يتكىـ الكائف ،أم كائف بأف لو الحؽ في االستحكاذ كالنفكذ
كالييمنة ،مف غير خمفيات أك قنكات شرعية تؤىمو ،مف غير معايير يحتكـ إلييا ،كمف غير قدرات،
فتمؾ ىي مصيبة المصائب ،التي ستقكد إلى ىاكيات كانييارات ال حصر ليا .كاألعماؿ الدمكية
كالعسكرية كاحدة مف مظاىرىا"(.)1
كيحاكؿ في ما يكتب أف يتجادؿ مع الثقافة كالسياسة ،كأف يحاكر تمؾ الفكرة الغائبة المبطنة
التي تسكد اإلنسانية ،يتابع" :ىذا اإلحساس ،مجرد اإلحساس بيذا الحؽ المتكىـ ،كالذم يقابمو
حيز مستحؽ لو
إحساس يتطكر كيبمغ أقصاه بالظمـ كالغبف ،في شعكره بأف اآلخر يبغي سحؽ أم ٌ
عمى أرض الكاقع كالخياؿ ،تىىبِّني ىذا الكىـ القاتؿ بيف أبناء البمد كالمكاف الكاحد بداية االنجراؼ إلى
الياكية .تحاكؿ القكانيف كالدساتير ضبط ىذا االندفاع اليمجي ،كتنجح في لجـ بعض نزكعو
االستئصالي ،لكف المصيبة في تبني ىذا الكىـ أك ىذا الكعي نفسو ،ىك تبني ىكذا قناعة في
محاكلة احتكار اليكاء كالرزؽ كالرمز ،رغـ كؿ األطر كالقنكات التي تحاكؿ تسكيؽ قيـ الفضيمة،
كالتسامح ،كتذكير البشر ليؿ نيار ،بالمكت كالفناء كعقاب اآلخرة .يظؿ ىذا الكعي كتفريعاتو
عبلمة الرعب األكيدة"(.)2
فالرحبي صاحب قضية ،لكنيا قضية تشبو ثقافتو مف حيث أنيا ال تعرؼ التقيد أك القكانيف.
قضية كجكدية إنسانية تبتعد عف االنتماء لمذىب ،أك لطائفة أك التحيز لقيطر أك بيئة ،فيك ناقد
()1

الرحبي،سيؼ :حياة عمى عجؿ ،ص.262 :

()2المرجع السابؽ ،ص.263-262 :
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كباحث عف حقيقة ،كعف حياة ،كعف شيء ال يجده في كؿ ما ىك حكلو ،يقكؿ" :رغـ ىذا المشيد
المييمف عمى سياؽ التاريخ كالبشر ،ىناؾ مف يبحث عف مبلذ ركحي ،كفسحة فييا بعض مف نكر
لة و
اإلبداع الحر .تبقى الكتابة الحقيقية الباحثة عف ذاتيا كعالميا في عز و
و
كصحار ال تنتو عند
كتيو،
طؼ كزقاؽ ،كفي أعماقنا المذعكرة
نع ى
كم ى
حد ،ضد نزعة العدكاف التي تنتظرنا كراء كؿ أكمة ،ي
دكمان ...تبقى الشاىد كالضحية"(.)1
كىك شاعر رحالة كاف يجكب العالـ كمو ،ينتقؿ بيف الرمؿ كالماء ،كيتكقؼ في محطات
الحياة كالمكت ذلؾ التكقؼ الكجكدم الكاعي بما يجرم في العالـ عمى المستكييف الكجكدم
عبر عف ىذا الكعي عبر كتاباتو التي مؤلت عشريف كتابا حتى اآلف(.)2
كاإلنساني ،كقد ٌ
كاف الرحبي ينبذ الكراىية في ىذا العالـ ،حيث انصير ىذا كمو في مكاقفو النقدية،
كأطركحاتو األدبية إذ أنو ال يتكقؼ أماـ األشخاص أك الرمكز ،إنما يحاكر ثقافة إنسانية كاحدة ،كال
يؤمف بتجنيس اإلنساف لقيطر أك طائفة أك أيديكلكجية ،يقكؿ" :كأنما الذكات البشرية بمغت مبمغان مف
صدعو .أك أف ىذا
التشظي ،كشقة الخبلؼ كأكىامو الدينية ،األيديكلكجية كالتاريخية ،ال يمكف أرب ٍ
النكع مف أساليب المعالجة كالذم يتسـ كثي انر منو بما يشبو الدكراف الديماغكجي المنتفخ األكداج
"()3
ككه يدخؿ منيا خيط ضكء
لمكبلـ كغياب الصدؽ كالمعرفة الحقيقية  ،كيتساءؿ" :ىؿ يمكف فتح ٌ

في ىذه الجدراف المتعاظمة الصماء ،عمى رغـ العالـ الذم أضحى قرية أك عزبة بفعؿ تطكر
التكنكلكجيا االتصالية كحقائقيا كاستيياماتيا؟"(.)4
()1

الرحبي ،سيؼ :حكار األمكنة كالكجكه ،ص.48 :

()3

الرحبي ،سيؼ :حياة عمى عجؿ ،ص.260 :

()2

عمر،شبانة:سيؼ الرحبي يشدك لمقراصنة كمكت األشياء"،جريدة عماف2013/03/02،ـ،ص .5

()4

الرحبي،سيؼ :حياة عمى عجؿ ،ص.260 :
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لعؿ ىذه الجدلية اإلنسانية ،كىذا التشكؿ الفكرم النقدم ،ىك حقان نتاج لتمؾ الذات التي
تفتحت عمى ىكاجس كأفكار المكاف لتمؾ الطفكلة الحائرة ،كالغائبة ،كالحاضرة .فيك دكمان سيظؿ
يرتد ليا ،ىذا ما يصرح بو في إحدل كتاباتو ،يقكؿ" :ىذه الطبيعة المحتشدة باليكاـ كالذئاب كبنات
ت مف براثف بركاف،
آكل ،أراجيح طفكلتنا البعيدة ،كالمحتشدة بالحنيف .ىذه الطبيعة اليتيمة التي قي ٌد ٍ
لدت كتفتحت أسئمتنا األكلى ،دىشتنا كىكاجسنا ،كمشركع كجكد صعب كممكف.
عمى صفحتيا يك ٍ
كانت الكحشة تفضي بالضركرة إلى مقاكمتيا بطرؽ مختمفة منيا التأمؿ ،كالمعرفة ،كالشعر"(.)1
فالرحبي لـ يكف إال ذلؾ اإلنساف المسككف باألسئمة ،كىك المأخكذ بالحرية ،كبالتفكير،
الترحؿ عبر الكممات ال يجيد البقاء عمى فكرة؛ ألنو ال يحب أف يسجف في المكاف ،كعكالمو
ك ٌ
مفتكحة عمى المدىش كالمجيكؿ دائما ،ففي تجكالو كأسفاره ثمة جديد كغريب يمفت االىتماـ كيثير
االنبيار ،ذلؾ أنو شاعر يعيش األشياء بفطرية كطبيعية ،يحمؿ معو بيتو كرماؿ صحرائو كأمكاج
محيطو اليادر أينما ح ٌؿ ،كما كاف يحمؿ ىمكـ الشعكب في حمو كارتحالو ،كؿ ىذه أثرت بمسيرتو
النقدية الفكرية .فكاف قاد انر عمى التنقؿ كالترحاؿ في كؿ الثقافات ،ككاف قاد انر عمى العطاء الحر
الكاعي بأىمية كجكده عمى الساحة النقدية كاألدبية.
كانت الكتابة ىذه تمثبلن لمحياة بكافة تناقضاتيا ،كازدحاميا؛ ليذا كانت أدكاتو النقدية
تتشابؾ ،كتتنكع كتختمؼ ،كال تعرؼ الصمت عف الحقيقة .يقكؿ الرحبي" :الكتابة ،كما الحياة ،حركة
أبدية في غابة األشكاؿ ،التي تكتسب شرعية كجكدىا مف ىذه األخيرة ،... ،عبر تعاقب األجياؿ
اإلبداعية كاإلنساف يبحث عف فريستو الياربة دكما في تخكـ المغة ،ليخمؽ المعادؿ الفني لتجربتو
الحياتية ...فالتجريب كالبحث المضني عف فضاء جديد لمكتابة ليس نزقان عاب انر ،كما يزعـ دعاة
()1

الرحبي،سيؼ :الصيد في الظبلـ ،ص.5 :
 14

الجمكد العقائدم كالفني ،أك "كلدنة" ال مبرر ليا .تاريخ األشكاؿ الفنية في حقكؿ الخمؽ يعممنا ىذا
الدرس البميغ ،فالحركات الكبرل في الفف ،كاألدب لـ تتككف إال في أعقاب الككارث كاالنعطافات
الحادة في تاريخ األمـ؛ حيث النفس البشرية تنفجر مخزكنات آالميا ك تمزقاتيا معب انر عنيا في
بحث المبدع عف لغة تستطيع استيعاب اتساعاتو الرؤيكية عف احتداـ أشكاقو إلى حياة عمى نقيض
الدمار المحيؽ"(.)1
نحف عندما نتأمؿ ىذا التشكيؿ لممكقؼ النقدم ،ندرؾ تمامان أننا أماـ ناقد جديد يمتمؾ
كحس و
و
عاؿ بالمغة كالحياة .كيحاكؿ أف يفمسؼ النقد ،كيخرجو مف إطار
أدكات نقدية تنـ عف ثقافة
القكالب المتعارفة ،تمؾ القكالب التي لطالما كانت ىاجسان عند غيره ،جعمت النقد يتحكؿ مف مساره
ليخدـ مكقفان فكريان ،أك عقائديان .لكننا إذ نتحدث عف الرحبي فإننا نتحدث عف عالـ خاص ،عف ناقد
يحده جنس أدبي ،كال يتقكقع في
لو أثره الكاضح في الساحة النقدية ،فيك ناقد حر ،ككاتب متعدد ال ٌ
قكالب اآلخريف؛ بؿ إنو يقرأ ،كيدرؾ ،كيحمؿ ،كيناقش بحس ذاتي و
عاؿ ،كقدرة أدبية متمرسة ،ذات
ثقافة عربية غربية إبداعية.

()1

الرحبي،سيؼ:ذاكرة الشتات ،بيركت:دار الفارابي199 ،ـ ،ص.39 :
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شخصيته النقدية:
مف عماف خمقت شخصية متفردة مكتظة بالعذاب تطرح صكتا مرتجفا رعبا ،ممتمئا
أحاسيس ،ممعنا ىجكما كمباغتات

()1

نجدنا مع الرحبي نعاني إحساسو المفرط بالزمف المفجكع

بالغياب كالذكريات( ،)2ككاف ليذا اإلحساس الذم تمثؿ في تناثر معطياتو الثقافية كتنكع مشاربيا؛
إذ لـ يكف ناقدان عاديان يبحث في العكامؿ المؤثرة في النص ،كفي عممية الخمؽ األدبي كصمة النص
بصاحبو ،كمحيطو ،كعصره( ،)3كاف النقد يمثٌؿ أزمة أخرل مف أزماتو في الحياة كغربتو يبحث فيو
عف ذاتو ،يقكؿ" :إنيا ىكاجس كانطباعات شخصية تتكسؿ مناحي معرفية شتى تندرج ضمف األدب
كالفف ،كتؤشر إلى رؤية قمقة عبر المقاؿ كعبر أعماؿ اآلخريف  ...أحيانا يستعذب المرء أف يرل
ذاتو متشظية كمبعثرة في أعماؿ أخرل يقرأىا بمحبة  ...األعماؿ األخرل في ىذه الحالة ذريعة
لمتعبير عف الذات"(.)4
فمـ يبحث الرحبي في نقده عف منيج أك فكرة أك تحميؿ عابر لمغة ،كلـ يؤمف بكظيفة الناقد
التي تتمخص في تقكيـ العمؿ األدبي ،كبياف قيمتو المكضكعية التعبيرية كالشعكرية ،كتعييف مكانو
في خط سير األدب ،كتحديد ما أضافو إلى التراث ،كما أخذ منو ،كتقكيـ سمات صاحبو
كخصائصو الشعكرية( ،)5كغيرىا مف الكظائؼ التي تتعمؽ بالمغة ،أك البيئة ،أك المناىج النقدية.

()1

عمر ،شبانة:سيؼ الرحبي يشدك لمقراصنة كمكت األشياء،ص .5

()2

ينظر:نجـ ،مفيد :سيؼ الرحبي يباغت الحياة كيمقي تحيتو عمى قراصنة ينتظركف اإلعصار،مجمة ثقافة،

()3

ينظر:الطاىر،عمي جكاد :مقدمة في النقد األدبي،بيركت :المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر1979 ،ـ ،ص:

()4

الرحبي ،سيؼ :ذاكرة الشتات ،ص.7:

الثبلثاء 2014/5/27ـ ،السنة  ،3العدد .9571
.340

()5

قطب ،سيد:النقد األدبي أصكلو كمناىجو،القاىرة :دار الشركؽ2003 ،ـ ،ص.7:
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فالرحبي يحاكؿ في قراءاتو أف يكشؼ ذاتو المبدعة التي يحاكر بيا الحياة أك انعكاسات
تجربتو فييا ،يقكؿ" :في ىذه المحظة التي تختزف في أحشائيا أزمنة مختمفة كأجياالن مختمفة ،نجد
فييا الرؤل كاألفكار ،متشردة  ،تبحث عف محيطيا ،عف مسكنيا الطبيعي في المغة المحتممة"(،)1
ككنت التقيت بالناقد كأجابني بأف النقد "معرفة بأدكات عممية كأدبية كذكقية ،كال أعتقد أف ىناؾ مانع
مف أف يككف إبداعان مف غير مناظرتو مع اإلبداع األدبي المحض ،كىك يتضمف بجانب األدكات
األخرل الجمالية بالدرجة األكلى أداة عقبلنية في تشريح النص كاضاءتو كتحميمو"(.)2
ككأف النقد ىك كجو آخر مف العممية اإلبداعية يكشؼ معاناة الناقد في البحث كالضياع في
متاىاتيا ،كمحاكلة ردـ المسافة بينو كبيف ما يرل كيسمع ،ككأنو في نقده يسأؿ ذاتو عف مكانيا في
النقاد أصحاب المناىج ،كأثبت أف النقد يحتاج
لغة اآلخريف كابداعيـ .كبيذا تجاكز كثي انر ما ٌ
قدمو ٌ
إلى الثقافة التي تدعميا الذات بحضكرىا الكاعي القادر عمى العطاء أكثر مف األخذ .كتحدث
الرحبي عف عبلقة اإلبداع بالنقد قائبل" :في العالـ العربي ىناؾ تقدـ لمعممية اإلبداعية نكعا ما عمى
حساب النقد ،ربما ألف اإلبداع كالكتابة ليما عبلقة بالفطرة ،كالحدس ،كال يرتبطاف بالضركرة بحقكؿ
معرفية ،فالنقد العربي يرتبط بحقكؿ مثؿ الفمسفة ،كعمـ النفس ،كىي مجاالت متخمفة في الكطف
العربي عما ىك عميو األمر في الغرب ،بحيث نرل أف ىناؾ متابعة كمكاكبة مستمرتاف لئلبداع"،
كأشار الرحبي إلى أف اليزائـ التي تعرضت ليا األمة العربية تركت أث ار في إبداع شعكبيا ،ألنيا
نبعت أساسا مف التخمؼ الحضارم ،كالتصدع االجتماعي ،كاالقتصادم ،كغياب الحرية التي تعني
غياب شركط العبلقة بالعصر بمعناىا العميؽ لمكممة إذ يقكؿ "أف العديد مف اليزائـ العربية
()1

الرحبي ،سيؼ :ذاكرة الشتات ،ص.25 :

()2أسئمة حكارية قامت بيا الباحثة مع سيؼ الرحبي بتاريخ 2015/1/5ـ.
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عمي ككاتب ،كأستحضرىا
استطاعت أف ٌ
تطكح بنا خارج التاريخ تقريبا ،كىذه الخمفية تؤثر بالتأكيد ٌ
أثناء عممية الكتابة فتتماىى في طبيعة النص السردم(.)1
كلـ يكف الرحبي بالناقد الذم ييتـ بجنس أدبي أك يخمص لفكرة أك مذىب؛ إذ أنو يبحث
دكمان عف عمؿ إبداعي يثير العالـ ،كيقمب بداخمو المكازيف ،يقكؿ" :لكف القمة فقط تستطيع تقديـ
رسختو قركف
عمؿ فني ينسؼ عفف العالـ ،كيقيـ بياء الطفكلة ،كييز عتبة اليدكء الزائؼ الذم ٌ
االنحطاط"( .)2فقيمة العمؿ تكمف في تمؾ الثكرة البريئة لذات المبدع النابعة مف التراث ،كالعابرة
لؤلزمنة ببل قيكد بالية ،أك مضاميف متكارثة ،كالقادرة عمى نسؼ ما حكليا كانتاج لغة مف عالـ
آخر.
البراقة،
ليذا يبدك الرحبي في كتاباتو النقدية غير مكلع بالتكثيؽ أك بالمصطمحات النقدية ٌ
إنو يشير بكممة كاحدة إلى عدة مناىج كمصطمحات دكف أف يقع في شباؾ الذاتية المحضة أك
المكضكعية المفرطة ،فالنقد الحقيقي كما يقكؿ" :ال بد أف يككف إضافة إلى النص المقركء كاجبلء
لمكثير مف غكامضو كخكافيو ،كبيذا المعنى يمكف أف يككف كاسطة بيف النص كالقارئ آخذان بيده
إلى كعي أعمؽ كأكثر كضكحان ،كىك يضيء النص اإلبداعي بأدكاتو المعرفية المتشعبة كالتي
تتضمف حقكال معرفية متنكعة :كالفمسفة ،كعمـ الجماؿ ،كعمـ النفس ،كعمـ االجتماع .كالناقد كي
يؤدم ميمتو ال بد أف يككف مممان بحقكؿ معرفية مختمفة"(.)3
كاف ناقدان لمٌغة كاألفكار كالمضاميف ،يطرؽ مدارات النصكص كالقضايا دكف اإلشارة إلى
المتمرس ،إذ يكتب لقارئ
مصادره أك مراجعو ،كلكنو يثبت أف ما يكتبو ال يفيمو إال صاحب القراءة
ٌ
()1مقاؿ لمشاعر سيؼ الرحبي":مكقع البكابة" ،نشرت في 2000/10/17ـ.
()2

الرحبي ،سيؼ :ذاكرة الشتات ،ص.36 :

()3المقاء الذم أجرتو الباحثة مع سيؼ الرحبي بتاريخ 2015/1/5ـ.
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اع ،كال يحاكؿ أف يثبت مقدرتو بقدر ما يحاكؿ أف يبحث عف ذاتو المحتشدة بالغربة كاألسئمة ،كأف
كو
عبر عف
مؤسس نا نقدان إنسانيان ال يختص بفرد أك فئة أك جنس ،بؿ يي ٌ
يجد كطنان بعيدان عف الحدكد ٌ
اإلنساف بمشاكمو كىكاجسو كبحثو الدائـ في المغة عف كطنو كذاتو ،يقكؿ" :المسافات التي تقطعيا
طاقة القكؿ الشعرم ال يمكف مقارنتيا حتى بمككب القياسات الضكئية ،ال يمكف القبض عمييا
حد ليا ،قد
بمبضع البحث األكاديمي ،كما ال يمكف التنبؤ بنيايات القصيدة المفتكحة عمى آفاؽ ال ٌ
يمكف تممس البداية الصعبة النطبلقتو الشعرية أم الدخكؿ في المحظة الخاصة ،كالمشتبكة بأطراؼ
الككف في عبلقة بالغة التعقيد ،لكف مف يعرؼ ،إلى أم مجيكؿ تقكدنا عربة المخيمة؟"(.)1
فشخصيتو النقدية المثقفة قادرة عمى تقكيـ رؤية شاممة لكؿ شيء حكليا ،ككأنو يقؼ عمى
شرفة العالـ ،يقكؿ كاصفان الثقافة العربية" :مشيد الثقافة العربية المضطرب كالباحث عف ذاتو كسط
و
لخصت كثافة
ركاـ المعارؼ كالخطابات المنجزة كالمكرسة مف كؿ
حدب كصكب ،كسط زمف ٌ
مآسيو كميازلو فترة الثمانينات بشكؿ صاعؽ"(.)2
استطاع الرحبي كناقد أف ينتقد حتى اإلنساف العربي في العصر الحالي ،اإلنساف الذم
أصبح مستيمكا أكثر منو منتجا ،مستمعا يعي أك ال يعي شيئا مما يقاؿ ،مستكينا جبمتو الظركؼ
السياسية كاالقتصادية كالثقافية لمرضكخ كال شيء سكل الرضكخ ،ثـ في أكقات فراغو يتذكر التاريخ
بجحافمو فبل يممؾ إال الغناء ،ربما بحثا عف التسرية كالتسمية فقط ،لذلؾ نجد الرحبي يقكؿ" :يسمع
العربي بكؿ مستكيات ىذه التسمية كفئاتيا ،لغط القركف كرطانة الخطابات ،كضجيجيا الذم يصـ
اآلذاف ،كيعشي األبصار مف فرط ترديده كترجيعو عبر دركب الفضاء كالصحافة كالخطابة ،التي ال
()1

الرحبي ،سيؼ :ذاكرة الشتات ،ص.36 :

()2المرجع السابؽ ،ص.7 :
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تفتأ ترعد باآلتي كالقادـ ،اقتصادان كاجتماعان كثقافة كفنان كحداثةن كعكلمةن ،كما بعد الحداثة كفكقيا
كتحتيا"(.)1
كىذا التيكـ عمى اإلنساف العربي يحمؿ نقدان الذع نا لمسمطة مف جية ،كلئلنساف مف جية
أخرل ،ككأنو يطالب بتمؾ الثكرة لمدخكؿ إلى العالـ ،كيقكؿ متابعان سخريتو مف تمؾ الذات الضائعة:
"يسمع كيدمف السماع كاإلصغاء في جك طقكسي حتى تحؿ الصفة محؿ المكصكؼ الغائب كغير
فج
المممكس بيد الحياة كاألرض بالضركرة ،يتحكؿ إلى كائنات تقاذفو أمكاج الخطابات مف كؿ ٌ
كمنعطؼ حتى تتبلشى كينكنتو المادية في ليبيا كزعيقيا ،كيستحيؿ إلى مجاز كتجريد بمعنى
المحك كالسحؽ كال شيء غيره"(.)2
كال ينقد العربي بؿ يتكسع إلى الغرب كاإلنساف في كؿ مكاف في بقاع األرض ،يقكؿ:
"تاريخ مف التحارب الطائفي كالقبمي كاإلثني كالعائمي ،يغذم أرضية الدـ كيدفع بيا إلى مناطؽ
جديدة كعبث مطمؽ ،ال تقيـ كزنان لفرد أك فرادة في شيء ،فالكؿ ينضكم تحت لكاء القطيع في
بكية كال يكتمكية ك ً
الفئكية ،الساحقة لمخصكصية كالفرادة"( ،)3كيقكؿ" :نشرات األخبار بكؿ
أشكالو الحز ٌ
أنكاعيا ،تمخص ما يحيؽ بيذه البيضة األرضية ،مف حركب كفيضانات كأىكاؿ كككارث في ىذا
المشيد القيامي تتداخؿ أشكاؿ الدمار االجتماعي كالطبيعي ،الذم ىك جزء مف مسؤكلية البشر
كتحاربيـ ،كعدكانيـ عمى الطبيعة كاألرض كما عدكانيـ عمى بعضيـ البعض"(.)4

()1

الرحبي ،سيؼ :حكار األمكنة كالكجكه ،ص.119 :

()3

الرحبي ،سيؼ :حكار األمكنة كالكجكه ،ص.119 :

()2

الرحبي ،سيؼ :حكار األمكنة كالكجكه ،ص.119 :

()4المرجع السابؽ ،ص.47 :
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يفسر عدـ
ىذه الرؤية النقدية لمعالـ كاف أثرىا كاضحان في رؤاه النقدية لؤلدب ،كىك ٌ
خضكعو لمنيج أك مذىب؛ إذ إنو يرفض أف يتقكقع في قكالب جاىزة ،أك أف ينخدع بالمظاىر
التحيز كالقكانيف،
كالقشكر كاف يبحث عف شيء جديد عف منيج شامؿ لئلنساف كالعالـ ،كيبتعد عف
ٌ
كيحترـ التاريخ كالتراث ،كينيؿ مف الحديث كالمعاصر ،كال يتقيد بمكاف كينعتؽ مف األيديكلكجيا
مؤمنان بخصكصية المغة كقدرتيا عمى العطاء ميما كاف جنسيا ،كبقدرة اإلنساف عمى صياغة أدب
يعبر فيو عف أزمتو مع العالـ كاآلخر.
جديد ٌ
بد لو أف يككف ذاتان قبؿ أف يككف منيجان كقانكنان ،كأف يككف بعيدان
بأف الناقد ال ٌ
كيرل الرحبي ٌ
التحيز ،ليحاكؿ أف يجد ذاتو فيما يقرأ ،فيق أر العالـ قبؿ أف يق أر المغة ،كمف ىنا يظير
عف التعصب ك ٌ
الرحبي الناقد اإلنساف المثقؼ المبدع المتٌسع األفؽ كالرؤل ،لنبحر معو في آرائو ،كنطكؼ في
عكالـ ثقافتو كقراءاتو.

 31

الفصل األول
الرحبي وجدل األشكال الشعرية في العصر الحديث
تقديم:
يحاكؿ ىذا الفصؿ أف يحدد مف خبلؿ أطره العامة تمؾ النظرة المتفردة التي حمميا الرحبي
لمنص الشعرم ،كتحديدا القصيدة الجديدة .كما مرت بو مف تطكرات كصراعات نقدية حكؿ:
التجديد ،كالحداثة ،كاألصالة كالمعاصرة ،كالمغة ،كصكالن إلى قصيدة النثر التي تحررت مف
المكاصفات ،كالقكاعد المفركضة عمى اإلبداع الشعرم .كتطمب ىذا البحث منا االطبلع عمى
كتابات الرحبي المتكزعة في مقاالتو ككتبو حكؿ قضية القصيدة في مستكياتيا كافة ،فجاءت
مباحث ىذا الفصؿ لتمبي ىذه الغاية عمى النحك اآلتي:
المبحث األكؿ :القصيدة الحديثة كأزمة التجديد
المبحث الثاني :القصيدة الحديثة كالمغة الشعرية
المبحث الثالث :القصيدة الحديثة كأزمة الشكؿ الشعرم (قصيدة النثر)
كىي مباحث حاكلت أف تتسمسؿ مع القصيدة  ،متقيدة بالرؤية النقدية الخاصة التي حمميا
الرحبي في مقاالتو ،كمناقشة ىذه الرؤية مع آراء لنقاد آخريف ،لمكصكؿ إلى نظرة شاممة تعيننا عمى
فيـ الرؤل النقدية لمكاضيع ناقش الرحبي فييا ظكاىر نقدية متعددة ،منيا ما يتعمؽ بمحظة الكتابة،
كاإلبداع ،كالمغة الشعرية ،كالتأثر كالتأثير .كمنيا ما يتعمؽ بالمبدع ،كما يعانيو في نصكصو مف
قمقو المغكم كالفكرم اتجاه ذاتو كاتجاه العالـ .كمنيا ما يتعمؽ بالمتمقي الناقد :ثقافتو ،كأدكاتو .ككميا
قضايا ربطيا الرحبي بقضية القصيدة كجدؿ األشكاؿ الشعرية الجديدة.

31

المبحث األول :القصيدة الحديثة وأزمة التجديد:
يناقش سيؼ الرحبي العديد مف الظكاىر النقدية التي تتعمؽ بالقصيدة الحديثة ،مف حيث:
بنيتيا ،كلغتيا ،كشكميا؛ إذ أف القصيدة الحديثة كاجيت مكقفان حرجان تمثؿ في اتساع اليكة شيئ نا
فشيئان بينيا كبيف المتمقي ،أدل إلى انسبلخ المضاميف ،كتنكع المصادر ،كمراكغة أشكاليا لمبحث
عف أشكاؿ أكثر رحابة كتكسع .ىذا التجديد الذم سماه البعض بصدمة الحداثة ،فظيكر نص جديد
عمى الساحة األدبية بمبلمح غير مألكفة عند القارئ خمؽ كثي ار مف البمبمة كتضارب اآلراء حكؿ
تقبمو كىذا ما خمؽ ىكة كشرخا بينيما.
كىذه اليكة كما يراىا النقاد ليا أسباب عديدة ؛ فبعضيا يخرج عف نطاؽ األدب ،كتمتد
جذكره ألسباب تتصؿ بظركؼ الحياة المحيطة بالجماعة البشرية ،كىي أسباب ال قبؿ لدارسي
األدب كناقديو بمناقشتيا كطرح تصكرات لئلفبلت مف قبضتيا ،كبعضيا اآلخر يدخؿ في نطاؽ
األدب كمف اإلنصاؼ أف يقاؿ أف جزءان مف ىذا الجانب يرجع إلى مكجات المد كالجزر التي تحكـ
العبلقات بيف األجناس األدبية؛ فينتعش جنس منيا عمى حساب خفكت جنس آخر ،كلكف يبقى
جانب كبير في النياية مف عكامؿ ىذه اليكة يعكد إلى "القصيدة" ذاتيا كالتطكر الذم لحؽ بيا،
كحاجة ىذا التطكر إلى مزيد مف التنظير كالمناقشة كالتحميؿ ،كىي ميمة النقد األدبي بالدرجة
األكلى"( .)1فالشكؿ الذم ظيرت عميو القصيدة الحديثة في الشكؿ كالمضمكف يستدعي تطبيؽ
آليات جديدة تتناسب مع ىذا الكياف الجديد المتنكع بمنظكمتو كتقنياتو ،كبحاجة إلى مناىج مف أجؿ
تنظيره كمناقشتو كتحميمو حتى يتبلءـ كركح العصر ،ككاف ىذا مف اختصاص النقد بشكؿ صريح.
()1

دركيش،أحمد  :في النقد التحميمي لمقصيدة المعاصرة  ،ط ، 1القاىرة -مصر :دار الشركؽ1417،ق 1996-ـ ،ص
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فمتابعة الشعر كتمحيصو كغربمة جيده مف رديئو ىي ميمة تقع عمى عاتؽ النقد في األكؿ
كاألخير ،كارتباط النقد بالشعر خصكصا كاألدب بشكؿ عاـ بنظرم ىي عبلقة تكاممية ترابطية،
فكمما تتبع النقد الشعر تطكر كقمت عثراتو ،بينما يؤدم غياب النقد إلى تراجع مستكل الشعر ،أك
كما يسميو البعض ب "أزمة الشعر المعاصر" كذلؾ حيف يغيب النقد عف الساحة األدبية.
كاستطاع الرحبي أف يحدد مشكمة القصيدة ،كما تكاجيو في ظؿ الحداثة كالتحديث كمحاكلة
صمكدىا؛ لتحمؿ التراث كالمغة كتحفظ بداخميا ىمكـ الشاعر القابعة في الماضي المتصارعة في
الحاضر ،يقكؿ" :يكثر الحديث كتابةن كشفاىية ،حكؿ الكيفيات المختمفة كالمتعددة لكتابة النصكص
الشعرية كغير الشعرية ،ك هؿ لو طريقتو كمنحاه في الكتابة كالمقاربة ،كالدخكؿ المغامر أك المحسكب
في طقكس المحظة الكتابية بالغة االلتباس كالتعقيد كالتجمي ".تىمثؿ القصيدة ىك تىمثؿ لمعالـ،
كاألشياء ،كالمكجكدات في راىنيا كحركتيا المرتبطة بتاريخ كذاكرة ،بشكؿ صريح عمى نحك ما أك
مضمر في جسد النص كثناياه ،ككنيا لحظة ارتطاـ بالذات كتشظييا كشتاتيا في الكقت نفسو،
الذم ىك ارتطاـ بالمحيط كالعالـ كاألشياء ميما تكىـ الشعر في اجتراح القطيعة كاالنفصاؿ ،تظؿ
تمؾ العبلقة الصراعية كالمتكترة مع التاريخ عمى صعيد التفاعؿ كالتكاصؿ اإلبداعييف"( .)1كيكضح
الرحبي مف خبلؿ مقكلتو ما تتعرض لو النصكص األدبية مف تضارب آراء حكؿ طريقة كتابتيا،
كما نتج عف ىذا األمر مف كثرة كبلـ بيف الدارسيف كالنقاد كالشعراء حكؿ الكيفيات المختمفة التي
تكتب بيا النصكص األدبية ،كما كصؼ الرحبي العبلقة التي تربط النص اإلبداعي بالعالـ
الخارجي بالصراعية المتكترة.

()1

الرحبي  ،سيؼ  :حكار األمكنة كالكجكه  ،ص . 73 :
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فالمشكمة الحقيقية التي تكاجييا القصيدة اليكـ ىك دخكليا في صراع كتكتر أكجدتو جدلية
الحداثة كالتراث ،ىذه الجدلية التي أسالت الكثير مف الحبر حكؿ الكيفيات المختمفة التي تكتب بيا
النصكص األدبية ،فالقصيدة ىي مرآة الكاتب التي تتغير مع تغير العصكر كترتبط ارتباطا مباش ار
بالمحيط الخارجي كليذا فيي تعكس ما يدكر فيو ،ليذا فالقصيدة المعاصرة تحاكي ذلؾ التمزؽ
كالتشظي الذم يعيشو اإلنساف اليكـ  ،كما أف لكؿ كاتب طقكسو الكتابية كأسمكبو الخاص الذم
يميزه عف أم كاتب آخر ،كبذلؾ فتعدد ىذه األساليب يثرم الساحة النقدية.
كيؤمف الرحبي بكجكد ارتباط حتمي بيف التراث كالنص عمى اعتبار أف النص تداعيات
ثقافية ،كتاريخية ،كاجتماعية متكطدة مف الماضي ،كمتأصمة بالحاضر فاختبلؼ معايير النقد تبعان
الختبلؼ مضاميف كأشكاؿ التاريخ اإلبداعية ،ال يعني أننا نستطيع دكمان اقتبلع المغة مف حضكرىا
التراثي ،كسمخيا عف ماضييا مع حفاظيا عمى خصكصيتيا التي منحتيا التمايز في النص عف
غيرىا مف النصكص( .)1كالتراث ال يعني فقط التراث العربي بؿ ىك يمثؿ "ما تراكـ خبلؿ األزمنة
مف تقاليد كعادات كتجارب كخبرات كفنكف كعمكـ لدل شعب مف الشعكب ،كىك جزء أساسي مف
قكامو االجتماعي كاإلنساني كالسياسي كالتاريخي كالخمقي كيكثؽ عبلقتو باألجياؿ الغابرة التي
عممت عمى تككيف ىذا التراث كاغنائو"(.)2
فالصراعات الداخمية كالخارجية تؤثر عمى األدب كما تؤثر باألديب؛ ليذا قامت –بدكرىا-
"بتعجيؿ كالدة األشكاؿ الجديدة ،كاندفاعيا بكعي أك غير كعي إلى تحطيـ صنمية المغة ،كثبات

()1

الرحبي ،سيؼ :حكار األمكنة كالكجكه ،ص.73 :

()2عبد المطمب ،محمد :النص المشكؿ أك قصيدة النثر ،القاىرة :دار العالـ العربي2011 ،ـ ،ص.16 :
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"()1

الدالالت بالمعنى المتعارؼ عميو كأفكليا

ىذا الحس النقدم الكاعي الذم امتمكو الرحبي ساعده

عمى فؾ شيفرات القضايا كاماطة المثاـ عف الحقائؽ النقدية التي ظمت غائبة كغائمة؛ إذ أنو ربط
بيف النقد كالحياة كاألدب ،كرفض التعصب لشكؿ مف األشكاؿ أك قالب مف تمؾ القكالب الجاىزة أي نا
كاف مصدرىا .كترؾ لؤلديب حرية التجديد بكصفو جزءان مف حرية الحياة ،كحقكقو فييا.
فالمكقؼ النقدم يتجسد بضركرة قراءة المكركث الثقافي المتراكـ لؤلجياؿ السابقة
كتكظيفو بما يتبلئـ كركح القصيدة كترسميا في عبلقة مكضكعية تربط بيف الكاقع المعيشي
كالماضي ربطا تكامميا دكف أف نجعؿ مف ىذا التراث قيدا نمتزـ بو أك نمنحو الكصاية األبكية ،كىذا
ما دعا إليو الرحبي حيث رفض التعصب كقكلبة المغة في قكالب جاىزة ،كترؾ لؤلديب الحرية في
اختيار الطريقة التي تبلئمو.
تنطمؽ الحداثة في تقكيـ التراث مف داخؿ األجيزة المعرفية لؤلصالة العربية ،في ضكء
جدؿ الحداثة كالتراث ،كمكقؼ الكعي مف ىذه الجدلية في ظؿ االصطداـ بمؤشرات الكعي الغربي
المغاير ،ككيؼ تمثمت الحداثة الشعرية متغيرات العصر سكاء ما تعمؽ بالمغة الكشفية أـ بالرؤية
المنبثقة مف تجميات الكعي الحضارم كالحس اإلنساني ،ككيؼ انعكس ذلؾ عمى جمالية اإليقاع
الذم انتقؿ بالقصيدة مف قكاعد الكزف العتيؽ إلى مستكل مف الكعي الشعرم المغاير في تعاممو مع
البنيات الداخمية كالكحدة الشعكرية لمتدفقات المكسيقية كالنغمية ،كىكذا تمكضعت الحداثة العربية في

()1الرحبي ،سيؼ :حكار األمكنة كالكجكه ،ص.81 :
36

فضاء مف التأمؿ الرؤيكم كالحدسي الذم يمكنيا مف تجاكز معيارية النظاـ األحادم ،كقد القت
الحداثة تضارب آراء بيف مف تقبميا كرحب بيا كبيف مف رفضيا كانتقدىا بؿ كثار ضدىا(.)1
كرفض الرحبي ما ساد عند الكثيريف مف رفض لمحداثة ،فكاف ناقدان ح انر يؤمف أف المرحمة
ىي التي تفرض عمى المغة ىذا الخركج ،نحك أشكاؿ شعرية أكثر مقدرة عمى حمؿ تجربة الحياة،
يقكؿ" :يستمر الشعر الجديد في اجتراح مغامراتو مبح انر في المناطؽ الصعبة لمكجكد البشرم،
كيستمر في الكقت نفسو صب المعنات عميو مف أكثر مف جية كصكب إال قمة قميمة.
يستمر الشقاؽ كاالنفصاؿ بيف أطراؼ النزاع في الكقت الذم تستمر فيو الحياة العربية نحك
مجيكليا الخاص ،مندفعة إلى الطرؼ األقصى مف ىاكية مصير ال قاع لو كال قرار .فكأنما ىذا
الشعر المداف تعبير طبيعي عف شركخ ىذه الحياة ،كتصدعاتيا التي ال تحصى ،فمماذا ال يككف لو
الحؽ في التجريب كاالختبار كالتجاكز ،رغـ ما يشكب البعض منو مف غثاثة ،كسكء تعبير كجيؿ
بتاريخ المغة كطاقات عمميا ؟!"(.)2
تعبر القصيدة عف العالـ عمى امتداده الغائب في الماضي كنمكه المتصاعد إلى المحظة
بل مف
الراىنة في الحياة اإلنسانية ،كما أنيا تعبر عف مضاميف متصارعة  ،فكانت تحتؿ كمان ىائ ن
التطكرات كالتحديثات فى بنيتيا كايقاعيا كمضمكنيا ،كقادرة عمى تشرب اإلنساف بكافة عصكره (.)3

()1خيرة ،حمر العيف :جدؿ الحداثة في نقد الشعر العربي ،منشكرات اتحاد العرب ،دمشؽ ،ط1996 ،1ـ ،ص
.14

()2الرحبي ،سيؼ :حكار األمكنة كالكجكه ،ص.82 :

()3خكرم ،منح :الشعر بيف نقاد ثبلث ،بيركت :دار الثقافة1966 ،ـ ،ص.76 :
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"فالتجديد الشعرم ليس مجرد قفزات في فراغ ،إنما ىك مكجات متتابعة يشد بعضيا بعضان ،كتتمـ
إحداىا األخرل"(.)1
كال يخفى عمى الدارسيف مبلحظة ذلؾ التطكر الكبير الذم مرت بو القصيدة منذ نشأتيا إلى
اليكـ ،ذلؾ التغير الذم مس جميع نكاحييا مف شكؿ كمضمكف كبنية كايقاع كحتى مضاميف،
فالقصيدة ىي جزء ال يتج أز مف ىذا الكاقع كأم تغيير يحصؿ عميو فميا نصيب منو ،كىذا كمو
يرجع إلى تداخميا مع مكجات الحداثة كما نتج عنو في جميع األصعدة ،ككاف الرحبي مف بيف
الذيف تقبمكا الحداثة بصدر رحب ،كدعا إلى كسر النمكذج التقميدم الذم يدعك إلى التقكلب كيحرـ
القصيدة مف حؽ التطكر كالتجديد شرط أف ال نتنكر لمتراث ،كتنسمخ بذلؾ القصيدة عف ىكيتيا.
إف انكسار النمكذج التقميدم بتراكماتو كاف بداية كعي جديد ظيرت في مناخو بعض
مبلمح التغيير لعؿ أغمبيا ناتج عف رفض المحاكاة كاعادة خبرات الماضي ،كضركرة التكيؼ مع
ركح العصر ،كالرغبة في تأسيس جديد لبنية ركح الشعر العربي(.)2
كعانى الرحبي مف ذلؾ التفكير النقدم االتباعي الذم يرفض كؿ جديد ؛ فيك ال يؤيد
مكار بشتى الحركات التجديدية،
االنصياع كالتقكقع في ٌ
حيز التراث فحسب في حيف أف الحاضر ٌ
كال يؤيد االنسبلخ عف جمدتو كعف ماضيو كىك يتكجو بالمكـ لتمؾ الصيحات المتشنجة التي تذـ
الخطكات الجريئة نحك التجديد كالحداثة كالخركج مف بكتقة التراث ،فمكقفو ليس بمكقؼ المحافظ أك
السمفي المتشدد ،كانما ىك مكقؼ المثقؼ المستنير؛ لذلؾ يقكؿ" :فكؿ عمؿ يخرج عمى حظيرة
المعايير المستقرة في الذاكرة الثقافية كيجرح ثكابتيا ،يقذؼ بفقداف األصالة كعدـ التعامؿ مع كاقعو
()1المكسى ،د.خميؿ :بنية القصيدة العربية المعاصرة المتكاممة ،دمشؽ :اتحاد الكتاب العرب2003 ،ـ ،
ص.47 :

()2خيرة ،حمر العيف :جدؿ الحداثة في نقد الشعر العربي.47
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الخاص ،أصبح ىذا التعامؿ تقميدان شائعان في الثقافة العربية ،فالكاقع ىك الفيـ الحدثي لؤلشياء،
كعمى النص أف يككف الصدل االنعكاسي لما يجرم ،كي يتـ تعميده كاقعيان ،كاال فيك خارج الكاقع
كقادـ مف ككاكب أخرل ،كليس خارجان،ضمف ضركرة ال مناص منيا ،مف رحـ ىذا الكاقع ،لكف
طرائؽ التعبير كعمؽ تعاطييا مع حركة ىذا الكاقع ىك الذم أعطى النص أبعادان لغكية كداللية
أخرجتو مف دائرة اآلني إلى برىة أعمؽ ،كمف خبلؿ الشكؿ الذم ينفي نفسو باستمرار كي يككف
مفتكحاى عمى االحتماؿ ،كصكالن إلى رؤية أكثر استيعابان لئلنساف"(.)1
كاذا كاف تطكر الشعر "يمثؿ سمسمة مف المكجات ،كؿ جيؿ ككؿ ثكرة فييا يمقياف بنفسيما
في كجو المطمؽ ثـ يتحطماف كيتبدداف ،دكف أف يعطيا عمى ما يبدك ،باستثناء بعض اآلثار
األساسية التي تشير إلى ذركة المكجة ،إال ذريعة لتجديد (النزكة) الشعرية كالخياؿ الجمالي ،ثـ
تصعد مكجة أخرل مف جديد مف األصكؿ السرية العميقة"( ،)2كالرحبي يعيب عمى النقاد رفضيـ
غربكا النص عف التمقي .كىذا ما تحدث
لممؤثرات الخارجية في النص ،كاتياماتيـ لممجدديف بأنيـ ٌ
عنو غيره مف النقاد.
فمممؤثرات الخارجية "دكر فعاؿ في تكجيو األدب كىذا ال ينكره ناقد حصيؼ أك دارس جاد،
كلكف ىذا الدكر يتضاءؿ إذا لـ يجد مناخان صالحان لمتجديد ،فإذا عزلنا الظركؼ الداخمية التي
ميدت السبيؿ لقبكؿ التجديد ،كانتقاؿ العالـ العربي تدريجيان مف القبكؿ إلى الرفض ،كمف السككف
إلى الحركة ،كمف الجيؿ إلى المعرفة ،كجدنا تعذر قبكؿ التجديد؛ ألنو يتناقض كحياة األمة في تمؾ
الحالة ،كىذا ما يدعكنا إلى رفض اآلراء التي يعيد فييا أصحابيا الدكافع التجديدية إلى المؤثر
()1الرحبي ،سيؼ :ذاكرة الشتات ،ص.22 -21 :
()2

ألبيريس :االتجاىات األدبية في القرف العشريف ،ترجمة :جكرج طرابيشي ،بيركت :دار عكيدات1965 ،ـ ،

ص.149 :
39

الخارجي كحده ،متناسيف دكر المؤثرات الداخمية كتطمع المجتمعات إلى التغيير ،كلذلؾ إذا كاف
الشاعر أصيبلن استطاع أف يستفيد مف تجارب اآلخر ،كأف يعبر عف تجربتو بمغة غريبة عنو دكف
خشية عمى خصكصية صكتو"(.)1
فالنصكص ال بد أف تتبلقح كذا الثقافات بكصفيا نتاج إنساني بعيدان عف التقميد األعمى،
كال يجكز لمناقد أف ينكر دكر الغرب في الثقافة العربية ،كيتيـ النص بالتغريب دكف الحكـ عمى
ذات النص كخصكصيتو اإلبداعية ،يقكؿ الرحبي" :كممة التغريب عكد مف أعكاد مقصمة النصكص
كالفنكف ،فالنص الذم ال يفيـ في مستكل داللي كاحد كمباشر ييرمى بتيمة التغريب ،كاذا كاف
التغريب ىك ىذا فبل بد لمنص أف يككف تغريبيان بشكؿ صاعؽ؛ لكي يحقؽ ذاتو كنص مختمؼ عف
الثرثرة السائدة ،أما إذا كاف التغريب ىك انسبلخ النص مف ذات صاحبو كمككناتو التاريخية
كالزمنية ،كتحكلو إلى نص غربي ،فيك بالتأكيد تقميد أعمى مقابؿ لمتقميد السمفي ،لكف المطركح في
أحياف كثيرة أف كممة التغريب تقصد نصكصان ال عبلقة ليا بيذا العمى التقميدم كلمجرد أنيا
تفاعمت مع منجزات إبداعية في أماكف كأزمنة مختمفة ،ككؿ كاتب أصيؿ البد أف يككف جزءا مف
ىمكـ عصره كاشكاالتو ،خاصة في زمف كصمت فيو مركزية الحضارة إلى تكحيد األطراؼ ،بما
يفرض ذلؾ في جانب مف جكانبو انتشار رقعة التكاصؿ الثقافي كاألدبي ،كالتيارات األدبية كالفكرية
في أكركبا ،مثبلن ،أخذت الكثير مف الحضارات األخرل في صياغة خطابيا ،فاإلبداع اإلنساني في
كؿ مكاف ىك إبداع تاريخ اإلنساف كممكو المشترؾ في كجو البربرية كالجيؿ"(.)2

()1المكسى ،خميؿ :بنية القصيدة العربية المعاصرة المتكاممة ،منشكرات اتحاد الكتاب العرب  ،دمشؽ 2003ـ
ص.49 :

()2

الرحبي ،سيؼ :ذاكرة الشتات ،ص.24-23 :
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إف رفض التفتح عمى الحضارات األخرل ال يعني بتاتا التمسؾ باليكية كالحفاظ عمى
مقكماتيا طالما لـ يكف ىذا التفتح كالتأثر كميا ،بحيث يجعؿ المغة تقع في فخ التقميد األعمى كبذلؾ
تصبح مجرد آلة تركض كتنبير فقط بما يقدمو الغرب ،كتحيد تماما عف ركب اإلبداع الذاتي كتفقد
بذلؾ أطرىا الخاصة كمقكماتيا ،فالكاتب الذكي ىك الذم يعرؼ ماذا يأخذ ككيؼ يأخذ بالقدر الذم
تككف
يمبي احتياجاتو كيزيد مف طاقة اإلبداع لديو كيكلد عنده مساحات جديدة تفتح لو آفاقا أخرل ٌ
لو مناخا خصبا يساعده عمى اإلبداع ،فتقكقعو عمى ذاتو يحد مف إبداعو كيضعو في خانة الجمكد
الفكرم كالحضارم ،كما أف انبياره كركضو فقط أماـ ما يقدـ لو في أطباؽ جاىزة يحيد بو عف
اإلبداع كيدخمو في نفؽ التقميد.
فالتقميد األعمى في النصكص ال يقتصر فقط في إتباع المكركث بييكمتو الببلغية ،كقكالبو
الجاىزة ،كمكضكعاتو ،بؿ إنو يتمدد في تقميد النماذج الحديثة كاإلخبلص لنمطيتيا كقكاعدىا.
كيخرج النص عف مساره الطبيعي
كالرحبي يستنكر ىذا التقميد؛ ألنو نكع آخر يفتؾ باإلبداع ،ي
الجمالي ،ليصبح شكبلن مف أشكاؿ الحاضر المتعفف( ،)1كالشعر ىك حضارة األمة كارثيا ،إنو "طاقة
تعكس حاؿ المجتمع بتحكالتو المستمرة في حياتو كحركيتو"( ،)2ىذا المجتمع الذم كجده
الرحبيمتشظيان يعاني ما يعانيو الطرفاف في حكارىـ حيث يغيب الصكت كيتبعثر" ،كأنما الذكات
البشرية بمغت مبمغان مف التشظي ك يشقة الخبلؼ كأكىامو الدينية ،األيدكلكجية كالتاريخية ،ال يمكف
صدعو ،أك أف ىذا النكع مف أساليب المعالجة كالذم يتسـ كثي انر منو بما يشبو الدكراف
أرٍب ٍ

()1المرجع السابؽ ،ص.36 :

()2ينظر :سقاؿ ،دسرزه :األرض الخراب كالشعر العربي الحديث ،انطمياس (لبناف) :منشكرات مريـ1992 ،ـ،
ص.103 :
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الديماغكجي المنتفخ األكداج لمكبلـ ،كغياب الصدؽ كالمعرفة الحقيقية"( ،)1فكأنما القصيدة تقع في
و
و
حافؿ بالتراث ،كحاضر جدلي تتصارع
ماض
تمؾ الياكية المدكخة()2باحثة في ذاتيا المتشظية بيف
فكقو الحضارات.
إف شيكة االنفتاح عمى المبتكر ىك سنة مف سنف الحراؾ الككني ،كمرحمة مف مراحؿ
الصيركرة التي تعمؿ بديناميتيا الفاعمة في تدجيف الخبرة الماضكية بخبرة كليدة تزاكج بيف األصيؿ
كالمحدث ،كىذا ما جعؿ النص التراثي في تزامنيتو األفقية حاضنا لمييمنات مكتسبة أفرزىا األفؽ
الجديد ،بما يحتضنو مف قيمة ذكقية مستندة إلى مجمكعة مف الخبرات الفنية كاألدبية ،كالتي
خمخمت مجمكعة األنساؽ السائدة كاألعراؼ المحاطة بيالة التعظيـ ،كعبلمة التنذير مف تجاكز
الخطكط الحمراء ،إال أف سنف التطكر ال تعترؼ بأبدية التسييد كنيائية النمكذج كاطبلقيتو(.)3
كتبقى القصيدة الحديثة ىي ثمرة لمثقافات اإلنسانية عمى اختبلؼ منابتيا ،بشرط أف ينقميا
اع بمتطمبات ذاتو ،كعصره ،كالحضارة اإلنسانية( ،)4فكاف البد لمقصيدة أف
شاعر كبير مثقؼ ك و
تستفيد مف تقنيات القصيدة الحديثة( ،)5كمف معطيات الحضارة في تطكير الشعر العربي الحديث.
كاإلشكالية حقان تكمف كما يراىا الرحبي في كيفية التعاطي مع ىذه المفاىيـ" .فمف البدييي أف
()1الرحبي ،سيؼ :حياة عمى عجؿ ،ص.260 :
()2المرجع السابؽ ،ص.315:

()3ينظر :ت .س .إليكت :الكظيفة االجتماعية لمشعر ،ترجمة :جياد دركزة  ،المعرفة :ع  ، 140سنة 1973ـ.
أبك شبكة ،إلياس :مقدمة أفاعي الفردكس ،ط  ، 3بيركت :دار الحضارة  ، 1979 ،ص. 29 – 27 :

()4مندكر ،محمد :محاضرات في األدب كمذاىبو ،القاىرة :معيد الدراسات العربية العالية  ،1955 ،ص. 1 :
إسماعيؿ ،عز الديف :الشعر العربي المعاصر ،ط ،2بيركت :دار العكدة ،1972 ،ص. 14 :

()5الجيكسي ،سممى الخضراء :الشعر العربي المعاصر ،مجمة :عالـ الفكر  ،ـ  ، 4ع 1973 ، 2ـ ،ص،12 :
كالكاقع كاألسطكرة في الشعر العربي الحر في القرف العشريف  ،مجمة :فكر كفف  ،س  ، 19ع 1972 ، 37ـ،

ص.43 :
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الكاتب يحاكؿ أف يعيش كؿ األزمنة المعرفية ،كيستفيد منيا داخؿ زمنو الراىف ليككف جدي انر
بالتعبير عف كاقعو كزمنو بأصالة ،كعميو أف ينتشر في دركب كأقاليـ مختمؼ التجارب كالثقافات،
يككف خصكصياتو التعبيرية عف الذات كالكاقع
في مستكاىا المحمي كالككني ،لكي يستطيع أف ي
كالتاريخ ،كالتي سترتفع بسبب طرائؽ التعبير كالكعي الحاد باألشياء إلى لغة مقركءة في بيئات
ثقافية متعددة في العالـ ،فاإلبداع اإلنساني البد أف يكحده في النياية ىـ الكجكد المشترؾ ،كليس
استييامات محمية أك عالمية ،ىي األخرل مف ضركب الكىـ الخادع"(.)1
إف االشكالية ىنا ليست في التجديد بحد ذاتو أك انفتاح النص العربي عمى النصكص
األدبية األخرل المقيمة في الغرب ،بؿ في الطريقة كاألشخاص ،في طرحنا لمسؤاؿ :مف األجدر في
نقؿ ىذه الحضارة إلينا؟ كماذا ككيؼ نأخذ مف ىذا الكـ اليائؿ القادـ إلينا مف كؿ صكب؟ إف إثارة
ىذه التساؤالت ىي النقطة األكلى لرسـ الخط الصحيح لطريؽ اإلبداع ،كبما أف القصيدة الحديثة
اليكـ ىي مفتاح الثقافة االنسانية كجب التمحيص جيدا في اختيار الشخص األنسب كالشاعر الفذ
القادر عمى حمؿ مسؤكلية كيذه عمى عاتقو ،كينبغي أف يككف ىذا الشاعر مدركا لما ينقمو فينتقي
فقط ما يبلئـ ثقافة بيئتو كما يساىـ في تطكرىا ،فالعبرة ليست في الكـ بؿ في نكعية ما ننتقيو مف
تمؾ الثقافات الغربية المختمفة.
كمحاكلة الشاعر مع القصيدة يجب أف ال تكقعو في شرؾ التغريب أك التبعية-كما سبؽ
الحديث عنو-كىذا الرأم يقترب بو الرحبي مف رأم جاؾ بيرؾ ،يقكؿ " :العالـ اليكـ يجد نفسو في
التعددية ذاتيا ،فيك قائـ عمى مبدأ التبايف كعمى التفاعؿ بيف الثقافات المختمفة ،فالتحكؿ الكيفي

()1الرحبي ،سيؼ :ذاكرة الشتات ،ص.23 -22 :
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()1

أفضؿ األشياء تكزعان في العالـ"

فيقؼ عمى عاتؽ القصيدة أف تتأثر تفاعميان مع اآلخر دكف أف

تتمسؾ أك تتقيد أك تقيـ كزنان لشيء بيا عمى حساب شيء آخر" فميس مما يمس الكرامة أف يتمقى
المؤلؼ شيئان ،كما أنو ليس مما يستحؽ المدح أف يرسؿ مؤلؼ ما تأثي انر"( )2فالعممية تكمف في الخمؽ
كاإلبداع .كالنجاح ىنا يكمف في القدرة عمى التكظيؼ لخدمة عمؿ فني متميز.
ضدا مف أكلئؾ النقاد الذيف كقفكا في كجو ىذا اإلبداع كالتجديد،
ليذا يقؼ الرحبي مكقفا ن
يقكؿ" :أماـ ىذا الكاقع المؤلـ ،ال نستغرب تمؾ الدعكات المتشنجة التي ال تفتأ في غير مناسبة،
تنظر إلى الثقافة الرفيعة كالى الفنكف كما يمت إلى اإلبداعات الركحية ،بارتياب كحذر ،يصؿ حد
االزدراء ،فيي منسجمة مع سياؽ معيشيا االستعراضي المبتكر بت انر عف الذاكرة كالمعرفة ...
كيتصدر أعداء الفف كالجماؿ كالمتثاقفكف الحشد ،متشدقيف بكبلـ ال معنى لو في أحسف حاؿ ،حكؿ
عصر الصناعات كالتقنيات كالعقؿ جاىميف بداىة ،أف ىذا العصر لـ ينبثؽ مف ركاـ األكىاـ كترؼ
الفراغات كانما سبقتو عيكد التنكير ،كانعطافات الفكر كالفنكف كالكقائع الحاسمة"(.)3
فالرحبي أخذ مكقفا صارما أماـ مف كقفكا ضد التجديد كاإلبداع كأصركا عمى تبعية الشعر
كقكقعتو داخؿ أطره القديمة ؛ لما رأل مف مميزات التجديد كما أضافو لمقصيدة الحديثة ،لذلؾ فإف
ارتياد فضاء التجديد يدفع الشعراء إلى ىاجس المغايرة كالخركج مف أسر المنظكمة السمفية كأطر
الماضي ألف مغامرة الشاعر تكمف في قدرتو عمى التجاكز كاإلنجاز ،ككمما حاكؿ الشاعر كسر
أسكار الركتيف كمكاد الكاقع الجاىز ،كاستبطاف القيـ الجمالية التي تحقؽ عنصر اإلدىاش
()1المكسى ،د.خميؿ :بنية القصيدة العربية المعاصرة المتكاممة ،ص.51:

()2فايسشتايف ،أكلريش :التأثر كالتقميد ،ترجمة :مصطفى ماىر ،مجمة :فصكؿ ،مجمد ،3 :ع1983 ،3 :ـ ،ص:
.19

()3الرحبي ،سيؼ :حكار األمكنة كالكجكه ،ص.62 :
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كالمفاجأة ،إلى جانب اليقيف الفكرم ،يككف عبر ذلؾ قد تصاىر مع المغة كامتمؾ أفقيا الخاص دكف
أف تسقطو في شباكيا المغرية الناعمة  ،كبذلؾ تتحكؿ عممية الكتابة الشعرية إلى مغامرة جمالية
تستبطف في جكىرىا إعادة صياغة الكجكد في أطر التخميف كالمخاتمة التي تجعؿ قراءة القصيدة
تمر في مناخات الخمؽ كالتكجس كاالبتكار ،كاحتكاكيا بالثقافات الحديثة يجعميا أكثر إبداعا
كحيكية(.)1
إف ذلؾ الفكر الجامد الذم يرفض تقبؿ التجديد دكف أف يعمـ ما يحتكيو ىذا التجديد
حتى ،ال يساىـ في تطكر القصيدة كال يسير بيا نحك اإلبداع ،بؿ بالعكس مف ذلؾ تماما ىك يحد
مف فرص االبداع كيقزمو إلى أبعد الحدكد ،كيحرـ القصيدة التشرب مف منابع الثقافات المختمفة
كاكتساب نكيات جديدة ،كاالنفتاح عمى آفاؽ عالية ،كاكتساب المركنة كالحيكية ،كما أنو يحصر
القصيدة في قكالبيا الثابتة الرافضة لمتفتح كالتطمع إلى النماذج الثقافية المختمفة.
فعندما تتأثر القصيدة بالثقافات الحديثة عمى اختبلؼ منابتيا كمنابعيا كمسكغاتيا ،تتصارع
دكمان لتقدـ نمكذجان فنيان أصيبلن ،يختزؿ اإلبداع بمغتو كصكره؛ ليككف قاد انر عمى االستمرار كالبقاء،
"فالمؤثر كالمتأثر ىما بالقدر نفسو مف المكىبة ،كربما ال يككف األخير أقؿ أصالة كقدرة مف
األكؿ( ،)2كالبد لمشاعر مف أف يجتاز بقصيدتو فمؾ اآلخر ليجد ذاتو كأصالتو( ،)3فبنية القصيدة
تستفيد بما يتناسب معيا كينيض بيا دكف أف يككف ىذا التأثر مقصكدان؛ ألنو جزء مف البلكعي
المغربة النص ،ليذا ال بد لمناقد كما يرل الرحبي
يتعمؽ باإلبداع مبتعدان عف النقؿ كالتقمص كالتبعية
ٌ
أف يبتعد عف المفاىيـ الخاطئة لمنقاد كعف ذلؾ الفكر المحاصر بالتراث أك المكاف أك الزماف ،يقكؿ
()1سبلـ ،ميدم :تجميات الحداثة في شعر بمند الحيدرم ،أطركحة ماجستير ،ص.86

()2سرحاف ،سمير :مفيكـ التأثير في األدب المقارف ،مجمة :فصكؿ ،مج ،3 :ع1983 ،3:ـ ،ص.30:
()3المرجع السابؽ.
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"لكف فكر المجتمعات االستعراضية ،إذا صح أف لدييا فك انر ميما كاف نكعو بمعنى أنو يندرج في
سجاؿ ما،كىك أمر مشككؾ فيو حتى العظـ كالمثة ،فيك فكر اختزالي ،يختزؿ األفكار كيسمخيا عف
سياقيا الطبيعي في التاريخ كالمكاف ،كاستسيالي ناعس كمرتاح كمطمئف لببلىتو ككنو ال عبلقة لو
بطيف الكاقع كجبمٌة التاريخ"(.)1
إف أزمة التجديد في القصيدة التي دارت فييا أقكاؿ النقاد حكؿ ظكاىر تمثمت بالتقميد،
كالتبعية ،كالتأثر ،كالتأثير ،كالتغريب .كالمشاكؿ التي عانت معيا القصيدة أزمة في مضمكنيا
التحيز .كالمبدع يقؼ عمى حافة صراعات ثقافية كانسانية
بكصفيا كليدة عصر النزاعات كالحركب ك ٌ
تحده بزماف أك
كاقتصادية كاجتماعية ،تغزك مناحيو الفكرية ،كتحاكؿ أف تقيده بمكقؼ أك بمكاف أك ٌ
تراث .فبلبد لمشاعر كما أكضح الرحبي أف يتحرر ليمارس بقصيدتو فعؿ الخمؽ كاإلبداع بعيدان عف
الكقكع في شرؾ تمؾ اإلشكاليات .كىذا سيقكدنا لمحديث عف قضية أخرل كىي :القصيدة كالمغة
الشعرية الجديدة؛ لنعرض قضايا تشابكت معيا عرضيا الرحبي في كتاباتو محاكليف إعادة
صياغتيا كفيميا كفقان لخارطة النقد العربي.

()1الرحبي ،سيؼ :حكار األمكنة كالكجكه ،ص.62 :
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ممخص المبحث األول
تعتبر القصيدة الحديثة ثمرة الثقافات اإلنسانية باختبلؼ منابتيا كمنابعيا ،إذ كاجيت تحديان
كبي انر أدل إلى اتساع الفجكة بيف القارئ كالمثقؼ ،مما أدل إلى تغيير في المضاميف كالتنكع في
أشكاليا ،كىذه الفجكة ترجع أسبابيا إلى ظركؼ الحياة المحيطة كالطبيعة البشرية ،كبعضيا يعكد
إلى نطاؽ األدب كالعبلقات التي تربط بيف األجناس األدبية ،لكف السبب الرئيس يعكد إلى القصيدة
بحد ذاتيا كما اعتراىا مف تطكرات ،كىذه التطكرات بحاجة إلى دراسة كمناقشة مف قبؿ النقاد.
كمف النقاد الذيف درسكا مكضكع القصيدة الحديثة كأزمة التجديد الناقد سيؼ الرحبي ،إذ كاف
مكقفو بتحديد الصراع الذم حدث لمقصيدة العربية ما بيف الحداثة كالقديـ ،فيك يؤمف بكجكد ارتباط
بيف التراث كالنص ،كقبكؿ ما ىك جديد بعكس ما جاء عند الكثير مف النقاد مف رفضيـ لمكضكع
الحداثة .فبل نستطيع اقتبلع المغة مف تراثيا ،فالصراعات الداخمية كالخارجية أثرت بالنص األدبي
كأدت إلى ظيكر عناصر كأشكاؿ أدبية تتماشى كمتطمبات العصر كالحضارة اإلنسانية.
قاكـ الرحبي كؿ ما ىك نمطي كمكركث لصالح حركة التجديد كدعا إلى كسر الحكاجز
كالقكالب المغكية القديمة مع ثبات الدالالت ،فيك ربط بيف النقد كالحياة كاألدب كرفض البعض ألم
شكؿ أك قالب مف تمؾ القكالب القديمة ،كاتاحة الفرصة لؤلديب بحرية التجديد بكصفو جزءان مف
حرية الحياة.
فالرحبي يستنكر التقميد األعمى لمنصكص األدبية القديمة كتقميد القكالب الشكمية الجاىزة،
ألنو يخرج النص عف طبيعتو الجمالية ليصبح قالبان مقمىدان ليس أكثر ،لذا ييعد الشعر حالة مجتمع
تقيد الشاعر
بجميع تحكالتو ،فيك يرل أف تبقى القصيدة مكاكبة لتقنيات القصيدة الحديثة كبالتالي ال ٌ
بحالة مف الصراعات الثقافية كاإلنسانية ليمارس اإلبداع عمى قصيدتو بحرية كدكف قيكد.
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المبحث الثاني :القصيدة الحديثة والمغة الشعرية الجديدة :
يقدـ الرحبي في مجاؿ النقد الحديث نقدان كاعيان بالمرحمة التاريخية كاالجتماعية التي يمر بيا
الشاعر كالقصيدة ،كىذا التجديد الذم استطاعت القصيدة أف تتحرؾ معو في أطرىا العامة
كمضامينيا ،نابع مف تمؾ المغة الشعرية المتمردة التي ال تؤمف بالصناعة المفظية الثقيمة ،إذ أنيا
أكجدت -كما يرل الرحبي -فراغان في ركح النصكص ،يقكؿ" :الصناعة المفظية حيف تسكد أكجو
الحياة ،تعبير ال ينقصو الكضكح ،عف خكاء ىذه الحياة كاألفكار ،فبدؿ مف أف يكجد فكر كأدب
حقيقياف يكجد محترفكف أذكياء في صناعة األبنية المفظية الخالية مف الفحكل كالداللة ،كتركيجيا،
كتعميميا .في النقد كاألدب يمارس ىؤالء المحترفكف المعبة بمقكماتيا كعناصرىا مكىميف مريدييـ
بذلؾ الطقس األسطكرم الصعب الذم يحكـ حكلو المريد مف غير قدرة النفاذ إلى أعماقو كدالالتو
المترسبة في القاع ،أك في األعالي الميتافيزيقية التي ال يصميا إال شيكخ المعبة ،فيقع المريد في
الترديد المفظي كالترجيع الفارغ الذم ىك في كاقع الحاؿ ديف أساتذتو الذيف ال عمؽ ليـ إال
الصناعة المفظية ،التي تبدأ مف المغة الخالية مف الركح كالكجكد كتنتيي بيا"(. )1
فالنقد الحديث يؤمف اليكـ بضركرة التخمي عف تمؾ الزخارؼ المفظية التي كانت تنمؽ
النصكص الشعرية ،فبالرغـ مف أنيا كانت تمبي احتياجات الشاعر القديـ ،إال أف الشاعر الحداثي
صار يختنؽ منيا ،إذ أنيا تكبؿ طاقة االبداع لديو ،كتجعؿ مف الشعر مجرد كممات منمقة
مرصكفة بجرس مكسيقي تطرب لو األذف لكف ذلؾ عمى حساب المعنى المغيب كميا في منظكمة
ىذه الصناعة التي صبت جاـ اىتماميا عمى األلفاظ في القصيدة الشعرية ،ىذا ما أدل إلى النفكر
منيا كظيكر ثكرة التمرد كالتحرر لتختار القصيدة لنفسيا ركافد فكرية جديدة.
()1الرحبي ،سيؼ :حكار األمكنة كالكجكه ،ص.68 :
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كقد تككنت عند الشاعر المعاصر الرغبة في التحرر كاالنعتاؽ كالتمرد عمى التقاليد
العركضية كالمغكية الكبلسيكية ،كقد ساعد عمى بعث ىذه الرغبة الجديدة في التشكيؿ مجمكع
الركافد الفكرية كالشعرية الغربية عمكما ،كالفرنسية عمى كجو التخصيص ،كقدرة الشاعر العربي
المعاصر عمى التطمع نحك اآلخر األكركبي المتحرر مف قيكد التشكيؿ ،كاليادؼ إلى خمؽ كتابة
شعرية جديدة ال تؤمف إال بتجربة صاحبيا مف خبلؿ إعبلء الذاتية كالعمؿ المستمر عمى تجنب
التأثيرات الفكرية كالحضارية كاإليديكلكجية ،ضمف الكاقع المعيش مف خبلؿ تقانة تعطيؿ الحكاس
أثناء العممية اإلبداعية(.)1
يؤمف الرحبي بقضية حرية الشاعر في صكغ نصكصو كبناء لغتو "الثائرة كالمستنفرة
كالمستفزة عمى الدكاـ ،القائمة عمى :التحدم كالنقض كالمراكغة كاإليياـ كالتغميض ،ال تعتمد عمى
()2

االستق ارر كال تتكاطأ مع الممكف كالمدرؾ كالمألكؼ"

فيي لغة متمردة" .إنيا رفض لكؿ أشكاؿ

التجديد كالمعقكؿ كالمنطؽ كالتناسب المقيد بيف بداية انطبلؽ الداؿ ،كنياية استقرار المدلكؿ ،كىي
"()3

في حدكد الفعؿ الشعرم الداخؿ بكؿ نشاطو كحيكيتو كح اررتو تشكيؿ ال منطقي كال معقكؿ

كىي

كما يرل أرسطك ال تكتسب االمتياز إال عف طريؽ مخالفة المصطمحات العادية( ،)4بإحبلؿ
عناصر غير مألكفة محؿ عناصر القكؿ العادية لتحدث صدمة في أفؽ التكقع.

()1حبيب ،بكىركر :الخطاب الشعرم كالمكقؼ النقدم في كتابات الشعراء العرب المعاصريف ،أطركحة دكتكراة،
2006ـ ،ص.3

()2

محمد ،صابر عبيد :عضكية األداة الشعرية فنية الكسائؿ كداللية الكظائؼ في القصيدة الجديدة ،عماف

(األردف) :دار مجدالكم2007 ،ـ ،ص.68 :

()3عبيد ،محمد صابر :عضكية األداة الشعرية فنية الكسائؿ كداللية الكظائؼ في القصيدة الجديدة ،ص.68 :
()4ينظر :عبد المطيؼ ،محمد حماسة :لغة الشعرية دراسة في الضركرة الشعرية ،القاىرة :دار غريب لمطباعة
كالنشر كالتكزيع2006 ،ـ ،ص.639 :
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إف جمالية القصيدة اليكـ يكمف في ككنيا تخمت عف نمطية الشكؿ الكاحد المممة ،كتحررت
مف تمؾ القيكد البالية التي كبمت يد اإلبداع فييا ،فأصبحت لمشاعر الحرية المطمقة في اختيار لغتو
الخاصة كصياغة نصكصو اإلبداعية باألسمكب الذم يبلئـ ذكقو كيتماشى مع أفكاره ،كالشاعر
الحداثي أطمؽ العناف محمقا مع المعاني ينكع في طريقة رصفيا بيف الغمكض كالمراكغة كالرمز
مبتعدا قدر اإلمكاف عف سطكة المفظ التي عمرت في ثكب القصيدة طكيبل.
فالقصيدة تبحث عف جديد يستكعب ىذا الكاقع المرتبؾ حكليا بالثقافات كالمتنازع
بالشعكب كالحضارات ،فيرل الرحبي أف عمى المبدع أف" :يجيد دكمان في مغادرة مكاقعو في ثباتيا
لغة كأشكاالن ،ليبحث عبرىما كفي اشتباكيما معا عف الحياة كالتاريخ ،الشخصي كالعاـ ،عف جديد
يتكسؿ طرقا تعبيرية مختمفة كمفارقة .كليبحث (أم النص المعنى) في تضاريس حياتو الحسية
كالداخمية ،التي ىي حياة صاحبو كمحيطو كعصره ،كفي قكة المعيش كسطكتو عمى الكائف كالمخيمة
ليقكؿ إضافتو الخاصة لممنجز كالمتحقؽ ،يتراءل ككأنو يغرؼ صكره كرؤاه مف أر و
اض مميئة
بالضباب كالتي ىك يمتمكيا ليست أر و
اض تجريدية في المطمؽ كانما أراضي بشر ،بما ىي مجبكلة
عميو مف كراىية كحب كقسكة ،كبما يشبو ككابيس النائـ ،كىك ينزلؽ عمى سفح ىاكية"(.)1
كىذا يفسر مقكلة الضركرة الشعرية في القديـ ،فرغـ النمكذج التقميدم الصارـ لمنمكذج
الشعرم التقميدم ،نمحظ أف الشعراء حاكلكا أف يجدكا دكم نا مبر انر لبلنعتاؽ الذم تستكجبو الثقافة،
كالعصر ،كالمحظة اإلبداعية .كفي ىذا يقكؿ ابف جني "فمتى رأيت الشاعر قد ارتكب مثؿ ىذه
الضركرات عمى قبحيا ،كانخراؽ األصكؿ بيا .فاعمـ ذلؾ عمى ما جشمو منو ،كاف دؿ عمى جكره
كتخمطو ،كليس بقاطع دليؿ عمى ضعؼ لغتو ،كال
كتعسفو ،فإنو مف كجو آخر مؤذف بصيالو
ٌ
()1الرحبي ،سيؼ :حكار األمكنة كالكجكه ،ص.7:
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قصكره عف اختياره الكجو الناطؽ بفصاحتو بؿ مثمو في ذلؾ عندم ،مثؿ مجرل الجمكح ببل لجاـ،
حاسر مف غير احتشاـ"(.)1
نا
ككارد الحرب الضركس
إف مقكلة ابف جني تكضح رغبة الشاعر القديـ الكاضحة في التحرر كاالنعتاؽ كالبحث
عف اإلبداع المكاكب لمثقافة كركح العصر ،فتمؾ القكالب الجاىزة كالمنظكمة الشعرية جعمت الشاعر
قديما يرتكب أقبح الضركرات كيخرؽ األصكؿ كالقكاعد فقط كي ال يحيد عف أطر الصنعة المفظية،
كبذلؾ كاف ينتج نصكصا منمقة مزخرفة تفتقر إلى الذكؽ كتحيد تماما عف خانة اإلبداع.
كقد نظر الشاعر العربي المعاصر إلى حركية اإلبداع مف مستكييف مختمفيف ىما مستكل
تشكيؿ الخطاب الشعرم ،كمستكل التنظير النقدم ليذا الخطاب ،ذىب في المستكل األكؿ إلى
تمثؿ رغباتو في التجديد ،مف خبلؿ عممو الدؤكب عمى إعادة تشكيؿ الخطاب الشعرم كفؽ
متطمبات الرؤيا الشعرية ،كاإلبداعية الحديثة كالمعاصرة مف جية ،ككفؽ الرغبة الذاتية في الثكرة
عمى الطقكس الشعرية كاألساليب الببلغية المتكارثة منذ القديـ مف جية أخرل ،فعمؿ عمى تفكيؾ
التشكيؿ الجديد كمرحمة أكلى بعيدا عف التنميط كاالجترار في الشكؿ كالمضمكف عمى حد سكاء،
مؤمنا بأف البل قاعدة ىي القاعدة الذىبية ،كأف الشاعر المعاصر عميو أف يعمؿ عمى تأسيس آفاؽ
شعرية جديدة ،تتجاكز ذاتيا حتى ال تصبح ىي األخرل نمطا ،كقاعدة تأخذ صفة الديمكمة كاإللزاـ
عبر الزمف ،كلكف ىذا ال يعني إلغاء التراث فيك جزء ال يتج أز مف حياة المبدع كعميو أف يدخمو في
كمجتر ال غير(.)2
نا
قصيدتو شرط أف ال يندمج كميا معو فيككف مقمدا

()1ابف جني ،أبي الفتح عثماف :الخصائص ،ج ،2تحقيؽ :عبد الحكيـ بف محمد ،القاىرة :المكتبة التكفيقية،
1968ـ ،ص.392 :

()2حبيب بكىركر :الخطاب الشعرم كالمكقؼ النقدم في كتابات الشعراء العرب المعاصريف ،ص.5
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كالرحبي الناقد المثقؼ كاف عمى كعي حقيقي يدرؾ أف التراث الشعرم كالحضارة اإلنسانية
دكما في قصيدتو .كىذا يفسر تمامان تمؾ األنماط كاألنكاع
جزء مف ثقافة يعيشيا المبدع ،يستحضرىا ن
غيرت في بنية القصيدة كمضامينيا كمرامييا ،كىك جزء مما نادل بو ككىف
كالنماذج الحديثة ،التي ٌ
مف أف "القصيدة ليست التعبير األميف عف عالـ غير عادم ،إنما ىي التعبير غير العادم عف
عالـ عادم ،إف القصيدة الشعرية ىي كيمياء الفعؿ التي تحدث عنيا رامبك تمؾ الكيمياء التي تجمع
()1

بفضميا داخؿ الجممة كممات ال تجتمع مف كجية نظر معايير اإلستعمالية لمغة"

كاف ال معقكلية

الشعر ليست مكقفان مسبقان إنيا الطريؽ الحتمية ،التي ينبغي لمشاعر عبكرىا إذا كاف يرغب في
جعؿ المغة تقكؿ ما ال تقكلو المغة أبدان بشكؿ طبيعي"(.)2
يبيح النقد القديـ لمشاعر ىذا التمرد عمى النماذج كالسياقات الشعرية ،كىك ما كجدناه يتقدـ
متضخمان مع تقدـ رؤل اإلنساف ،كتعقد مجتمعاتو ،فحاكؿ دكم نا أف يجد لغة أقرب إليو تستكعب
نماذجو التي حطمت القكاعد ،كرفضت التقييد تبعان لتمؾ المكضكعات التي عانى معيا أزمات
متعددة .ككاف الشعر عند العرب يرتبط "بالحدسي كالتخيمي كالكجداني أكثر مف ارتباطو بالعقمي
كع ٌد ذلؾ مف باب شجاعة العربية ،كجعؿ الخميؿ الشعراء أمراء الكبلـ
كالمنطقي ،كأيطمؽ العناف ،ي
يصرفكنو ٌأنى شاءكا ،كال شؾ أف مثؿ ىذا االعتراؼ أك اإلقرار ىك نتاج كاقع تكاصمي"(.)3

()1

ككىف ،جاف :بنية المغة الشعرية ،ترجمة :محمد الكالي كحمد العمرم ،الدار البيضاء :دار تكبقاؿ لمنشر

كالتكزيع1986 ،ـ ،ص.113 :

()2ككىف ،جاف :بنية المغة الشعرية ،ص.129 :

()3العيف ،خيرة حمر :دراسة في جماليات العدكؿ ،اربد (األردف) :مؤسسة حمادة لمتكزيع كالنشر2001 ،ـ ،ص:
.27-26
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يدرؾ العرب دكر الثقافة كالكاقع في القصيدة؛ فسمحكا لمشعراء بإعادة الكبلـ كترككا ليـ
حرية صكغ التراكيب دكف أف يعيبكا عمييـ ذلؾ ،بؿ إنيـ برركا ليـ ذلؾ االنزياح مف خبلؿ
الضركرة الشعرية؛ ألف التجربة الشعرية تدفع الشاعر إلى استعماؿ مسائؿ شعرية متعددة دكف
كعي كامؿ مف حيث مكافقتيا أكمخالفتيا لمقكاعد؛ "ألنو يرل في ىذه األلفاظ أك التراكيب بريقان
خاصان يعتقد أنو يضئ الطريؽ أماـ ما يزيغ إليو"( ،)1فالتجربة تحكمو كتكجيو دكمان لمخركج ،أك
التقيد تبعان لما تفرضو المحظة اإلبداعية.
إف المنظكمة الخميمية بما تحممو مف قكانيف كقكاعد شعرية صارمة ،قد منحت رغـ
ذلؾ الشاعر القديـ بابا لمضركرات الشعرية ينزاح فيو الشاعر عف القكاعد المفركضة ليسد
الثغرة التي تتركيا تمؾ القكاعد الصارمة ،فيمجأ الشاعر إلى صكغ تراكيب كألفاظ جديدة منزاحة عف
المغة المألكفة ،ككأنو بذلؾ كاف يميد لثكرة التمرد كاالنقبلب عف القكاعد التقميدية.
كيبرر الرحبي الناقد لمشاعر خركجو عمى األنماط كانفبلتو مف القكاعد كالقكانيف ،يقكؿ في
مقاؿ بعنكاف :بيمكانيك المغة" :كؿ شاعر كمنذ أزمنة سحيقة بالضركرة يمتمؾ عناصر أدكات كرؤية
يبدع مف خبلليا عالمو الشعرم ،عناصر المكضكع ،فطرة المخيمة كسحرىا الغريب ،نظرتو الخاصة
لؤلشياء  ...كاف الشاعر البدكم الذم يفترسو مشيد الصحراء بسرابيا البلنيائي يسعى إلى تركيضو
عبر التحكيؿ الشعرم ليعيد شيئان مف التكازف لمخمؿ القائـ بيذا المعنى ،فالشعر حالة كيانية كليس
حرفة ،كأعمؽ مف اليكاية ،إف ىناؾ افتراسان متبادالن بيف الشاعر كالمشيد المحيط ،تمعب فيو المخيمة

()1عبد المطيؼ ،محمد حماسة :لغة الشعر دراسة في الضركرة الشعرية ،ص.46 :
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كالكجداف الدكر الحاسـ ،لكف الصحراء دلفت إلى األعماؽ ،ككجكدىا الخارجي أصبح مسككنان
بالقنابؿ كالنفايات النككية ،لتبدأ الحداثة فعبلن تدميريان ك افتراسيان مف نكع آخر"(.)1
يركز الرحبي في مقالو ىذا عمى قضية الحداثة كدكرىا في خمؽ إنساف أك كما يصفو
(كائف) متشرد أماـ كؿ ىذا النيـ الحضارم لمتطكر كالتقدـ فنجده ينسمخ عف ذاتو كحضارتو ليصبح
جزءان مف الطبيعة كالزمف أك يعكد لمتاريخ متعمقان بذاتو الغائبة في ذلؾ الماضي ففجر في المغة
طاقاتيا ،ليقيـ نمكذجان شعريان جديدان في لغتو كمضامينو فالشاعر الحداثي لـ ينطمؽ في كضعو
ألفؽ الحداثة الشعرية مف عالـ جمي ككاضح ،لذا جاءت محاكاتو ليذا العالـ غير منسجمة
كتجسيداتو المرئية ،إذ أخذ الشاعر الحداثي يق أر الكجكد مف خبلؿ ما يكتنؼ ذاتو ،كليس قراءة
خارجية ليذا الككف أم أف الحداثي يسقط ما يراه بمنظكر رؤيتو ليذا العالـ ،لذا حفمت نصكصو
الشعرية بجممة مف الجماليات ،التي تشكؿ فرادة جديدة  ،كالسؤاؿ ،كالكشؼ كالتجاكز ،كالغمكض،
كالرؤية ،أك غيرىا مف المبلمح الحداثية التي فعمت مف ىذا النص ،كعممت عمى تنشيط فضاءاتو
الداللية كالتأكيمية ،كجعمتو منفتحا عمى ىذه التعددية التي ال تفرض أحادية المعنى( ،)2كفي ىذا
الصدد يقكؿ الرحبي" :لـ تعد القصيدة الجديدة السبعينية كالثمانينية تتمحكر حكؿ المكاضيع
(الكبيرة) كالكمية ،صارت تقيـ في العارض كالزائؿ ممتمسة جكىره البعيد الفالت عمى العيف العادية،
كىي أيضا متحررة مف (المحكر) ،كانحراؼ عميو .ككذلؾ (الفكرة) أم أنيا أقرب إلى الحياة ،قصيدة
الشؤكف العادية ،لكف خمؼ المظير كعاديتو ثمة ماىك خفي"(.)3

()1الرحبي ،سيؼ :حكار األمكنة كالكجكه ،ص.236:

()2سبلـ ميدم:تجميات الحداثة في شعر بمند الحيدرم ،ص.2
()3الرحبي ،سيؼ :حكار األمكنة كالكجكه ،ص.237 :
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فكضكح المعنى قضية ال يعيرىا الشاعر أدنى اىتماـ؛ ألف المعنى الكاضح في "رؤيتو
الخاصة ال يجعمو مع انفعالو بمعناه يحفؿ بكضع الكممات ،كال الركابط المنطقية المنظمة"(،)1
فأصبح الشاعر في قصيدتو "يفر مف كؿ ماىك مألكؼ معيكد محمقان في سماء الخياؿ ال يكاد
يشعر باأللفاظ كما يشعر بالمعاني ،فإذا سيطرت عميو الصكر سيطرة تامة فقد يسكؽ لنا مثؿ ىذا
النظاـ الغريب"(،)2كعمى الناقد أف ال يحكـ عمى ىذه المغة بأنيا "مجرد رخص شعرية أك ابتداع
فردم ،كانما ىي في الكاقع نتاج براعة استخداـ المادة المغكية المتكفرة ،كتكظيفيا الذكي لئلمكانات
الكامنة في المغة"(.)3
كمثؿ ىذا الرأم يقكدنا حتما لئلقرار بزئبقية المعنى الذم يكلده الشعر الحداثي الذم يفر
بمعناه خارج األطر الكاضحة ،فمذة القصيدة حيف يككف معناىا متخفٌيا ،حيف تحبس أنفاس القارئ
كىك يقرأىا مرات عديدة ليكتشؼ ما تخفيو تمؾ األلفاظ البسيطة المألكفة ،عكس القصيدة التقميدية
التي تستخدـ ألفاظا صعبة منمقة كبراقة قد يجد القارئ صعكبة في فيميا ،لكف سرعاف ما يفيميا
بمجرد لجكؤه إلى القكاميس ،فمعانييا كاضحة كمباشرة تتخفى خمؼ ألفاظيا الصعبة.
لقد أبدت الحداثة العربية مكقفا مف التاريخ ،كالكاقع كاإلنساف لتصير ىاجسا معرفيا يفضي
إلى رؤية شمكلية بغية اكتساب كعي مغاير مف خبلؿ استقراء أقنعة النص في جميع مراميو ،بما
فيو التراثية(.)4

()1عبد المطيؼ ،محمد حماسة :لغة الشعر دراسة في الضركرة الشعرية ،ص.646 :

()2براىيـ ،أنيس :مف أسرار المغة ،ط ،6القاىرة :مكتبة األنجمك المصرية ،1687 ،ص .330

()3الركاشدة ،سامح :في األفؽ األدكنيسي ،ردمؾ :دار أزمنة لمنشر كالتكزيع ،2006 ،ص.87:
()4خيرة حمر العيف :جدؿ الحداثة في نقد الشعر العربي ،ص .14
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كتعتمد القصيدة الجديدة في رأم الرحبي عمى المخيمة الشعرية تمؾ المخيمة التي ال تمارس
مع الماضي المغكم القطيعة بؿ إنيا تتأثر بو في جانب مف جكانبيا ،يقكؿ "مف ىنا تمعب المخيمة
دك انر غير عادم في نثر الكاقع ،كتحكيمو إلى مخمكقات ،صكر كحيكات لغة ،ال أميؿ إلى االعتقاد بػ
(القطيعة) بيف راىف القصيدة العربية كسابقيا ،ىناؾ الجذكر كالقرابة الركحية بيف ىذه القصيدة
كتمؾ .كىناؾ أيضان تطكر أشكاؿ التعبير مف فترة إلى أخرل ،لمغة ذاكرتيا الفريدة"(.)1
تمؾ الذاكرة التي البد لممبدع استغبلليا ال قتميا "فالقصيدة األخرل ىي أيضان يتسمقيا بيمكانك
المغة لنق أر ركاـ صكر فارغة مف الداللة كنبض الحياة ،فكأننا أماـ مكنتاج مفتعؿ مف العبارات
كاأللفاظ"( ،)2فيضع المكـ عمى النقد الذم سكنو ىاجس القداسة أماـ مجمكعة مف األسماء
()3
الممىكية فإما أف يككف كحده صاحب السيادة ،كاال فإنو يتنازؿ
الطبيعة
تمؾ
فممشعر
،
كالمصالح
ى

عنيا نيائيا"(.)4
كيربط سيؼ الرحبي في مقاالتو النقدية بيف قضية المغة في القصيدة الجديدة ،كقضايا
اإلبداع ،كقضايا االجتماع كالسياسة كالحركب ،كغير ىذا مف األمكر الخارجية ،التي تتعمؽ بحياة
المبدع ،كتكجو ميكلو نحك الثكرة أك التقميد كالتبعية( ،)5فالمرحمة التاريخية الحديثة "تتميز بحكـ
طبيعتيا التحكيمية التأسيسية بتفسخ البنى االجتماعية القديمة كانييارىا ،كبمحاكلة تأسيس بنى
البد مف أف
جديدة عمى مختمؼ المستكيات ،كطبيعي أف تككف البنية الشعرية إحدل البنى التي كاف ٌ
()1

الرحبي ،سيؼ :حكار األمكنة كالكجكه ،ص .238-237 :

()2المرجع السابؽ  ،ص.238 :
()3المرجع السابؽ ،ص.239 :

()4ككىف ،جاف :بنية المغة الشعرية ،ص.147 :

()5ينظر :الرحبي ،سيؼ :حكار األمكنة كالكجكه ،ص1981/9/10 :ـ ،كينظر :الرحبي ،سيؼ :ذاكرة الشتات،
ص.44 ،7:
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()1
مميز ال يرضى بالمعنى الذم تضيفو العادة اإلنسانية عمى
يطكليا التغيير" " ،فالشاعر كائف ٌ

األشياء كانما يبحث ليا عف معنى آخر ،كيصبح دكره في أف يكقظنا كيخمصنا مف األفكار
المشتركة الضيقة"(.)2
فالشعر تعبير فني دكف اعتبار أسس معينة مسبقة ،عف تجربة حياتية شخصية كيانية فريدة
تمد مضمكنان يعرب عف رؤيا خاصة لمعالـ ،كلمغة ،يككف اإلنساف أماـ مصيره ىك مكضكعو
األكؿ( ،)3فيك يرفض أف يككف أسير أم شكؿ نيائي؛ ألف الحياة تتطمب منو البحث عف الجدة
كالعطاء بعيدان عف النظريات كالمقكالت( ،)4ليسير عمى صدل المجدديف الذيف أركا أف اآللية ىي
مف تمنحيـ الشعر( ،)5بمعنى أنيـ ال ييخضعكف اإلبداع لمعالـ أك المغة.
كيشير الرحبي في ىذا اإلطار إلى دكر كماؿ أبك ديب ،كما قدمتو نظريتو في مجاؿ
األدب ،يقكؿ "فمثبلن ناقد طميعي مثؿ الدكتكر كماؿ أبك ديب حيف يقترح لدراسة الشعر العربي
الحديث المنطمؽ التالي" :كلعؿ أبرز ما يتجسد في ىذه الحركة ىك االنتقاؿ بالمغة مف ككنيا شيئان
محددان كثابت نا ،إلى ككنيا سمسمة مف اإلمكانيات كالخركج بالمفردة المغكية مف ككنيا عبلمة ثابتة
الداللة في قامكسيتيا ،إلى ككنيا طاقة إيحائية كبؤرة داللية في جسد النص األدبي بإمكانيات
متعددة ،مثرية إياىا بيذه التعددية كخالقة حكؿ نفسيا شبكة مف الترابطات كالدالالت ،التي يمكف

()1زراقط ،عبد المجيد :الحداثة في النقد األدبي المعاصر ،بيركت :دار الحرؼ العربي لمطباعة كالنشر كالتكزيع،
1991ـ ،ص.7:

()2أدكنيس :زمف الشعر ،ط ،2بيركت :دار العكدة ،1978 ،ص.9 :

()3الخاؿ ،يكسؼ :الحداثة في الشعر ،بيركت :دار الطميعة1978 ،ـ ،ص ،81 ،80 :كأدكنيس :زمف الشعر،
ص.278 ،150 :

()4أدكنيس :مقدمة لمشعر العربي ،ط ،3بيركت :دار العكدة1979 ،ـ ،ص.119-118 :
()5

ينظر :ىنرم ،بيير :األدب الرمزم ،ترجمة :ىنرم زغيب ،بيركت :دار عكيدات1984 ،ـ ،ص.14 -10 :
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أف تقمص إلى الداللة القامكسية الكاحدة" .إف ىذا المنظكر النقدم الصحيح لـ يعد يعني مقاربة
جديدة مثمما كاف في الخمسينات ،فالجديد اآلف أكثر تعقيدان"(.)1
إف الفكرة التي ينطمؽ منيا كماؿ أبك ديب كالتي يبني مف خبلليا نظريتو حكؿ المغة ىك أف
نجعؿ منيا طاقة تتفجر منيا الدالالت كاإليحاءات في الجسد النصي ،كأف نخرجيا مف ثبكتيتيا
كجمكدىا كذلؾ بأف نطمؽ لممعاني العناف لمتحرر كاالنطبلؽ في الفضاء اإلبداعي.
كميما كاف األمر فإف األصيؿ ال يككف طفرة زائمة بؿ إنو يخمد كيثبت صبلحيتو كتفرده
()2
مبطنا لكماؿ أبك ديب بشكؿ غير مباشر عندما
سكاء أكاف شع انر أـ نقدان  ،ليذا كجو الرحبي نقدان
ن

يعيب عمى الحداثة انبيارىا بالنماذج الغربية ،كبحثيا عف لغة مؤطرة بقيكد المناىج ،يقكؿ في نياية
حديثو" :تبقى الحداثة دكمان ذلؾ المشركع الناقص ،كاكتمالو المتكىـ يعني سقكطو في شرؾ
الدكغمائية كالتكمس؛ أم مكتو أك تحكلو إلى مؤسسة قمعية ،كيبطؿ أف يككف مشركعان كفعؿ شعر
كحياة يشيد بصدؽ عمى كؿ األزمنة ،انطبلقنا مف زمنو الراىف ...كربما جماع السجاؿ حكلو يدؿ
عمى أف اكتمالو في نقصانو ،في نفيو المستمر لذاتو كحاجتو الدائمة إلى التشرد كراء ظؿ يختفي
في دىميز أسئمة لف تكتمؿ"(.)3
إف تكجو الحداثة الذم سار عميو الشعراء المجددكف ،أصبح البؤرة المركزية في خركج
النص الشعرم مف النمطية كاالجترار كارتيادىـ لعكالـ االبتكار كالفضاءات األكثر حداثية ،كاذا كاف
التكجو التقميدم في كتابة النص الشعرم يؤسس عمى نقؿ المعنى الذم يبتغي الكضكح مف خبلؿ
أسمكبية الشاعر المباشرة ،إذ يتسـ كعبر تعبيريتو بمغة خطابية ،فإف ىذا مغاير تماما لمتكجو
()1الرحبي ،سيؼ :ذاكرة الشتات ،ص.15 :

()2ينظر :زراقط ،عبد المجيد :الحداثة في النقد األدبي المعاصر ،ص.106-105 :
()3الرحبي ،سيؼ :ذاكرة الشتات ،ص.20 :
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الحداثي المنطمؽ مف إيمانو بطبيعة المشتركات الرابطة بينو كبيف الفمسفة ،فالتعبير إستراتيجية
قكلية ىي أداة كاصفة لممطمؽ كالمجرد كالنيائي كالبلنيائي(.)1
فيذه المغة الحداثية تنطمؽ مف مفيكـ التحرر لتصنع لنفسيا منظكمة تتأسس مف فكرة
االنفبلت مف قبضة القيكد كالقكانيف المسطرة ،بعيدا عف النمطية كاالجترار كالتحميؽ في عكالـ
الخمؽ كاالبتكار كاإلبداع البلمتناىي كذلؾ باالبتعاد عف األساليب الكاضحة المباشرة كرصؼ
المعاني كالتكجو نحك الغمكض كتعدد المعنى كالرمزية.
كيربط الرحبي بيف المغة الشعرية كالحداثة ،ألنو يرل أف المغة تفرض سمطتيا عمى األشكاؿ
الشعرية كالنص؛ ألنيا ىي ذاكرة اإلنساف كحاضره ،كفييا يتكغؿ إبداعو .كمصطمح الحداثة الذم
()2

ربطو أيضا بالجدة كاإلبداع

"مرادؼ لمصطمحات مثؿ :القديـ كالجديد ،التقميد كاالبتكار ،كأبناء

اليكـ كأبناء الماضي"( )3كالنقاد ربطكىا أيضان بكؿ شيء يتعمؽ بالقيـ الحياتية،بكصفيا حركة إبداع
تماشي الحياة في تغيرىا الدائـ(.)4
كالحداثة التي تحدث عنيا الرحبي تبلمس كؿ جكانب الحياة البشرية ،يقكؿ" :لـ يعرؼ
التاريخ البشرم مثؿ ىذه التحكالت المفاجئة ،كالتي اقتحمت الحياة كالتفكير دفعة كاحدة ،كاحتمت
حتى عند المكغميف في العداء ليا ،المساحة كاممة بممعاف حداثتيا كتقنياتيا الخبلبة كسط بشر ،لـ
يبذلكا أم جيد في ىذا االتجاه ،بؿ خضعكا طكاعية لصياغة ىذا المصير الحتمي مف غير فعالية

()1سبلـ ،ميدم :تجميات الحداثة في شعر بمند الحيدرم ،ص.18
()2المرجع السابؽ ،ص.36 :
()3

زراقط ،عبد المجيد :الحداثة في النقد العربي المعاصرة ،ص.196 :

()4الخاؿ ،يكسؼ :الحداثة في الشعر ،ص.95 ،88 ،85 ،17 ،14 :
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إبداعية ،تؤرخ لممشاركة في صياغتو كفحكاه ،بيذا المعنى ستككف الحداثة ىي التي صنعت البشر
كليس العكس ،إنيا ليست خيار حرية كابداع"(.)1
تبنت مركزية الذات
كالحداثة لـ تمس جكانب الحياة البشرية فقط بؿ تجاكزت ذلؾ بأنيا ٌ
كذلؾ باالنطبلؽ مف العقؿ كمعاييره إلظيار الحقيقة كبنت منظكمتيا الفكرية عمى الكعي كحده،
كلكنيا أعطت لنفسيا الحرية في صياغة خطاب متعدد كرؤية متشظية في قراءة األشياء
كالنصكص ،كبالتالي كانت الحقيقة متجزئة كغير متجذرة إلى ال كعي األشياء كالنصكص ،ألنيا
ني كمتجدد.
قرنت العقؿ إلى منظكمة كعي آ و
يقرر الرحبي أف ىذه الحداثة التي أثرت عمى القصيدة الجديدة ،كصنعت أشكاليا كلغتيا ليا
عيكبيا التي خمقت تحكالت ساحقة ألنماط الحداثة األخرل؛ فأدت إلى "ىزة في الكجداف الجمعي،
كلخبطة في جياز اإلستقباؿ الذىني كالعصبي ،حيث نرل ىذا الجمع معمقان بخيكط ال مرئية في
رحمة ضياع يكمي تمتد مف :المأكؿ ،كالممبس ،كلغة الكبلـ حتى نسيج القيـ ،كالمعايير التي تنظٌـ
عقد سمكؾ الجماعات كاألفراد ،التي انسمخت نحك الفظاظة كالحقد كبذخ االستعراض ،نحك تفكؾ
البنى كالعبلقات المتكارثة التي كانت ركف االجتماع المشترؾ ،لصالح االغتراب كاألنانية المفرطة
كالكىـ"(.)2
فانقسـ المبدعكف إلى أقساـ :قسـ تمسؾ بالتجديد الحر ،كقسـ حاكؿ العكدة لمماضي بحجة
الحفاظ عمى اليكية كالتراث ،كقسـ حاكؿ أف يككف صكرة مف اآلخر الغربي ،فاقتضت الحداثة كجكد
إشكالية حقيقية مع القصيدة؛ إذ إنيا أثارت إشكاالن مف حيث العبلقة بالجاىز :تراثيان كاف أـ أجنبيان،
()1الرحبي ،سيؼ :حكار األمكنة كالكجكه ،ص.53 :
()2المرجع السابؽ ،ص.54-53 :
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كبخاصة أف األجنبي يتخذ كجيان سمبيان مف حيث عبلقة البمداف النامية بالغرب الصناعي ذم الطابع
االستعمارم ،كما أنيا تثير إشكاالن مف حيث عبلقة الخمؽ الحديث بالبنية المجتمعية إف كانت تتيح
ممارستو أـ ال ،كذلؾ عمى صعيد تكفير المناخ المبلئـ بما فيو مف حرية كثقافة الزمتيف ،فيككف
مجتمع و
ناـ"(.)1
لمحداثة بيذا المعنى صمة بكظيفة الشعر في
و
يضع الرحبي يده عمى أىـ إشكاليات الحداثة في الكطف العربي ،يقكؿ" :ظمت الحداثة
العربية في سجاالتيا كقفان عمى التجديدات الشعرية كالثقافية ،منطكية في كبرياء عزلتيا ،ناظرة إلى
الكاقع كالتاريخ المذيف يزداداف سكءان بعيف الترفع كاالزدراء كالقرؼ ،كحتى حيف انتمى بعض رمكزىا
إلى مشاريع ما ،لـ يكف ذلؾ االنتماء إال تجربة كجكد شعرية ستدعـ العزلة كاالنفصاؿ البلحقيف
"(.)2
فالحداثة برغـ ما أحدثتو مف انقبلبات جكىرية في كياف القصيدة كمنحت الشاعر الحؽ في
التحرر كالتعبير عما يختمج في نفسو كىدمت تمؾ القكالب الجاىزة كالقكاعد الجامدة ،إال أنيا في
الكقت ذاتو أحدثت ىزة كبرل في المعايير المتفؽ عمييا في المنظكمة الجمعية ،فظيرت التكتبلت
كاالنقسامات المغكية كاختبلؼ اآلراء فيمف تقبؿ ىذه الحداثة ك مف أنكرىا نكرانا مطمقا كتشبث
بالمكركث المغكم كالقيـ التي يحمميا التراث ،كبيف مف فقد ىكيتو حيف انبير انبيا ار كميا بالحداثة
كانساؽ كراءىا آخذا رديئيا بجيدىا متخميا بذلؾ عف مقكماتو ،كؿ ىذا كاف أدل إلى نشكء فكضى
عمى الساحة األدبية بيف مف قبؿ الحداثة كبيف مف رفضيا كأنكرىا.

()1زراقط ،عبد المجيد :الحداثة في النقد األدبي المعاصر ،ص.201 :
()2الرحبي ،سيؼ :حكار األمكنة كالكجكه ،ص.55 :
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كىذا اإلنكار ألثر الحداثة كالتنكر ليا أدل إلى انحدار النقد كالمغة كالقصيدة ،كنشكء تمؾ
الفكضى في عالـ األدب .فبل أحد يستطيع أف يسمخ القصيدة كلغتيا عف مضاميف الحداثة التي
كانت سببان مف أسباب ثرائيا كتعدد أصكاتيا كدالالتيا ،فالقصيدة أصبحت أكثر عمقان كنضج نا
تحتاج إلى قارئ خبير يستنطؽ شيفراتيا المغكية ،كيفؾ تغاليقيا كيسبر المجيكؿ فييا ،كيستنطؽ
المخفي كالمكبكت كالمسككت عنو في لغتيا(.)1
كالحداثة الشعرية كالثقافية عند الرحبي كاف ليا تأثيرىا بالمناخ العالمي ،فيي كما يرل:
يعية ،كالفصؿ كاضح المعالـ
"ليست مثؿ حداثة األدكات االستعمالية كالتكنكلكجيا في مجتمعات ر ٌ
في الحالة العربية ،بؿ ىي ىجينة قمؽ خاص ،مع تمثؿ ق ٌؿ أك كثر لكقائع اإلبداع كالتاريخ ،تمؾ
ط ٍفح اآلخر في الثقافة الخميجية كالعربية المرتبط بآلية االستيبلؾ
بعض سمات أساسية ،أما ال ى
كالكجاىة ،فيك تكأـ الكقائع الفاجعة لحداثة النمط ،حياة كأفكا انر"(.)2
كىك يبرر ربطو لقضية المغة بقضايا القصيدة الحديثة كأشكاليا كالحداثة كاإلبداع ،ألنو
يؤمف أف المغة ذاكرة لؤلمـ اإلنسانية ،ىي التي تختزؿ بداخميا ىمكـ الشعكب كتاريخيا كىكاجسيا
كأحبلميا ،يقكؿ" :أطرح مسألة المغة مدركان أنيا التعبير الكاسع عف التاريخ كالحياة في شمكليتيا،
فاإلنساف حسب مبلرميو ،كائف لغكم ،كاستنادان إلى كبلـ الناقد (يكسؼ سامي اليكسؼ) أف ىذه
المقكلة ذات جذر أسطكرم ،كيذىب بعيدنا حيف يؤكد أنيا كجدت مكتكبة عمى أحد المعابد

()1ينظر :المكسى ،د.خميؿ :بنية القصيدة العربية المعاصرة المتكاممة ،ص.120 :
()2الرحبي ،سيؼ :حكار األمكنة كالكجكه ،ص.56 :
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الفرعكنية ،لماذا ال تككف كذلؾ إذا كانت ىي نمط تفكير الفرد كالجماعة منذ بدء الكائف البشرم،
كليست مجرد مفردات في سجكف القكاميس"(.)1
بد مف عممية اليضـ كاال
كيرفض الرحبي ما شاع مف مصطمحات الحفظ كالقراءة فبل ٌ
استحالت الكتابة إلى سطكح فارغة كلعب كتقنية كشكبلنية بالمعنى الردمء لمكممة ،فاقدة الجكىر
()2
البد أف تككف "كسيمة كغاية ،أم أنيا
كالركح  ،فالمغة في القصيدة الجديدة ضمف إطار الحداثة ٌ

أصبحت ىدفان في ذاتو ،يصنع المبدع بيا كفييا ما شاء مف تككينات يتعالى بيا عمى محفكظو
كيطكعيا لمياـ لـ تكف مف اختصاصيا،
القديـ كالقريب ،حيث يدفع المغة لمتعبير عما لـ تتعكده،
ٌ
كأصبح العبث–عند شعراء الحداثة– تكظيؼ المغة لمتعبير عف (معمبات) فقدت شرط الصبلحية،
عما يمكف أف يتحقؽ في صيغة نثرية"(.)3
كمف العبث تكظيؼ المغة شعريان لمتعبير ٌ
كؿ ىذه عكامؿ ساىمت بنضكج المغة في القصيدة الحديثة ،كتحررىا مف قشكر التقميد
فدخمت في حيز البلمتكقع خارجة عف معاييرىا منحمٌة مف القيكد الصارمة( ،)4فالمألكؼ مف القكؿ
ال يثير في المتمقي أم إحساس؛ ألنو يجرم بحسب اإللؼ كالعادة ،أما إذا كاف ىذا القكؿ مخالفان
لما اعتادت عميو تقاليد المتمقي ،كانزياحان عف المعيكد كالمألكؼ ،عندىا يحقؽ القكؿ الصدمة التي

()1الرحبي ،سيؼ  ،ذاكرة الشتات ،ص.38 :

()2الرحبي ،سيؼ :حياة عمى عجؿ ،ص.236:

()3عبد المطمب ،محمد :النص المشكؿ أك قصيدة النثر ،القاىرة :دار العالـ العربي2011 ،ـ ،ص.24-23 :

()4ينظر :بركات ،كائؿ :مفيكمات في بنية النص ،سكريا :دار معد لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،د.ت ،ص.74 :
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أشار إلييا جاكبسكف ،كالتي تقكد إلى األثر المنشكد( ،)1مف خبلؿ عممية ىدـ كتفكيؾ ثـ إعادة بناء
النص دالليان(.)2
كىذا سيقكدنا لمحديث عف إشكالية أخرل تحدث عنيا الرحبي تضـ في رحابيا العديد مف
القضايا ،كىي تتعمؽ أيضان بيذا الفصؿ :القصيدة الحديثة كأزمة الشكؿ الشعرم (قصيدة النثر).
كىي قضية تشغؿ حديثان عف ظكاىر متعددة سنفصؿ القكؿ فييا في المبحث األخير ،ليذا الفصؿ
محاكليف جمع ما تناثر في كتابات الرحبي حكليا كحكؿ الجدؿ النقدم القائـ مع بسط الحديث عف
كجية النظر لمنقاد حكليا كمحاكرة الرأييف.

()1ينظر :المرجع السابؽ ،ص.77 :

()2الجزار ،محمد فكرم :لسانيات االختبلؼ الخصائص الجمالية لمستكيات بناء النص في شعر الحداثة ،ط،2
مصر :ايتراؾ لمنشر كالتكزيع ،د.ت ،ص.20 :
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ممخص المبحث الثاني:
إف المغة الشعرية المستخدمة في القصيدة الحديثة أدت إلى تحرؾ األطر العامة كالمضاميف
لمقصيدة الحديثة التي ال تؤمف بالصناعة المفظية ،كينطمؽ الرحبي بقضية ميمة ىي حرية الشاعر
بانتقاء النصكص كبناء المغة القائمة عمى المتناقضات كالغمكض ،فبل بد لمقصيدة أف تكاكب ىذا
الكاقع المتغير باستخداـ ألفاظ كرمكز مناسبة ،كىذا مغاير لمضركرة الشعرية.
فالرحبي ييتـ بالتراث الشعرم كىك عمى كعي كامؿ بأىميتو كجزء مف الثقافة التي يمتمكيا
الشاعر ،كالنقد القديـ أعطى لمشاعر فرصة التمرد عمى السياقات الشعرية كاعطاء الفرصة بإعادة
الكبلـ كصياغة التراكيب دكف أم قيكد تذكر.
كبرر الرحبي لمشاعر خركجو عف اإلطار العاـ كالقكاعد كالقكانيف التي تحكـ القصيدة ،فيي
تعتمد عمى المخيمة الشعرية التي ال تنقطع عف الماضي المغكم بؿ إنيا تتأثر بو ،فالشعر تعبير
فني دكف أف يككف مقيدان بأسس معينة إذ يعبر عف تجربة شخصية كنجد مضمكنان يعبر عف رؤيا
خاصة ،كباستخداـ المغة التي يريد.
كالرحبي ربط بيف المغة الشعرية كالحداثة عمى اعتبارىا الييكؿ الرئيس لبناء القصيدة
الحديثة ،كالمغة الشعرية ال بد أف تككف برأيو كسيمة كغاية أم أف يضع المبدع ما يريد مف كممات
شعرية يتعالى فييا عف محفكظو القديـ.
كقضية كضكح المعنى ال يعيرىا الشاعر أدنى اىتماـ ألنيا مكجكدة في رؤيتو الخاصة،
فأصبح الشاعر يفر عف كؿ ما ىك مألكؼ كيستخدـ ألفاظا غير كاضحة كىذا ما اعتبره الرحبي
عما يجكؿ في خاطره.
إبداعا كبراعة في تكظيؼ كاستخداـ المادة المغكية لمتعبير ٌ
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المبحث الثالث :القصيدة الحديثة وأزمة الشكل الشعري (قصيدة النثر):
إف انفتاح القصيدة المعاصرة عمى التغيرات التي طرأت عمى الساحة األدبية جعميا تشيد
جممة مف تمؾ التغيرات التي أثرت فييا شكبل كمضمكنا ،كأدت إلى انس ػ ػػبلخيا عػػف التقاليد،
كتحررىا مف عبء الكزف كالقافية كالمكسيقى العركضية التي نادل بيا الخميؿ ،ىذا التحكؿ الجذرم
الذم مسيا شكبل كمضمكنا لـ يكف ليمر مركر الكراـ ،فقد خمؼ أزمػة فػي األكساط األدبية خاصة
مػف نػاحية الشكؿ ،فمـ يكػف مف السيؿ عمى القػارئ كالنػاقػد كحتى الشاعر تقبؿ ىذا الشكؿ الجديد
بسيكلة.
كيناقش سيؼ الرحبي في مقاالت متعددة أزمة القصيدة التي أثرت في بنيتيا كمضامينيا؛
إذ أف الشاعر سعى دكمان لمتخفيؼ مف عبء التقاليد كالقيكد في لغتو ،كفي مضامينو كفي أشكالو
الشعرية .فانتقمت القصيدة مف حيزىا الضيؽ لتتأثر في بناىا بمعطيات الحضارة الجديدة ،يقكؿ:
"الكتابة كما الحياة حركة أبدية في غابة األشكاؿ التي تكتسب شرعية كجكدىا مف ىذه األخيرة ...
عبر تعاقب األجياؿ اإلبداعية ،كاإلنساف يبحث عف فريستو الياربة دكمان في تخكـ المغة؛ ليخمؽ
المعادؿ الفني لتجربتو الحياتية  ...فالتجريب كالبحث المضني عف فضاء جديد لمكتابة ليس نزقان
عاب انر ،كما يزعـ دعاة الجمكد العقائدم كالفني أك "كلدنة" ال مبرر ليا ..تاريخ األشكاؿ الفنية في
حقكؿ الخمؽ يعممنا ىذا الدرس البميغ ،فالحركات الكبرل في الفف كاألدب لـ تتككف إال في أعقاب
الككارث كاالنعطافات الحادة في تاريخ األمـ ،حيث النفس البشرية تنفجر مخزكنات آالميا
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كتمزقاتيا معب انر عنيا في بحث المبدع عف لغة تستطيع استيعاب اتساعاتو الرؤيكية ...عف احتداـ
أشكاقو إلى حياة عمى نقيض الدمار المحيؽ"(.)1
كبما أف المغة جزء مف ىذا الفضاء الكبير فأم تغير يط أر عمى ىذا المحيط الخارجي فممغة
نصيب أكفر مف ىذا التغير ،كذلؾ القصيدة العربية قدعرفت تغيرات عديدة منذ نشأتيا عبر
العصكر فيي المتنفس الذم يمجأ إليو الشاعر ليعبر عف مختمجات نفسو كمكنكناتو الدفينة كتمزقاتو
كآالمو ،كتغير القصيدة مرتبط بكؿ تمؾ األحداث الطارئة عمى حياة اإلنساف ،كما كصمت إليو
القصيدة اليكـ يعكس تمؾ األكضاع التي تعيشيا الشعكب في العالـ.
فالقصيدة تأثرت بعكامؿ كثيرة أدت إلى تطكر بنيتيا الداخمية الفنية كالمكضكعية كتمثمت
بسمسمة مف العبلقات "بيف األمس كاليكـ كالغد ،كبيف التراث كالمعاصرة كالحداثة في عبلقة جدلية،
كىي تشد اإلنساف إلى أرضو كتاريخو كتعزز الركابط القكمية ،كتبعث الثقة في النفس الجماعية
"الحس التاريخي يستمزـ بصيرة ال تقتصر في إدراكيا
كتميزىا مف غيرىا"( .)2فالنقاد أقركا أف
َّ
المنطكم مف الزمف الماضي ،كانما تدرؾ كذلؾ استمرار كجكده في الحاضر .ىذا الحس التاريخي
يمزـ األديب ٌأال يكتب بركح جيمو الكامف في أعراقو فحسب ،كانما بشعكر ىك أف اآلداب األكركبية
كميا منذ عيد ىكميركس إلى اليكـ ،كما دخؿ تمؾ اآلداب مف تراث ببلده جميعان كؿ ىذا مكجكد.
آنيا ،ىك يؤلؼ معان نظامان آنيان"(.)3

()1الرحبي ،سيؼ :ذاكرة الشتات ،ص.39 :

()2المكسى ،د.خميؿ :بنية القصيدة العربية المعاصرة المتكاممة ،ص.16:

()3خكرم ،منح :الشعر بيف نقاد ثبلثة ،بيركت :دار الثقافة1966 ،ـ ،ص .76 :كينظر :ركزنتاؿ :شعراء المدرسة
الحديثة ،ترجمة :جميؿ الحسيني ،بيركت :منشكرات المكتبة األىمية1963 ،ـ ،ص.23 :
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كاف النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر إيذانا بدخكؿ تيارات فكرية كمذاىب أدبية،
تعددت مشاربيا كتنكعت مرجعياتيا الفكرية ،فتباينت بذلؾ أشكاليا التعبيرية كآلياتيا الفنية كفؽ
أسس شعرية ،رأل فييا أصحابيا القدرة عمى حمؿ تجارب العصر الجديدة التي ال تقكل األشكاؿ
التقميدية عمى حمميا ،مما أدل ببعض الشعراء إلى اإلعبلف عف ضركرة استحداث أشكاؿ شعرية
جديدة،

()1

كأصبحت القصيدة كاقعة تحت كطأة المدارس فترة مف الزمف،كأشار الرحبي إلى كجكد

محاكالت لمتمرد عمى الشكؿ التقميدم ،كالمغة عند القدماء ،يقكؿ":عبر العيكد السابقة نحدؽ في
البكابات التجديدية آنذاؾ ،كنجد :أبا تماـ ،المعرم ،المتنبي ،أبا نكاس قد كسركا العمكد الفقرم في
جسد القصيدة التقميدية ،كأكصمكا لغة الشعر إلى أقصاىا في التعبير عف االضطرابات التي أنبتتيا
المدينة بإيقاعاتيا المستجدة في الذاكرة العربية"( .)2ىذه االضطرابات كما يرل الرحبي أثٌرت في
تمردت عمى أصكليا ،كلـ تعترؼ
أشكاؿ القصيدةٌ ،
كفجرت فييا تخكـ المغة لنجدنا أماـ نصكص ٌ
بالقيكد حتى أنيا تجاكزتيا في جنسيا ،كلـ تقـ كزنان لمفرؽ بيف الشعر أك النثر.
فكسر تمؾ القيكد كالتمرد عمى تمؾ القكاعد الثابتة كحده كفيؿ بخمؽ ركح جديدة تتماشى مع
متطمبات العصر ،كتساعد في خمؽ جك مناسب لمشاعر لكي يفجر إبداعو دكف أم قيكد تعيقو،
لتتمكف القصيدة بأشكاؿ عديدة تيافت الشعراء عمى التنكيع في كتابتيا.

()1كاممي ،بمحاج :اثر التراث الشعبي في تشكيؿ القصيدة العربية المعاصرة (قراءة في المككنات كاالصكؿ)،
منشكرات اتحاد الكتاب العرب  ،دمشؽ2004 ،ـ ،ص.12

()2الرحبي ،سيؼ :ذاكرة الشتات ،ص.40 :
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لذلؾ أصبح مف الضركرم عمى الشاعر المعاصر أف يجدد في طرؽ تعبيره كأدكاتو الفنية،
تماشيا مع مستجدات العصر،فكاف التمرد كالتحرر مف القيكد كاألشكاؿ القديمة ىما أكلى مداخؿ
ىذا العيد الجديد.

()1

كالرحبي ألمح إلى تأثر الشعر بالمدارس الغربية كتحدث النقاد عف تأثير مدارس
كالركمانسية ،Romantismeكالرمزية ،Symbolismeكالسكريالية  Surrealismالتي غيرت في
بنية القصيدة العربية منذ مطمع القرف الماضي( .)2فالركمانسية كانت أىـ مدرسة في تاريخ األدب
األكركبي؛ إذ استطاعت أف تخترؽ تخكـ المدرسة الكبلسيكية العريقة ،كىي لمتكلد مف عدـ ؛ كانما
ميٌدت ليا ظركؼ اجتماعية ،كاقتصادية ،كسياسية ،كفمسفية ،كأدبية زعزعت أركاف التقاليد األكربية
الكبلسيكية ،كىيأت مناخ نا صالحان لكالدتيا(.)3
فاستطاعت الركمانسية "أف تقمب الفكرة الكبلسيكية عف الخياؿ رأس نا عمى عقب ،فبعد أف
و
مرض في العمؿ الفني أصبح قكة صاىرة تضع كحدىا الشكؿ العضكم في بنية
كاف دليؿ

()1كاممي ،بمحاج :اثر التراث الشعبي في تشكيؿ القصيدة العربية المعاصرة ،ص.13

()2لمتكسع في تأثير الركمانسية انظر :ببلطة ،عيسى :الركمنطقية كمعالميا في الشعر العربي الحديث ،بيركت:
دار الثقافة1960 ،ـ .إسماعيؿ ،عز الديف :األسس الجمالية في النقد العربي ،مصر :دار الفكر العربي،

1955ـ .الربيعي ،محمكد :في نقد الشعر ،القاىرة :دار المعارؼ1986 ،ـ ،ص.129:

لمتكسع في تأثير الرمزية انظر :الجندم دركيش :الرمزية في األدب العربي ،الفجالة :مكتبة نيضة مصر،

 .1958أحمد ،محمد فتكح :الرمز كالرمزية في الشعر المعاصر ،ط ،2القاىرة :دار المعارؼ1978 ،ـ.

لمتكسع في تأثير السريالية انظر :ساعي ،أحمد بساـ :حركة الشعر الحديث في سكرية مف خبلؿ أعبلمو ،دمشؽ:

دار المأمكف لمتراث1978 ،ـ .كجيدة ،عبد الحميد :االتجاىات الجديدة في الشعر العربي المعاصر ،بيركت:
مؤسسة نكفؿ1980 ،ـ.

()3ينظر :تيغيـ ،بكؿ فاف :الركمنسية في األدب األكركبي ،ترجمة :صياح الجييـ ،دمشؽ :منشكرات ك ازرة الثقافة،
1981ـ ،ص 153 :كما بعدىا.
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القصيدة( ،)1كحاكؿ الركمانسيكف العرب أف يجاركا الركمانسييف الغربييف في تجديد إيقاعية الشعر،
فاستخدمكا بحك انر غنائية خفيفة كمجزكءة ،كتخففكا مف سمطة القافية المكحدة ،فنظمكا المقطعات،
كالرباعيات ،كالشعر الحر ...كنظمكا المخمسات ،كالسداسيات ،كالمزدكجات ،كالشعر المرسؿ ،كىذا
التنكع في إيقاع الشعر العربي منحو ليكنة ،كتنكعان ،كحرية مما ميد لكالدة القصيدة الحداثية فيما
بعد"(.)2
كحقيقة ما كاف لمقصيدة العربية أف تتطكر بيذا الشكؿ ،كتكتسب ىذه الجمالية كالمركنة لكال
ذلؾ التأثر الكبير بتمؾ المدارس المقيمة في الغرب ،فمدارس بحجـ الركمنسية كالرمزية كغيرىما مف
المدارس األكركبية ليا األثر الكاضح في تغير شكؿ كمضاميف القصيدة العربية لتبدكا بيذه الصكرة
التي ىي عمييا اليكـ.
كيشير الرحبي إلى كجكد تمؾ التأثيرات ،لكنو ال يخكض غمار البحث المتعمؽ بيا .فقد
كاف قاد انر عمى تمخيص كؿ شيء بالتمميح ،ككضع يده مباشرة عمى األساس الذم أدل لكؿ ىذه
التشعبات ،ككثي انر ما أثار قضية العكامؿ الخارجية التي تعانييا القصيدة مع العالـ .فأنكر المذاىب
التي حاكلت أف تقيد كظيفة الشعر أك تحد ماىيتو أك تؤطر حدكد كظيفتو ،يقكؿ" :الفنكف الشكبلنية
كالمغكانية التي تحاكؿ إخفاء فقرىا الركحي ،كالداللي باالستعراض المغكم ،كالممعاف البراني
لمتكليدات الصكرية ،كافتعاؿ اإلدىاش ،ليست ىي ما يدؿ كيحصف ضد االنييار الكاسر  ..خاصة

()1المكسى ،د.خميؿ :بنية القصيدة العربية المعاصرة المتكاممة ،ص.56 :
()2

المكسى ،د.خميؿ :بنية القصيدة العربية المعاصرة ،ص.68 :
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كأف األلعاب الشكمية لمصكرة أصبحت تعميمان شعكبيان تسكقو مؤسسات االستغبلؿ ،كالتدمير في كؿ
كسائؿ االتصاؿ الجماىيرية"(.)1
إف جكىر الشعر منعجف بالكجكد المغكم  ،كيرتبط كجكدىما معا بإثارة الدىشة كالراحة
النفسية كاإلعجاب ،كال يتحقؽ اإلبداع الشعرم إال بالخمؽ المغكم ،فبل يككف لمشعر فعؿ السحر إال
إذا أحسسنا أنو خمؽ جديد كذلؾ عف طريؽ المغة الخالقة ،أم المغة البكر ،كما تفقد المغة الفاعمية
الساحرة كالقدرة الخالقة بفعؿ استخداميا المتكرر كألفتيا ،كال سبيؿ إلى إعادة تكىج الحياة إلييا عف
طريؽ اإلبداع الشعرم ،ليس بانتقاء مفردات غير مألكفة كانما برصفيا بشكؿ مفاجئ كغير
مألكؼ(.)2
فالرحبي ال يريد لمشعر أف يصبح كسيمة ،كيتخمى عف ميمتو الجمالية كاإلبداعية التي
تتجاكز حدكد المنطؽ ،كالقكاعد كالقكانيف ،يقكؿ" :ىؿ أستطيع القكؿ ،إف الشعر بمعناه الشاسع
الذم طكح بو دكار البحث الجمالي كالمغكم كالتاريخي ىك ما يشكؿ نكعان مف خبلص الركح ،كىي
تكابد قسكة الكاقع ،كتشظي القيـ النبيمة ،كانحدار التاريخ  ..الركح المجركحة بكؿ أنكاع الغيابات،
كالمحاصرة بغ ازرة الدـ المراؽ في األرض الخراب"(.)3
فالشعر "دخؿ في التفاصيؿ كالجزئيات كاليكامش كالظبلؿ كالحيثيات كالتخكـ كالشكاطئ
كالحدكد كميا ،ببل قيد أك شرط تفتح منافذ متجددة ،كذات مركنة عالية ،ككفاءة مضاعفة تتطكر

()1الرحبي ،سيؼ :حياة عمى عجؿ ،ص.114 :

()2عبد اهلل ،العشي :أسئمة الشعرية :بحث في آلية اإلبداع الشعرم ،منشكرات االختبلؼ ،ط2009 ،1ـ ،الجزائر،
ص.25

()3المرجع السابؽ ،ص.114 :
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باستمرار في سبيؿ تحقيؽ إضاءات متكالدة لمنص"( ،)1ىذا ما أدركو الرحبي الناقد ،فالقصيدة التي
عانت زمنان مف القكالب الشكمية ،التي فرضتيا سمطة التراث كما كصفيا بقكلو" :ربما كتبت أكؿ
قصيدة كفؽ ىذا النظاـ المغمؽ في كيكؼ السمؼ كلغتو؛ ألف أم خركج عنو مركؽ كالحاد ،كما زاؿ
أصحاب ىذا الرأم الظبلمي عند رأييـ حتى لحظتنا الراىنة  ،كبشكؿ أكثر عنفان كتطرفان كال
عقبلنية"(.)2
كىذا النظاـ المغمؽ–ال يتناسب ك طبيعة القصيدة الجديدة التي بدأت تتعامؿ مع مكسيقاىا
كألفاظيا كصكرىا تعامبل جديدا ،فكاف مف البدييي "أف يختمؼ اإلطار العاـ الذم يضـ ىذه
العناصر عف اإلطار القديـ ،ككما كاف ىذا االختبلؼ بيف الشاعر المعاصر ،كالشاعر التقميدم في
استخداـ كسائؿ التعبير الشعرية األساسية ضركرة فرضيا التطكر العاـ في معنى الشعر ،كميمة
الشاعر فكذلؾ كاف اختبلؼ إطار القصيدة الجديدة عف اإلطار القديـ ضركرة يفرضيا ذلؾ التطكر
نفسو"(.)3
لذلؾ يجب االقرار بطبيعة القصيدة المرنة القابمة لمتجديد كفؽ متطمبات الزمف كحسب
احتياجات الشاعر الذم يرل فييا المتنفس الذم يمقي فيو ىمكمو كآالمو ،فالقصيدة ما بيف نظاميا
التقميدم المغمؽ كبيف ما ىي عميو اليكـ قد مرت بمراحؿ كثيرة كتخطت عقبات كبيرة لتثبت لمعالـ
أحقيتيا كشرعيتيا في التطكر كالتجديد ككسر كؿ القيكد التي تقؼ حائبل بينيا كبينو.

()1عبيد ،محمد صابر :عضكية األداة الشعرية فنية الكسائؿ كداللية الكظائؼ في القصيدة الجديدة ،عماف
(األردف) :دار مجدالكم2007 ،ـ ،ص.67 :

()2الرحبي ،سيؼ :الصيد في الظبلـ ،ص.6 :

()3إسماعيؿ ،عز الديف :الشعر العربي المعاصر ،ص.239 :
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كيدرؾ الشاعر أىمية التجديد المغكم حتى يككف ذلؾ مؤش ار جماليا عمى مستكل القصيدة
الحديثة،كما أنو يدرؾ مدل إمكانات المغة كاكتنازىا ألسرار الخمؽ كاإلبداع ،كلكف ليس كؿ جديد
مرحب بو فقد انقسـ الشعراء إلى مؤيد ليذا الشكؿ الجديد كبيف مف كاف متمسكا بشكؿ القصيدة
التقميدم كالتي كصفيا الرحبي بالنظاـ المغمؽ(.)1
كالرحبي آمف بكظيفة الشعر بكصفو رؤيا ،كجعمو قضية مستقمة ،كنقمو مف اعتباره انفعاالن
أك كصفان أك حكمة إلى اعتباره "رؤيا في اإلنساف كالكجكد كتستشؼ العالـ كترسـ األبعاد"،

()2

فبل

يقتصر التجديد في القصيدة كالحداثة في األغراض كاأللفاظ ،بؿ إنو يأتي مف الداخؿ مف أعماؽ
القصيدة لتتجاكز المحاكالت الشكمية التي قامت بيا حركات التجديد الشعرم المعاصرة كالسابقة،
بتفجير إمكانات الخمؽ الشعرم .فالشاعر ال يعنيو آخر صيحات المكضة الكتابية ىك في حالة
الكتابة -كما يصفو الرحبي– " تتحكؿ خرائط الخارج بسراباتيا ،كحقائقيا إف كجدت ،إلى امتداد
أركقة جمالية ،لبستاف الداخؿ بسراباتو كحقائقو ،التي ربما تتجمى كلك كإشراقات عابرة كنكع مف
تسكية ممكنة مع كجكد صعب كعمر ىارب"(.)3
مف ىنا كجد الرحبي أف القصيدة نزعت نحك أشكاؿ جديدة لـ تتصؿ بالماضي إال بطريقة
"النفي الخبلؽ ،فالمغة الجديدة في جمكحيا إلى النقض كارتياد قفار جديدة في التعبير ،تخمؽ لنفسيا
فضاء خاص نا تمارس فيو الرفض بضكابط أقؿ مما كانت عميو عند شعراء المرحمة السابقة ،حيث
ن
العقمنة كالتصميـ في الحقؿ الشعرم الذم تتداخؿ فيو الكقائع ،كقائع تاريخ حقيقي كمتخيؿ مع
()1عبد اهلل ،العشي :أسئمة الشعرية :بحث في آلية اإلبداع الشعرم2009 ،ـ ص.26

()2أبك سيؼ ،ساندم سالـ :قضايا النقد كالحداثة دراسة في التجربة النقدية لمجمة شعر المبنانية ،عماف (األردف):
دار الفارس لمنشر كالتكزيع2005 ،ـ ،ص.50 :

()3الرحبي ،سيؼ :القاىرة أك زمف البدايات ،ص.137 :
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الشخكص برمكزىا كفؽ حساسية الكعي السائد لتمؾ المرحمة  ..إنيا مسألة تاريخية لمشعر في
سفرىا الكمي نحك المجيكؿ"( ،)1كلـ يجد الرحبي ىذا الكعي بأنماط الحداثة لمقصيدة سائدان إال عند
"القمة التي ذىبت إلى المعنى العميؽ لمقراءة كياجس كجكد كمصير ،ككف الكتابة ىي إعادة قراءة
عميقة لمنصكص كالثقافات المختمفة ،كما لمحياة كالكجكد بمختمؼ تجمياتو كأشكالو"(.)2
فمنطؽ رفض القصيدة القديمة ىك رفض مبرر نابع مف فمسفة جديدة أيقنت أف التجديد
ضركرة ،كأف المنظكمة القديمة صارت تعيؽ نمك االبداع بدال مف تحفيزه كاطبلؽ العناف لو،
فالقصيدة كىي في حضف الحداثة امتمكت الرغبة في المغامرة كالسفر نحك المجيكؿ ،كارتياد
فضاءات جديدة تكتسي منيا أثكابا جديدة تتزيف بيا كؿ مرة.
إف التجديد في الشعر ظاىرة طبيعية تطكرية في كؿ زماف كمكاف بدأت منذ كجد الشعر
أساسا كاستمر ىذا التطكر شيئا فشيئا إلى أف كصؿ إلى القصيدة المعاصرة ،فالتجديد فييا لـ يبدأ
مف فراغ كانما كاف استم ار ار لجيكد شعراء سابقيف مف العصكر المختمفة كانت ليـ محاكالت كثيرة
كمتعددة لمتجديد في بنية القصيدة كمكسيقاىا )3(،فبدأت القصيدة المعاصرة تخرج مف إطارات التقييد
الببلغي كالعركضي؛ لتتكسع نحك أجناس أرحب "فالجيؿ األخير مف شعراء الحداثة لـ يعد يعطي
اىتمامان كافيان لئليقاع الخميمي ،بميرل فيو قيدان عمى الشعرية يحاصر طاقاتيا كامكاناتيا اإلبداعية،
بكصفو ىيئة صكرية غير محققة لمتمايز بيف المبدعيف مف ناحية ،كغير قادرة عمى استيعاب
مغامراتيـ مف ناحية أخرل  ...فانتياؾ اإليقاع الخميمي قد الزـ الشعرية في مسيرتيا المغرقة في
()1الرحبي ،سيؼ :ذاكرة الشتات ،ص.16 :

()2الرحبي ،سيؼ :حكار األمكنة كالكجكه ،ص.7:

()3محمد ،عباس عرابي :التحكالت في بناء القصيدة العربية المعاصرة ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،الجزائر،
2008ـ ،ص.16
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القدـ  ...فالشكؿ التقميدم لئليقاع يجر الشاعر إلى استخداـ أسمكب كايقاع كتكنينات تضرب
بجذكرىا في أعماؽ عقمو الباطف ،كتممي عميو اإليقاع كالمعجـ كاألسمكب ،كتغمبو عمى إبداعو
كشخصيتو ،بينما الكسائؿ الجديدة التي يأخذ بيا الشعر الحر تتيح لمشاعر قد ار أكبر مف الحرية
التي تقكده في طريؽ اإلبداع ،كىذا ما دفع الشعراء في عصرنا إلى إيجاد استعارات مكزكنة غير
منفصمة عف أصكلية األكزاف العربية الخميمية( )1كيجب أف ندرؾ أف (قصيدة النثر) لـ تيجر اإليقاع
تماما ،كلـ تبعده عف منطقة عنايتيا نيائيان ،كانما معناه أف لمحداثييف مناطقيـ اإليقاعية األثيرة،
كىي مناطؽ تندمج مع البنية المغكية كالداللية اندماجان كميان .كفي ىذه المناطؽ يتدخؿ الحس
الصكتي ليككف بديبلن لئليقاع المحفكظ ،كىذا الحس يعتمد (الحرفية) مدخبلن لئليقاع .كال شؾ أف
التراث كاف لو مغامراتو مع ىذه الحرفية ،لكف مغامرة الحداثييف ليا خصكصيتيا المفارقة؛ حيث
أصبح (الحرؼ) عندىـ أمة قائمة بذاتيا ،الحتمالو كثي انر مف الرمكز كاإلسقاطات ،كامتبلئو
باإليقاعية حاؿ تردده عمى نحك منتظـ"(.)2
فقضية الخمؽ الفني كما عبر عنيا النقاد أك معجزة الشعر أك بتعبير آخر قضية التحكؿ
بالمعطيات الحياتية أك الذىنية ،أك بيما معا ،إلى فف شعرم ،كمعجزة الخمؽ ىذه عبر عنيا بكدلير
بقكلو" :مف الطيف الذم عجنتو طمع الذىب ،ككصفيا إيميكت بقكلو" :ليست عكاطفنا محكر القيمة
الفنية ،كانما المحكر ىك الطريقة التي ننسؽ بيا تمؾ العكاطؼ كنعبر عنيا .صراع الشاعر يحكؿ

()1المرجع السابؽ ،ص.18

)2(2عبد المطمب ،محمد :النص المشكؿ أك قصيدة النثر ،ص.28-27 :
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آالمو الذاتية إلى شيء خصب غريب كشيء عاـ كمكضكعي ،إف ذلؾ الصراع ىك كحده الذم
يمثؿ الحياة بالنسبة لمشاعر"(.)1
"تككف بمعناىا الخاص نسيجان خصكصيا في الكبلـ أك بنية
فالشاعر يمتمؾ لغة شعرية ٌ
خاصة تنصير فييا الكممات كاألفكار كالمشاعر كالرؤل في حدس كاحد( ،)2كدفؽ كاحد" ،ليذا
مارست القصيدة سمطتيا" فمـ تكتؼ بالقفز فكؽ التفاعيؿ ،بؿ تخطت نمكذجية المغة ،كمارست كمان
ىائبلن مف المفاجآت التعبيرية الداللية التي صدمت التمقي في ذكقو أحيانان ،كفي فكره أحيانان ،بؿ
كفي معتقده في بعض األحياف ،كلـ تتكقؼ ىذه المفاجآت عمى مستكل الشكؿ أك عمى مستكل
المضمكف"(.)3
إف الصدمة أك عنصر الفجاءة الذم أحدثتو القصيدة اليكـ نابع مف ذلؾ التحكؿ الجذرم
الذم عصؼ بالتقاليد المغكية كألقى بيا نحك الزاكية ،كأكغؿ في غابة الحداثة باحثا عف المغامرة في
ذلؾ الجديد الغامض ،مخمفا كراءه صراعا منتفخ األكداج بيف المكركث التقميدم كالجديد القادـ مف
الغرب.
لـ تعد القصيدة الحديثة تعترؼ بالقكانيف أك القكاعد؛ ألنيا قادرة عمى أف "تفرز أنماطيا
الذاتية ،كسننيا العبلمية كالداللية ،كبذلؾ يككف السياؽ الداخمي ىك المرجع لمجمكعة القيـ الداللية
حتى كأف النص معجـ لذاتو"( .)4فقراءة النص تعني "قراءة مرجعو ،كفيـ كاقعيتو األدبية بكصفيا

()1زراقط ،عبد المجيد :الحداثة في النقد األدبي المعاصر ،ص.165 :

()2أدكنيس :زمف الشعر ،ط ،2بيركت :دار العكدة1987 ،ـ ،ص.94 :
()3عبد المطمب ،محمد :النص المشكؿ أك قصيدة النثر ،ص.29 :

()4المسدم ،عبد السبلـ :األسمكبية كاألسمكب ،القاىرة :الدار العربية لمكتاب1972 ،ـ ،ص.114 :
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تركي از عمى ىذا المرجع ،أك تأكيدا عميو أك مطابقة معو فدراسة النص ىي دراسة انتمائو لمكاقع"(،)1
كاف فرار الحداثييف مف العركض أمر فرضتو المقدمات السابقة؛ "ذلؾ أف كؿ مرحمة شعرية كانت
ليا منطقة لمبدء ،كمنطقة لمكصكؿ ،كبيف المنطقتيف كانت تمارس مغامراتيا التجديدية في اعتداؿ
أحيانان .كفي غمك أحيانان أخرل"( ،)2فالشعراء المحدثكف كجدكا في القافية كالعركض قيكدان يقكؿ خميؿ
مطراف" :كأنت تعرؼ أف قيكد القافية في القصيدة العربية مرىقة ،ككثي انر ما كجدتيا عقبة في إطٌراد
الفكرة ..إف الفف الصحيح ينضج في جك مف الحرية ،كىذه القيكد الثقيمة– قيكد القافية الكاحدة ك
الكزف– تتعارض مع حرية الفف ،كاذا كاف لمقدماء طريقتيـ ،فمالنا ال نحاكؿ أف تككف لنا طريقتنا؟
"(.)3
كالرحبي كاف يعي أف قصيدة النثر كانت نتاج نا لمتطكر االجتماعي كالثقافي كالسياسي،
كلكنيا البد أف تككف جزءنا مف االستم ارر لممسيرة الشعرية عمى امتدادىا في القديـ فيذا الشكؿ الفني
الجديد الذم بات يحتؿ مساحة كبيرة في النتاج الشعرم العالمي عامة ،كفي المشيد الشعرم العربي
بشكؿ خاص يجمع جماليات شكؿ القصيدة المتمثمة في الصكرة كالتخيؿ كالرمز كالرؤيا كشفافيتيا،
كجماليات النثر المتمثمة في التحرر مف أسر الكزف الشعرم كاالنطبلؽ في آفاؽ التحرر المفظي
كالتركيبي( ،)4يقكؿ الرحبي" :جدؿ األشكاؿ كتطكرىا ،دائمان يخضعو الفرقاء إلى منطمقات تنظيرية
تاريخية كفكرية ،تتعمؽ بيكية المغة كقيمتيا الثابتة المقدسة ،كتمؾ المتحركة المتطكرة باستمرار ،مما
يطرح بالضركرة قيـ األمة كتراثيا في إلحاح الجدؿ كمتطمباتو  ...إذ كانت أشكاؿ التعبير كاتجاىاتو
()1العيد ،يمنى :في معرفة النص ،بيركت :دار اآلفاؽ لمتجديد1985 ،ـ ،ص.55:
()2عبد المطمب ،محمد :النص المشكؿ أك قصيدة النثر ،ص.91 :

()3فاضؿ ،جياد :قضايا الشعر الحديث ،القاىرة :دار الشركؽ1984 ،ـ ،ص.58 :

()4سكزاف ،برنار :قصيدة النثر ،،ترجمة زىير مجيد مقامس ،الييئة العامة لقصكر الثقافة ،دمشؽ ،،ط  2ص.45
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كايقاعاتو المختمفة تثرم بعضيا عبر الرغبة الصادقة في الحكار كالكشؼ عف منابع الحقيقة
اإلبداعية ،ككذلؾ األمكنة العربية التي ينتج فييا ىذا اإلبداع كىذه الثقافة التي تشكؿ معما انر متعدد
القسمات كالخصكصيات ،كمف ىذه الرؤية ال معنى لمتعالي الزائؼ الذم يبديو البعض اتجاه اآلخر
تحت مبررات ال تخدـ إال أغراض التعصب كالرؤية الضيقة"(.)1
لـ يحاكؿ الرحبي أف يخكض في غمار كتاباتو النقدية سجاالت تتعمؽ بالمصطمحات أك
بقضايا أخرل كالريادة ،يقكؿ" :كممة ركاد ىي األخرل مطاطة فيناؾ الريادة الحقيقية في سياؽ
التجديد الشعرم كالثقافي ،بما فييا قصيدة النثر التي أصبحت تشكؿ المتف الشعرم عمى نحك ما
برغـ ما تدعيو مف امتياز نبذ كىامشية أصبحا مف نصيب الشعر العمكدم المتكارث :إنو نكع مف
سخرية القدر؛ حيث مارس التاريخ مكرىان بحدة حسب التعبير الييجميي إف صح في ىذا السياؽ،
كىناؾ الريادة الصدفكية البرانية التي تنطبؽ عمى بعض الشعراء في تمؾ المرحمة ،التي اتسمت
بالتأسيس .ليس ألنيـ شعراء رادك الحداثة كاإلبداع الحقيقييف بؿ ألنيـ كتبكا في تمؾ المرحمة"(.)2
فمك فتحنا الباب لمحديث عف الريادة فإننا سندخؿ جداال كبير ال مخرج لو ،ذلؾ أنيا _كما
كصفيا الرحبي_ كممة مطاطة ليا أكثر مف مدلكؿ كما ليا أكثرمف شخص يرل أف الريادة مف حقو
كأنو صاحب السبؽ في سياؽ التجديد .ثـ إف الحديث عف ىذا المكضكع يخرجنا عف جكىر النقاش
الحقيقي كيجعمنا نركض خمؼ مكاضيع تطرح الكثير مف اإلشكاالت كال نحصؿ منيا في األخير
عمى أدنى فائدة ألنيا مجرد قشكر ال تعبر عف الجكىر الحقيقي في أم دراسة.

()1الرحبي ،سيؼ :حكار األمكنة كالكجكه ،ص.102 :
()2المرجع السابؽ ،ص.108 :
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ىذا يمخص لنا منيج الرحبي في تحديد شعرية النصكص التي ال تتعمؽ عنده بقضايا عابرة
كالريادة أك الشكؿ أك تمؾ األدكات النقدية المبيرجة ،التي حممتيا سمكـ األفكار السطحية ،فقصيدة
كقصيدة النثر حتى تثبت جدارتيا كاستحقاقيا البد "أف تككف صادرة عف إرادة تنظيـ كاعية ،فتككف
كبلن عضكيان مستقبلن ،كىي ذات إطار معيف ،كىذا ما يتيح لنا أف نميزىا عف النثر الشعرم الذم ىك
مجرد مادة ،يمكف بيا بناء أبحاث كقصائد ،فالكحدة العضكية خاصية جكىرية في قصيدة النثر
فعمييا ميما كانت معقدة أك حرة في الظاىر أف تشكؿ كبلن كعالمان مغمقان ،كاال أضاعت خاصيتيا
كقصيدة"( ،)1فالرحبي يرل أف سؤاؿ اإلبداع الشعرم الراىف ،سؤاؿ إشكاليات متشعبة كمدكخة
تتناسؿ باستمرار كاال أصبح السؤاؿ عادة ركتينية فارغة ،نكع مف بيركقراطية كتبة حصيفيف
كمكاظبيف لكف مف غير لكثو أك إطبللة حمقاء عمى الياكية"(.)2
فبل شيء يحدد ىكية النص أك الخطاب أكثر مف إبداع كاضعو "فالركيزة األكلى ترتد إلى
المبدع ،كقدراتو الداخمية عقميان ،كنفسيان ،كالركيزة الثانية تتكجو بكؿ ىذه الطاقة الداخمية المزدكجة
إلى المتمقي المقصكد سكاء كاف متمقيان خاصان أـ عامان ،كفي الكقت نفسو فإنيا تستحضر العالـ
لتسمط عميو الكعي كميان كجزئيان ،أما الركيزة الثالثة ،فإنيا تتكجو إلى (النص) بكصفو نصان مفارقان
لمنصكص الخالصة التكصيؿ ،أك لنقؿ إنيا تتكجو إلى استحضار الخصكصية التعبيرية المفارقة
لمغة التخاطب التمقائية"( ،)3فالمبدع ال ييتـ بالشكؿ أك الييئة أك النظاـ الذم سيقع عميو قدر
اىتمامو بمقدرتو المطمقة عمى حمؿ ما يتأجج بداخمو مف إيحاءات كدالالت معقدة ،منيا ما يتعمؽ
بالذات أك اآلخر ،كمنيا ما يتعمؽ بالسمطة كالنظاـ ،كمنيا ما يتسع ليشمؿ العالـ كالمغة.
()1أبك سيؼ ،ساندم سالـ :قضايا النقد كالحداثة ،ص.175 :

()2الرحبي ،سيؼ :حكار األمكنة كاؿ>كجكه ،ص.109-108 :

()3عبد المطمب ،محمد :النص المشكؿ أك قصيدة النثر ،ص.96 :
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لقد اقترنت قصيدة النثر بطمكح جميكر الشعراء الذيف كانكا يصبكف إلى االنقبلب عمى
سمطاف القكاعد إلى عالـ رحب اآلماد ،مترامي التخكـ ،مفعـ بالحرية كعميو كاف النزكح إلى الحرية
مف البكادر األكلى لظيكر قصيدة النثر ،كالسيما حيف أخذ فريؽ مف األدباء يشعركف أف الكتابة
زقاؽ غير نافذ كبعبارة أخرل حيف غدا الشعر تعامبل فرديا مع األالعيب المفظية ،كاتباعا مشكىا
لمقكاعد األكثر فنية(.)1
فقصيدة النثر كانت عصارة صراع طكيؿ كمتكاصؿ مع فمسفة التغيير التي عصفت
بالمنظكمة التقميدية التي قدست الشكؿ كأعمت مف شأنو عمى حساب المعنى.
كيسمط الرحبي الضكء في ىذا اإلطار– قصيدة النثر– عمى المبدع الذم كاف نتاجان متشظيان
كحدت مف لغتو كابداعو ،فحاكؿ أف
تنازعتو الرغبة في الخركج عمى القكاعد الفارغة التي قيدت ٌ
يتصارع معيا ،كيتغمب عمى سطكىا بالنزكع إلى تمؾ القصيدة التي يككف ىك كزنيا كايقاعيا ،يقكؿ:
"انكسرت أشياء كثيرة ،تصدعت عف أماكنيا المعتادة ،كفيما تصدع تمؾ السطكة المتكارثة لشعر
المنابر كمكاصفاتيا المحفكظة غيب نا كالتي ال تعني جكىر العممية اإلبداعية في شئ :لنتخيؿ الشاعر
فرخت أسكأ الشعر العربي ،معمدان ببركات
الجديد المختمؼ ،مذعك انر متطي انر مف تمؾ ا ى
لحدبات التي ٌ
الكنيسة األيديكلكجية الصاعدة في تمؾ الفترة .مف منا ال يتذكر حيف كاف سكء الطالع يقذؼ بو إلى
سماع ذلؾ الزجؿ المنبرم ،ككأنما يمارس أقصى حاالت المازكشية .ىناؾ طبعان شعراء كبار
تشرفت بيـ المنابر ،لكنيا لـ تصنعيـ ،لقد صنعيـ ثراء المكىبة كالتجارب المريرة  ...أصبح
الشاعر الجديد ال يميؿ إلى اإلنشاد المنبرم كيجتاحو نكع مف إحساس المقصمة كبأف المشيد بكاممو
()1عادؿ نذير بيرم الحساني :قصيدة النثر العربية ،النشأة كالمرجعيات المغكية ،أطركحة ماجستير ،جامعة كرببلء،
كمية التربية ،قسـ المغة العربية2008 ،ـ ،ص44
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عبثي كمضحؾ ،كأتخيمو أحيانا يتكسؿ أفكا انر إبكطـ

ادية إلنياء ىذه الكرطة التي لـ يعد ليا

مبرر"(.)1
كجد الرحبي أف قصيدة النثر نكع مف محاكلة التخمص مف الكرطة ،فالقكاعد كالقكانيف شكمت
عبئان عمى المبدع جعمتو ييرب منيا؛ ليغرؽ في العبثية كالفكضكية كالعشكائية في نصكصو
"فمحاكلة اإلفبلت غالبا ما تككف نكعان مف مغامرة الخبلص مف قيكد النظاـ ،كصرامتو استعدادان
لمدخكؿ في نظاـ جديد ال ينفصؿ عف القديـ انفصاالن كامبلن ،كال ينتمي إليو  -أيضان – انتماء
كامبلن؛ فيي مرحمة قمؽ كتكتر تحتاج إلى عممية تطبيع كتجاكز مبررات القمؽ كالتكتر التي تصاحب
فترات التحكؿ"( ،)2كقصيدة النثر بكصفيا نصان تخمت عف تمؾ األناقة العمكدية كالتفعيمية كاختارت
ليا أناقة خاصة مف خبلؿ مكسيقاىا الداخمية" .لكنيا ليست مكسيقى الخضكع لئليقاعات القديمة
المقننة ،بؿ ىي االستجابة إليقاع تجاربنا المنسكجة كحياتنا الجديدة ،كىك إيقاع يتجدد كؿ
لحظة"( ،)3فمـ يعد مفيكـ الشعر منطكيان عمى أنو مجرد مشاعر ،بؿ أصبح خبرات إنسانية كتجارب
عميقة"(.)4
كقد اكتسبت قصيدة النثر شكبل أدبيا كرسكخا ثابتا كتنظي ار كاضحا ،استقرت معو الكثير مف
األطر الجمالية كىك األساس لقصيدة النثر المعاصرة كالتي تظير أبرز مبلمحيا في التخمي عف
الكزف كالقافية ،كاإلبقاء عمى ركح الشعر المتمثمة في اإلحساس المتقد ،كالصكرة الخبلبة ،كالمفظ
المنغـ كتستقي جماليتيا منيا ،كالتي كانت كمحاكالت تعكد إلى إشكالية مصاحبة لممدرسة
()1الرحبي ،سيؼ :حكار األمكنة كالكجكه ،ص.109 :

()2عبد المطمب ،محمد :النص المشكؿ أك قصيدة النثر ،ص.98 :
()3أبك سيؼ ،ساندم سالـ :قضايا النقد كالحداثة ،ص.178 :

()4اسماعيؿ ،عز الديف :الشعر العربي المعاصر ،ص.250 :
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الركمانسية لمشعر في مطمع القرف العشريف ،كقد امتازت باعتمادىا عمى كحدة السطر الشعرم بدؿ
البيت العمكدم القديـ ككذلؾ عمى نغـ األلفاظ ،كجماؿ الصكرة ،كتألؽ العاطفة ،فنجد في قصيدة
النثر نفس مفاىيـ الشعر الركمانسي كآلياتو ،كقد نعتبره في األغمب األب الشرعي لقصيدة النثر في
ضكء تجربة ىذا النكع مف الشعر(.)1
فقصيدة النثر بما تحممو مف خصائص جمالية كأنساؽ كاضحة مكنتيا مف فرض
كجكدىا كجعمتيا تحظى بمكانة كبيرة لدل الشعراء كالنقاد ،ككانت المدرسة الركمنسية ىي األرضية
الخصبة التي ميدت لظيكر قصيدة النثر ،بؿ إنو يرجع الفضؿ ليا في ظيكرىا كنشأتيا.
كدخمت معطيات جديدة لقصيدة النثر تعاممت معيا بشكؿ مختمؼ عف ذلؾ المنحى
التقميدم التكظيفي ،يقكؿ الرحبي" :النص الشعرم الجديد يتعاطى مع المغة كأدكاتيا ،مع الكاقع
كحركتو ،بشكؿ يختمؼ عف مرحمة التعاطي األكلى في الحداثة الشعرية .التعاطي أك التعامؿ مع
األسطكرة ،الرمز ،اإليقاع ،انصيار ىذه العناصر في القصيدة ،في الصكرة الشعرية المركبة تمؾ
التي ال تبلمس عناصر الكاقع إال كي تقذفو في أتكف مخيمة مفعمة بالغرابة  ..أك عبر دفؽ المغة
في جريانيا إال ما يشبو "التكسر اليذياني" ،لكف ليس عبر مثنكية الصكرة كبتكحد أكثر مف
التفصيمي كالجزئي أك اختزاؿ الجممة الشعرية إلى حد خنؽ نفس المغة أك  ...إلخ ،ربما ىذه
"االتجاىات" الثبلثة ىي الغالبية في النص الحداثي الجديد ،كبمختمفيا تطمح إلى التعامؿ مع المغة

()1فالح الحجية الكيبلني :مف خصائص جمالية قصيدة النثر ،جريدة الديار المندنية ،العدد2012/12/1 ،98ـ،
ص.15
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كاألشياء بشكؿ أكثر تفج انر كجكانية كغريزية ،كخمؽ ذلؾ الصخب "لئليياـ الممحمي" ،كالقصيدة
المتعددة األصكات كالرمز المحدد لؤلساطير"(.)1
فالقصيدة استطاعت أف تستغؿ كؿ إمكانات المغة لتفجر فييا الدالالت مف خبلؿ اتكائيا
عمى استحضار األسطكرة( ،)2فنيؿ الشعراء منيا كاتخذكا بعضيا مككنات قصائدىـ؛ ليكثفكا مف
خبلليا معانييـ كيتقاطعكا بيا مع الماضي" ،كتدخؿ ضمف تجربة شاعر محدد ،كىك يقكـ بتفكيؾ
الحكاية األسطكرية أك التراثية ،أك أم مادة أخرل ،ثـ يعيد تركيبيا كفؽ تجربتو كرؤاه"()3؛ ألنو يعبر
فييا عف عصره ال عف عصكر سالفة ،كىي مجرد كسيمة تعبيرية ال غاية في حد ذاتيا؛ إذ يستغؿ
الشاعر فييا الطاقة اإليحائية الغنية التي تمنحو ازدحامان في الداللة ،يجعؿ نصكصو تدخؿ في
حيز كاسع كجدلي لمقراءات ،كتستثير حفيظة المتمقي كتحاكرىا ،كتدخؿ معو في مغامرات جمالية
إيحائية يرتبيا كفقان لمعايير تجربتو كثقافتو.
مثٌمت قصيدة النثر خبلصان لمقصيدة مف مأزؽ الذاكرة العركضية؛ "فظيكر عدد قميؿ مف
الشعراء الذيف لـ يشغميـ سكل ىاجس خمؽ النمكذج المفارؽ مؤش انر عمى بداية تأسيس قصيدة
مختمفة .تمتمؾ الكعي بذاتيا داخؿ الزمف"( ،)4فيي ال تنفصؿ عف السابؽ بؿ إنيا تتمرد عميو،
كتعرفو جيدان ،كتحاكيو في مضامينيا ساخرة مف كطأة القكانيف كاألعراؼ ،يقكؿ الرحبي" :ىذه
االتجاىات أك ىذه المؤشرات التجاىات جديدة في الحداثة الشعرية العربية التي يمكف أف نسمييا

()1الرحبي ،سيؼ :ذاكرة الشتات ،ص.16:

()2ينظر :بدكم ،عبد الرحمف :فف الشعر ،بيركت :دار الثقافة1956 ،ـ ،ص.28 :
()3المكسى ،د.خميؿ :بنية القصيدة العربية المعاصرة المتكاممة ،ص.121 :

()4مكافي ،عبد العزيز :دراسات كقضايا في قصيدة النثر العربية ،تحكالت النظرة كببلغة االنفصاؿ ،القاىرة :الييئة
المصرية العامة لمكتاب ،2005 ،ص.48 :
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مفصبلن آخر في مسار التصدع ،كالتجديد في تاريخ الشعر العربي ،مفصبلن في مرحمة ،كليس
مرحمة ثانية أك "كالدة ثانية" بالمعنى التاريخي ليذه التعبيرات .كفي السياؽ نفسو ليس مف الضركرة
التأكيد عمى بداىة كصميا بما تحقؽ قببلن ،كؿ ما في األمر ىك استخبلص سمات تميزىا ،التي
نحاكؿ مف خبلؿ الجدؿ إعطاء صكرة عامة لمسارىا المختمؼ النازع إلى إعطاء فيـ جديد
لمصطمح الحداثة"(.)1
كما أف قصيدة النثر ألفت عناصر مف الكاقع المنظكر كفؽ الرؤية الفكرية لمشاعر بعبلقات
جديدة بيف ألفاظ النص كتراكيبو ،ىذه العبلقات مبنية عمى كحدة النص كحدة كاحدة ،ذات جماليات
مبتكرة تعتمد عمى رؤية الشاعر لمكاقع المادم الخارجي بمنظكر جديد ،كامكانياتو الشعرية في
سياقاتيا نحك الجمالية كاألفضمية بحيث تنعكس ىذه الرؤية عمى العبلقة المفظية كبنية التراكيب،
كقكة التخيؿ ،كجدة الرمز ،كىذه الرمزية اتخذىا بعض الشعراء ذريعة لئليغاؿ في اإلبياـ كالغمكض
بحيث انعكست سمبا عمى المتمقي كأدت إلى عزكفو عف قراءتيا في بعض األحياف حيث يفضؿ
عمييا قصيدة العمكد الشعرم لما فييا مف مكسيقى في الكزف كالقافية القريبة إلى أذف المتمقي(.)2
ككاف االنتقاؿ إلى ىذا النمكذج الحر" قصيدة النثر" ضركرة ال غاية في مرحمة كصؿ فييا
ظر أك يبرر منحاه كنماذجو الشعرية،
المجتمع كالفف إلى مجاؿ ضيؽ ،فالشاعر لـ يعد ييتـ بأف ين ٌ
كبدأ يتمممؿ مف سمطة النماذج التي قتمت نصكصو ،كمقدرتيا عمى الخركج بالمغة مف حدكدىا
الضيقة إلى حدكد تشبع غريزة إبداعو ففجر بنيات القصيدة .كالرحبي ينعي ذلؾ النقد الذم بحث
دكمان عف مجمكعة محدكدة مف النماذج ،كحاكؿ أف يبرر منظ انر لكؿ مرحمة دكف أف يعي حقيقة
()1الرحبي ،سيؼ :ذاكرة الشتات ،ص.17-16 :

()2فالح الحجية الكيبلني :مف خصائص جمالية قصيدة النثر ،ص15
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جكىر الشعر ،يقكؿ" :النص الشعرم الجديد الذم لـ يصاحبو صخب تنظيرم ،مثمما حصؿ لشعراء
المرحمة األكلى باستثناء بعض المقاالت .كلذا بقي االلتباس يمؤل تخكمو بصباب الخمط بيف
الحقيقي األصيؿ كعكسو ،كبقى شعراء في الظؿ ،كىـ األكثر جدارة مف الكثير مف أكلئؾ الذيف
كرسيـ اإلعبلـ العربي منذ زمف يمتد في عمر الحداثة الشعرية عربيان"(.)1
إف ظيكر قصيدة النثر نتيجة حتمية لمتطمبات العصر الراىف  ،كرغبات الشاعر
المحاصر بأحزانو  ،الباحث عف منفذ لميركب مف كاقع األلـ كالمعاناة التي لـ تستطع القصيدة
التقميدية بقكانينيا الصارمة التعبير عنيا ،كعما يختمج داخؿ صدر ىذا اإلنساف المضرـ بالخيبات،
فطاقة اإلبداع في تمؾ المنظكمة التقميدية محدكدة كصار لزاما البحث عف فضاء جديد يستكعب
ىذه الطاقة البلمحدكدة كيفجر منافذ اإلبداع لدل الشاعر المتشرب مف نبع الحداثة الشعرية
الجديدة.
كيربط الرحبي ىذا النزكع كالتحرر بالمحظة اإلبداعية لحظة الكتابة التي ترتبط بالبلكعي
الذم ينتج فيو المبدع نصو ،يقكؿ " :لحظة الكتابة لحظة حدسية ممتبسة .ال نعرؼ في البداية إلى
أم مدل يأخذنا ىذا االصطداـ كالعناؽ مع الكجكد ككائناتو كىي تتشكؿ بطريقة أخرل"( ،)2كىك
يبرر مف خبلليا ىذا التحرر الذم كصمت فيو قصيدة النثر ذركتيا ،يقكؿ :كؿ ىذه االكتشافات
التي تنزع إلى استبطاف الكجكد ،أكصمت ىاكية الشعر إلى أقصاىا ،كجاءت المدارس األدبية
كالفنية لتغنييا بالبحث كالنصكص اإلبداعية"(.)3

()1الرحبي ،سيؼ :ذاكرة الشتات ،ص.19 :
()2المرجع السابؽ ،ص.26 :
()3المرجع السابؽ ،ص.27 :
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ممخص المبحث الثالث:
تأثرت القصيدة بعدة عكامؿ ٌأدت إلى إحداث تغيير في بنيتيا المكضكعية كالفنية ،فانتقمت
الضيؽ لمتأثر في بنائيا لمعطيات الحضارة الجديدة ،كأشار الرحبي إلى كجكد محاكالت
الحيز
ٌ
مف ٌ
لمتمرد عمى الشكؿ التقميدم كالتأثر بالمدارس الغربية المختمفة مما كلٌد مجمكعة مف االضطرابات
أثرت في أشكاؿ القصيدة إذ لـ ًتقـ كزنا لمفرؽ بيف الشعر كالنثر.
كاكتفى الناقد الرحبي باإلشارة إلى كجكد التأثيرات بالمدارس الغربية لكف لـ يتعمؽ بدراستيا
بؿ أبدل رأيو الصريح إزاء المذاىب أك المدارس التي تقيد كظيفة الشعر ،كيؤكد عمى الميمة
الجمالية كاإلبداعية لمشعر فيك ال يريد أف يتقيد بقكالب محددة ؛ ألف النظاـ المغمؽ ال يتناسب مع
طبيعة القصيدة الجديدة التي بدأت بخمؽ تعامؿ جديد مع مكسيقاىا كألفاظيا.
أما كظيفة الشعر فقد جعمو الرحبي قضية مستقمة ،كنقمو مف اعتباره انفعاالن إلى رؤيا في
اإلنساف المبدع ،إذ ال يقتصر التجديد عمى األلفاظ بؿ إنو يدخؿ في ثنايا القصيدة فيك ال ييتـ
بحالة الكتابة الحالة الشكمية ،كبالتالي بدأت القصيدة بالخركج مف إطارات التقييد الببلغي
كالعركضي لنجد أجناسان أدبية أكسع إذ لمشعراء إيقاع معيف يندمج مع البنية الداللية كالمغكية
اندماجان كامبلن.
لذلؾ فالقصيدة الحديثة لـ تعد تعترؼ بالقكانيف الشعرية ألنيا قادرة عمى إيجاد أنماط ذاتية
يككف السياؽ الداخمي ىك المرجع لمجمكعة القيـ الداللية لذا البد لقصيدة النثر أف تثبت جدارتيا
ألنيا صادرة عف إدارة كتنظيـ كاعية ألف القكاعد العركضية تشكؿ عبئان عمى المبدع.
كيرل الرحبي أف االنتقاؿ إلى ىذا النمكذج مف الشعر ضركرة ال غاية ألف المجتمع كصؿ
ضيؽ ،كألف الشعر لـ يعد يحتمؿ ىذه النماذج التقميدية التي قتمت نصكصو.
إلى مجاؿ ٌ
86

ممخص الفصل األول:
جاء الفصؿ األكؿ بعنكاف الرحبي كجدؿ األشكاؿ الشعرية محاكنال اإلحاطة بالقضايا التي
المست أطر القصيدة كتمردت عمى صكرتيا النمطية ،كأكجدت لنفسيا لغة جديدة قادرة عمى مكاكبة
الحياة كالمجتمع ،كلتحديد مكقؼ الرحبي مف ىذه القضية تـ تقسيـ الفصؿ إلى ثبلثة مباحث.
تناكؿ المبحث األكؿ الظكاىر النقدية التي تتعمؽ بالقصيدة الحديثة ،كما تكاجيو مف
تحديات في ظؿ الحداثة كالتحديث ،لتحمؿ التراث كبالكقت نفسو تبقى محتفظة بيمكـ الشاعر
المتصارعة مع الحاضر .إذ يرل الرحبي أف المبدع ليس الذم يقؼ عمى حافة الصراعات الثقافية
كاإلنسانية التي تغزك فكره كتحاكؿ أف تقيده بمكقؼ أك بمكاف أك تراث ،بؿ ىك المبدع الذم تحرر
لميمارس بقصيدتو فعؿ الخمؽ كاإلبداع بعيدان عف اإلشكاليات.
كجاء المبحث الثاني ليتناكؿ قضية المغة الشعرية في القصيدة الحديثة التي تعتمد عمى
المخيمة الشعرية كال تمارس القطيعة مع الماضي المغكم بؿ تتأثر بو بجانب مف جكانبيا ،لذا نجد
الرحبي يربط بيف المغة الشعرية كالحداثة ألنو يرل أف المغة تمثؿ ذاكرة اإلنساف كتفرض سمطتيا
عمى األشكاؿ الشعرية كالنصكص ،كال بد أف تككف كسيمة كغاية يصنع المبدع فييا ما يشاء
ليتعالى فييا عمى محفكظو القديـ.
كىذا تطمب الحديث عف إشكالية أخرل تناكليا المبحث الثالث كىي القصيدة الحديثة
كأزمة الشكؿ الشعرم ،أشار الرحبي في ىذه القضية إلى كجكد محاكالت لمتمرد عمى الشكؿ
التقميدم كالمغة عند القدماء مما أثرت في أشكاؿ القصيدة كتمردت عمى أصكليا لنجدىا لـ تقـ كزنا
لمفرؽ بيف الشعر كالنثر.
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كالرحبي كاف يعي أف القصيدة الحديثة ىي نتاج لمتطكر االجتماعي كالسياسي ،كلكنيا البد
أف تككف جزنءا مف االستمرار لممسيرة الشعرية عمى امتدادىا في القديـ .فالقصيدة حتى تثبت
اع إذ إف االنتقاؿ ىك ضركرة كليس غاية.
جدارتيا البد أف تككف صادرة عف إرادة كتنظيـ ك و
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الفصل الثاني
الرحبي وقضايا نقدية معاصرة:
تقديم:
يحاكؿ ىذا الفصؿ أف يمقي الضكء عمى قضيتيف نقديتيف تتصبلف بالنص في عبلقتو
مع الماضي الحضارم كاإلنساني ،كفي عبلقتو الخارجية مع المتمقي كالعالـ؛ ليذا جاء ىذا
الفصؿ بمبحثيف لتمبية أىدافو:
المبحث األول :التراث وعالقته مع العصر
المبحث الثاني :النص والمتمقي (في معايير نقد النص)
يضـ المبحث األكؿ العديد مف القضايا التي تعرضت لمتراث ،كفيـ الرحبي الخاص
لو بأنو الحصيمة اإلنسانية الحضارية في شتى معارفيا كمنابتيا بعيدان عف األيديكلكجيات
الفكرية كالمغكية كاإلقميمية .كتـ مناقشة تمؾ الكجيات كالرؤل النقدية التي كقفكا فييا مكاقؼ
متعددة مع التراث أك ضده أك ذلؾ المكقؼ الذم كعى أىميتو بكصفو عطاء ال ينضب لركح
النص ،ككانت فمسفة المكت كفيمة عند الرحبي لشرح مكقفو المتفرد في ىذا المكضكع.
كفي المبحث الثاني تعرضنا لقضية التمقي عند الرحبي تمؾ القضية التي قدـ ليا بفيـ
معاصر تجاكز فيو غيره مف النقاد ،الذيف انحصرت مكاقفيـ فييا بقضايا كمكاقؼ مذىبية
مختمفة .فالرحبي لـ يتحدث عف إطار ذلؾ المثقؼ الكاعي ،بؿ إنو تمدد مع ركح العصر؛
ليمقي الضكء عمى اإلنساف (الكائف) الذم عانى حربا فكرية مع الحضارة بمنتجاتيا
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اإلعبلمية ،التي خدمت كجيا مف اإلبداع عمى حساب غيره كعرضنا فييا لمجمة شعر كدكرىا
المتفرد في إضاءة المسار أماـ المتمقي ،كفتح أفؽ جديدة تكسر التابكىات الحضارية
كاالجتماعية كالسياسية.
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المبحث األول  :التراث وعالقته مع المعاصر:
تحت ىذا العنكاف يخكض الرحبي غمار العديد مف القضايا التي تتعمؽ بعبلقة
الماضي بالحاضر ،كىي عبلقة تحمؿ في مضمكنيا صراعان أك تكافقان؛ إذ أف الحداثة التي قد
درنا حكليا في الفصؿ السابؽ كانت تمقي بظبلليا عمى الماضي كالحاضر ،لتجعؿ المبدع
يقؼ في منطقة متكترة ال يقيـ لو رأيان.
ال يدرؾ المبدع إلى أم حد يتكقؼ تأثره بالتراث أك رفضو لو ،كالرحبي الذم تثقؼ
مف ينابيع ىذا التراث كاف يعي تمامان تمؾ الجدلية التي يقع فييا المبدع التي تتعمؽ بالتراث،
كحدكد تمؾ الصمة بيف المعاصر كالقديـ بتراكمات عطائيما ،تمؾ التي قد تفرض قيكدا ما
كقكاعد صارمة ،كتمؾ التي تمنح حرية كاممة تتحطـ فييا سمطة التراث ،كتبقى ركحو تتسمؿ
فيو بكصفو جزءان مف االمتداد الطبيعي لمحضارة اإلنسانية.
يشكؿ التراث بكمياتو المادية كالمعنكية حضك ار دالليا ككينكنيا في الكعي النقدم
معطى
كالفمسفي الحديث،كلعؿ ما يميز حضكره ىك نكعية األسئمة التي يثيرىا بكصفو
ن
حضاريا كميا غير مجزء ،كالكمي ىك الجكىرم المتحرؾ الخاضع دكما لجدلية التحكؿ
كاالستم اررية كالتطكر ،كبذلؾ يظؿ حضك ار حيا كنابضا فينا ،ليس بدافع الحاجة أك الضركرة
أك بكازع ديني أك أيديكلكجي كلكف بكصفو ذلؾ الكياف المنسجـ مع نفسو كالذم يمتمؾ قدرة
عمى تحريؾ الكاقع المعاش أدبيا كشعريا كحتى ال نقع في الفيـ التقميدم الذم ال يبتعد عف
كجداف القديـ عمى اعتبار أنو منبع لئللياـ ؛ إذ ال يمكف استحضاره إبداعيا بقدر ما يمكف
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حيز المتراكـ بينما يبقى التراث قكة إثارة ،كتبعا لذلؾ يجب
استرجاعو تذكاريا،كالقديـ يظؿ في ٌ
أف نفرؽ بيف أف يككف الماضي ذلؾ المعطى الجمالي لديمكمة إبداعية متحركة كمستمرة
بدافع مف قكة التحكؿ"ماضي الحداثييف"،كبيف الماضي مف حيث ىك سككني ال يكحي إال
بثبكتية معاييره المغمقة "ماضي السمفييف" ،غير أف القصد مف ذلؾ ليس استبعاد معطيات
التراث ،فمثؿ ىذا الزعـ ينافي االعتقاد بأنو عمى قدر ما يجب تكجيو الحاضر بالماضي
يجب أيضا تغيير الماضي بالحاضر كمثؿ ىذا التكافؤ ال يسعى إلى تغميب الحداثي عمى
التراثي أك ربط السابؽ بالبلحؽ كاخضاعو لو كانما ىي رغبة في اعتبار أف الجديد مكمؿ
لمقديـ بشرط أف يككف جديدا بالفعؿ أك عمى األقؿ يحمؿ مؤشرات الجدة كالجدية(.)1
إف الحديث عف التراث مسألة تأخذنا إلى أبعادا كثيرة كتشعبات مختمفة ،فيذه الكممة
بقدر حجميا تحمؿ مف المفاىيـ القدر الكافي لتسمط نحكىا األضكاء كتسيؿ معيا الكثير مف
الحبر ،ىذا التراث الذم شغؿ باؿ المبدعيف في عبلقتو بالماضي كما يعكسانو في كتابات
األدباء ،ثـ عبلقة الجدلية الصاخبة بالحداثة كما أحدثو صراعيما مف ضجة كبرل داخؿ
األكساط األدبية.
كقضية التراث استغمت جزءان كبي انر مف كتابات الرحبي فكاف يشير إلى التراث كقضية
المعاصرة تحت العديد مف المسميات ،فنجده يكتب مقاالت بعناكيف متعددة" :ذاكرة الفيمة
كاالستعراض"( ،)2ك" ًدش الصحراء  ...أك عرب الحداثة"( ،)1ك"الصناعة المفظية الثقيمة"(،)2
()1خيرة ،حمر العيف :جدؿ الحداثة في نقد الشعر العربي ،ص .59
()2

الرحبي ،سيؼ :حكار الكجكه كاألمكنة ،ص.57 :
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ك"العصاب الشعرم"( ،)3ك"االستفاده مف ألؼ ليمة كليمة"
()6

ك"التغريب كاألصالة في العمؿ األدبي"

()4

ك"الصيد في الظبلـ الكاسح"(،)5

ك" لحظة الكتابة كتاريخ اإلبداع"( ،)7ك"حذاء

سندريبل"( ،)8كغيرىا مف اإلشارات التي تخممت كتاباتو حاكؿ فييا أف يعبر عف كجكد أزمة
البد أف يشكؿ حضك انر ما في ذات المبدع ،حتى في كقكفو ضده
اتجاه ىذا المكركث الذم ٌ
كرفضو فإنو بخركجو عميو يعبر عف أزمتو مع التراث.
ىذا التنكع في الكتابات يكحي بأىمية ىذه القضية التي شغمت باؿ الرحبي ككؿ
الدارسيف بشكؿ عاـ ،فقضية بيذا الحجـ قد خمٌفت كراءىا أزمة كبيرة كص ارعا ال ينتيي بيف
رافض كمؤيد ليا ،إف الحديث عف أزمة التراث ليس باألمر الييف كال يجب أف يؤخذ ىذا
المكضكع ببساطة ،فالحديث عف التراث ىك حديث ىف ىكية الشعكب كبطاقة تعريفيا،
كاإلنساف المعاصر كجد صعكبة كمشكمة في تقبمو ،ىذا األمر الذم طرح عدة اشكاالت صار
مف الكاجب إيجاد حمكؿ منطقية ليا.
يحدد الرحبي تشعبات تمؾ المشكمة التي يكاجييا المعاصر مع التراث بعدة عناصر،
يقكؿ" :تمضي كجية ىذا اإلبداع الجديد في دركب كعرة كممتبسو ،لكف سماتيا األغمب
()1المرجع السابؽ ،ص.49:

()2المرجع السابؽ ،ص.63 :
()3المرجع السابؽ ،ص.79 :

()4المرجع السابؽ ،ص.232 :
()5

الرحبي ،سيؼ :الصيد في الظبلـ ،ص.5 :

()6

الرحبي ،سيؼ :ذاكرة الشتات ،ص.21 :

()8

الرحبي ،سيؼ :حياة عمى عجؿ ،ص.245 :

()7المرجع السابؽ ،ص.25 :

93

تستجدم أك تباشر ماضيان رحؿ كطفكلة ىربت ،كربما حبان لـ تعد مبلمحو كاضحة إطبلقان عدا
سطكع الغياب .يشكؿ الماضي بما يستدعيو مف طرائؽ تعبير تشبو السير الذاتية ،نسيج ىذا
النص كيستغرؽ صكره كتخييمو لؤلشياء كاألماكف كاألشخاص ،كمنو يستمد الكبلـ طراءه
الشعرم ،كطاقتو المختزنة كمف صنعتو صدمة الغياب كالعبكر كالحنيف ،يقؼ عمى ديار
األحبة التي انطفأت نيرانيا ،كيشتـ الرماد كالدمف كيبكي ،ككأنما يتفجر في أعماقو صكت
الشاعر القديـ مخترقان كثباف األزمنة .يقؼ كال يستكقؼ؛ ألف الصمة باآلخر فقدت آصرتيا
طعو لكف بأشكاؿ
الطبيعة ،فيك كحيد في ليؿ محنتو كذكراه ،بمعنى آخر يصؿ ما يزعـ أنو قى ى
أخرل كفي أماكف كأزمنة مختمفة"(.)1
ىذا التضميف الطكيؿ السابؽ لعمو يمخص لنا تمؾ القضية التي اشتعمت كتكىجت مع
تطكر الزمف كتشابؾ معطياتو اإلنسانية كالحضارية ،فأصبحت الذات تجد في ركح العصر
تمؾ القكة كالحرية التي لطالما قيدىا المكركث كحددىا بقكانينو الصارمة .لكف الرحبي يؤكد أف
المبدع الذم لـ يعد يتبع السمؼ فيما يكتب يظؿ يرتد في الكعيو دكمان إلى ذلؾ الماضي
الذم سيظؿ يشكؿ نسيج النص الداخمي ،فيظؿ القديـ يتأجج حضك انر فيو كصدل متردد ال
ييدأ ،حتى كاف فقدت الصمة تقدميا الطبيعي البلزـ بكصفيا جزنءا مف الماضي اإلبداعي،
سيظؿ النص مرتبطان بيا بضميره الحضارم ميما كاف زمنو بعيدان أك قريبان عنيا.
لقد برز المكقؼ النقدم عند الشاعر العربي المعاصر مف التراث في قراءاتو كفؽ
جدلية الحضكر كالغياب ،الحضكر في الراىف مف خبلؿ تكظيؼ مجمكعات منتظمة مف
()1

الرحبي ،سيؼ :حكار الكجكه كاألمكنة ،ص.8-7 :
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تقانة التناص مع الذاكرة التاريخية ،ضمف سياقات الحاضر في شتى تفاعبلتو مف جية،
كالغياب جراء قدرة بعض الشعراء عمى خمؽ نكع مف الحكاجز الكىمية التي تحكؿ دكف
قراءاتيـ اإلرادية لبنية التراث كفاعؿ سياقي ،كقد نظر الشعراء لمتراث كشكمكا مكاقفيـ منو
ضمف فضاءات اجتماعية كسياقية كأيديكلكجية عديدة كمتناقضة في الكثير مف األحياف ،ألف
المكقؼ مف التراث ىك مكقؼ مف الحاضر ال مكقؼ مف الماضي ،فحسب مكقفي مف
الحاضر يككف مكقفي مف الماضي كليس كما يقكؿ أك يظف البعض ،كيتشكؿ المكقؼ مف
التراث ضمف فضاءات متنكعة تشترؾ كميا في عممية مراجعة عامة كشاممة لمتراث ،خاصة
إذا تقمص الشاعر الناقد دكر المتمقي أك القارئ (في عصر القارئ) في أثناء مراجعة المادة
التراثية ليكظفيا تكظيفا عصريا يسكف حاضر القارئ كيصبح بعض أقنعتو كأرديتو(.)1
إف الحديث عف ىذه الثنائية _ثنائية التراث كالحداثة_ في ظؿ المكقؼ النقدم لدل
الشاعر المعاصر ككذلؾ الناقد يبرز لنا نظرتو ليا كفؽ معطياتو كاعتباراتو الخاصة ،فكؿ
شاعر لو رؤيتو الخاصة ليذه القضية كيعتبر مكقفو مف التراث مكقفا كميا لحياتو كذلؾ
و
ماض فحسب ليذا يجب أف تككف
بكصفو تعبي ار عف حاضر اإلنساف ككاقعو المعاش كليس
نظرتو ثاقبة نحك األمكر كرؤيتو النقدية كاضحة تجاه ىذا المكضكع ،ذلؾ أف المبدع صار
يرتدم ثكب القارئ كيضع نفسو في محمو ليرل األمكر بعيف القارئ ال بعينو.

()1حبيب ،بكىركر :الخطاب الشعرم كالمكقؼ النقدم في كتابات الشعراء العرب المعاصريف ،اطركحة دكتك اره،
جامعة منتكرم ،قسنطينة2006 ،ـ ص.270
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فككف الشاعر معاص انر أم أنو يعيش في زماننا يعاصرنا كقد تككف معاصرتو بكجكده
الجسدم فحسب ،أك بترداد شعارات العصر أك محاكاة ما يقع فيو ،أك حتى االدعاء .كاذ
يختار الشاعر مكقفا جذريان في العصر كمف العصر ،فإنو يحدث حدثان فيو كمنو ،كضده عمى
نحك يككف إحداثو فعبلن مف أفعاؿ اختيار حداثتو

()1

فارتباطو بالتراث يظؿ شيئان الزمان ال مفر

لو منو؛ إذ أف الرحبي عد ىذا االرتباط جزءان مف العممية اإلبداعية في الكعييا الباطف.
كانطبلقا مف فمسفة قراءة كتشكيؿ المكقؼ مف التراث ،دخؿ الشعراء الركاد
المعاصركف مجاؿ التنظير ،فقدمكا مكاقفيـ كأطمقكا العناف لمشاعرىـ في صياغتيا ،فقد كانكا
في مراحؿ تجريبية أكلى سمح ليـ فييا بقراءة المكركث الثقافي كاإلبداعي العربي قراءة ذاتية
كأيديكلكجية تارة ،كقراءة استشراقية تأسيسية تارة أخرل ،خاصة حيف ترتبط ىذه القراءة ارتباطا
جدليا بقضية الحداثة،فبل تطرح قضية التراث إال كقضية الحداثة حاضرة ضمف نص
الحديث ،كيرجع ذلؾ إلى العبلقة التكاممية التي تجعؿ مف الحداثة محاكلة تركيب بيف التراث
كالتجديد كاألصالة كالمعاصرة في نظر بعضيـ ،كعند بعض آخر ىي التغاير،كىي الخركج
مف النمطية كالرغبة الدائمة في خمؽ المغاير(.)2
إف مكاقؼ الشعراء المختمفة برزت بشكؿ الفت حكؿ ىذه الجدلية ،حيث بدت
تنظيراتيـ كقراءاتيـ المختمفة ليا بيف فمسفة التأييد كالرفض ،رغبة في خمؽ فضاء إبداعي

()1ينظر :عصفكر ،جابر :معنى الحداثة في الشعر ،مجمة فصكؿ ،مجمد ،4عدد ،4القاىرة :الييئة المصرية العامة
لمكتاب ،يكليك 1984ـ ،ص.36 :

()2حبيب ،بكىركر :الخطاب الشعرم كالمكقؼ النقدم في كتابات الشعراء العرب المعاصريف ،ص .272
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جديد كمغاير عمى الساحة األدبية ،فكؿ كاحد يطمح لمكصكؿ إلى أعمى قمـ اإلبداع ككؿ لو
نظرتو الخاصة في الطريؽ األنسب ليا ،حيث كانت اختياراتيـ نابعة مف كعي عميؽ كنظرة
متأنية ما بيف تراث يحتفي باألصالة كيمجد الماضي كمعاصر يتغنى بالحداثة كيرغب في
خمؽ جك جديد كمغاير بعيدا النمطية كالتقميد.
فالكثير مف أدبائنا المعاصريف السيما المكىكبكف منيـ ،يعانكف اليكـ بالفعؿ مف
األزمة في تحديد مكاقفيـ مف قضايا العصر كأحداثو الكبار ،كمف منجزات الحضارة
الصناعية الحديثة ،كما تثيره ىذه القضايا كاألحداث كالمنجزات في كجداف األديب الحؽ مف
()1

أسئمة بشأف اإلنساف ،حريتو كسعادتو كمصيره"

تمؾ األزمة التي تتمخص في العبلقة مع

المكركث ،كمدل مناسبة ىذا القديـ لمعصر كقيمو كمضامينو.
نجدنا أماـ مكقؼ يتجسد في تعظيـ المكركث كالتمسؾ بو بكصفة جزءان أصيبلن مف
الذاكرة كالتاريخ ،يقكؿ الرحبي" :ىؿ لحظة الكتابة ىي ذلؾ الخزاف اليائؿ لما سبقيا في المغة
كالكتابة كالحياة كال فكاؾ مف ميسمو ،فيك يتكاصؿ كتدفؽ مياه في المجرل الطبيعي ميما
شطت األحقاب كاالختبلفات كالثقافات؟"( .)2فالتراث الذم ييبنى عمى انتقاؿ السمات
الحضارية أك الثقافية لمجتمع معيف مف جيؿ إلى جيؿ عف طريؽ التعمـ كالتعميـ ،كيسمى

()1مركة ،حسيف :أزمة المعاصرة الحديثة في أدبنا الحديث ،مجمة اآلداب البيركتية ،العدد ،2بيركت :دار اآلداب
البيركتية ،فبراير 1967ـ ،ص.28 :

()2

الرحبي ،سيؼ :حكار الكجكه كاألمكنة ،ص.8 :
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بالتراث الحضارم أك الثقافي أك االجتماعي ،كيتحدد التراث -كمصطمح اجتماعي -بالسمات
الحضارية أك الثقافية أك االجتماعية ألمػة مف األمـ"(.)1
فالتراث شكؿ "بكمياتو المادية كالمعنكية حضك انر دالليان ككينكنيان في الكعي النقدم
كالفمسفي الحديث .كلعؿ ما يميز حضكره ىذا ىك نكعية األسئمة التي يثيرىا بكصفو معطى
مجز "()2؛ إذ إنو يظؿ يتداخؿ فينا ليس بدافع الحاجة أك الضركرة ،بؿ ىك
أ
حضاريان كميان غير
يحضر بكصفو "ذلؾ الكياف المنسجـ مع نفسو ،كالذم يمتمؾ قدرة عمى تحريؾ الكاقع المعاش
أدبيان كشعريان"( ،)3إنو ذات أخرل تعيش بدكاخمنا ال نستطيع االنفصاؿ عنيا أك التنكر ليا فيي
تشكؿ ىكيتنا التي استمرت معنا ماضيا كحاض ار كمستقببل.
إف أنصار ىذا المكقؼ ممف تغنكا بالتراث أركا فيو ذلؾ المعطى الجمالي المتكامؿ
ذلؾ أنو جزء أصيؿ مف الذاكرة الجمعية كالتاريخ الحافؿ بماضي الشعكب ،كىك يسير بخط
سيركرم منتظـ متكاصبل حامبل مع عصارتو ثقافة كحضارة األجياؿ السابقة ،ذلؾ أنو كياف
منسجـ يحمؿ ىكية الشعكب كحضارتيا ،فاالستغناء عنو ىك استغناء عف شرياف ميـ يضخ
الدـ في قمب األدب.

()1عيتاني ،نديمة :التراث في الحضارة العربية ،ط ،2بيركت :المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر1996 ،ـ ،ص:
.21

()2العيف ،خيرة حمر :جدؿ الحداثة في نقد الشعر العربي ،دمشؽ :منشكرات اتحاد الكتاب العرب1996 ،ـ ،ص:
.59

()3

عبكد ،حنا :القصيدة كالجسد ،دمشؽ :منشكرات إتحاد الكتاب العرب1988 ،ـ ،ص.13 :
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كالرحبي في ظؿ حديثو عف أصحاب ىذا المكقؼ يصؼ أصحابو بأنيـ يعشقكف
المكركث ،يقكؿ" :يتبدل مشيد اإلبداع العربي عمى ىذا النحك كبتحديد أكثر ينطبع بسمات
كعناصر غالبة .كاذا كاف الحنيف كعشؽ الماضي ،بمعناه الذم مضى كتاه في الذاكرة
كالزماف .مف مكاقؼ كلحظات كتفاصيؿ ،كليس فقطتمؾ المراحؿ الحضارية مف القكة
كاالزدىار في تاريخ األمـ ،كاف كاف يتقاطع معيا كيمبسيا ،إذ يتداخؿ الفردم كالجماعي
بشكؿ ال شعكرم"( ،)1فالتراث ال بد أف يحضر دكمان في الفكر اإلبداعي بكصؼ المعاصر
سمسمة متعاقبة مف الماضي( ،)2فيك جزء أصيؿ منو ال يستطيع المبدع أف يقطعو عنو أك
ينكره .فيك يشكؿ قيمة تتصؿ بإمكانات المبدع المتحققة ،كتقترف بالكجداف الحضارم.
الذيف كقفكا مع التراث كنادكا بربط الشعر بو،نجد أف الحركة الشعرية عندىـ امتداد
لمتراث ككالدة جديدة لو ،فبل حاضر دكف ماض كال مستقبؿ دكف حاضر ،غير أف ىذا
االرتباط ال يعني االستعادة أك الخضكع لو  ،فذلؾ تقميد يميتو ،كال يعني االنفصاؿ عنو أيضا
فذلؾ يقتؿ القصيدة الجديدة ذاتيا ،كانما يعني الحكار معو لتمميو أكال كتجاكزه كاثرائو ثانيا،
فالعبلقة بيف التراث كالحداثة ىي عبلقة اتصاؿ كانفصاؿ في الكقت ذاتو ،فالشعر إبداع
كخمؽ ال إعادة إنتاج لممكركث الشعرم أك مجاراة لو(.)3

()1

الرحبي ،سيؼ :حكار الكجكه كاألمكنة ،ص.8 :

()2عيتاني ،نديمة :التراث في الحضارة العربية ،ط ،2بيركت :المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر1996 ،ـ ،ص:
.53

()3قبللة ،عمار" :التجديد في الشعر العربي" بحث أكاديمي ،جامعة بسكرة ،الجزائر2011 ،ـ ،ص.12
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كالرحبي يبرر ىذا االتصاؿ بالتراث ،كىذا العشؽ المضمر لو في الكعي أك البلكعي،
يقكؿ "يستى ٍعبد الحنيف صاحبو ،لكنو استعباد عذب ،يبمؿ جكانحو مف يباس محقؽ ،كيقيو
سحؽ المنافي كالمدف ،لنتخيؿ سيناريك العربي المعاصر كىك يجمس حكؿ مدفأة بمدينة
حديثة ،مثمما كاف سمفو حكؿ مكاقد الخياـ في األرباع الخالية التي تسفكىا الرماؿ مف
الجيات األربع"( ،)1فتمؾ السطكة كاإلجبلؿ لمماضي يصبح شيئان الزمان ال فكاؾ منو ،تستعذبو
تمؾ الركح التي غزاىا المعاصر بحممو المعقدة كصخبو العالي؛ إذ تصبح العكدة لممكركث
بمثابة الرجكع إلى الركح بسككنيا كىدكئيا لتجد ذاتيا الغائبة.
إف ىذا التشبيو الذم كضعو الرحبي ألنصار التراث يأخذنا لجمالية ذلؾ الكاقع
المعاش في األجياؿ السابقة حيث اليدكء كالنقاء كصفاء السريرة بعيدا عف صخب المدينة
كالفكضى التي تعيشيا_ أك باألحرل صخب الحداثة_ ،فالمتبصر في ىذه الكممات يدرؾ ذلؾ
السحر كاإلجبلؿ الذم يمتمكو التراث ،فالعيش في لحظة الصفاء تمؾ يغرم بالرجكع إلى
العيش في تمؾ الحياة اليادئة الجميمة بعيدا عف التعقيد كالصخب المذيف يسكداف حياة
الحداثة.
كليست المسألة كما يراىا بعض النقاد مجرد تعمؽ "لمخركج مف حاؿ الضعؼ كالتخمؼ
كاستعارة صبغة خارجية رقيقة ممساء؛ الستشعار قكة كىمية"( ،)2يقكؿ الرحبي" :إذا طرحنا
السؤاؿ عمى نحك آخر أم أف األمـ كالشعكب حيف يككف حاضرىا متخمفان كمفرغان مف قكل
()1
()2

الرحبي ،سيؼ :حكار الكجكه كاألمكنة ،ص.9 :
عباس ،إحساف :اتجاىات الشعر العربي المعاصر ،ص.110 :
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االندفاع كالحياة ،فبل بد أف ترل نفسيا أك يرل مثقفكىا أنفسيـ في مرايا الماضي بسحره
الخاص؟ فمثؿ ىذا الجكاب غير مقبكؿ تماما في ضكء شكاىد أقكاـ أخرل ليا مف الحضارة
كالقكة ما يكفييا لمجـ سطكة الماضي ،كالمثاؿ األكركبي أقرب كأكضح في ىذا السياؽ ،كلدل
مثقفيو ككتابو كفبلسفتو الذيف يحف بعضيـ لبلستفادة مف شمس األندلس الذىبية (نيتشو)،
كالى حكمة الشرؽ كعكاطفو كطاقتو الركحية (رامبك)( ،جكتو) ،كأغمبيـ إلى فردكس اإلغريؽ
المفقكد ،الذم لف تتمكف البشرية مف استعادتو"(.)1
كنجدنا أماـ مكقؼ يرل أف التراث ىك األب الركحي لكؿ معطيات المعاصرة الذم
يضيء الطريؽ أماـ اإلبداع ،يقكؿ الرحبي" :أم حكار بيف السابؽ كالبلحؽ ،بيف الجد األكبر
كبطشو كسطكتو الصحراكية ،كبيف ىؤالء األحفاد البلئذيف بمدفأتيـ السيزيفية ،يتحمقكف حكليا
رجاالن كنساء ،يبدأ الحديث أكالن حكؿ النميمة كأفقيا المبيج ،كال تفتأ األبخرة تتصاعد ،كالعيكف
تحدؽ بيف مسافة السقؼ كالنافذة المضرجة بالثمج ،لتمتقي كتفترؽ في حركة عصبية .ليبدأ
الحنيف نشيده األزلي ،كيأخذ الماضي ىيمنتو المطمقة"( .)2فالرحبي يصؼ التراث كصداه
بالحنيف ،ككأنو عبلقة مف صميـ الفكر ،كليست مجرد شيء مقصكد لذاتو أك متعمدان،
فالماضي كالمعاصر جزء مف اليمكـ اإلنسانية عمى تعدد منابتيا كمعطياتيا ،تظؿ دكمان
تتجاكر كتتبلقح في اإلبداع ليككف النص جزءان مف تمؾ السمسمة الزمنية ال ينفصؿ عنيا.

()1

الرحبي ،سيؼ :حكار الكجكه كاألمكنة ،ص.9 :

()2الرحبي ،سيؼ :حكار الكجكه كاألمكنة ،ص.10-9 :
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إف الذم يحاكؿ فصؿ التراث مف منابع الفكر حسب أصحاب ىذا الرأم ىك يحرـ
بذرة اإلبداع مف النمك في فضاء اإلنسانية الشاسع ،فعبلقتيـ بالتراث متينة جدا لدرجة
منحكىا حؽ الكصاية األبكية ليحقؽ اإلبداع ذاتو كسط معطيات المعاصرة ،كمحاكلة فصؿ
التراث عف المعاصرة ىي محاكلة لكسر سمسمة متينة مف التتابعات الزمنية المشدكدة ببعضيا
داخؿ أسكار اإلبداع الذم لف يتحقؽ دكف تبلحـ كتبلقح كمييما.
فالتراث يقترف بالكجداف الحضارم كال يفارقو ،ليس ىك أمر شكمي أك مبيـ" ،كليس
النتاج كمو الذم أنتج في الماضي ،كانما ىك الطاقة اإلبداعية التي تجسدت في منجزات ال
تيستنفد بؿ تظؿ فعالة ،متكىجة ،كجزءان مف حركة التاريخ ،كمف ىنا ليس التراث كتمة مكجكدة
في فضاء اسمو الماضي ،كعمينا العكدة إليو ،كاالرتباط بو ،كانما ىك حياتنا نفسيا ،كنمكنا
نفسو ،كقد تمثمناه ليككف حضكرنا نفسو ،كاندفاعنا نفسو نحك المجيكؿ"( ،)1فنحف ال نقمد
التراث كال نحاكؿ أف نصب حاضرنا كمستقبمنا في قكالبو إننا نبصر جذكر غدنا الذم نريده
مشرقان في الصفحات المشرقة مف التراث ،كأف نجعؿ العدؿ االجتماعي الذم نناضؿ ألجمو
االمتداد المتطكر لحكـ أسبلفنا بسيادة العدؿ في حياة اإلنساف ،كأف نجعؿ قسمات العقبلنية
كالقكمية في تراثنا زادا طيبان كركح نا ثكرية تفعؿ فعميا في يكمنا كغدنا ،كبذلؾ يصبح تراثنا
ركحان سارية في ضمير األمة كعقميا ،تصؿ مراحؿ تاريخيا كتدفع مسيرة تطكرىا خطكات
كخطكات إلى األماـ ،كبذلؾ كحده يصبح التراث طاقة فاعمية كفعالة"(.)2
()1
()2

أدكنيس :كبلـ البدايات ،بيركت :دار اآلداب1989 ،ـ ،ص.45 :
السيد ،محمكد أحمد :عصرنة التراث ،القاىرة :دار طو1999 ،ـ ،ص.113 :
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فالشعراء كالنقاد كاألدباء عمى حد سكاء يرفضكف أف تككف العبلقة بيف التراث كالشعر
عبلقة كصاية أبكية ،تحدد النيج كتفرض الكسيمة ،إف العكدة لمماضي ليست مجرد عكدة
لمتقميد ،بؿ "لبلىتداء بأنكاره كاستخراج العبر كالمغازم ليس إال ،خصكصان أف التجديد يككف
داخبلن في التراث كنابعان مف صميمو"( .)1كقد أشار الرحبي إلى قضية التقميد لمتراث كالنمطية
كخطرىا عمى المبدع ،إذ يقكؿ" :في ضكء تغير المرجعيات كالتأثير ،كطريقة استخداـ المغة
صار ثمة ميؿ أكبر لقراءة التراث السردم العربي كالمشرقي ،كتكسيع رقعة االستفادة منو
بمكازاة التغير في طبيعة الحكار الشعرم مع "اآلخر" كالمرجعيات الغربية ،فبرزت أسماء
كمقترحات إبداعية لـ تكف كاضحة في المرحمة السابقة ،شعراء ىاكيات كنزكع تدميرم،
()2
كشعراء حياة"  ،فإما أف يككف حضكر التراث مغذيان لمنص ،كداعمان لو أك يككف سببان

لتدميره ،كالغاء إبداعو ،كىذا يعتمد عمى كعي المبدع الذم ال بد لو مف أف ينيض بالتراث
ليس ككثيقة تاريخية ،كقيكد كانما كركح تبعث الخمكد في إبداعو بعيدان عف كىـ القطيعة

()3

أك

االلتزاـ ،فعميو أف يترؾ الحرية إلبداعو دكف كضع القيكد أك القكالب أك التصميـ عمى اتخاذ
مكقؼ يفرضو عمى ذاتو كابداعو.
يحاكؿ الرحبي ايصاؿ فكرة ميمة كىي كيفية تكظيؼ التراث كاالستفادة منو بما يخدـ
النص األدبي كيغذم إبداعو ،كح ٌذر مف سكء استخداـ التراث الذم لف يفيد األدب بؿ
()1

أبك ىيجة ،خميؿ ،الحداثة الشعرية العربية بيف اإلبداع كالتنظير كالنقد ،بيركت ،دار الفكر المبناني،1995 ،

()2

الرحبي ،سيؼ :الصيد في الظبلـ ،ص.9 :

ص.269 :

()3

ينظر :الرحبي ،سيؼ :الصيد في الظبلـ ،ص.10 :
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بالعكس مف ذلؾ تماما ،ىك يدمره كيمغي مساحة اإلبداع فيو ،لذلؾ عمى األديب أف تككف
اختياراتو كاعية أثناء تكظيؼ التراث ليككف كثيقة لصالحة ال ضده.
إف تكظيؼ التراث في الشعر العربي المعاصر يرتكز عمى ركائز عدة أكليا ضركرة
قراءة المكركث الثقافي كالحضارم لغاية ربط العبلقة المكضكعية بيف الراىف المعيش
كالماضي ربطا تكامميا دكف جعؿ التراث قيدا نتقيد بو أك أنمكذجا لبلحتذاء كالمعارضة ،أما
الركيزة الثانية فتمثمت شع ار مف خبلؿ التناص مع المكركث في صكره المختمفة ،دينية أك
أسطكرية ،أك تاريخية ،حيث قرر الشاعر المعاصر تكظيؼ التراث داخؿ تشكيؿ بنية
القصيدة الحديثة لغاية خمؽ نكع مف التكاصؿ الفكرم بيف قكاسـ يجدىا مشتركة كثالثة الركائز
ىي تكظيؼ النماذج التراثية تكظيفا استدالليا انطبلقا مف قراءة الحاضر ،كمحاكلة فيـ
الماضي في ضكء الحاضر ال العكس ،ىذا ما تحقؽ عف الشعراء "الميتافيزيقييف" الذيف
التمسكا لمكاقفيـ أعذا ار في المكركث ،كقد تجسد مكقؼ الشعراء المعاصريف مف التراث في
اعتبارات أربعة تمثمت في:
-

نحمؿ عميو ما ال
ضركرة تقدير التراث في إطاره الخاص ،فبل نحممو كال ٌ

يطيؽ ،أم كجكب تمثمو ككياف مستقؿ نرتبط بو تاريخيا.
-

مراجعة التراث انطبلقا مف الراىف المعيش كالنظر إليو في ضكء المعرفة

العصرية ال لتجريحو ،أك االنتصار لو ،كما سبؽ أف حدث ،لكف لتقدير ما فيو مف قيـ ذاتية
كركحية كانسانية خالدة.
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-

خمؽ عبلقة تكفيقية لمتعامؿ مع التراث ،فبل ردة تجاه الماضي كمية كما فعؿ

أصحاب اإلحياء ،كال عف طريؽ االجتياد في جعمو مساي ار لتصكرات العصر ،لكف عف
طريؽ استمياـ مكاقفو الركحية كاإلنسانية في إبداعنا العصرم.
-

ضركرة خمؽ نكع مف التكازف التاريخي بيف جذكر الماضي كالفركع الناىضة

عمى سطح الحاضر.
مف ىنا أضحت مقاربة التراث بالنسبة لمشاعر المعاصر مقاربة إلزامية كفؽ
االعتبارات كالركائز السابقة الذكر ،إذ عمى الرغـ مف كسر القكالب الشكمية لمقصيدة العربية،
كالثكرة عمى نظاـ الكزف كالقافية ،فإف الشاعر المعاصر ظؿ متشبثا بالمادة الفكرية
كالحضارية التي يمده بيا التراث ،فتكطدت العبلقة بينو كبيف الماضي في إطار شراكة
فكرية تعمؿ عمى استيعاب المعنى اإلنساني لمتراث كتفيمو كادراكو ككعيو(.)1
فالتراث حتمية إلزامية عمى الشاعر أف يكظفيا في نصكصو ،حتى كاف كاف قد تحرر
مف تبعات التراث التي قيدتو زمنا طكيبل مف أكزاف كبحكر كقافية ،ككانت عبئا ضغط عمى
ممكة اإلبداع فيو ،فالتراث كميما كثر الجداؿ كالنقاش حكلو يظؿ قبمة مقدسة يرجع ليا
الشعراء كاألدباء في كتاباتيـ كيتزكدكف منو ،ألنو يحمؿ ىكيتيـ كحضارتيـ داخمو.
فميما كاف مف أمر ىذا االرتباط بالتراث فإف القضية ترتبط حتمان باإلبداع ،كمقدرتو
عمى استيعاب الحاضر كىضمو مع الماضي ،يقكؿ الرحبي" :ال يمكف أف يحدث تغير

()1قبللة ،عمار" :التجديد في الشعر العربي" بحث أكاديمي ،جامعة بسكرة ،الجزائر 2011 ،ص.16،17
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كتطكر في غياب المكىبة كالتجربة الحقيقيتيف"( ،)1فالتراث ليس ميراثان ،ليس ماالن ،كبضاعة،
كمخطكطات يتكارثيا الجيؿ عف آبائو كيكرثيا أبناءه ،كذلؾ ىك الميراث ،ذلؾ ىك المنقكؿ
كأما التراث فيك ما لـ ينقؿ بعد ،ما لـ يكف ىناؾ لينتقؿ إلى ىنا  ....إنو التراث غير
المكجكد حقان .كال يكجد إال كمما تفكرت بو ،كمما استطعت أف تكشفو في ذاتو"(.)2
فالرحبي يرل أف التراث سيحضر دكمان بصكرة الكاعية ،يقكؿ " :في ىذا المنحى
يتجمى الخطاب العربي الحديث في الكعيو ،ككأنو يقتفي أثر أسبلفو الغابريف فيما ىك يفارقو،
كيتقاطع معو تعبي انر كرؤية ،كقمٌما نجد أعماالن تشير إلى النقيض إف طمحت إلى ذلؾ فسنجد
أحجار الحنيف كالماضي الذم ىغ يرب إلى غير رجعة أك ىك محمكـ بو في مرآة مستقبؿ
غامض ،خبيئة في جسد العمؿ الفني"(.)3
ليذا نجد النقاد دكمان يسممكف بحتمية االلتقاء بيف المعاصر كالتراث بشرط حضكر
اإلبداع الخبلؽ الذم يستحضر التراث في الكعيو ال بكصفو داالن بؿ مدلكالن دائب الحركة،
فالمبدع يتشرب الماضي تشربان كاعيان يستكعب كمياتو الجكىرية كيتمثميا بكاقعو اإلبداعي
كالفكرم( .)4كبيذا عميو أف يبتعد عف القياس الذم أصبح "في مشكمة الميكانيكي ذاؾ
العنصر البل متغير (الثابت) في نشاط بنية العقؿ العربي ،العنصر الذم يجمد الزماف كيمغي

()1

الرحبي ،سيؼ :حياة عمى عجؿ ،ص.247 :

()2

صفدم ،مطاع :استراتيجية التسمية في نظاـ األنظمة المعرفية ،بيركت :مركز اإلنماء القكمي1986 ،ـ ،ص:

()3

الرحبي ،سيؼ :حكار األمكنة كالكجكه ،ص.11 :

.245

()4

العيف ،خيرة حمر :جدؿ الحداثة في نقد الشعر العربي ،ص.62 :
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التطكر كيجعؿ الماضي حاض انر باستمرار في الفكر كالكجداف؛ ليمد الحاضر بالحمكؿ الجاىزة
الحاضر الذم أضحى بمثابة الثابت البنيكم لمعقؿ العربي"( .)1فالمعاصرة ليست مجرد
قضيو زمنية أك فكرة إنيا امتداد التراث كعطاؤه ،كىي صكرتو الممتدة.
يتجاكز ارتباط المعاصر بالتراث حدكد المكضعة أك الذاتية إنيا شيء أصيؿ في
الفكر اإلبداعي ال مناص لممبدع منو ،يقكؿ الرحبي" :يبني الحنيف مضاربو عمى أرض
صمبة في مرآة مكاف متيشـ باستمرار ،ىذه المفارقة أعطت الحنيف سمطتو الخاصة عمى
المكاف الكاقعي كالمتخيؿ ،كالذم يعاد تشكيمو كؿ لحظة في ضكء الحاجات كالحنيف كالخياؿ.
لكف ىذه المفارقة تصح مقمكبة أيضان ،فيصبح فمنبع الحنيف ىك المكاف بماضيو كذكرياتو،
ىك الذم يمد تمؾ الطاقة الغامضة بدـ الفتنة كاالستمرار ،كاالثناف يمارساف سطكتيما عمى
النص كالحياة ،االثناف تكأما غربة سحيقة في النفس البشرية"(.)2
ىذه الصكرة التي قدميا الرحبي لمتراث تمخص تمامان الكثير مف المكاقؼ ،فقضية
التعمؽ بالتراث تتخذ أشكاالن منيا محاكلة التمرد عميو ،كتظؿ ركحو متأصمة تتغمغؿ في ثناياه
فبل فكاؾ منيا ،كال نستطيع التنكر ليا .فنحف ال نستطيع أف ننعزؿ عنو "فالقكؿ بو جيؿ
كامؿ ،ال بالماضي كحده ،بؿ أيضان بطبيعة اإلنساف ،كطبيعة اإلبداع"( ،)3فيك ليس دائما في
حكـ "الذم كاف" بقدر ما ىك امتداد داللي لمذم ينبغي أف يككف"(.)4
()1

العيف ،خيرة حمر :جدؿ الحداثة في نقد الشعر العربي ،ص.63 :

()3

أدكنيس :كبلـ البدايات ،ص.144 :

()2

الرحبي ،سيؼ :حكار األمكنة كالكجكه ،ص.12 :

()4

العيف ،خيرة حمر :جدؿ الحداثة في نقد الشعر العربي ،ص.68 :
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التراث قضية متشعبة أخذت مكاقؼ متضاربة ،كأثارت جدال كاسعا داخؿ األكساط
األدبية ،بيف مكاقؼ تمردت كثارت ضده بؿ رأتو معيقا لحركة اإلبداع ،كبيف مف أيده كرأل
أف ش اررة اإلبداع تنطمؽ منو كمنحو حؽ الكصاية األبكية ،كبيف كؿ تمؾ اآلراء المتضاربة
ىناؾ مكقؼ كسط يرل بضركرة تكظيؼ التراث في النصكص األدبية دكف إلغائو أك رفضو
كلكف في الكقت نفسو تكظيفو دكف منحو الكصاية األبكية ،كأف يعرؼ األديب ماذا يأخذ مف
التراث ،كماذا أضاؼ لؤلدب مف الذم نقمو إليو ،كىذا الرأم الذم أشار إليو الرحبي كنادل
بو.
كيشير الرحبي إلى أف قضية التراث كارتباطو الحتمي باإلنساف كالعصر ،كأم
"غبلة
محاكلة لمفصؿ بيف الماضي كالحاضر ستؤدياف إلى حدكث خمؿ في الحياة ،يقكؿ :ي
كغبلة التقميد يمتقكف في محطة كاحدة كصمب كىـ كاحد ككنيـ يمعبكف خارج مسرح
الحداثة ي
التاريخ الفعمي لمبشر كأفعاليـ كلمثقافة كالحياة .متكئيف عمى تمؾ الحزمة مف األكىاـ التي
طكح بيا الخياؿ الضعيؼ إلى مناطؽ عماء خانؽ"( .)1فالقضية ليست مجرد التراث العربي
ٌ
بؿ إنيا تشمؿ التراث اإلنساني الذم ال يستطيع اإلنساف االنعتاؽ منو ،يقكؿ الرحبي" :تنحك
النزعة اإلقتبلعية نحك التبسيط في محاكالت رؤيتيا لمتطكير كالتنكير كاإلنماء ،إلى اختزاؿ
تاريخ البشر كشركط كجكدىـ الركحية كالمادية إلى نكع مف ككنية زائفة في تعميـ المفاىيـ
كاإلنجازات التقنية كالحياتية ،لتنمك بعيدان عف أرضيتيا الطبيعية كاطارىا النظرم ،السمككي

()1

الرحبي ،سيؼ :حكار األمكنة كالكجكه ،ص.51 :
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كاألخبلقي .مما ينتج عف ذلؾ مف تشكىات كانفصامات ترمي بالكائف خارج مدار تاريخو
كالتاريخ عامة"(.)1
كاف كجكد المكقؼ المعارض لمتراث كمحاكلة القطعية معو كرد فعؿ تجاه نكراف كؿ ما
ال يمت لممعاصر بصمة ،ىك فيـ قاصر "فالمسألة مشركطة بالفعؿ المعرفي ،ال باالنفعاؿ
الذاتي"( .)2حتى ال تتحكؿ إلى مكقؼ محايد يتماىى مع نزاعات فردانية محايدة دكف التفاعؿ
مع معطياتو ،يقكؿ الرحبي" :كضمف ثنائية الصراع بيف حداثة الكىـ كتقميدية الكىـ ،أصبح
المنحازكف لكىـ التحديث عازفيف كمتبرميف مف كؿ يمت إلى الجذكر كالماضي بحجة
التخمؼ عف ركب العصر كمظاىره .مف ىنا نشاىد ذلؾ الجيؿ الفاضح بتراث األجداد
كانجازاتيـ الحقيقية كأنماط معيشتيـ ،حتى عند كتاب كمثقفيف بتكقيع االدعاء كاإلشاعة"(.)3
ىذا المكقؼ ينافي الحقيقة التي تعتقد "بأنو عمى قدر ما يجب تكجيو الحاضر بالماضي يجب
كذلؾ تغيير الماضي بالحاضر"(.)4
إف الشاعر الحديث الذم يؤمف بالثكرة عمى التراث ،ال يريد التكقؼ عند حدكد التطكر
الطبيعي لمغة ،بؿ يريد أف يطكرىا_عامدا_ مف خبلؿ منظكره الخاص ،رافضا كؿ قيمة
تفرض عميو مف الخارج ،كمف ثـ ارتبط الشعر بقانكف التطكر كالتحكؿ ،حتى غدا الشاعر في
مسابقة مع الزمف ،كمسابقة مع شعره نفسو ،كأصبح التطكر ال يعني انتقاؿ سمات مذىب
()1الرحبي ،سيؼ :حكار األمكنة كالكجكه ،ص.51 :

()2بنيس ،محمد :حداثة السؤاؿ ،المغرب :المركز الثقافي العربي1985 ،ـ ،ص.132 :
()3
()4

الرحبي ،سيؼ :حكار األمكنة كالكجكه ،ص.54 :
خكرم ،منح ،الشعر بيف نقاد ثبلث ،ص.77 :
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شعرم  -في حقبة ما -إلى سمات مذىب أخرل في حقبة أخرل ،بؿ أصبح حركة متسارعة
بعدد األفراد الذيف يقكلكف الشعر ،كبذلؾ قضي عمى فكرة "الخمكد" الكبلسيكية كأصبح التميز
في الدائرة الشعرية مرحميا  ،كصحب ىذا كمو إيماف بأف أم قيمة ثابتة أيا كاف منبتيا كميما
تكف مدة ثباتيا فيي تشير إلى الرككد كالتخمؼ كالجمكد ،سكاء أكانت تمؾ القيـ تتصؿ بالديف
أك بنمط حياة أك طريقة تفكير ،ككاف ىذا الكجو مف النظر يصيب أكثر ما يصيب مؤسسة
قائمة عمى ثكابت ضركرية مثؿ الديف ،فمجرد الدعكة لميدـ المطمؽ دكف تحديد كتعميؿ
كالرفض المطمؽ دكف مبنى فكرم متكامؿ ليذا التراث يعد حركة نيمستية تنشب المجتمع في
الفكضى(.)1
فيذا الرفض لمتراث نابع مف ثقافة مقتنعة بفمسفة التطكر كالمحاؽ بركب الحضارة،
كىذا التطكر لف يتـ طالما يجر معو أذياؿ الماضي أينما ارتحؿ ،ىذه العقمية تريد أف تؤسس
لجيؿ رافض لفكرة الرككد كالتخمؼ القابع بتجميد التراث كالتغني بو كاعادة تقميده كنقمو في
زمف صار يعج بالمحدث كالجديد الذم مف حقو أف يأخذ فرصة ليثبت قدرتو كفاعميتو في
صنع اإلبداع كرسـ خطط التطكر كالرقي ،لكف ما يعاب عمى ىذا المكقؼ ىك الرغبة في
اليدـ الكمي لمتراث دكف تبرير منطقي ،أك فمسفة كاضحة األركاف كالقكاعد ،كىذا يعد اجحافا
بحؽ التراث.
كمف ىنا ال بد مف التمييز "في التراث بيف مستكييف :الغكر كالسطح .السطح ىنا
يمثؿ األفكار كالمكاقؼ كاألشكاؿ .أما الغكر فيمثؿ التفجر ،التطمع .التغير ،الثكرة لذلؾ ليست
()1إحساف عباس ،اتجاىات الشعر العربي المعاصر ،ص .113
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مسألة الغكر أف نتجاكزه بؿ أف ننصير فيو .لكف ال نككف أحياء ما لـ نتجاكز السطح .ذلؾ
أف السطح متصؿ بالكاقع كالفترة الزمنية؛ أم بتجربة تاريخية معينة .بينما يتصؿ الغكر
باإلنساف ،كإنساف ،الغكر مطمؽ ،أما السطح فتاريخي"( ،)1كىذا كاف خبلصة رأم أدكنيس
نميز في التراث بيف مستكييف الغكر كالسطح ،السطح ىذا
في التراث حيث قاؿ" :يجب أف ٌ
يمثؿ األفكار كالمكاقؼ كاألشكاؿ،أما الغكر فيمثؿ التفجر ،التطمع ،التغير ،الثكرة ،لذلؾ ليست
مسألة الغكر أف نتجاكزه بؿ ننصير فيو؛ فالشاعر الجديد –إذف -منغرس في تراثو ،أم في
الغكر ،لكنو في الكقت ذاتو منفصؿ عنو ،إنو متصؿ لكنو ممدكد في جميع اآلفاؽ"(.)2
بد لنا أف نتصؿ بو اتصاالن كاعيان نابعان مف ثقافة إنسانية كمية تشمؿ
فالتراث ال ٌ
الماضي كالمعاصر ،عمى حد سكاء ،كىذا ما نادل بو الرحبي ،يقكؿ " :لنتخيؿ عنؼ التحكؿ
الذم ط أر عمى ىؤالء البشر الذيف كانكا مستقريف في مسيرة حياتيـ ،يتناسمكف جيبلن بعد جيؿ
حتى اكتسحتيـ آلة التحديث ،كقذفتيـ خارج تاريخيـ بأزمنة ضكئية .إف ىذه الصكرة تشكؿ
نمكذجان مكثفان في مأساتو لمحياة بصكرة عامة ،تمؾ التي اكتسحتيا تمؾ اآللة الصماء المثيرة،
مف غير أف يككف لبشرىا ذلؾ الجياز الحسي كالذىني المبلئـ الستقباؿ تمؾ المعطيات
المعقدة التي خمفتيا المدنية الحديثة"(.)3

()1

أدكنيس :كبلـ البدايات ،بيركت :دار اآلداب ،1989 ،ص.45 :

()3

الرحبي ،سيؼ :حكار األمكنة كالكجكه ،ص.55 :

()2إحساف عباس ،اتجاىات الشعر العربي المعاصر ،ص 114
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كيشكؿ المكت عند الرحبى جزنءا مف اإلشارة إلى قضية التراث بعبثية الحضكر
كازدكاجية العطاء بكصفو حياة مف نكع آخر كانقطاعان عف الحياة "فالحقيقة اإلنسانية ،رفضية
كانت أـ مستسممة ،ىاربة مف المكت أك منحدرة إليو ،كفى كؿ ما تفعمو تحاكؿ أبدا كدائما
مقاكمة زمنيتيا .غير أف ىذه المقاكمة كثي انر ما تككف حركة الكاعية ،كككنيا الكاعية ال
يضعؼ مف صحة ىذا القكؿ بؿ ىك دليؿ عمى أنيا مجذرة في الكجكد اإلنساني"(.)1
ىذه الفمسفة ىي التي انطمؽ منيا الرحبي ،يقكؿ" :المكت كما الحياة .مسرح الكتابة،
إف ىذا الجسد المحاط بيكاـ المكت كىكاجسو كمطارقو التي ال تيدأ ليؿ نيار ،ال يمكف
مكاجيتو أك التخفيؼ منو إال عبر المغة ،كربما الذكباف فيو كتحكيمو إلى كائف أليؼ ،إنيا
المنطقة األكثر خطكرة التي تمجيا الكتابة ،المنطقة التي تشبو الربع الخالي تدعى "عركؽ
الشيبة" التي تبتمع تحكالت رماليا اليائجة قطعاف الجماؿ كالماشية كالبشر مف غير أثر،
ككأنيا لـ تكف .ىذا المكت القاسي كسط تبلطـ أمكاج الصحراء ،ىذا السحؽ الذم تمارسو
الطبيعة ،سيككف نمكذج نا لطيفان لسحؽ البشر بعضيـ بعضا"(.)2
يعبر الرحبي مف خبلؿ المكت عف ذلؾ المكقؼ المشكش اتجاه التراث الماضي
بصرامتو كحتميتو ،يقكؿ" :فالتجربة الشعرية تتخطى المكت بمعنى آخر في كجكدىا العادم
تتحرؾ الحقيقة اإلنسانية في إطار اإلرادة .كألنيا كذلؾ ،فيي تقتحـ األشياء عكضان مف أف
تنفتح عمييا ،كتتركيا تعمف ذاتيا كما ىي .كبعبارة ثانية ،إف إرادة الحقيقة اإلنسانية في
()1
()2

رفقة ،فؤاد :الشعر كالمكت ،بيركت :دار النيار لمنشر1973 ،ـ ،ص.27 :
الرحبي ،سيؼ :الصيد في الظبلـ ،ص.12 :
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كجكدىا العادم تمنع األشياء مف الظيكر كما ىي  ...إال في التجربة الشعرية ،كجميع
الفنكف تتحرؾ في األفؽ الشعرم ،فالكجكد الشعرم ال يتحرؾ بيف األشياء عمى أساس إرادم،
كألنو كذلؾ فيك ال يقتحـ األشياء ،ال يمبسيا بما ليس عندىا ،بؿ ينفتح صكبيا برؤية خالصة
 ...في ىذه التجربة يصير الشاعر طفبل ،يرل كؿ شيء ككأنو ألكؿ مرة يراه ،فيندىش"(.)1
ىذه الدىشة األكلى في براءتيا تظؿ تشده إلى التراث بعبثيتو الزمنية الرجعية إلى
الكراء ،يقكؿ الرحبي" :ال يمكنني الشركع في أم كتابة ميما كاف ىاجس جدتيا كمدنيتيا إال
كسداه"( ،)2فتصبح الكتابة
كيتدفؽ ذلؾ الككف البرم ،منازؿ الخطكة األكلى ليككف ليحمة النص ي
المعاصرة جزءان مف مكت ذاكرة يبعثت لتستجدم قكة ما في الماضي (التراث)؛ لتنيض
بميمتيا كتنفتح فييا منابع أصالتيا.
إف الفكرة التي يؤسس ليا الرحبي مبنية عمى و
اع ألصالة الماضي كالتراث
فكر ك و
كالتجربة الشعرية النابعة منيما بفكرة المكت ،ككأنو بو يركض الكتابة كيمبس المغة ثكبا جديدا
لـ تألفو مف قبؿ ،فتجسيد فكرة المكت في بعث التراث يقحـ المغة في تجربة جديدة كمغامرة
أدبية تحاكؿ بعث المكت كبث الركح فيو لتحكلو إلى كائف أليؼ يغذم ركح اإلبداع مف خبلؿ
الرجكع لمتراث كالماضي.
كلكف حتى تمؾ العكدة لمماضي ال تعني التخمي عف معاصرتيا ،بؿ إنيا تنبعث بكؿ
معطياتيا نحك زمف طفكلتيا كصفائيا الذىني؛ لتعيد بعثيا كخمقيا مف جديد ،يقكؿ الرحبي:
()1
()2

رفقة ،فؤاد :الشعر كالمكت ،ص.29 :
الرحبي ،سيؼ :الصيد في الظبلـ ،ص.13:
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"الكتابة بيذا المعنى ليست لعبان لفظيان كال صك انر بيمكانية تتكسؿ اإلدىاش البراني إلخفاء فقرىا
الداللي كالركحي .إنيا لعب أكثر عمقان كخطكرة كجماالن ،إنيا اإلقامة في حدكد القسكة كالمكت
 ...كفي ىذا السياؽ كانت الككابيس كاالستييامات كاألحبلـ التي غ ٌذت طفكلتنا بيف تمؾ
ترحمت معنا ،بعد أف أخذت ىيئات كأشكاالن مختمفة .ككبرت بيف الطرؽ كالمدف
األطكار ٌ
كاألفكار ،لكنيا لـ تيرـ ،بؿ ظمت عمى نضارتيا (الككابيس خاصة) ،ككأنما الكاقع منجـ ىذه
الككابيس الذم يشيخ عبر أر و
اض تنيار باستمرار ،ال يجد ضالة االستمرار كالتجديد إال في
ىذا المضمار ،إنو الكاقع العربي بامتياز"(.)1
ىذا الفكر النقدم المبدع لمحاكلة ربط عبلقة التراث كالمعاصرة بفمسفة المكت مقنع
تمامان ،إذ إف الرحبي يشير إلى ذلؾ البعث المطمؽ الذم حممتو فمسفة المكت ،التي تتمخص
في اعتقاد الفرد بأنو إذا ما مات "فإنو يبقى كائنان كاعيان عمى نحك ما كاف كىك عمى قيد
الحياة ،إف مكتو قد حاؿ ببساطة بينو كبيف االتصاؿ باألحياء بطريقة يمكنيـ التعرؼ عميو،
كركحو التي ال تزاؿ كاعية بصكرة كاممة كمفعمة بكؿ األشكاؽ كالرغبات اإلنسانية ،ترحؿ إلى
أرض المكتى إلى أف تصؿ شجرة "فراكلة" ىائمة فإذا ما تناكؿ شيئان مف ثمارىا فإف عكدتو
عندئذ إلى أرض األحياء كالحياة مؿء إىابو تصبح أم ار مستحيبلن إلى األبد ،أما إذا أبى أف

()1الرحبي ،سيؼ :الصيد في الظبلـ ،ص.13-12 :
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يتناكؿ شيئان ،فإف إمكانية عكدتو تبقى قائمة ،كبالنسبة لؤلحياء ،فإنو يظؿ متمتعا بالرغبات
البشرية العادية جميعا"(.)1
فالمثاؿ السابؽ يستطيع أف يمخص لنا القضية فإما أف يرفض المعاصر الماضي
كينقطع منو كبذلؾ ينقطع عف جكىر الحياة كينكر معطياتيا القدرية كتطكرىا الطبيعي،
رافضان االعتراؼ بكجكده الحقيقي ضمف دكرتو التدميرية التي ال يمكف أف تنفصؿ عف
ماضييا أك حاضرىا أك مستقبميا ،أك إنو يتعصب لو كبذلؾ يصر عمى مكت مضمر يقؼ
في كجو مسيرة الحياة المعاصرة فيتقكقع في ال فاعميتو كيقتؿ إبداعو كيمقي بو في متاىات
المكت المظمـ ،أك ىك ييضمو كيتميز بو ،كيتخذه جزءان حاض انر في الكعيو كأنو منارة
لممستقبؿ بكصفو امتداده المضمر في الماضي كالمستقبؿ.
كالرحبي يؤيد الرأم األخير؛ ألف العكدة لؤلصؿ في منابتو كجذكره المشرقة ستمنح
العمؿ شيئا مف تألقو في الحاضر كفي المسيرة الحضارية كاإلنسانية عامة .فيك ال ينفصؿ
عف ذاتو كال ينقطع عنيا؛ إنو يظؿ جزنءا مف مسيرة الذات اإلبداعية الكبرل يتحاكر معيا،
كيككف جزءنا فاعبلن فييا كاعيا بأىميتيا كقيمتيا بكصفيا تقع ضمف إطار اإلنساف المعاصر
اإلنساف الحضارم عمى مختمؼ منابتو كلغاتو ،فميست القضية قضية صراع بقدر ما ىي

()1شكركف ،جاؾ :المكت في الفكر الغربي ،ترجمة :كامؿ يكسؼ حسيف ،مراجعة :إماـ عبد الفتاح ،عدد،76 :

الككيت :سمسمة كتب ثقافية يصدرىا المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب ،ص .23 :كقد ناقش الرحبي آراء
الكتاب في مقاؿ لو بعنكاف( :المكت في الفكر الغربي) في كتابو ذاكرة الشتات ،كاستطاع أف يستكحي منو فكرة

نقدية متفردة في مجاؿ المعاصرة كالتراث ،انظر :الرحبي ،سيؼ :ذاكرة الشتات ،ص.120-115 :
115

سمسمة تتضامف معا لتشكؿ نسيجان فكريان ممتدان ال يمكف التمرد عميو أك التنكر لحضكره ،ألنو
بيذا سيعتبر تنك انر لفطرة الحضارة التراكمية.
فأفضؿ طريقة في التعامؿ مع التراث ىي االنطبلؽ منو كأصؿ ال يجب التنكر منو
ثـ ىضمو في مساحة البلكعي اإلنساني ليتشرب منو الحاضر في نصكص ابداعية تكاكب
المعاصر دكف أف تحيد عف ىكيتيا ،كفي الكقت ذاتو تمسؾ عصا اإلبداع مف الكسط ،فبل
ىي تتعصب لمتراث كتتمسؾ بو لدرجة التقكقع كاالبتعاد الكمي عف مياد الحضارات كالنزكؿ
بسقؼ اإلبداع ،كال أف تتنكر لو كتمغي بذلؾ ىكيتيا فبل تكجد شجرة متفرعة بثمارىا كأغصانيا
إال كليا جذكر ضاربة بعمؽ األرض كىي التي تشدىا كتمنحيا الصبلبة ،إف ىذا التفكير
الكاعي ىك الذم يعطي ليذه الجدلية حبل منطقيا ،كيسير بيذه األزمة بحؿ يرضي جميع
األطراؼ ،كيفتح المجاؿ كاسعا أماـ اإلبداع دكف إفراط أك تفريط.
البد لنا أف نمقي الضكء عمى
كفي معرض الحديث عف قضية التراث كالمعاصر ٌ
قضية المتمقي بكصفو جزءان مف حضكر النص ،فيك المسئكؿ عف تكجيو ركحو إلى ينابيع
العطاء كمنحيا دكرىا الحضارم ،ليصبح النص جزءا مف الحصيمة اإلنسانية التفاعمية.
فالقارئ العادم أك المثقؼ ىك الضمير الذم يتردد في سياقات النص ،كالرحبي كاف ناقدنا
كاعيان لذلؾ الحضكر كتمؾ األىمية ،إذ إنو ينظر لمقارئ بكصفو جزنءا مف حصيمة النصكص
كجكىرىا؛ فيك جزء مف عطاء النص ،كمف امتداده الحضارم بما يحممو ىذا القارئ أك كما
يسميو الكائف مف خيبات أك انتصارات تمتد مف القديـ حتى المعاصر كالمستقبؿ ،فيك رؤية
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النص ،كحصيمة النص الفكرية مرىكنة بيذا المتمقي ككعيو كحضكره فيو ،كىناؾ مف حدد
قراءتيف أساسيتيف لمتراث ،يتشكؿ المكقؼ النقدم انطبلقا منيما ،القراءة األكلى ىي القراءة
الكصفية لمتراث حيث يعزؿ التراث عف القارئ تماما لكي يراجع األثر مراجعة محايدة تماما،
أما الق ارءة الثانية فيي قراءتو ضمف فاعمية تثاقفية مع القارئ ذاتو ،األمر الذم يضفي عمييا
صبغة أيديكلكجية بحيث يسقط حضكر القارئ كالعصر معا عمى المقركء (التراث) كتاريخو،
كىذا ما ظؿ يؤكد عميو الدكتكر محمكد أميف في قكلو" .التراث ال يكجد في ذاتو ،كانما ىك
قراءتنا لو،كمكقفنا منو كتكظيفنا لو"(.)1

()1حبيب بكىركر ،الخطاب الشعرم كالمكقؼ النقدم في كتابات الشعراء العرب المعاصريف ،ص .271
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ممخص المبحث األول
حظيت قضية التراث باىتماـ كبير مف كتابات الرحبي ،لما ليذه القضية مف دكر في
تككيف ذات المبدع ،فأصبحت الذات في ىذا العصر تجد الحرية التي لطالما قيدىا المكركث
كبذات الكقت يبقى القديـ يتأجج في داخمو  ،كيشكؿ حضك انر في نسيج النص الداخمي،
عد الرحبي أف ىذا االرتباط جزء مف العممية
مفر منيا إذ ٌ
فاالرتباط بالمكركث القديـ حتمية ال ٌ
اإلبداعية.
تعددت آراء النقاد اتجاه قضية التراث في تحديد مكقفيـ مف قضايا العصر كمدل
مناسبتيا مع القيـ المكركثة ،فالبعض تمسؾ بالمكركث كاعتبره جزءان مف الذاكرة كالتاريخ عمى
اعتباره ذات–عمى حد تعبيره -تعيش في داخمنا كال نستطيع االنفصاؿ عنيا ألنيا تشكؿ جزء
مف ىكيتنا إذ يعتبر المعاصر سمسمة متعاقبة مف الماضي فيك جزء أصيؿ ال يستطيع المبدع
إنكاره.
سببا لتدميره
كالعكدة لمتراث ليس لمتقميد بؿ لبلىتداء بنكره ،كتغذية لمنص كداعمان لو ال ن
كالغاء إبداعو كىذا يعتمد عمى كعي المبدع الذم عميو أف ينيض بالتراث كأف يبدع بحرية
دكف قيكد .كقد أشار الرحبي إلى أف أم محاكلة في الفصؿ بيف الماضي كالحاضر سيؤدم
إلى حدكث خمؿ في الحياة ،كاالنقطاع عف التراث يعتبر نكراف لكؿ ما ال يمت لممعاصرة
بصمة ،لذا ال بد أف نتصؿ بالتراث اتصاالن كاعيان كبنظرة كمية تشمؿ الماضي كالمعاصر.
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لذا يؤيد الرحبي العكدة إلى التراث بؿ كالتسمح بو؛ ألنو سيمد العمؿ بشيء مف التألؽ
في الحاضر ك يضيء عمؽ المسيرة الحضارية ،فالقضية ليست قضية صراع بؿ ىي سمسمة
متتابعة تشكؿ النسيج الفكرم ال يمكف التمرد عميو أك التنكر لحضكره .أما القارئ ىك جزهء
مف حصيمة النصكص الثقافية ،كحصيمة النص النيائية مرىكنة بيذا المتمقي كمدل كعيو
كادراكو.

119

المبحث الثاني :النص والمتمقي (في معايير نقد النص):
ظيرت نظرية التمقي في العقكد األخيرة مف القرف الماضي لتؤكد حضكر دكر القارئ
مقابؿ عدد مف المقكالت كمف بينيا مقكلة "مكت المؤلؼ" ،ذلؾ أف النص األدبي قابؿ
لمقراءات كالتأكيؿ حسب معارؼ المتمقي كقدراتو ،لكف ىاتو النظرية ركزت عمى قارئ بعينو
كأىممت نكعا آخر ميما كىمشتو بالرغـ مف ككنو عنص ار ميما في تطكر اإلبداع األدبي(.)1
مف ىذا المنطمؽ حاكؿ الرحبي أف يركز عمى ىذه القضية التي ظيرت مؤخ ار عمى
صعيد الساحة النقدية ،فالنقاد في قضية التمقي ركزكا عمى اإلنساف المثقؼ أك القارئ العالـ
كالناقد ،كأىممكا اإلنساف العادم أك ذلؾ الذم كقع في تراكمات الغرب كالعكلمة ،يقكؿ" :ىذه
"العكلمة" االستيبلكية الكاسحة في الطعاـ كالمبلبس كالتعبيرات الغريزية األخرل ،تنسحب
أماميا مياه الركح كأماكنيا مخمفة تمؾ الفراغات الرىيبة المميئة بالحطاـ"(.)2
ؽ و
عاد ،كمتم و
فقد صنؼ النقاد المتمقي إلى أنكاع كثيرة فيناؾ متم و
ؽ ذكي ،كآخر منتج
كرابع ضمني ،كما أكلتو الدراسات الحديثة ج ٌؿ اىتماميا ىك ذلؾ القارئ الذكي المبدع ،
كالمثقؼ الذم يضيؼ إلى النص ما غاب عف مؤلفو ذاتو  ،بينما ذلؾ القارئ أك المتمقي
العادم الذم يكتسح طبقة كبيرة في المجتمع فقد أىممتو كتجاكزتو(.)3

()1حسيف نشكاف ،نظرية التمقي ،جريدة الرأم ،2014/5/1 ،األردف ،ص.7
()2

الرحبي ،سيؼ :حياة عمى عجؿ ،ص.64 :

()3كليد ،قصاب :االىتماـ بالمتمقي ليس فتحا حداثيا "شبكة االلككة.2007/7/9 ،
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كقد حاكؿ الرحبي أف يبحث عف ركح أخرل ليذه القضية تتصؿ دكما بتمؾ القضية
األساسية ،فيك يتحدث عف عدة درجات لممتمقي ،كييتـ جدا بذلؾ اإلنساف اليائـ عمى كجيو
كسط أتكف مستكيات العصر ،يقكؿ "كحتى المتمقي ،عدا القميؿ جدا يككف ىك اآلخر ،تائيان
ك(مطعكجان) في الخضـ المتبلطـ نفسو"(.)1
فالمتمقي في صمب الدراسات المغكية يأتي عمى مستكيات متفاكتة ،كما أف األدب
الحديث صار يقكـ كفؽ متطمبات ىذا المتمقي ،حيث صب اىتماـ النقاد كالدراسات بيذا
المتمقي كأكلكه اىتماميـ.
فالمتمقي الذم يتحدث عنو الرحبي إما أف يككف مثقفان كاعيان يحمؿ معو حصيمة فكرية
أيديكلكجية ،يحاكؿ مف خبلليا تكجيو ما يق أر نحك سياقات حضارية كانسانية ،أحيانا تككف
رحبة إذا استطاع أف ييضـ ما يمتمؾ مف أدكات؛ ليخدـ مف خبلليا ما يقرأ ،كأحيانا تككف
ىذه الحصيمة نقمة عمى اإلبداع إذا حاكؿ أف يستغميا؛ لصبغ ما يق أر بمذىب أك حصره
بأيديكلكجية معينة ،فيك إما أف يقتؿ ركح النص أك يغذييا .كىناؾ القارئ اإلنساف في مستكاه
العادم بعيدا عف تطرؼ الثقافات كأزمة المذاىب ،ىك إنساف ىذه الحضارة الذم تتقاذفو
اليكاجس كالحنيف كاألمكنة ،يتمقى كؿ شيء ككأنو زم عصرم مف أزياء العصر أك مكضة
مف صيحاتو.
فالرحبي يجد في ىذا اإلنساف الذم يتمقى الخطابات مف مستكيات شتى ميدد بإبادة
فطرتو كذكقو ،يقكؿ" :ىذه الدعاكل الخطابية حكؿ العدالة كاألخبلؽ كثنائية الحؽ كالباطؿ،
()1المرجع السابؽ ،ص.195 :
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الخير كالشر ،بتمؾ اإلطبلقية ىي أكبر مشكش كحاجب ضد التدمير ،لتمؾ القيـ النبيمة..
كىذا اليجكـ المعنكم الذىني ،أكثر إبادة إلنسانية اإلنساف كفطرتو كذاكرتو ،مف اإلبادات
المادية المباشرة ،بحيث يبقى مشدكدان طكاؿ يكمو كغده بتمؾ "الخطابات" المقدمة عمى ذلؾ
النحك الباىر البراؽ ،كىي ليست خاكية فحسب كما يحصؿ في األدب "المغكاني" المفظي
الفارغ مف الداخؿ ،كانما مممكءة بالسمكـ كخبلصات الكذب كالتدليس عبر التاريخ"(.)1
كمنو يمكف القكؿ أف دراسة األدب رىينة بدراسة الذكؽ كعمى ىذا األساس بنيت
نظرية التمقي ،إذ جعؿ لممتمقي أىمية أكلى تفكؽ المؤلؼ كالنص ،كالمتمقي الذم ييمنا  -كما
أشار الرحبي – ىك المتمقي العادم بجانب المتمقي العميـ الذم يمثمو الناقد ،إف االىتماـ بيذا
المتمقي العادم بني عمى أساس تساؤؿ طرحو بعض النقاد لماذا يستخدـ بعض الكتاب
مصطمحات معقدة كغامضة بالرغـ مف كجكد مصطمحات كاضحة تفي بالغرض ،فيؿ الشيكة
المتعمقة بيالة الغمكض التي قد تفضي إلى االنبيار دكر في خمؽ فجكة التكاصؿ بيف المتمقي
العادم كالنص كمؤلفو؟ كلقد أجاب بعض النقاد عمى ىذا التساؤؿ قائميف أف النقد بتقنياتو
كآلياتو كمناىجو كفمسفاتو إنما كضع لمنخبة المثقفة ككذلؾ النص اإلبداعي ال يمكف أف تككف
أفكاره كلغتو كألفاظو بسيطة كمتاحة لمجميع ،كلكف إف كاف ىذا القارئ يمثؿ شريحة كبيرة في
المجتمع فكيؼ يمكف تقريب النص لو  -أم المتمقي العادم  -كليس بالضركرة تبسيطو ،أك

()1

الرحبي ،سيؼ :حياة عمى عجؿ ،ص.196-195 :
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كيؼ يمكف تجسير الفجكة بيف المتمقي كالنص كالناقد ،ىذا ما جعؿ الرحبي يقؼ مطكال أماـ
ىذه المسألة كيثير حكليا مكاضيع عدة فإلغاء ىذا المتمقي بنظره ىك إلغاء لمنص ذاتو(.)1
إف االمعاف في خطاب الرحبي يجدنا نقؼ مطكال أماـ تساؤالتو العميقة ،كنحاكؿ
البحث معو لئلجابة عنيا :فمماذا ىذا التيميش الكاضح لممتمقي العادم؟ كالتركيز فقط عمى
النخبة مف المثقفيف بالرغـ مف ككف المثقؼ العادم يمثؿ طبقة كبيرة مف المجتمع؟ أليس
األصح التركيز عمييا؟ كلماذا يميؿ األدباء إلى تمؾ األلفاظ الغامضة التي ال يستطيع قارئ
عادم بسيط فيميا؟
إف تسميط الضكء عمى ىذه اإلشكاالت كايجاد أجكبة عنيا ثـ محاكلة البحث عف
حمكؿ مقنعة سيسد ثغرة كبيرة في تطكر اإلبداع كيحسف طرؽ التكاصؿ بيف األديب كالقارئ،
كينمي حب القراءة لديو ،فقيمة النص األدبي مف قيمة القارئ.
كعند المضي مع الرحبي سنجده يتحدث أيضا عف متم و
ؽ آخر يحاكر النص ،كيككف
جزنءا مف بنايتو ،كىذا ىك القارئ الذم استطاع أف ييضـ حصيمتو ليخدـ ركح النص ،كىك ما
كجدناه كاضحا في مقاالتو في كتابو (حكار الكجكه كاألمكنة)؛ حيث نجد مقاالت مف مثؿ:
"القاتؿ  ...الضحية كالحمـ الكردم"( ،)2ك"عمى رعد نقاشات كمفكريف"( ،)3ك"شظايا عاـ

()1صالح رمضاف" :مقالة بعنكاف" :مف زاد فجكة التكاصؿ بيف النص األدبي كالجميكر؟" ،جريدة صكت فتح،

فمسطيف2014/11/11 ،ـ ،ص .3
()2

الرحبي ،سيؼ :حكار األمكنة كالكجكه ،ص.25 :

()3المرجع السابؽ ،ص.119 :
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جديد"( ،)1كىي مقاالت مست جانبان مباش انر مف ىذا المكضكع المتشعب الذم يتقاطع مع
قضايا عديدة.
فالرحبي يؤمف أف "النقد ليس حقبلن بريئان  ...فإذا كاف األدب ىك غاية األدب نفسو،
فميس ىك المصدر الكحيد لعممية تككنو ،إف النقد ال يظير بكصفو جكابان سريعان تمقائيان ،عمى
الحقيقة الكجكدية لمنص ،مقترنان بصكرة عضكية مع الغاية التي يضيء كجكدىا .لمنقد حياتو
الخاصة المستقمة نسبيا ،قكانينو كبنياتو الخاصة؛ إنو يشكؿ نظامان معقدان داخميان يتمفصؿ مع
بناء عمى
النظاـ األدبي أكثر مف ككنو يعكس ىذا النظاـ .إنو يظير إلى الكجكد ثـ يختفي ن
شركط خاصة محددة"(.)2
فالنقد األدبي سيخضع دكمان لمتغيرات تتعمؽ بالبيئة كالزمف كالمجتمع كالحداثة ،بكصفو
جزءان منا يعيش فينا كيتحاكر مع كؿ ما ىك حكلنا ،يقكؿ الرحبي" :الكجكد جميعو خارطة
ليكاجسنا كأحبلمنا كتناقضاتنا ،مسرح لصنيع الكتابة كتجمياتيا المختمفة .فالحياة كالمكت
كالمسألة االجتماعية كاالنحطاط الحضارم كالحب كالكراىية ،ال تنفصؿ عف شعرية األشياء
كال تقابميا ،بؿ يظؿ الشعر عمى سطح ىذه األشياء كالحياة اليكمية ،إذا لـ ترتبط تمؾ
الخيارات الفنية بخمفياتيا الركحية كاإلشارية كالمرجعية األعمؽ :الكاقع كما كراءه"(.)3

()1المرجع السابؽ ،ص.137 :

()2ايجمتكف ،تيرم :النقد كاأليديكلكجية ،ترجمة :فخرم صالح ،عماف (األردف) :المكتبة الكطنية1992 ،ـ ،ص:
.29

()3

الرحبي ،سيؼ :الصيد في الظبلـ ،ص.11:
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إف ىذا النظاـ األدبي مبني عمى ثالكث مشكؿ مف عناصر أساسية تحكمو ىي :
النص كالمؤلؼ كالقارئ ،ككؿ الدراسات األدبية كالنقدية كاف محكرىا النص الذم يدكر حكلو
صراع الكاتب كالناقد كالقارئ حكؿ ممكيتو ،كىذا مف منظكرات نقدية متعددة ،فالرؤية النقدية
الكبلسيكية ترل في النص بنية مغمقة منتيية لو بداية كنياية كمف ىنا فيك يتميز باألحادية
في كؿ شيء كلو داللة محددة كالقارئ الجيد ىك الذم يمسؾ بيا أم أنيا مكجكدة داخؿ
النص كما عمى القارئ سكل البحث عنيا كاستنباطيا لذلؾ يعتبر الكاتب ىك المنتج الحقيقي
لمنص كما القارئ سكل مستيمؾ لو ،بينما النقد الحديث نظر إلى المتمقي أنو محكر النص
اإلبداعي كىك الذم يخمؽ معناه كيمبسو كؿ مرة ثكبا يتجدد بتجدد قراءتو لذلؾ النص(.)1
فالقارئ في النقد الحديث ىك المنتج الحقيقي لمنص ،كىك الذم يكلد معناه ،فكاتب
النص تنتيي ميمتو عند كضعو نقطة النياية في آخر الجممة ،كحينيا تبدأ ميمة القارئ
الحقيقية في استنباط معنى النص كاضافة معاني جديدة لو لـ تكف بو مف األساس ،كىنا
تظير قدرات القارئ اإلبداعية في كيفية تكليده لممعاني مف النص ،ليصبح القارئ ىك المنتج
الفعمي لو.
فالقارئ سيككف دكمان عمى اتصاؿ بحقائؽ جكىرية تكمف في جكىر اإلنساف كالحياة،
كسيككف أفؽ النقد مفتكحا دكما عمى خيارات ال تحصى لمقراءات؛ "فالنقد يبحث في جكىره
عف اإلنساني كالشعرم ،كمدخؿ أساسي إلى رحاب ما ىك إنساني أما الجمالي فيك اإلنساني
()1ينظر :كردة سمطاني :النص بيف سمطة الكاتب كالقارئ ،جامعة بسكرة ،مجمة المخبر ،العدد األكؿ 2009ـ،
ص.5
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في أركع تجميات الشعرية"( ،)1فاإلنساف كالحياة ىما مكضكعا المادة اإلبداعية؛ ألف المبدع
يظؿ دكما يطرؽ أبكاب تمؾ الحصيمة المجتمعية بإنجازاتو أك انحطاطاتو؛ لذلؾ يظؿ المتمقي
باحثا عف جذكة حضكره فييا ناقدان كاف أـ قارئان عاديان.
فأم عمؿ إبداعي سيخضع شاء أـ أبى لمفكر بطبيعتو الخبلقة كالقادرة عمى
مراكغة ذاتيا ،كاطفاء شيء مف الركح في كؿ شيء حكليا ،فميس األدب جزءا خارجا عف
الفكر ،كاف تعمؽ بالذات كتطمعاتيا فيك يظؿ جزءا مف حضكره الفكرم كالكجداني معا ،يقكؿ
الرحبي" :ليس الفكر مقحمان عمى السياؽ اإلبداعي كليس مسبقان عميو ،إنما يأتي في مسار
البحث اإلبداعي ،كفي مسار تككف النص يذكب الفكر في سياؽ الصكرة كالمشيد اإلبداعي
نفسو .ىنا تتحقؽ شركط الكتابة الشعرية كالفنية كال يككف الفكر مقحمان عمييا إطبلقان ،كانما
جزء صميمي مف البنية الفنية كليس معرفة مسبقة جاىزة"(.)2
الجكابة في عكالـ العمؿ األدبي بكؿ حسيا المغامر ،كتخطييا
فالممارسة النقدية
ٌ
االختراقي لمحدكد تتجسد عمى صعيد اإلنجاز بكصفيا "معرفة كأخبلقا كشجاعة كخصكصية
كتعددية"( ،)3بحيث يدخؿ النقد منطقة المغامرة الجمالية متماىيان كساندنا كصانعان؛ مف أجؿ
تحكيؿ فعؿ االختراؽ الشعرم إلى منجز إنساني رفيع المستكل بالدرجة األساس.

()1

ينظر :فانكس ،كجيو :محاكالت في الشعرم كالجمالي ،بيركت :اتحاد الكتاب المبنانييف1995 ،ـ ،ص.6 :

()2الشيدم ،عاصـ :تكمـ ألراؾ حكارات في الثقافة كالفكر ،ص.41 :

()3المناصرة ،عز الديف :ىامش النص الشعرم ،عماف (األردف) :ك ازرة الثقافة1999 ،ـ ،ص.299 :
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فقد "أسفرت تدخبلت الفكر المنيجي الحديث في الدراسات النقدية األدبية عف نتائج
باىرة عمى صعيد إدراؾ الجكىر الجمالي لمنصكص اإلبداعية ،كتأثيره الفعاؿ في تنشيط
الذاكرة الثقافية ،كتعبئتيا باتجاه تكليد جديد لمنصكص"( ،)1إذ أف النص يغدك في نظر الرحبى
جزءا مف تاريخ الكائف في عصكره المختمفة ،ليس مجرد لغة أك أداة لمتكصيؿ أك الجماؿ ىك
الجزء األىـ مف ركيزة الحضارة كالحداثة( ،)2كمف ىنا يصبح عمى عاتؽ الناقد ًحمؿ آخر
يتمثؿ في مدل استيعابو لكظيفتو اإلنسانية.
ذلؾ أف لمنص فاعمية تكمف في حممو مسؤكلية نقؿ الحضارات عمى عاتقو ،كليس
مجرد نص يق أر ثـ يكضع عمى الرؼ ،ىك جزء مف كياف جمعي كجكدم لئلنساف بتراكماتو
الثقافية كالحضارية في زخـ المعرفة كتأثير الحداثة.
فعممية القراءة ليست عممية محضة أك قائمة عمى الفيـ األكلي إنيا تعيد تشكيؿ معنى
النص الذم "ال بد مف عمؿ القارئ في المادة النصية لينتج المعنى"( )3فجمالية اإلبداع تكمف
في التفاعؿ الفني بيف منتج النص كقارئو أك بمعنى آخر تقكـ عمى قطبيف قطب فني كآخر
جمالي ،فالفني ىك نص المؤلؼ بينما القطب الجمالي فيك عممية اإلدراؾ التي يقكـ بيا
القارئ ،كاذا كاف الكضع العممي األدبي يقع بيف النص كالقارئ فإف تفعيمو يعد محصمة
تفاعؿ بينيما ،كالنص األدبي يتسـ بتعدد قراءاتو ،قراءات متعددة تبعا لخبرة القراء كدرجاتيـ
()1عبيد ،محمد صابر :المغامرة الجمالية لمنص الشعرم ،اربد (األردف) :عالـ الكتب الحديث2008 ،ـ ،ص .53
()2

ينظر :الرحبي ،سيؼ :حكار األمكنة كالكجكه ،ص.25:

()3سمدف ،راماف :النظرية األدبية المعاصرة ،ترجمة كتقديـ :جابر عصفكر ،القاىرة :دار الفكر لمدراسات كالنشر
كالتكزيع1991 ،ـ ،ص.184 :
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كأساليبيـ حتى أف ىناؾ عددا مف القراءات يساكم عدد القراء( )1فميس اإلبداع نقيا "أم ليس
خمقان خالصان فمادة تشكيمو الفني ليست بريئة مف المعنى كاأليديكلكجية ،كما أف سياستو في
تشكيميا مثقمة بالشيفرات ،أما المتمقي في ىذه العممية االتصالية الصراعية ،فعميو أف يقبؿ
دك ار أكثر عناء كايجابية ،فيدرؾ أف فيمو كتفسيره لمتجربة الفنية يعتمد إلى حد كبير عمى
كفاءتو الثقافية ،كتمرسو بالفنكف ،كقدرتو المعرفية عمى إنشاء المعنى مف خبلؿ مشاركتو في
مؿء فراغات النص ،كتحميؿ كتفسير ،بؿ كتفكيؾ الرسالة المنبعثة إليو"(.)2
كمع كجكد قضية التغريب كسطكة اآلخر ظؿ اإلبداع العربي ينأل بالمتمقي
عف جدليات ىذا الصراع ،ككأف العربي متقكقع في محراب إبداعو بعيدا عف خط التطكر
اإلنساني ،يقكؿ الرحبي" :لـ يعد شرط العقؿ النقدم في الغرب بصكرة خاصة ،كىك المعني
بداىة بمدارات الحضارة كالتقدـ في أطكارىا الكبيرة في ىذا العصر ،يمارس فاعميتو الحقيقية
في تصكيب المسار كما آلت إليو نتائجو الكارثية .رغـ فرص التعبير كالمنابر الكاسعة التي
تتيحيا مكتسبات الحضارة الغربية ،ظؿ ىذا العقؿ في اليامش يمارس دكره عمى صعيد
النخب مف غير قدرة النفاذ كالتأثير في كعي المجتمعات كالتاريخ"(.)3

()1محمد ،السيد احمد دسكقي :جماليات التمقي كاعادة إنتاج الداللة ،دار العمـ كاإليماف لمنشر ،كفر الشيخ ،ط ،7
2008ـ ،ص.238

()2صميحة ،نياد :مشكبلت التمقي كالتكاصؿ في الفعؿ المسرحي ،مجمة المسرح ،العدد ،36 :القاىرة :الييئة
المصرية العامة لمكتاب ،نكفمبر 1991ـ ،ص.11-10 :

()3

الرحبي ،سيؼ :حكار األمكنة كالكجكه ،ص.26 :
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فيذا القارئ الذم تحدث عنو الرحبي ىك قارئ مكجو في قراءاتو؛ إذ إنو يخدـ أسماء
معينة ،كيدكر في فمؾ النخبة دكف البحث عف العمؿ األدبي الذم يمس جكىره الحضارم،
كيحرؾ الغائب في ركح التطكر ،فباتت القراءة مف ىذا المنطمؽ جزءا مف تخمؼ الكعي
الحضارم ،بكصؼ القارئ نمكذجان مف ضحايا معركة النفكذ كالسيطرة قتمت في غزكىا كثي انر
مف النصكص اإلبداعية ،التي كاف ليا الحؽ في أف تتكاجد عمى الساحة النقدية لكف ىذا
القارئ غدا ضحية أماـ آلة الحضارة الفتاكة.
فالرحبي ً
سخره العصر ليخدـ أعماالن نمطية فارغة؛ ليصبح
سخر مف المتمقي الذم ٌ
عبئان جديدان عمى الثقافة اإلنسانية يركج لمعمبات فارغة ،يقكؿ" :في منحى اإلنساف ذم النمط
الكاحد في المزاج كالتفكير كاالختيار الذم يرصؼ كما ترصؼ "الطماطـ" ذات الحجـ الكاحد
في صناديقيا ،أك مثؿ الطيكر التي تختزف داخؿ األقفاص ،كيبل تغرد خارج السرب ،كىك
تشبيو أكثر أمبلن كأقؿ قسكة"(.)1
ىذا التيكـ المكجو لممتمقي الذم يقؼ عمى حدكد ساذجة مف أعماؿ ال قيمة ليا سكل
أنيا حممت أسماء براقة أك ألقاب مبيرجة يمخص لنا ضيؽ الرحبي بيذا النمكذج أك تمؾ الفئة
التي شبييا بالطماطـ في صناديقيا أك الطيكر في األقفاص ،ليدؿ عمى أنيا ال تمتمؾ أمرىا،
إذ إنيا مكجية مف قبؿ حضارة ساذجة لـ تستطع أف تجد ليا خيطان يربطيا بالمعاصر،
كظمت تعاني تقزمان ركحيان كاجتماعيان كحضاريان اتجاه ثقافة الغرب الذم ظؿ دكما في نظرىا
السمطة العميا في الحياة .فالرحبي عندما ينتقد ذلؾ القارئ الذم جرفتو أكىاـ الحداثة الغربية
()1

الرحبي ،سيؼ :حكار األمكنة كالكجكه ،ص.26 :
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كانبير بيا فيركؿ نحكىا آخذا القشكر تاركا َّ
لب الحضارة الحقيقي راكضا كراء عناكيف براقة
ما يثير فييا ىك العنكاف فقط استقاىا مف الغرب ضنا منو أف التقميد األعمى ليـ ىك مف
يخمؽ لممرء حضك ار كيجعمو يمحؽ بركب التطكر كالحضارة تشبيو بميغ كقاس يكفيو ككنو
صندكؽ مف الطماطـ التي تشابيت حجما أك طيكر تكدست داخؿ األقفاص كي ال تغرد
خارج السرب أك باألحرل حتى ال يكتشؼ أف تغريدىا ىك في الحقيقة مجرد نعيؽ.
إف المتمقي عنصر فعاؿ في إنتاج النصكص كتشكيؿ العممية اإلبداعية ،كمف
ظ باالىتماـ البلزـ أك جرفو داخؿ نصكص كىمية فارغة تعنى
المجحؼ بحقو أف ال يح ى
بالقشكر ،ىذا األسمكب جعؿ الرحبي يثكر كينتفض كيضع تشبييات ساخرة لو ،فتارة شبيو
بصندكؽ الطماطـ المعمبة ذم الحجـ الكاحد ،كتارة كسرب الطيكر المكدسة داخؿ األقفاص،
ىك نداء صريح بالدعكة لبلىتماـ بالمتمقي كنزع قشكر السطحية عنو ألنو في عصر ىك مف
يمثؿ النص ،في عصر غياب أك مكت المؤلؼ كما أطمقت عميو الدراسات الحديثة لذلؾ
يجب أف يككف عمى قدر تحمؿ ىذه المسؤكلية.
فميست القراءة عند النقاد المعاصريف ذلؾ "الفعؿ البسيط الذم يمر بو البصر عمى
السطكر ،كليست ىي أيضا القراءة التقبمية التي نكتفي فييا عادة بتمقي الخطاب تمقيا
سمبيا"( ،)1فالقراءة كما يراىا النقاد "يجب أف تككف شبيية بقراءة الفبلسفة لمكجكد ،إنيا فعؿ
خبلؽ يضـ الرمز إلى الرمز ،كالعبلمة إلى العبلمة ،كيسير في دركب ممتكية جدا مف
ٌ
الدالالت نصادفيا حينا كنتكىميا حينا ،فنختمقيا اختبلقا ،إف القارئ كىك يق أر يخترع كيجاكز
()1إسماعيؿ ،سامي :جماليات التمقي ،القاىرة :المجمس األعمى لمثقافة2002 ،ـ ،ص.13 :
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ذاتو نفسيا ،مثمما يجاكز المكتكب أمامو إننا في القراءة نصب ذاتنا عمى النص ،كيصب
عمينا النص ذكاتا كثيرة فيرتد إلينا كؿ شيء فيما يشبو الحدس كالفيـ"(.)1
فالمبدع الحقيقي ىك القارئ كىك يضيؼ إلى النص المكتكب ما عجز عنو كاتبو،
لذلؾ فالقراءة تختمؼ عف أم قراءة سطحية عابرة ،فالنقاد ىنا شددكا حكؿ ىذه النقطة كأعني
بيا القراءة اإلبداعية التي تعطي النص نكية جديدة مختمفة يتذكقيا القارئ أماـ كؿ نص
كيككف مكقفا منو إما :متماىيا فيو ،أك مغاي ار
يقرأه ،فإذا كاف "المبدع يتى ىخمٌؽ في ذكؽ عصره ٌ
لو .كتختمؼ المغايرة مف مبدع آلخر حتى تصؿ حد التضاد أحيانا"( ،)2فإف المتمقي يقؼ
عمى عاتقو مسؤكلية ميمة تتمخص بمنح النص خطكاتو األكلى نحك دخكؿ كظيفتو في
اإلبداع اإلنساني"( ،)3يقكؿ الرحبي" :ىذا اإلنساف الكاحدم الذم حسمتو آلة الحضارة الغربية
بتفكؽ باىر ،رغـ مظاىر الحريات السطحية ،كتمت عممية الدمج لمفركقات كاالختبلفات،
ككذلؾ األجناس كالسبلالت كالثقافات في مستكل آخر لػ "كتمة" التاريخ الجديدة"(.)4
فالنقد ليس عمبلن طارئان عمى العمؿ األدبي فالقارئ ال بد أف يتمتع بفطرة سميمة ال
تخضع لتمؾ الدعايات المضممة كال بد ليا مف مؤىبلت مكتسبة "تزداد بمر الزمف كتعقد الحياة
كتعقد النص المبدع .يدخؿ فييا الثقافة العامة ،كدراسة األدب كالفمسفة كتاريخ النقد ،كاإللماـ

()1الكاد ،حسيف :مف قراءة النشأة إلى قراءة التقبؿ ،مجمة فصكؿ ،مجمد  ،5عدد1984 ،1:ـ ،ص.115 :

()2الجبر ،خالد عبد الرؤكؼ :أقانيـ الكجكد المتمقي كالنص كالمعنى (قراءا ت في التراث الفكرم العربي) ،عماف
(األردف) :ك ازرة الثقافة2006 ،ـ ،ص.23-22 :

()3المرجع السابؽ ،ص.125 :
()4

الرحبي ،سيؼ :حكار األمكنة كالكجكه ،ص.26 :
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بالعمكـ كالفنكف)1("،لكننا نجدنا أماـ كائف انتزع مف أميتو؛ أم براءتو كعفكيتو ،ليدخؿ في
خضـ صراعات مصيرية ال تنتيي ،يقكؿ الرحبي" :إف انفصاـ ىذا الكائف ىك أعمى درجات
االختبلؿ التي عرفيا تاريخ الكعي البشرم كأعمى درجات االختبلؿ في ضمكر كقصكر
الجياز اإلدراكي حتى اإلمحاء الكامؿ ،عف الشركط كالمبلبسات التي انتجتيا تمؾ الحياة
المستجدة ،بشخكصيا كىكاميا كمخترعاتيا االستعمالية كغير االستعمالية البلمحدكدة .إنو
()2
الضحية المثالية لقاتؿ ال يتراءل لو إال كحمـ كردم"  .فالرحبي يجد اإلشكاؿ األكؿ نابعان

مف تمؾ الذات التي تتمقى ما حكليا عاجزة عف العطاء حيث "صارت البشاعة كالقبح كالخكاء
ىي األركاف التي تؤثث األمكنة كالحياة"(.)3
فاإلنساف العربي تأثر فك انر كتاريخان بسبب"عصكر القير كاالضطياد الفكرم كالسياسي
التي عاشتيا أمتو ،فظمت الجماىير الغفيرة ترزح تحت نير الجيؿ كالرجعية الفكرية كالتأخر؛
إذ لـ تتح ليا خبلؿ أجياؿ عديدة الظركؼ المبلئمة لكي تتعرؼ إلى كنكز المعرفة البشرية،
كلكي تكاكب التطكرات الفكرية العالمية ،كلتتمكف مف إدراؾ قيمة اآلثار الفنية المتعددة لمعقؿ
اإلنساني .بينما نمحظ أف الجميكر ،في بعض البمداف المتطكرة ،يتفيـ كيتذكؽ مختمؼ
اإلنتاجات الفنية كاألدبية بسبب مف الظركؼ المبلئمة التي ككنت كعيو كحسو ككجدانو"(.)4
()1

الطاىر ،عمي جكاد :مقدمة في النقد األدبي ،ط ،2بيركت :المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر1988 ،ـ ،ص:

()2

الرحبي ،سيؼ :حكار األمكنة كالكجكه ،ص.28 :

.344

()3المرجع السابؽ ،ص.30 :

()4ثامر ،فاضؿ :معالـ جديدة في أدبنا المعاصر (كتابات نقدية في الشعر كالقصة كالركاية) ،د.ف ،د.ت ،ص
.401-400
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فميس اليدؼ مف القراءة ىك القراءة العابرة لمنص ثـ إغبلؽ الكتاب ،فمسؤكلية القارئ
أكبر مف ىذا ،فعميو أف يتذكؽ النص كاف يستشعر بكمماتو كأف يكلد معانيو كأف يضفي لو
مدلكالت جديدة ربما تككف قد غابت عف مؤلؼ النص ،فينا يكمف اإلبداع الحقيقي لمقارئ
حيف يشارؾ في إنتاجو ،بؿ أف يككف ىك المنتج الفعمي لو.
ليذا السبب كجد الرحبي أف "القمة ذىبت إلى المعنى العميؽ لمقراءة كياجس كجكد
كمصير ،ككف الكتابة ىي إعادة قراءة عميقة لمنصكص كالثقافات المختمفة ،كما لمحياة
كالكجكد بمختمؼ تجمياتو كأشكالو"( .)1فقد أصبحت األعماؿ األدبية  -كما يراىا الرحبي -
ككأنيا "الربح السريع في عالـ التجارة كالمقاكالت"( ،)2كلعمو في مقالو الذم جاء بعنكاف" :عمى
رعد نقاش كمفكريف" استطاع بتمؾ السطكر التي اقتبسيا مف فدريكك فمميني (صكت القمر)،
يمخص لنا ما يعانيو القارئ الذم يقع ضمف أصكات تركيجية كثقافية كتجارية ،يقكؿ" :اعتقد
أننا إذا استطعنا أف نصمت قميبل فإف شيئا ما يمكف فيمو"(.)3
يضعنا الرحبي أماـ إشكالية كبيرة كىي كثرة النصكص األدبية كرداءتيا ككنيا ال تمت
لئلبداع بصمة كىميا الكحيد تجارم كىك الربح السريع كالكثرة عمى حساب النكعية لذلؾ صار
الكتاب يركجكف ألعماليـ كىميـ الكحيد ىك الربح السريع كجعمكا القارئ يعيش في دكامة مع
نفسو أماـ ىذه العناكيف الكثيرة البراقة كالتي ال تحتكم في النياية عمى شيء ذم فائدة ،كحيف

()1

الرحبي ،سيؼ :حكار األمكنة كالكجكه ،ص.70 :

()2المرجع السابؽ ،ص.84 :

()3الرحبي ،سيؼ  :حكار األمكنة كالكجكه  ،ص.119 :
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تصبح غاية األدب التركيج كالتجارة ال اإلبداع كالثقافة فإف ىذا األدب سينحط كينحط معو
المجتمع بأكممو.
فالقضية تكمف بكجكد إشكالية بالرؤيا ،إذ إف القارئ "ال يمتمؾ رؤيا كاضحة لمعالـ
كتفيما كاعيا لحركة الكاقع التاريخي المعاصر ،كلدكره في الحياة"( .)1فالقارئ عانى دكما مف
األيديكلكجية أك االستطيقية ،بؿ حتى الشخصية( ،)2كمف كظيفتو الغائبة اتجاه ما يق أر
كيشاىد؛ فكظيفتو لـ تكف تتمخص بدراسة األدب عمى اعتباره تراكمان تدريجيان لمحقائؽ كالشكاىد
أك بالفيـ السميـ لؤلعماؿ األدبية المفردة ،فالحقيقة أنو عميو أف يفيـ ما يقرأه في ضكء
صياغتو لمكاقع اإلنساني كالحضارم بمجممو( .)3فأم عمؿ ىك جزء مف التطكر اإلنساني
كالحضارم لمعالـ ،كال يتعمؽ األمر  -كما يراه الرحبي  -بفئة أك أمة إنيا قضية إنسانية
عامة.
فالمتمقي ضمف ىذه األطر ال بد أف يتخمى عف دكره السماعي في عممية التمقي ،ألنو
يعتبر ىك منتج آخر يستطيع أف يدعـ اإلبداع في العمؿ األدبي ،كيكشؼ عف دكره في
مسيرة الحضارة اإلنسانية ،كاإلبداع الحضارم ،كىذا ما كرره الرحبي في نقده ليذا الفكر
االستقبالي العاجز عف تحديد كظيفتو أك بصمتو في تاريخ اإلنسانية،يقكؿ" :يسمع العربي
بكؿ مستكيات ىذه التسمية كفئاتيا  ...يسمع العربي كىك قابع في ركف بيتو بيف أفراد عائمتو
()1ثامر ،فاضؿ :معالـ جديدة في أدبنا المعاصر (كتابات نقدية في الشعر كالقصة كالركاية) ،ص.402 :

()2ينظر :كيميؾ ،رينيو :مفاىيـ نقدية ،ترجمة :محمد عصفكر ،العدد ،110 :الككيت :سمسمة كتب ثقافية شيرية
يصدرىا المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب ،د.ت ،ص.341 :

()3ينظر :إسماعيؿ ،سامي :جماليات التمقي ،ص.52-51 :
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الخمٌب القادـ مف جيات ال يعرؼ عنيا شيئا ،أك كىك جالس في
الفاغريف آذانيـ ليذا الرعد ي
ندكة إذا كاف مف أىؿ العمـ كالثقافة أك معرض الكبلـ المنتفخ بعضبلتو الكىمية  ...يسمع
كيدمف السماع كاإلصغاء في جك طقكسي حتى تح ٌؿ الصفة مح ٌؿ المكصكؼ الغائب كغير
المممكس بيد الحياة كاألرض بالضركرة "(.)1
إف ىذا المتمقي المكتفي بالسماع ىك عبء عمى النص األدبي ،ال يقدـ لعممية التمقي
شيئا سكل أنو قاـ بترديد ما كتبو المؤلؼ ،ىك متم و
ؽ ال يضيؼ لمحضارة شيئا كال يساىـ في
التطكر المغكم ليا ،بؿ ربما قد يشكه المعنى الحقيقي لمنص بدؿ ضخ دـ جديد فيو يممؤه
حيكية كحياة.
فيذا المتمقي الذم تحدث عنو الرحبي ىك متم و
ؽ ذك ثقافة ضحمة  ،كال يستطع أف يقيـ
كزنان فكريان أك حضاريان لما يسمع ،ىك فقط يدمف السماع عمى اختبلؼ طبقاتو مثقف نا كاف أـ
إنسانان عادي نا إنو يعاني خمبلن كظيفيان ركحيان ال يدرؾ شيئان .يكتفي بتمؾ الكظيفة السماعية
العاجزة عف العطاء كاإلبداع؛ حيث يغيب فعؿ "الفيـ كىك ضركرم لمحكـ األدبي .كيؼ
القراء
يمكننا أف نككف عمى يقيف مف أننا نق أر بفيـ سديد ،إذ مف الكاضح أف األذكياء مف ٌ
يفضكف بتفسيرات متضاربة لنص كاحد ،كيفضي بيـ األمر إلى أنيـ يرمكف شكككان عمى
مقدرة المؤلؼ عمى معرفة ما يعني النص ،ككيؼ يتأثر حكمنا إف كاف المعنى الذم نبمغو

()1

الرحبي ،سيؼ :حكار األمكنة كالكجكه ،ص.119 :
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يبدك غير مقبكؿ لدل قراء آخريف؟"( .)1إف المتمقي إف عجز عف إدراؾ معنى النص أك إنتاج
معنى يميؽ بيذا النص اإلبداعي فإنو يحدث خمبل كبي ار في تكازف العمؿ اإلبداعي ،فالنقد
حمؿ القارئ مسؤكلية إنتاج النص مف جديد بؿ كنادكا بفكرة مكت المؤلؼ؛ أم أف
الحديث قد ٌ
كاتب النص ينتيي دكره حيف يضع نقطة النياية أماـ نصو اإلبداعي ،كحينيا تبدأ الميمة
الحقيقة كالتي كمفت لمقارئ ليفجر مف ىذا النص اإلبداع الكامف فيو ،كالرحبي ىنا تخكؼ
كثي ار مف ذلؾ المتمقي الفارغ الخالي مف صفات العقؿ ،ذلؾ المتمقي الذم يسمع فقط دكف أف
حممو مسؤكلية اإلخبلؿ الكظيفي لمنص حيف يككف
يضيؼ لمنص أم عطاء أك إبداع ،بؿ إنو ٌ
مستقببل فقط.
ىذا المتمقي أك ىذا المستمع يقؼ عمى عتبات النصكص دكف أف يخترؽ مضامينيا،
إنو ينشغؿ عنيا بما يقكلو اآلخركف دكف أف يتخذ مكقفان مما يشاىد أك يقرأ ،كيظؿ مستمع نا
أمينان عمى ما يسمع ال ينتيؾ حرمة ما يمقى إليو مف معارؼ ،ككأف النص شيء مقدس
عصي عمى الحكار ،ليتخذ مكقفو كيبني تصكراتو بناء عمى ما يقكده سماعو ،ككمما اتسعت
حصيمتو السماعية اتسعت أفؽ معتقداتو اتجاه ما يقرأ ،حيث يغيب الفكر كالكعي تحت كطأة
اإلصغاء.
فالقضية التي تقع عمى عاتؽ المتمقي ىي تحديد قيمة ما يق أر بكصفو كثيقة اجتماعية
حضارية ليا مكانتيا كدكرىا ،كالرحبي يدرؾ تمامان ما يقع عمى المتمقي مف ضغكط ،فالمسالة
()1ركثفف :قضايا في النقد األدبي ،ترجمة :عبد الجبار المطمبي ،مراجعة :محسف جاسـ المكسكم ،بغداد :دار
الشؤكف الثقافية العامة (آفاؽ عربية)1989 ،ـ ،ص.285 :
136

تتخذ شكبلن شبييان بالحرب النفسية كالفكرية كاالجتماعية كالسياسية فيصبح النص محاطان
بياالت يصعب اختراقيا ،يقكؿ" :ما تبقى مف ىذا الكائف ،كىك الجزء الذم نفذ بجمده مف
فظائع الحركب كالمجازر المجانية التي اعتاد طغاة العرب كأدعياء البطكلة عمى ممارستيا،
ال بد كاقع في الطرؼ اآلخر مف أشراؾ ىذه المجزرة الشاممة"(.)1
إننا ال ننكر ذلؾ الدكر الكبير الذم يقكـ بو المتمقي ،كتمؾ المسؤكلية التي تقع عمى
عاتقو ،كالضغكط النفسية المترتبة عميو ،فيك يحمؿ ىـ رسالة اجتماعية كثقافية كذلؾ بإضفاء
القيمة عمييا كالباسيا ثكب المعنى الفضفاض الذم عجز عف كتابتو صاحب النص ،فيذه
الميمة ليست بالسيمة كليس كؿ قارئ قاد ار عمى أف يككف قارئا إيجابيا منتجا.
فالرحبي يعي تماما كيدرؾ أف المسؤكلية الممقاة عمى عاتؽ ىذا القارئ ليست بالسيمة،
فما يقع عميو مف ضغكط نفسية أشبو بالحرب النفسية ككنو مطالبا بإنتاج المعنى لمنص
كاعطاءه الحيكية ليساير كيعكس خمفية ىذا المجتمع بثقافتو كأيديكلكجيتو ،فالمتمقي مطالب
بأف يككف مرآة لممجتمع يعكس خمفياتيا بذكاء كيسقطيا عمى كؿ ما يق أر ليضيؼ لتمؾ
النصكص ما عجز عف إضافتو مؤلفو ذاتو.
فيك يقع أسي انر لسيرؾ الكبلـ عمى حد كصؼ الرحبي ،فيختمط كؿ شيء ،إذ يقكؿ:
"ليس لمكبلـ طبيعة محددة أك مجاؿ يحد انطبلقتو كجمكحو البائس في احتبلؿ شغاؼ
المستمع أك المشاىد أك القارئ ،لكنو يتمتع بكؿ الكظائؼ التي تجتمع في كاحد أك كثرة
مختمفة المجاالت لكف كأنما تصدر عف كاحد كفؽ الطبيعة كالنبرة كالتكجو .كغني عف القكؿ
()1

الرحبي ،سيؼ :حكار األمكنة كالكجكه ،ص.119 :
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أف إفبلس الفكر عبلمة مركزية ليذا النكع مف القطيعة في القراءة كالسمكؾ ،حيث تحؿ
الشعارات كالعناكيف الضخمة محؿ التحديد كالصكت الخاص كالتفاصيؿ كالتاريخ"(.)1
فكؿ شيء في ىذه الحضارة قد تمكث بمعطيات كاف ليا الدكر األكبر في تكجيو القراء
نحك صيغ جديدة متمبسة بمفاىيـ انقطعت فييا أكاصر اإلدراؾ ،كغابت عنيا الحقائؽ ،فغاب
فييا اإلبداع ىائما عمى كجيو ال يستطيع أف يجده القارئ الذم استيمكو العصر بثقافة
االستماع كالدعايات؛ إذ إف القارئ المعاصر عانى ما يعانيو النص في كقكعو تحت رحمة
تمؾ التكنكلكجيا المزيفة دكما ،كالمضممة لمكقائع بشعاراتيا كعناكينيا المبيرجة ،فكانت ميمة
المتمقي صعبة كمستحيمة في الكصكؿ لئلبداع كفيمو عمى كجيو الصحيح.
فالرحبي كاف قاد انر عمى تجاكز أفؽ غيره مف النقاد الذيف حصركا التمقي بنظريات،
طركا ليا بقكانيف كأسس؛ إذ إنو استطاع أف ينفذ إلى صمب الحقيقة ،كيفضح معالميا
كأ ٌ
كيجسدىا ،فميست المشكمة في الخطاب أك الناقد أك المعاصر أك غير ىذا مف المبررات
لمقطيعة الحضارية ،كالتخمؼ اإلنساني إننا نقؼ عمى شفير ىاكية تقكد إلى شيء مف
االنفصاـ ،يقكؿ" :رعب المفارقة الشيزكفرينية بداىة ليس في اليـ اإلنساني المشترؾ ،كانما
في ىذا اليركب المتقف مف اإلشكاالت الحقيقية الضاغطة ،كليس في نقد الغرب المييمف
كجزء مف طبيعة القكة كبطشيا كفحكاىا ،مثؿ كؿ الحضارات البشرية التي ىيمنت كتفردت
كاف بدرجات متفاكتة ،كانما نقد التشريعات التي تشكؿ نحكا مف مكاسب إنسانية  ...المفارقة

()1

الرحبي ،سيؼ :حكار األمكنة كالكجكه ،ص.120 :
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تكمف في ىذا البطر الفكرم الذم ال يمت إليو ذلؾ النفر مف العرب كالعالـ الثالث بأم نسب
كاف"(.)1
فبل بد لمقارئ أف يعي حقيقة كجكده فيما يقرأ ،فيك "نقطة انطبلؽ النص كليس نياية
لو"( ،)2فالقراءة تمثؿ إعادة لمخطاب كفؽ معطيات الحضارة اإلنسانية بعيداعف قراءة العصر
في ضكء الفقو المعطؿ كالجامد"( ،)3يقكؿ الرحبي" :إننا كسط مسرح أسطكرم لمقسكة ...
مسرح لـ يعد ممثمكه مجيكليف كما يعبر "ىيجؿ" عف غمكض الحياة كخكافييا ،كانما عناصر
المعب كخيكطو كاضحة كضكح خشبة العالـ الذم تجرم عمى أديميا ىذه االحتفاالت الدمكية
الباذخة .رقعة شطرنج تصطرع عمييا الزالزؿ كالحركب كالقباضيات التكنكلكجية كتجفؿ فييا
بنات آكل كالضباع الحزينة التي غادرىا السحرة القدامى مع بزكغ سحر العالـ الجديد .يعج
ظاىر المشيد بجمبة ،كفكضى عارمتيف لكف خيكط المعبة محكمة اإلمساؾ بيد الساحر
الكبير"(.)4
إف النص الحديث يتطمب الكعي كالقدرة عمى فيـ المقصكد منو ،لذلؾ كجب عمى
المتمقي أف يحدد مكانو كسط ما يقرأ ،يمزمو الكعي كاإلدراؾ كالثقافة الكاسعة كسط نصكص
إبداعية كثيرة مختمفة المقاصد منفتحة عمى الحداثة الجديدة ،فمطمكب منو بعد قراءتو لمنص

()1

الرحبي ،سيؼ :حكار األمكنة كالكجكه ،ص.139-138 :

()2العيف ،خيرة حمر :جدؿ الحداثة في نقد الشعر العربي ،ص.7 :

()3كنكس  ،عبد اهلل :بيف الحداثة كالتحديث (في قضايا كشيادات) ،عدد ،1الدار البيضاء :مؤسسة عيباؿ ،سنة
1999ـ ،ص.8 :

()4

الرحبي ،سيؼ :حكار األمكنة كالكجكه ،ص.142 :
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أف يعيد كتابة أخرل لو كفؽ ما بناه حكليا مف معاف لـ تكف مكجكدة فيو ،فإف كاف ىذا
القارئ غير مثقؼ كتنقصو الخبرة فمف االستحالة أف يقكـ بيذه الميمة ،بؿ ربما سيقكـ بعكس
ذلؾ أم تشكيو المعنى المكجكد في النص.
كيبدك أف الرحبي يحاكؿ أف ينتقد اإلنساف العربي أك كما يسميو الكائف في كافة
مراحمو التاريخية كاالجتماعية كالثقافية؛ ألنو يقؼ بعيدان عف الخط العاـ لسير الحضارات
اإلنسانية كاألمـ  ،يحاكؿ أف يجد ذاتو اليائمة كأف يتممس أركاف كجكده فييا ،كلعؿ ىذا قدر
سيظؿ يبلحقو دكما ،يقكؿ":أف تبقى المعرفة اإلنسانية كالجمالية ،الشعرية في طميعتيا،غريبة
كىامشية يسكميا الجيؿ كالثرثرة في ىذا الزماف ،فذلؾ قدرىا كربما شرطيا النابع مف تركيب
حدس رؤيكم الغائي خاص .كمتى كانت بيذا المعنى إال غريبة منذ تحكؿ البشر في صميـ
تككينيـ الكياني كاالجتماعي إلى بنياف الربح كالخسارة كالمنفعة بأكثر معانييا فجاجة كمباشرة
"(.)1
تمخص التجربة النقدية كاألدبية التي خاضتيا مجمة شعر– كما أشار الرحبي-الصداـ
بيف المتمقي كالنص ففي مقالو بعنكاف" :خمسكف عاما عمى تأسيس مجمة "شعر"(،)2
يقكؿ":خمسكف عامان مرت عمى تأسيس مجمة شعر الطميعية في التحديث األدبي كالتجديد.
ىذه الخمسكف ىي عمر الجيؿ البلحؽ عمى الجيؿ التأسيسي الذم كاصؿ حفريات البحث
لمف سبقكه ،بجرأة كمغامرة ،اجترحت تمؾ الثغرة الحادة في األدب كالمغة العربييف عبر أر و
اض
()1

الرحبي ،سيؼ :حياة عمى عجؿ ،ص.200 :

()2المرجع السابؽ ،ص.168-163 :
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سككنية كعرة مف االنكفاء عمى الماضي بقداسة أنماطو كقكالبيا الجاىزة  ...خمسكف عاما
ليست عادية ،إنيا أرخبيؿ أزمنة ضكئية متراكمة مف األحداث كالتحكالت الكبرل في الكعي
كالمعرفة كالتاريخ"(.)1
ابتداء مف العاـ 1907ـ ،تاريخ صدكر بياف الكتابة
كمجمة شعر كانت قد "خمقت
ن
الجديدة ليكسؼ الخاؿ مناخان فكريان كتيا انر إبداعيان متمي انز عف كؿ التيارات الفكرية كاإلبداعية
التي سبقتو ،سكاء مف حيث الطرح التنظيرم لمشعراء أك مف حيث تفعيؿ ىذا الطرح مف
خبلؿ اإلبداع المتفرد الذم تمثؿ في الشعر الجديد بنكعيو الشعر الحر كقصيدة النثر"(.)2
ظرت ،فيي قد أحدثت زلزلة في فكر
كالرحبي ال يعنيو عف أم جنس أدبي دافعت أك ن ٌ
المتمقي مف خبلؿ "طميعتيا المتنكعة المشارب كاألفكار لكنيا المنحازة دائمان إلى التجديد
األدبي كالفكرم كالطميعي،الذم تمر بو تمؾ المرحمة عالميا.كالى تحطيـ كافة أشكاؿ
التابك،كفتح المجاؿ شاسعان لمتجريب كالتيو كاالبتكار في المغة كالرؤل"(.)3
فالمجمة ىي صكرة جديدة لتكجيو المتمقي نحك مساحات أرحب ترفض االستماع
كاالنقياد ،لتمؾ المقكالت المبيرجة،كالشعارات األخاذة؛فيي قد فتحت أفؽ التجريب أماـ
النصكص،كفتحت أفؽ التذكؽ أماـ المتمقي دكف أف تنساؽ بسياقات أيدكلكجية ،أك تنحاز
احتد عمى تمؾ المجمة التي لـ تيجد فنكف السماع
ألفكار أك قكالب جاىزة .ليذا نجد اليجكـ ٌ
()1

الرحبي ،سيؼ :حياة عمى عجؿ ،ص.136 :

()2بيؾ ،كماؿ خير :حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر ،ط ،2بيركت :الشرؽ لمطباعة كالنشر كالتكزيع،
1986ـ ،ص.72 :

()3الرحبي ،سيؼ :حياة عمى عجؿ ،ص.164 :
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بقدر ما كانت تجيد اإلبداع ،كعدـ االمتثاؿ لؤلكامر ،بؿ كجدت طرقيا في الخركج عمى كؿ
ما ىك مألكؼ كتحطيمو.
فكانت مجمة شعر قادرة عمى فتح الذائقة عمى أفؽ جديد فاستفادت مف التجارب
الشعرية التي حققيا أدباء العالـ ،فعمى الشاعر المبناني الحديث أال يقع في خطر االنكماشية
كما كقع الشعراء العرب قديمان بالنسبة لؤلدب االغريقي( ،)1إذ كجد الرحبي أف "الحرية ىي
كممة السر الجامعة بيف أفراد ذلؾ الفريؽ التأسيسي لممجمة الذم ذىب بو الطمكح اإلبداعي
المشركع كالمنطقي ،الجنكني العاصؼ إلى اقتحاـ المرحمة الجديدة في األدب كالشعر
العربييف كالتي تقؼ عمى عتبة االنعطافات األساسية في تاريخ األدب ،أك ىي في العمؽ
منيا "(.)2
كاف ليذه المجمة دكرىا في االرتقاء بدكر النقد بكصؼ اإلبداع حصيمة إنسانية ليست
حك انر عمى زمف أك ثقافة أك مجتمع" ،فتكجيت نحك اآلخر األكركبي فكريان كابداعيان ،مف خبلؿ
بعث حركية التجربة األدبية خاصة مف الثقافة الفرنسية كالثقافة األنجمك أمريكية ،ككقفكا عمى
ترجمات النتاج الغربي مف الشعر خاصة"(.)3
كفي ظؿ ىذا المناخ المفتكح عمى اآلراء كاالحتماالت كالتجريب خاضت مجمة (شعر)
غمار مسيرتيا التي أثبتت حيكيتيا ،كخطت طريقيا كسط ضجيج االنتقادات ،فقد كاف

()1ينظر :بيؾ ،كماؿ خير :حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر ،ص.78-77 :
()2

الرحبي ،سيؼ :حياة عمى عجؿ ،ص.165-164 :

()3أبك جيجية ،خميؿ :الحداثة الشعرية العربية ،ص.134 :
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السجاؿ النقدم يزيد مف رغبة أصحاب المجمة في إعبلء أصكاتيـ ،كشجعيـ عمى تبني
تنظيرات مغايرة ،لما ىك سائد في الكطف العربي(.)1
بجؿ دكر ىذه المجمة ،يقكؿ الرحبي":نحدؽ في تمؾ السنكات ككأنما عمى
فالرحبي ٌ
شفاىاكية قيامية ستجرؼ الجميع إلى حمقات أعماقيا السحيقة.كـ مف المشاريع كاألحبلـ
كالثكرات انكسرت بداية الطريؽ أك منتصفو ال فرؽ .كـ مف المفاىيـ كالتنظيرات الكاثقة
استحالت إلى غبار كحطاـ؟  ...كـ مف الحركب كالمجازر العبثية المجانية التي ما زاؿ
أكارىا يشعؿ عمى األرض العربية كيمتيـ اليابس كاألخضر إف ما زاؿ مف بقايا ليذا
األخير"(.)2
النقد البلذع الذم كاجيتو ىذه المجمة كاف دليبل عمى ظبلمية التفكير المتمقي الساذج
السطحي الذم ال يعي أىمية ما يقرأ ،كلكف اختبلفو عف العادة كاف حجة لنبذه ،يقكؿ
أدكنيس" :يسمينا اإلرثيكف "الفكضى" .يسمكننا أيضا "الخيانة" ،ىكذا نبدك في أعينيـ .لممرة
األكلى ،ال يخطئكف النظر .فالحؽ أننا نعمف فكضانا كخيانتنا في ذلؾ العالـ الممغنط بالجيؼ
المقدسة .كال نكتفي بؿ نقنع الجيكش بالخيانة ،كما تقكؿ :يعني نقنعيـ بالفكضى أيضا"(.)3
كالرحبي الذم ينتصر لممجمة التي استمرت في عطائيا ألنيا استطاعت أف تجد قيمة
العمؿ الفني كتحدد مسيرة القارئ فيو ،بكصفو جزءان مف اإلبداع اإلنساني الحضارم ال يمكف
()1ينظر :الضبع ،محمكد إبراىيـ :قصيدة النثر كالتحكالت الشعرية العربية ،القاىرة :الييئة العامة لقصكر الثقافة،
2003ـ ،ص.307:

()2

الرحبي ،سيؼ :حياة عمى عجؿ،ص.167 :

()3أدكنيس :زمف الشعر ،ط ،2بيركت :دار الساقي2005 ،ـ ،ص.320 :
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فصمو ،يقكؿ")1(:ربما الخيار اإلبداعي كالجمالي الذم تمسكت بو (شعر) لمتغيير ،كجافت مف
أجمو السياسة بأشكاليا السائدة المباشرة ،أصبح اآلف ما يشبو طريؽ حياة ،ككجكد في ظؿ
الحصر الطائفي كالتيريج المفتكح عمى مصراعيو الذم انحطت بسببو السياسة إلى أرذؿ
السمـ المعرفي كأدناه .حيف نق أر المشيد الشعرم كالثقافي العربي الراىف نق أر عناصر التأثير
لمجمة "شعر" بإيجابيا كسمبيا ،إذ أف ىذا األخير جزء عضكم في أم تأسيس أك مغامرة.
كيبقى الكثير أماـ الزمف الذم مف غير رحمة يكتسح األفكار كاألجساد كالجماد" .شعر" في
قمب أم سجاؿ ثقافي عربي عبر ذلؾ األرخبيؿ الميكؿ مف السنيف كعبر المستقبؿ"(.)2

()1
()2

الرحبي ،سيؼ :حياة عمى عجؿ ،ص.168-167 :
الرحبي ،سيؼ :الصيد في الظبلـ ،ص55 :
ٌ
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ممخص المبحث الثاني:
ركز الرحبي عمى قضية المتمقي التي لـ تحظ باىتماـ كبير مف النقاد ،إذ ركزكا عمى
اإلنساف المثقؼ كاىماؿ اإلنساف العادم ،فالمتمقي برأم الرحبي إما أف يككف كاعيان كمدركان
لما يحممو النص مف حصيمة فكرية كبالتالي القياـ بتكجيو النصكص نحك سياقات فكرية كىذا
يشكؿ نعمة لمنصكص األدبية ،كأحيانان تككف حصيمتو الثقافية نقمة عمى اإلبداع عندما يمقي
بالنص أليديكلكجية معينة.
كىناؾ اإلنساف العادم الذم يتمقى كؿ شيء ككأنو زم عصرم كبالتالي ييدد ذكقو
ككعيو .كيتحدث الرحبي عف متم و
ؽ آخر كىك الذم يحاكر النص كيككف جزءان مف بنياتو
كييضـ حصيمتو الثقافية لخدمة ركح النص كبالتالي سيككف النقد مفتكحان أماـ خيارات ال
تحصى مف القراءات.
كالممارسة النقدية في النصكص األدبية تتخطى حدكد النص لتكشؼ عف و
بعد آخر
ىك مدل كجكد القيـ الجمالية كاستيعاب الكظيفة اإلنسانية فالمتمقي عميو أف يقبؿ شيء ميـ
كىك أف فيمو كتفسيره لمتجربة الفنية يعتمد إلى حد كبير عمى كفاءتو الثقافية ،كمدل قدرتو
المعرفية عمى تحميؿ كتفسير النصكص.
كسخر الرحبي مف المتمقي األرعف الذم يقؼ عمى حدكد ىاكية عند أعماؿ ال قيمة
ليا ،كأنو مكجيو مف قبؿ حضارة ساذجة ال قيمة ليا كلـ تجد شيء يربطيا المعاصر،
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فالنصكص األدبية ىي أفعاؿ خبلقة تضـ الرمكز المختمفة كالنقد ليس عمبلن طارئان بؿ ىك
عمؿ يتمتع بفطرة سميمة ال تخضع ألم قكانيف أك مؤىبلت مكتسبة.
فالقضية التي تقع عمى عاتؽ المتمقي ىي تحديد قيمة ما يق أر عمى اعتباره كثيقة
اجتماعية ،كالرحبي يدرؾ ما يقع عمى المتمقي مف ضغكط ،فكؿ شيء تمكث بمعطيات كانت
تكجو القراء نحك مفاىيـ انقطعت فييا أكاصر اإلدراؾ كغاب عنيا اإلبداع.
كأشار الرحبي إلى مفيكـ جديد ىك مجمة شعر كىي صكرة جديدة لتكحيد كلرفض
االستماع كاالنقياد لمنصكص التي ال تحكميا أيديكلكجيات منظمة ،لذا كاف ليا دكر كبير في
االرتقاء بدكر النقد بكصؼ اإلبداع حصيمة إنسانية ليست حك انر عمى زمف أك ثقافة معينة،
كالرحبي ينتصر لممجمة ألنيا استطاعت أف تجد قيمة لمعمؿ الفني بكصفو جزءان مف اإلبداع
الحضارم كتحدد مسيرة القارئ الذم ال يمكف فصمو عف ىذا اإلبداع.
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ممخص الفصل الثاني:
جاء ىذا الفصؿ ليمقي الضكء عمى قضية التراث كالمعاصرة كقضية المتمقي كالنص،
كالقاء الضكء عمى رؤية الرحبي في ىذه المسائؿ التصاليا بالنص كالمبدع كالمتمقي كالزماف
كالمكاف التي تتصؿ معان اتصاالن مباش انر.
فضـ المبحث األكؿ العديد مف القضايا التي تعرض ليا التراث كفيـ الرحبي الخاص
ليا عمى اعتبارىا نتاج لمحصيمة اإلنسانية ،لذا نجد الرحبي يخكض غمار العديد مف القضايا
المتعمقة بعبلقة الماضي بالحاضر كىي عبلقة تحمؿ في مضمكنيا صراعان أك تكافقا.
فالرحبي يرل أف عممية ارتباط المعاصر بالتراث مف األصالة بمكاف في الفكر
اإلبداعي بحيث ال مناص لممبدع منيا ،كمحاكلة أم فصؿ بيف الماضي كالحاضر ستؤدم
إلى حدكث خمؿ في بناء النص الشعرم ،كالعكدة لؤلصؿ في منابتو كجذكره ستمنح العمؿ
األدبي شيء مف التألؽ كيككف جزنءا فاعبل مف سيرة الذات اإلبداعية كيككف جزءان فاعبلن فييا
ككاعيان ألىميتيا كقيمتيا بكصفيا تقع ضمف إطار اإلنساف المعاصر لذا فيي قضية سمسمو
معا لتشكؿ نسيج فكرم معتمد ال يمكف التمرد أك التنكر لحضكره.
تتضامف ن
كجاء المبحث الثاني ليمقي الضكء عمى قضية المتمقي باعتباره جزءان مف حضكر
النص كالمسئكؿ عف ركحو إلى ينابيع العطاء كمنحيا الدكر الحضارم ليصبح النص جزءان
مف الحصيمة اإلنسانية.

147

فالمتمقي الذم تحدث عنو الرحبي إما أف يككف كاعيان يمتمؾ فكر أك أيديكلكجية معينة
يحاكؿ مف خبلليا تكجيو ما يق أر نحك سياقات معينة كأحيانان تككف حصيمتو الثقافية نقمة عمى
اإلبداع إذ حاكؿ أف يستغميا لمحك النص بفكره.
يرل الرحبي أف النقد ليس عمبلن طارئان عمى العمؿ األدبي كالقارئ ال بد أف يتمتع
بفطرة سميمة ال تخضع ألم عكائؽ كتحديد قيمة ما يق أر عمى اعتبار أنو كثيقة اجتماعية ليا
مكانتيا كدكرىا.
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الفصل الثالث
منهج الرحبي ال ّناقد قراءات في نماذج من مقاالته النقدية:
تقديم :
يحاكر ىذا الفصؿ ثبلثة مقاالت مف مقاالت الرحبي كاحدة تتعمؽ بالشعر كالنقد،
ككاحدة تتعمؽ باإلبداع األدبي في مجاالت متعددة ،ككاحدة تتعمؽ باإلبداع الركائي ،في
محاكلة لمتحاكر مع المنيج النقدم الذم اتبعو الرحبي الناقد في مقاالتو النقدية ،كمحاكلة
الكشؼ عف منيجو النقدم ،فجاءت مباحث ىذا الفصؿ لتمبي ىذه الغاية عمى النحك اآلتي:
المبحث األكؿ :أدكنيس ،خارطة المتناقضات كسراب المعنى
المبحث الثاني :جب ار إبراىيـ جب ار في ميزاف الرحبي
المبحث الثالث :إلياس خكرم شيادة الحرب المبنانية
كقد ضمت ىذه المباحث مكضكع نا كاحدان كاف ناقشت قضايا متعددة في جنباتيا ،لكف
اإلطار العاـ كاف ييدؼ إلى البحث عف المنيج النقدم عند الرحبي ذلؾ المنيج المتفرد،
الذم يعتمد عدـ اإلحاالت إلى المراجع اعتمادنا عمى الثقافة الذاتية ،التي حاكؿ مف خبلليا
استفزاز المتمقي مف خبلؿ محاكرتو الضمنية لو.
فناقش المبحث األكؿ مقاالن يتعمؽ بأدكنيس كفكره النقدم المختمؼ كالمتطرؼ بالنسبة
لمفترة الزمنية التي عايشيا.
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كتناكؿ المبحث الثاني جب ار إبراىيـ جبرا؛ إذ ناقشت الدراسة فيو مع اآلراء النقدية التي
قدميا الرحبي حكؿ إبداعو ،حيث تركزت مناقشاتو حكؿ جب ار الناقد المتفرد ،كناقشنا في
المبحث األخير إلياس خكرم ،كما قدمو الرحبي عنو في إطار حديثو عف ركاياتو ناقدا لغتو
المتميزة كالخبلقة.
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المبحث األول :أدونيس خارطة المتناقضات وسراب المعنى
الرحبي في مقالو":أدكنيس خارطة المتناقضات كسراب المعنى"ذلؾ الحضكر
يناقش ٌ
النقدية كالفكرٌية ،بكصفو عبلمة عمى التٌميز
الساحة ٌ
الحافؿ ،الذم حضر بو أدكنيس عمى ٌ
السياسي ،كالمحمٌؿ .فكاف لحضكره دكمان ذلؾ
فرد بيف أبناء زمنو؛ فيك ال ٌشاعر،ك ٌ
الناقد ،ك ٌ
كالتٌ ٌ
الساحة
السجاؿ ال ٌذم يشبو الحرب في كجكد طرفيف:طرؼ يؤيد ،كيشيد بما ٌ
يقدمو عمى صعيد ٌ
ٌ
الفكرية كالحضارٌية .كطرؼ يستن ٌكر عميو تمؾ األفكار المتمردة ،الخارجة عمى العرؼ األدبي
كالنقدم السائد.
النقدم بتقديـ كصؼ حافؿ كشامؿ ألدكنيس،يقكؿ:أدكنيس ىذا
الرحبي مقالو ٌ
يفتتح ٌ
االسـ الذم يأخذنا دائمان  -مف غير كمؿ ،كمنذ طفكلتنا البعيدة  -إلى آفاؽ فسيحة ال
كقصية،إلى أعماؽ السؤاؿ الجمالي في األدب كالحياة.
محدكدة
ٌ
الرحبي عمى كجيتو ال ٌشخصية لمتعريؼ بأدكنيس،
ٌ
إف ىذا التٌعريؼ الذم استند فيو ٌ
ككأنو جزء مف أسطكرة الحياة بعيدان عف التٌأريخ لو ،أك ذكر سيرتو ال ٌذاتية ،كبعيدان عف اإلحالة
ٌ
ذاتي إلبداء رأم
إلى مراجع بعينيا لمتٌعريؼ بو .فكاف منيجو لمتٌعريؼ بو أقرب إلى منيج ٌ
لمرحبي ،يتعمٌؽ بارتباطو بال ٌذاكرة الكجدانية لو .فيك مف متعمقات
شخصي انطباعي
ذاتي ٌ
ٌ
الرحبي ال ٌذم سيبحث دكمان في األعماؽ
ال ٌذاكرة الطٌفكلية ،التٌي ساىمت في تككيف فكر ٌ
الجمالية لؤلدب كالحياة.
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السكرم الكبير عمي أحمد سعيد إسبر الممقٌب"أدكنيس"كلد
كأدكنيس ىك ال ٌشاعر العربي ٌ
عاـ  1930مف أسرة فبلحية في قرية قصابيف عمى الساحؿ السكرم،فكجد نفسو ممتصقا
بالطبيعة ،متماىيا مع أسرارىا كخباياىا

()1

تمقٌى تعميمو األكؿ عمى يد كالده ال ٌذم كاف معركفا

بتصكفو،درس القرآف الكريـ عند الكتاب كانغمس في قراءة الشعر القديـ ما جعمو يصقؿ
ٌ
()2
اسية ،لمتابعة تعميمو في"الثانكية
مكىبتو الشعرية  ،حصؿ في 1942ـ عمى منحة در ٌ

الرابعة عشر في جريدة محمٌية
الفرنسية"في طرطكس.بدأ في نشر قصائده األكلى في ٌ
سف ٌ
السكرم ،أخذ في ىذه الفترة يكتب
بمدينة البلٌذقية،في عاـ 1946ـ .انتمى لمحزب القكمي ٌ
تبنى اسـ أدكنيس،ال ٌذم خرج بو عف تقاليد التٌسمية
ال ٌشعر باستمرار،كفي سنة ٌ 1948
العربية(،)3كقد اختار ىذا االسـ ليككف ظمو المرافؽ لو أبدا منذ كاف في السابعة عشر مف
عمره ،إذ قرر استبداؿ اسمو بعد أف ق أر مقاال عف أسطكرة "أدكنيس" العاشؽ الكسيـ الذم يكلد
مف مكتو كؿ عاـ ،كالذم يرمز إلى الخصب كاالنبعاث في األسطكرة اليكنانية،تخرج أدكنيس
في الجامعة الدمشقية سنة  1954كالتحؽ بالخدمة العسكرية،كأمضى منيا قرابة العاـ في
سجف"المزة" العسكرم بدمشؽ،ككانت التيمة التي كجيت إليو ىي االنتماء إلى الحزب القكمي
االجتماعي السكرم(.)4

()1المرجع نفسو.

()2عابد إسماعيؿ :أدكنيس عراؼ القصيدة العربية ،دار ألؼ باء لمطباعة كالنشر ،دمشؽ ،ط2012 ،1ـ ،ص12
()3ينظرٌ :بنيس ،محمد :ال ٌشعر العربي الحديث ،ج ،2ط ،2الدار البيضاء :دار تكبقاؿ1989 ،ـ ،ص-268 :
.275
()4المرجع السابؽ،الصفحة نفسيا.
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الرحبي  -تدلٌنا عمى كجكد إنساف
ىذه
ٌ
المقدمة التٌاريخية  -التي لـ تحظ باىتماـ ٌ
مثقؼ زاكج في ثقافتو بيف العربية كالغربية.فيك لـ يذىب بالتفصيؿ في اسمو العربي الحقيقي
بقدر ما اتجو إلى أسباب اختياره السـ أدكنيس الغربي ،فيذا يرتبط ارتباطا كثيقا بشخصيتو
كاتجاىو في الحياة ،خاصة كأف أدكنيس بدأ في نشر قصائده كاالنتماء لؤلحزاب القكمية في
سف مبكرة جدا ،ما زادتو حماسة عمى الغكص في معاني الشعر كتأليؼ الدكاكيف الشعرية.
أسس مع يكسؼ الخاؿ مجمة شعر كفي ىذه الفترة أصدر ديكانيف شعرييف "قصائد
فيك ال ٌذم ٌ
أكلى" ك"أكراؽ في الريح"كبسبب خبلفات فكرية مع زمبلئو ترؾ أدكنيس "شعر"كأسس مع حميـ
أسس مجمة "مكاقؼ" في سنة  ،1968التي اجتمع حكليا
بركات"آفاؽ" في 1958ـ ،ثـ ٌ
شعراء كمثقفكف مف المشرؽ كالمغرب.كاستمر صدكرىا حتى عاـ1994

()1

كأدكنيس يعرؼ بأنو أكثر الشعراء العرب إثارة لئلشكاليات؛ حيث إنو استطاع أف
يبمكر منيج نا جيدان في الشعر العربي ،يقكـ عمى تكظيؼ المغة عمى نحك فيو قدر كبير مف
اإلبداع كالتجريب ،ككأنو يبتدع لغة جديدة غايتيا أف تسمك عمى االستخدامات العرفية
كالتقميدية ،دكف أف يخرج مف المغة العربية الفصحى كمقاييسيا المغكية ،كاستطاع أدكنيس أف
ينقؿ الشعر إلى العالمية(.)2عمى حد قكؿ الشاعر البحريني قاسـ حداد حيث قاؿ عف
أدكنيس":لقد اقترح أدكنيس عمى الكتابة العربية أسمكبا جديدا يتميز بالجماؿ كالحرية في

()1عابد إسماعيؿ :أدكنيس عراؼ القصيدة العربية ،ص .14

()2
النشر2004 ،ـ ،ص.503 :
الضكء ال ٌشرقي ،دمشؽ :دار بدايات لمطٌباعة ك ٌ
ينظر :سعيد ،ادكاردٌ :
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لحظة كاحدة،كىك األسمكب الذم ستصدر عنو أىـ التجارب الشعرية العربية الجديدة ،كتذىب
إلى تأكيده كبمكرتو كاإلضافة إليو"(.)1
الرحبي ليحفؿ باألمكر التاريخية أك في عرض مسيرة ذاتية لمف يكتب
فمـ يكف ٌ
بالدالالت كمجمؿ
مفخخ ٌ
النقدية عمى شكؿ سرد متتابع ٌ
عنيـ ،كاف يكتفي بصكغ آرائو ٌ
أسس عبر أر و
اض منكفئة عمى
لؤلحداث،يقكؿ":ال ٌش ٌ
خصية األكثر جدالن كسجاالن في جيمو ال ٌذم ٌ
المخيمة كاإلبداع كالثٌقافة ،كاألكثر عطاء ،كتشعبان في ىذا الفضاء
السمفي،لحداثة
ٌ
إرثيا ٌ
العميؽ.
".فالرحبي
كككنيتو ال ٌشاسعة
مف فكر كابداع كاستقصاء لتخكـ التٌراث في محمٌيتو
ٌ
ٌ
النقاد،
متفردان عمف حكلو مف ال ٌشعراء ،ك ٌ
يممح لخصائص أدكنيس التٌي جعمتو ٌ
يحاكؿ أف ٌ
كالمف ٌكريف.كيحاكؿ بمنيجو النقدم أف يتتبع طريقة كصكؿ أدكنيس بمنيجو في كتابة
النصكص الشعرية ،المبنية عمى إثارة الجدؿ كاإلشكاليات التي أكصمت بشعره ككتاباتو إلى
العالمية .فقاـ الرحبي بعرض شخصيتو المتفردة كالتي أثارت كال تزاؿ تثير الجدؿ كالسجاؿ
في األكساط األدبية كالنقدية ككنيا شخصية تفردت في جيميا بخصائص جكىرية جمعت بيف
إرث األسبلؼ الغابر كغكصيا في تخكـ التراث الشاسع كبيف منابع الحداثة التي تشعب في
ثقافتيا كاستقى منيا الخياؿ كاإلبداع كالتميز.
السجاؿ المٌذيف الحقا أدكنيس تمؾ التٌي ألمح ليا
السبب الكامف كراء ىذه الجدلية ك ٌ
كاف ٌ
فعرؼ بعض مقكالتيـ منذ فترة مب ٌكرة،كت ٌبنى
الرحبي ،مف ٌأنو "بدأ مف حيث انتيى ال ٌش ٌ
كميكفٌ ،
ٌ
()1عابد ،إسماعيؿ :أدكنيس عراؼ القصيدة العربية ،ص.15
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تمقي
مكقفيـ في تفجير المغة كتشظي دالالتيا،كفتح آفاؽ النص،كاشراؾ القارئ ٌ
فعميان في ٌ
مرات
النص،كفي تفسيره ،كقبكؿ ٌ
ٌ
قراء مختمفيف،أك مف قارئ كاحد ٌ
تعدد القراءات مف ٌ
النقد األلسني منذ فترة مب ٌكرة،إذ
ٌ
عدة،كيبدك ٌأنو أفاد مما احتدـ في ساحة النقد الفرنسي ،حكؿ ٌ
الصفر لمكتابة"تجد صداىا في أعماؿ أدكنيس
إفٌ مقكالت ركالف بارت في كتابو "درجة ٌ
النقدية(.)1
ٌ
الدارسيف
النقاد ك ٌ
النظرة الضيقة التٌي ٌ
حدد بيا كثير مف ٌ
الرحبي يؤمف بتمؾ ٌ
ٌ
إف ٌ
الرفض ،كانتياج أسمكب
الدكر ال ٌذم يمعبو ال ٌ
أف ٌ
أدكنيس ،كأساسيا ٌ
يتعدل إعبلء ثقافة ٌ
الزمف في الكتابة كاإلبداع.فكانت أغمب األحكاـ
التجاكز،كتحقيؽ أنمكذج يتجاكز ذاتو مع ٌ
األدكنيسية في شتٌى
تقميدية؛ ترفض أك تتقبؿ التٌجربة
أكاديمية
مجرد أحكاـ
ٌ
ٌ
ٌ
التٌي تدكر حكلو ٌ
مراحؿ تش ٌكميا الفكرم كالثٌقافي.فأدكنيس تأثر ككرث كأفاد مف تيارات ككجيات كأمزجة مختمفة
كمتناقضة أقصى حاالت التناقض،لكنو استطاع دمج ىذه السياقات جميعيا في السياؽ
األدكنيسي،لقد تشرد بيف مناىج كبيف مرجعيات حتى ظؿ داخميا كخارجيا في الكقت
ذاتو،حاف ار -عبر قنكاتو الياضمة طبيعتو اإلبداعية كالفكرية -نيره الخاص ذلؾ النير الذم
ما فتئ يتجدد بطفكلة كعمؽ نادريف،أدكنيس خارطة المتناقضات كالمعنى في سرابو كىركبو
الدائـ في قمب المتاىة(.)2

()1
النص ،بيركت :دار اآلفاؽ الجديدة1985 ،ـ ،ص.35 :
العيد ،يمنى :في معرفة ٌ
()2عابد ،إسماعيؿ :ادكنيس عراؼ القصيدة العربية ،ص .15
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الناقد
مجدت ٌ
الستينات إلى يكمنا ىذا ،يتناكؿ ٌ
الدارس ك ٌ
الدارسكف أدكنيس كظاىرة ٌ
فمنذ ٌ
عجؿ بظيكر نمط مف الكتابة حكؿ المشركع األدكنيسي ،ال يخرج عف
كالمحمٌؿ ذاتو،كىذا ما ٌ
المبنية عمى المعارضة أك التٌأييد،فاسـ أدكنيس سيظؿ مقترنا دكف شؾ
الكبلسيكية
الثنائية
ٌ
ٌ
ٌ
بحركة الحداثة الشعرية العربية،كربما العالمية أيضا،فشعره قد غدا جزءا ال يتج أز مف حركة
الحداثة الككنية بسبب ما يختزنو مف طاقة معرفية كجمالية كشعرية تجعمو يتجاكز الثقافات
كيعبر المغات(.)1
غير أدكنيس مف شكؿ كمضمكف الشعر ،كانتقؿ إلى الحداثة الشعرية بكجو آخر،
فقد ٌ
المرٌكب إلى البسيط ،عدا
يحمؿ لغة تختمؼ عما كانت عميو ،كانتقؿ بشكؿ القصيدة مف ي
الدالالت فإنو قد زادىا تعقيدا كغمكضا .إذ يتعدد مفيكميا كمعناىا حسب كؿ متم و
ؽ ،كقد
يذىب البعض بعيدا بمكضكع القصيدة األصمي إلى مكضكع آخر بعيد كؿ البعد عما ىي
عميو ،كىذا مف خاصية حداثة القصيدة العربية أكثر.
ليبرر لنا ىذا الفكر
الرحبي يمضي في مقالو ىذا متصاعدان في مسيرتو؛ ٌ
كا ٌف ٌ
المتحدر مف األقاصي
طفؿ
األدكنيسي في تش ٌكمو كمراحؿ عطائو،يقكؿ":منذ بدايات ذلؾ ال ٌ
ٌ
الزمف،أرخبيؿ
الراىنة،ىناؾ ما يناىز ستة عقكد مف ٌ
الجبمية ٌ
لمساحؿ السكرم كحتى المٌحظة ٌ
حكالت كعدـ اتٌساؽ المعنى كتشظٌيو.ابتكر فييا أدكنيس طريقة حياتو
ىائؿ مف المجازر كالتٌ ٌ

()1المرجع السابؽ.
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األبجدية
األبجدية كطكعيا لمعطيات ا ٌلرؤل الجديدة.تمؾ
كمكتو،أصدقاءه كأعداءه ،كحرث
ٌ
ٌ
شاممة،لكف الكقائع كالتٌاريخ كانت بمكاف آخر"(.)1
تعبر عف حداثة مجتمع
التٌي أرادىا أف ٌ
ٌ
بالدالالت؛
الرحبي يتمثٌؿ بمحاكلة تدرج حافمة بمعطيات كزاخرة ٌ
المنيج ٌ
النقدم عند ٌ
الزمف،
السياؽ الحضارم بمعطياتو الممتبسة،ستة عقكد مف ٌ
يصر دكمان عمى كضعنا في ٌ
فيك ٌ
الزمف يشير إلى ٌأنو كليد مرحمة حافمة في سياقات الثكرات
فاعتداؿ أدكنيس التٌصاعدم في ٌ
المتمرد عمى
الحضارية ،التٌي تجاكزت المألكؼ ،كسعت دكمان ألف تتكاجد بأسمكبيا المختمؼ
ٌ
معطيات ،كسياقات العصر الماضي كالمعاصر؛لتش ٌكؿ ظاىرة جديدة كمختمفة ال تتقارب مع
ما حكليا إال لتخرج عنو كتفارقو.
النقدم ألدكنيس؛ ليصبح ككأنو
لقد كانت الستة عقكد حافمة بالعطاء اإلنتاجي الفكرم ك ٌ
النقدم ،مف
يؤسسيا كين ٌ
ظر ليا مف خبلؿ مؤلٌفات زخرت بالعطاء ٌ
مدرسة ٌ
نقدية جديدةٌ ،
المتحكؿ1974ـ،كفاتحة
ٌ
مثؿ:مقدمة لم ٌشعرالعربي1970ـ،كأرض ال ٌشعر1972ـ،كالثٌابت ك ٌ
لنيايات

القرف

1980ـ،كسياسة

الشعر1985ـ،كال ٌشعرٌية

العر ٌبية1985ـ،ككبلـ

النص القرآني كآفاؽ الكتابة 1993ـ،كالنظاـ
البدايات1990ـ،ك
يالية 1992ـ،ك ٌ
الصكفية كالسر ٌ
ٌ
إف ىذه
كالكبلـ 1992ـ،كىا أنت ٌأييا الكقت 1992ـ،كمكسيقى الحكت األزرؽ 2002ـٌ .
الحصيمة اإلنتاجية المتبلحقة تد ٌؿ عمى كجكد ىاجس ما ،كاف أدكنيس يدافع عنو ككأنو
نقدية كمعر ٌفية كفكرٌية جديدة.كيعتبر البعض أدكنيس مف أكثر الشعراء إثارة
يؤسس لمدرسة ٌ
ٌ
الدمشقي" استطاع أدكنيس بمكرة منيج جديد في الشعر يقكـ عمى
لمجدؿ فمنذ "أغاني مييار
ٌ
()1

الرحبي ،سيؼ :الصيد في الظبلـ ،ص.55 :
ٌ
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تكظيؼ المغة عمى نحك فيو قدر كبير مف اإلبداع كالتجريب ،تسمك عمى االستخدامات
التقميدية دكف أف يخرج أبدا عف المغة العربية الفصحى كمقاييسيا النحكية ،كقد استطاع أف
ينقؿ الشعر لمعالمية،فكثير مف النقاد يرشحو لنيؿ جائزة نكبؿ لآلداب،كما أنو يعتبر مف أعظـ
ركاد الحداثة في المنطقة العربية ،فكتاباتو الشعرية المتسمة باإلنسانية كالشعكبية،تجعؿ مف
شعره فك ار حيا ذا أبعاد فمسفية كاشكالية،مف خبلؿ ما يطرحو مف تساؤالت عمى صعيد الذات
اإلنسانية كحكؿ ماىية كؿ شيء في الكجكد،لذا كاف شعره أدبا عميقا مف العيار الثقيؿ(.)1
المتمرد؛ ليذا أعجبو ك ٌؿ ما كاف في
الرحبي-عف الجديد،كعف
ٌ
كاف يبحث-كما يراه ٌ
يكرر الخطكات التٌي مشاىا
القديـ خارجان عف إطار المعقكؿ المتكارث ،يقكؿ":لذلؾ ال ٌ
اتو.ىك،إنو يعيد البدء مف تجربتو تشكيؿ صكرة
ىؤالء،كاٌنما يفتح طريقو ىك كيخطك خطك
ٌ
()2
الرافضيف لمبدأ التٌقميد ،ال ٌذيف حاكلكا دكمان رسـ خطكاتيـ
العالـ" ،فيك يبحث عف كؿ أكالئؾ ٌ

في البعيد ،كترؾ بصمتيـ تثير جدؿ العالـ ،كالمٌغة ،كالحضارة.
بؿ كفتح المجاؿ لمعديد مف ركاد الشعر ،الذيف حاكلكا أف يجعمكا مف الشعر لساف
أفكارىـ ،فكبميـ التقميد عف الخكض في ذلؾ ،كلـ يكف لدييـ أم مبدأ في التفكير بالتجديد
كرفض التقميد كالتخمي عنو .فأعطى ليـ أدكنيس رأس الحبؿ لمخكض في الحداثة الشعرية،
كالتحرر مف قيكد التقميد.

()1أدكنيس :كيكيديا المكسكعة الحرة.
()2

المتحكؿ (تأصيؿ األصكؿ) ،بيركت :دار العكدة1977 ،ـ ،ص.109 :
أدكنيس :الثٌابت ك ٌ
158

الزمنية الممتدة التي عاشيا أدكنيس كانت ىي الدافع األكبر
يرل الرحبي أف الحقبة
ٌ
التمرد ،كىذا البحث،يقكؿ" :خبلؿ ذلؾ كمٌو لـ يكف أدكنيس إال ال ٌشاىد الحقيقي عمى
كراء ىذا ٌ
كحريتو
ىذه الحقبة المضطربة مف تاريخ العرب كالعالـ.لـ يكف فييا إال الفرد الباحث عف دفئو ٌ
خارج استقطابات القطيع كدكائره المغمقة.كانت ركحو المتكثٌبة مف مدينة إلى أخرل تؤلؼ
كتاب المدف كالحضارات،كتق أر في خطكتيا المرتبكة مصائر البشر عمى ىذه األرض ،مثؿ
تكثبيا في كشكؼ المعرفة كحقكؿ اإلبداع المختمفة"(.)1
النقدية
أكجو؛حيث "عرفت الحركة الفكرية ك ٌ
فأدكنيس كاف قد عاشر ٌ
النقد األدبي في ٌ
العامة لؤلدب"(.)2كىي حركة أثٌرت في
قدية كالخصائص
مس أغمب المقاييس ٌ
الن ٌ
تطك انر كبي انر ٌ
ٌ
ٌ
حد
مسيرة الشعر كطبيعتو كفمسفتو ،ليصبح ال يعرؼ االستقرار كال يمكف أف يستريح عند ٌ
معيف ،كاف الشاعر ىك الرائي أك الرائد ،الذم يضيء كيكمئ كيكشؼ كيترؾ الميداف بعد ذلؾ
ٌ
لجيكش العمـ ،كالفمسفة ،كاألخبلؽ،كالدكؿ،كالسياسة ،كالزخرفة .الشعر إذف فاعمية جدلية
بامتياز"(،)3فطبيعة الشعر تتطمب إعبلء كممة الشعكر،ألنو أىـ مف العقؿ كأدؽ مف القمب
كأكبر مف الكعي( .)4ال يتكئ عمى أم شكميات ،أك يقر عمى حد معيف ،فيك يتجدد حسب
الظركؼ كحسب ما تقتضيو الحداثة الشعرية ،كال يرسك عمى منيج شاعر معيف ،كانما ىك

()1
الصيد في الظبلـ ،ص.56 :
الرحبي ،سيؼٌ :
ٌ
()2
عمار :النقد األدبي المعاصر في الجزائر (قضاياه كاتجاىاتو) ،قسنطينة :مطبكعات جامعة منتكرم،
زعمكشٌ ،

2000ـ ،ص.5 :

()3
()4

سعيد ،خالدة :حركية اإلبداع ،دار العكدة ،بيركت1979 ،ـ ،ص90 :ػ .91

النشر ،القاىرة ،ص.14 :
حفني ،حسف :التراث كالتجديد ،المركز العربي لمبحث ك ٌ
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كليد كؿ شاعر أراد أف يرسـ خطكاتو دكف االلتفات إلى خطكات مف قبمو ،فكؿ شاعر تجرفو
مشاعره لتحرير ما في جعبتو ،فتيبنى خصائص شعره عمى ما يرتكز عميو مضمكنو ،ال عمى
الخصائص التي يبني عمييا الشعر القديـ ،فاتٌبع أدكنيس في شعره منيجا جديدا متحر ار مف
التقميد ،اتٌبع فيو إثارة الجدؿ كاإلشكاليات ،كاتبع خصائص أخرل أعطت لمشعر حداثة ميزتو
عف كؿ ما ىك قديـ.
الخاصة كثقافتو ،لتككف ىي
الرحبي في مقالو يتبع منيجان يتكئ فيو عمى رؤيتو
ٌ
كٌ
المرجع األكؿ كاألخير في أشبو ما يككف باالستحضار لما يتركز في حفيظتو الذىنية حكؿ
أدكنيس ،فيصفو بأنو "كاف شاعر الرؤيا ،كشاعر المعيش"(.)1فكأف أدكنيس عنده األنمكذج
المتغير ضمف سياؽ النقد الجديد ،كالشعر الجديد فيك الثابت كىك المتغير ،إنو التجسيد
األميف لمتطمبات الحضارة ،التي تؤمف بالعطاء ذلؾ البلمحدكد األفؽ فخرج عف نظاـ الشعر
كالفكر كالنقد .كما الخركج عف البحر إلى التفعيمة كليد مقكلة القامكس الشعرم ،كالثكرة عمى
القافية المكحدة ،كالبحث عف مقاييس جديدة لمشعر الحديث إال ترجمة لمفيكـ جديد لمشعر
معيف لمتراث كالحداثة أكال،كفيـ معيف لمعبلقة بينيما ثانيا"(.)2
مف خبلؿ فيـ ٌ
التفرد الذم اكتسبو أدكنيس في شاعريتو،
الرحبي مقالو شارحان أسباب ىذا ٌ
كيتابع ٌ
كنقده ،يقكؿ":قمٌما نجد منذ عيكد شاع انر استطاع أف يدمج كؿ تمؾ الكشائج كالعناصر،ذلؾ
المرٌكب الصعب بيف الفردم كالجماعي،بيف الظاىر كالباطف،المرئي كما كراء،التاريخي
()1
()2

الرحبي ،سيؼ :الصيد في الظبلـ ،ص.57:
عبلؽ ،فاتح :مفيكـ الشعر عند الشعراء الركاد ،دمشؽ :منشكرات اتحاد الكتاب العرب2005 ،ـ ،ص.19 :
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كالمعيش،في كحدة القصيدة كفضائيا المفتكح عمى البلٌاكتماؿ باستمرار ،لـ تزده االنييارات
العربية كالتقيقر الحضارم المريع لبني جمدتو،إال مضيان كتييان أكثر في صحراء المعرفة
كالشعر ،كغرز مبضع التحميؿ في ىذا الجسد المثخف بغيبكبتو،التي ىي ليست غيبكبة النشكة
"()1
فالرحبي أشاد كاحتفؿ بتمؾ الشخصية ،التي
يقينا كانما العذاب كالنفي خارج التاريخ ٌ ،

امتمكيا أدكنيس،فكانت ترسـ خطاىا بثبات؛ تتصؿ بالماضي بكصفو حمقة كصؿ لمحاضر،
كبالتراث اإلنساني العالمي.
فأدكنيس الذم كاف يترخص في تبني اآلراء أك ادعائيا حتى أننا أحيانا نمحظ أنو
النقاد،فكانت القصيدة
يجمع بيف المتباعدات أك المتناقضات،ككما يجمع بيف مقكالت عدد مف ٌ
حد رؤيتو جزءان مف العطاء االندفاعي لمعالـ ،يقكؿ":يقيـ الشاعر الجديد القصيدة -
في ٌ
الدفعة الكيانية  -الرؤيا الككنية،كىذه قصيدة تنمك في اتجاه األعماؽ في سرعة اإلنساف
كخياالتو ،كتنمك أفقيان في تحكالت العالـ،كىي ال تصدر مصادفة عف مزاج أك كحي بؿ
تصدر بدفعة كاحدة كرؤية كاحدة،كحدس كاحد ،كىكذا بدؿ القصيدة المغمقة المنطكية عمى
تفسر إال بطريقة كاحدة كمنظار كاحد،كاتجاه كاحد.كمف ىنا يعارض الشاعر
نفسيا التي ال ٌ
الجديد الثابت بالتحكؿ،كالمحدكد بالبلمحدكد،كالشكؿ المغمؽ الكاحد المنتمي،بالشكؿ المنفتح
الكثير البلمتناىي"(.)2

()1

الرحبي ،سيؼ :الصيد في الظبلـ ،ص .56 :أدكنيس :زمف الشعر ،ط ،2بيركت :دار العكدة1998 ،ـ،

()2

أدكنيس :مقدمة لمشعر العربي ،بيركت :دار العكدة1979 ،ـ ،ص.107-106 :

ص.179:
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فقد أدخؿ تعديبل جزئيا عمى البنية الشعرية العربية ،لكنو كاف تعديبل جكىريا كحاسما،
كقد استمد جكىريتو مف رىاناتو المفتكحة التي سمحت بتعميقو كتجاكزه ،إذ كانت طريقة
الشعر الحر ثمرة نكعية لمتجارب التحديثية أك العصرية.
كاف مثؿ ىذا الرأم كغيره مف اآلراء ،التي ترددت في كتابات أدكنيس كانت تتناسب
الرحبي النقدية ،التي نادت دكما بالخركج الكاعي عمى معطيات الحضارة كالتٌراث؛
مع رؤل ٌ
بحيث تظؿ ظبلؿ اليكية كالمكركث ،كالتاريخ ،كالمكاف ،كالزماف تبلحؽ ذىف اإلبداع ،كال
تنفؾ عنو أك تحاكؿ أف تتخمص منو ككأنو خطيئة ،بؿ إنيا تمتزج معو كتعيش فيو،كتمنحو
حضك انر ما في ضميرىا؛ ليصبح النص كاإلبداع جزءان ممتدان مف الماضي نحك المستقبؿ.
فالعبلقة التي تحيطيما ىي عبلقة تبادلية ألسرار الخمكد ،كاإلنتاج ال مجاؿ لمخركج عنيا ،أك
االنعتاؽ منيا.
ككاف أدكنيس ىك الصكرة المشرقة التي كاف الرحبي دكمان يرددىا في سياقات ما
يكتب ،فيك األنمكذج األمثؿ لمكعي اإلنساني الحضارم،يقكؿ":في أكج صعكد الحركات
القكمية كاليسار العربي،لـ يقؼ بجانبيا ،إال ناقدان كندان،مكتشفان ما تدكر بو أعماؽ األرض
العربية كتجمييا السياسي المتفائؿ ،ماىك عكس ذلؾ مف سياقات تعبيرية شاممة،ليست
الحركب األىمية إال ثمرة طبيعية في مسارىا ىذا ...راىنا حيف تغيرت أحكاؿ السياسة
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كاالجتماع ،كصعدت الحركات اإلسبلمكية المغالية،لـ يكف أدكنيس إال كاحدان مف أىدافيا
العدائية"(.)1
انتقائيان في
الرحبي بقراءاتو المتعمقة لكتابات أدكنيس؛إذ أدرؾ ٌأنو كاف كاتبان
ٌ
يتميز ٌ
قدية(،)2كىذه االنتقائية قادتو إلى المغالطة أحيانا ،كىك يحاكؿ أف يقنع القارئ،
مفيكماتو ٌ
الن ٌ
نة،كلكنو لـ يمبث أف يبدك مشكميان يتكصؿ بتعميمات
معي
ٌ
بأنو ينطمؽ مف إيديكلكجيا اجتماعية ٌ
الغائية ،إذ يبدك الخمط
كثيرة،كيجمع في جعبتو بيف الماركسية كالتٌصكؼ كرفض الكظيفة ك ٌ
العجيب الذم يكاد يستحيؿ فيمو عمى اإلطبلؽ،في تعريفو لمحداثة في كتابو "الشعرية
العربية"( .)3أك في تعريفو لكظيفة الشعر في زمف الشعر( ،)4أك في تعريفو لكظيفة المغة في
()5

سياسة الشعر

كنقديان في محاكلة
متدرجان مع أدكنيس فكرٌيان،
ٌ
يحاكؿ الرحبي أف يسير في مقالو ىذا ٌ
خصية التي لطالما أثارت حكليا
لمكصكؿ إلى حقيقة
شخصيتو ٌ
النقدية ،كالفكرية .تمؾ ال ٌش ٌ
ٌ
الجداؿ كالنقاش ،يقكؿ":أدكنيس األستاذ كالشاعر األكثر خطكرة في أشغالو "الناس" (ما اجتمع
اثناف مف المثقفيف إال كأدكنيس ثالثيما) ،ىذه العبارة التي كانت تتردد في المنتديات
كالتجمعات األدبية تدؿ عمى اإلشكالية الخبلفية كالفركؽ التي قذؼ بيا أدكنيس في كجو

()1

الرحبي ،سيؼ :الصيد في الظبلـ ،ص56 :ػ.57-

()3

أدكنيس :الشعرية العربية ،بيركت :دار اآلداب1985،ـ ،ص.108-107 :

()5

أدكنيس :سياسة الشعر (دراسات في الشعرية العربية المعاصرة) ،بيركت :دار اآلداب1996 ،ـ ،ص.179 :

()2

العيد ،يمنى :في معرفة النص ،ص.26 :

()4

أدكنيس :زمف الشعر ،ط ،2بيركت :دار العكدة1998 ،ـ ،ص.179:

163

الجمع المطمئف.فيك بجانب انجازه الفكرم كالشعرم،مف مؤسسي أىـ المنابر التي لعبت دك انر
مفصميان في تاريخ الثقافة العربية الحديثة ،بجانب الراحؿ الكبير يكسؼ الخاؿ ،كجب ار إبراىيـ
الرعيؿ التأسيسي في
جبرا ،كأنسي الحاج ،كشكقي أبي شقرا ،كتكفيؽ صايغ ،كآخريف مف ذلؾ ٌ
اتجاىو ىذا،الذم غطتيـ الظبلؿ كتقمبات المعيش ،كممف ليـ حضكرىـ المميز دائما في
الفردية الخبلقة لديو ال تتحقٌؽ
مختمؼ الفعاليات األكاديمية كاألدبية عربيان كعالميان.ككأنما
ٌ
بالعزلة كحدىا كانما في ضكء الجماعة كصعكدىا كانكسارىا(.)1
فيذا ىك مبتغى أدكنيس في أف يككف محكر جدؿ كاشكاؿ بيف أكساط الناس ،بؿ
كأكساط األدباء كالنقاد ،عمى الرغـ مف أنو كاف ناقدا كأديبا ،إال أف الكصكؿ إلى ما كصؿ
إليو في مراكز الثقافة العربية الحديثة ،يصعب الكصكؿ إليو ألنو انفرد بكؿ ما أبدع فيو مف
كميز بيا الحداثة في األدب العربي.
مجاالت أدبية كفكرية ،تميز بيا ٌ
النقدم ،كال يحاكؿ أف يندرج تحت راية المذاىب،
فأدكنيس ي
ناقد ال يقيـ حدكدان إلبداعو ٌ
المؤرخ
البراقة في عصره،فأحيانان نجده يرتدم ثكب
ٌ
أك اإليديكلكجيات ،أك حتى الشعارات ٌ
السمطة تسمي جميع الذيف ال يفكركف كفقان لثقافة الخبلفة
كيعمٌؽ عمى ذلؾ ،فيقكؿ":كانت ٌ
يكضح كيؼ أف
بػ(أىؿ األحداث) نافية عنيـ بذلؾ انتماءىـ اإلسبلمي،كفي ىذا ما
ٌ
عبارتي(األحداث) ك(المحدث) المتيف كصؼ بيما ال ٌشعر ،ال ٌذم خرج عمى األصكؿ القديمة
السائدة ،كمثؿ
أف الحديث ال ٌشعرم بدأ
الديني ،كفيو ما
تجيئاف مف المعجـ ٌ
ٌ
يكضح ٌ
لممؤسسة ٌ
ٌ

()1

الصيد في الظبلـ ،ص.57 :
الرحبي ،سيؼٌ :
ٌ
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مكذجي"(،)1ثـ ينتيي إلى
الن
السٌياسي أك الفكرم خركجا عمى ثقافة الخبلفة،كنفيان لمقديـ ٌ
الخركج ٌ
ٌ
أف الشعرم في الحياة العربية امتزج دائمان
حكـ يراه ثانية،فيقكؿ":كمف ىنا تفيـ كيؼ ٌ
بالسياسي الديني ،كال يزاؿ يمتزج حتى اآلف"(.)2
منيجيان في صكغ آرائو يعمك فييا ،كيضاىي شخصيتو الفكرية قبؿ أف
الرحبي كاف
ٌ
كٌ
يطرح نقدان الحقان لو؛ إذ إنو كاف قاد انر عمى صكغ أفكار أدكنيس ،كشرحيا بعبارات أقؿ
تزاحمان لكنيا كانت مشحكنة بكـ ىائؿ مف اإلشارات ،كاإلحاالت المضمنة،يقكؿ":أستطيع
الزعـ مثؿ غيرم أف أدكنيس كرث كتأثر كأفاد مثمما أثر في السياقات جميعيا في السياؽ
ٌ
األدكنيسي"(.)3
النثر شعريان،
ليذا كاف أدكنيس يكتب بكعي كبير لتجربتو ،كيرفض النظر إلى قصيدة ٌ
أك يرفض أف يرل الشعرية خارج الكزف،كيعني بذلؾ أنو متأصؿ في قديـ ما ،كأنو بسبب ذلؾ
عاجز عف النظر إلى الجديد إال بذائقة تقميدية ،كىك إذف ال يفيـ الخبرة الشعرية ،بؿ إنو في
أحياف كثيرة يطمسيا كيشكىيا(.)4
الرحبي في مقالة نجدنا ننتيي إلى مجمكعة محتشدة باإلحاالت
ككمما ٌ
تقدمنا مع ٌ
المضمنة ،لسياقات ما كتبو أدكنيس دكف اإلشارة إلييا تصريحان ،ككأف الرحبي يكتب لقارئ
مثقؼ ،أك ىك يحاكؿ استفزاز جيؿ القارئ لما يقرأ؛ ليعكد إلى ما كتبو أدكنيس في حصيمتو
()1
()2

أدكنيس :ال ٌشعرٌية العربية ،ص.80 :
أدكنيس :الشعرية العربية ،ص.80 :

()3
الرحبي ،سيؼ :الصيد في الظبلـ ،ص.57 :
ٌ
()4ينظر :الغانمي ،سعيد :الشعرية كالخطاب الشعرم في النقد العربي الحديث ،ص.127 :
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المعرفية مستقصيان عنيا باحثان،يقكؿ أدكنيس":إف الكتابة إعادة قراءة لآلخر كالعالـ.لقد تشرد
بيف مناىج كمرجعيات،حتى ظؿ داخميا كخارجيا في الكقت نفسو،حاف انر عبر قنكاتو
الياضمة،طبيعتو اإلبداعية كالفكرية،نيره الخاص ،ذلؾ النير الذم ما فتئ يتجدد بطفكلة،
كعمؽ نادريف"(.)1
كاذا ما عدنا لمبحث في أسباب إحالة الرحبي لمقاالت أدكنيس ،فإننا سنجدىا في
مضمكف كتابات ىذا األخير كلغتو الغامضة كالمعقدة ،إذ أف الرحبي يذىب إلى ما يكحي بو
خاطره مف معنى يمكح بذىنو ،قد يختمؼ عف المعنى كالمضمكف األصمي لمقاالت أدكنيس
بحد ذاتو ،كال يقتصر ىذا عمى الرحبي فقط بؿ إف كؿ ناقد يجكؿ بتفسيره ما تكصؿ إليو
حسب فيمو لمحتكل كتابات أدكنيس ،كتعتبر ىذه خاصية مف خصائص الحداثة في الشعر
العربي مف جانب ،كفي األدب العربي ككؿ مف جانب آخر.
قرف دكمان الحداثة ال ٌشعرٌية بالمغة فعدىا"تساؤالن يتكشؼ المغة الشعرية
فأدكنيس ى
كيستقصييا،كىي افتتاح آفاؽ تجريبية جديدة في الممارسة الكتابية ،كابتكار طرائؽ لمتعبير
تككف في مستكل ىذا التساؤؿ،كشرط ىذا كمو الصدكر عف نظرة شخصية فريدة لئلنساف
كالككف"(.)2
الرحبي بأدكنيس مف فكره المتجدد الخبلٌؽ الكاعد ،الذم كاف يتنبأ بأفؽ
ينبع احتفاء ٌ
جديد لمفكر كاإلبداع ،ككاف ينادم بالتحرر مف كؿ قيد خارجي ،أك سطكة تمكم عنؽ اإلبداع،
()1
()2

أدكنيس :فاتحة لنيايات القرف ،بيركت :دار العكدة1980 ،ـ ،ص.321 :
الصيد في الظبلـ ،ص.58:
الرحبي ،سيؼٌ :
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كتيجحؼ بحقو فكاف الشعر الجديد عنده "فف يجعؿ المغة تقكؿ ما لـ تعتد أف تقكلو" .فيصبح
الشعر في ىذه الحالة ثكرة عمى المغة،كفي ىذا يبدك الشعر الجديد نكعا مف السحر،ألنو
يجعؿ ما يفمت مف اإلدراؾ المباشر مدركا"( .)1كليذا كجد أف الفرؽ بيف الشعر كالنثر ليس
في الكزف ؛ بؿ في طريقة استعماؿ المغة"(.)2
ألف أكؿ تجديد في الشعر ىك تجديد المغة ،كالتفمت مف قيكد الشكؿ المكسيقي
لمقصيدة ،مف قافية كركم كمقاطع مكسيقية ،كدعت الشعر الجديد باسـ الشعر النثرم ،لما
يحممو مف خصائص النثر ،كاستعماؿ لغة جديدة في مغايرتيا لمغة السابقة ،كذلؾ بالخركج
بيا إلى الجرأة التي أدت بالشعر إلى الثكرة عمييا.
قادر عمى تغيير مفيكـ النظرة لمشعر،كعمى الشاعر أف يطمب
مف ىنا كاف أدكنيس نا
العمـ مف أم مكاف ،كأف يرل اآلخر شريكان لو في المعرفة،كأف يرل نفسو مشاركان لو في
عممو؛ أم أف يحقؽ تجربتو الخاصة،كيكسع حدكدىا كعندما يشاركو اآلخر في المعرفة،فبلبد
لمشاعر أف ينتج شيئان مختمفان،بؿ ممي از مف خبلؿ تجربتو كشخصيتو كرؤيتو الخاصة لمحياة
كالعمـ.كفي ضكء ىذه المعرفة الجديدة،كفي ضكء التجربة الشعرية تأخذ أمجادان تغير معيا
مفيكـ الشعر ذاتو(.)3

()1
()2

أدكنيس :زمف الشعر،ص.9:

أدكنيس :سياسة الشعر،ص .24:

()3ينظر :أدكنيس :سياسة الشعر ،ص.24 :
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الرحبي مقالو بإقرار فضؿ أدكنيس ،كاعبلء رؤاه ،كأفكاره النقدية؛ ألنيا فتحت
كينيي ٌ
األفؽ أماـ التجريب الحر بعيدان عف ثقافة الخكؼ،يقكؿ":أدكنيس ميما ذىب الرأم كاالختبلؼ
عف منحاه الفكرم كالشعرم،ال يمكف إال أف يككف جزءان مف النسيج كالذاكرة العربييف،إال أف
يككف حكا انر ك استف از انز لمعقؿ كالمخيمة،االختبلؼ ىنا كاحد مف عناصر مشركعة كلبنة في
شيرتو كصداه  ...أدكنيس خارطة المتناقضات ،كالمعنى في سرابو ،كىركبو الدائـ في قمب
المتاىة"(.)1
كانت المبادئ األدكنيسية تمثؿ مرحمة انتقاؿ نحك تفعيؿ الرؤيا إبداعيا لمعمؿ الفني،
بعيدان عف قيكد القديـ أك الحديث" ،كاف ىذا التحكؿ يعني عمى صعيد الممارسة الشعرية
االنتقاؿ مف لغة التعبير إلى لغة الخمؽ،كمف لغة التقرير أك اإليضاح إلى لغة اإلشارة،كمف
التجزيئية إلى الكمية،كمف النمكذجية إلى الجديد،كمف االنفعاؿ بالعالـ إلى الكشؼ عنو،كمف
المنطؽ إلى البلكعي ،كمف الشكمية القبمية،إلى أشكاؿ خاصة يفرزىا تنامي
الرؤيا"(،)2فأدكنيس كاف صاحب فكر يدعك إلى فتح آفاؽ المغة؛ لتصبح قادرة عمى استيعاب
جميع التجارب الشعرية في العالـ،ككضعيا في خريطة اإلبداع الككني بخصكصيتيا ،التي
ستككف تحتمؿ االنفتاح البلنيائي بتفاعميا كحكارىا.
نستطيع أف نذىب إلى أبعد مف ىذا مع أدكنيس بكصفو مبدعان صاحب رؤيا خبلقة،
كمف ىنا "فإف كؿ رؤيا ىي تغيير لنظاـ األشياء،كقفز خارج منطقيا يفرز لغتو الخاصة ،لغة
()1

الرحبي ،سيؼ :الصيد في الظبلـ ،ص.58 :

()2باركت ،جماؿ :الشعر يكتب اسمو ،دار الحكار ،البلذقية1991 ،ـ ،ص.53:
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التغيير كالتحكؿ ،ألف الرؤيا ىي تحكيؿ لعبلقات األشياء ،كمف ىنا كانت الرؤيا خركجان مف
األشكاؿ المألكفة ،إلى أشكاؿ محددة بقابمية جاىزة ،إف الرؤيا ىي تمرد عمى سمطاف
النمكذجية الفنية المكركثة ،كدخكؿ في أشكاؿ غير معركفة مثمما ىي مكقؼ عف
العالـ،كشكؿ مف أشكاؿ الكعي الفني لو"( ،)1فكانت القصيدة عند أدكنيس ىادفة لمنمط،
كالنمكذج ،كرافضة الحتذاء السبؿ إنيا ال تتحدث عف العالـ ،بؿ تتحدث العالـ إنيا "تكتشؼ
كميتو الحقيقية،في كحدتو الككنية"(.)2
الرحبي مقالتو بأسمكب أشبو ما يككف بالمغة الصحافية ،التي تحاكؿ دكمان أف
كينيي ٌ
تبدم احتراميا كانحنائيا أماـ عظمة اإلبداع الذم تحاكره،يقكؿ" :تحية ألدكنيس األستاذ
كالصديؽ ،كتحية لمعيد العالـ العربي عمى ىذا التقميد الحضارم في االحتفاء كالتكريـ
لئلبداع برمكزه المضيئة ،كىذا كاحد مف أدكار كجكده األساسية في قمب أكركبا،إذ ترفع
التصدعات القطرية كالمصمحية ،التي بدأت تطفح عمى السطح ميددة كجكده الكامؿ،كاستميـ
جكىر المشركع الثقافي كالحضارم ،الذم انبنى مف أجمو"(.)3
الرحبي في مقالو النقدم الذم لـ يتجاكز عدة صفحات أف يفسر الفكر
استطاع ٌ
النقدم األدكنيسي،المتسع المشارب كالمسالؾ،كلعؿ ىذا راجع إلى ثقافتو الكاسعة ،كابداعو

()1باركت ،جماؿ :الشعر يكتب اسمو ،ص.54 :
()2المرجع السابؽ ،ص.57 :
()3

الرحبي ،سيؼ :الصيد في الظبلـ ،ص58 :
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النقدم المميـ،الذم يستطيع أف يختزؿ في سطكر حياة مبدع ،كاف لو في ساحة النقد سجاؿ
بتشعباتو أك إمساؾ قضاياه المتشعبة كالمتعددة.
كاسع ،تصعب اإلحاطة ٌ
لخص لنا الفكر األدكنيسي كاختزلو بمقالة ،كاف منيجو فييا منيجان
لكف الرحبي ٌ
تعد ،كال تحصى،
كصفيان عميقان ،تظؿ ظبللو مفتكحة في ضميره الصامت عمى قضايا ال ٌ
كىذا راجع إلى فكره النقدم القائـ عمى الجدؿ المكجز؛ألنو جدؿ كاثؽ مف خطاه؛ فيك اإلنساف
المثقؼ المطمع عمى العالـ بحيثيات ما يكتب.
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ممخص المبحث األول:
يناقش الرحبي في ىذا المبحث الحضكر الحافؿ ألدكنيس عمى الساحة النقدية
التميز كالتفرد بيف أبناء زمنو .إذ يبدأ الرحبي مقالو بكصؼ شامؿ
كالفكرية باعتباره عبلمة ٌ
ألدكنيس الذم زاكج بيف الثقافات باعتباره أكثر الشعراء إثارة لمشكميات.
كاكتفى الرحبي بصياغة اآلراء النقدية عمى شكؿ سرد متتابع مفخخ بالدالالت ،لذا
فيك ييممح لخصائص أدكنيس التي جعمتو متفردان عف باقي الشعراء كالنقاد فيك يؤمف بتمؾ
النظرة الثاقبة الضيقة التي أساسيا أف الدكر الذم يمعبو ال يتعدل إعبلء ثقافة الرفض؛
فاألطر السالفة التي كانت تتحكـ في األدب ىي مجرد أحكاـ أكاديمية تقميدية.
يعرض الرحبي مسيرة الفكر األدكنيسي في تشكمو كمراحؿ عطائو ،كالتدرج الزاخر
بالدالالت فاعتداؿ أدكنيس يعتبر كليد مرحمة سياقات الثكرات الحضارية التي تجاكزت
المألكؼ ،كابداء إعجابو بكؿ ما ىك قديـ كخارهج عف إطار المعقكؿ المتكارث ،فيك يبحث عف
كؿ أكلئؾ ال ارفضيف لمبدأ التقميد ،ككاف الدافع الرئيس كراء ىذا التمرد الحقبة الزمنية التي
عاشيا أدكنيس.
كنرل إشادة الرحبي بتمؾ الشخصية التي يمتمكيا أدكنيس ككنيا ترسـ طريقان يتصؿ
بالماضي عمى اعتباره حمقة كصؿ لمحاضر،كىذه اآلراء كانت مطابقة لرؤل الرحبي النقدية
التي نادت بالخركج عف معطيات الحضارة كالتراث ليصبح النص كاإلبداع جزءان ممتدان مف
الماضي إلى الحاضر.
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كأدكنيس كاف ناقدان ال يقيـ حدكدان إلبداعو النقدم كال يندرج تحت فكر أك أيديكلكجية
معينة ليذا كاف يكتب بكعي لتجربتو كيرفض النظر في قصيدة النثر باعتبارىا خارجة عف
إطار الكزف الشعرم كىذا مختمؼ لما ىك قديـ.
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الرحبي:
المبحث الثاني:جب ار إبراهيم جب ار في ميزان ّ
إبرىيـ جب ار ىك امتداد لممثقؼ العربي الحديث في شكمو الكبلسيكي ،ذلؾ أنو
"جب ار ا
()1
دراج اختصر فييا
كطٌد ما جاء بو سابقكه كأضاؼ إليو جديدا"  .ىذه المقكلة لفيصؿ ٌ

شخصية جبرا ،تمؾ الشخصية العظيمة المتفردة الثرية كالمنفتحة عمى شتى العصكر ،كالتي
انطمقت مف التراث كأصكؿ الماضي ك تشربت مف الحداثة كعاصرت الجيؿ الجديد كأبدعت
في شتى المجاالت ال يمكف لنا أف نمر عمييا مركر الكراـ بؿ عمينا الكقكؼ طكيبل أماميا
كأماـ ما قدمتو لمساحة األدبية العربية،مف خبلؿ رؤية الرحبي لو في مقالة كتبيا عنو
كسنتعرؼ مف خبلليا عمى شخصية جب ار إبراىيـ جب ار كىي تقؼ فكؽ ميزاف الرحبي.
شخصية
كلع ٌؿ ما حدا بنا النتقاء ىذا المقاؿ مف كتاب "حكار األمكنة كالكجكه" ىك
ٌ
جب ار إبراىيـ جب ار اإلبداعية؛إذ إنو أبدع في مجاالت متشعبة،ككاف لو حضكره الفكرم الخاص
يعد عممان كلئلبداع
المتفرد .فإذا كاف أدكنيس عممان لئلبداع الشعرم كالنقدم ،فإف جب ار ٌ
النقدم.
القصصي كالركائي ك ٌ
نقدية في مجاؿ ال ٌشعر
كاف كاف أيضا عممان في مجاؿ نقد الشعر؛ إذ ٌ
قدـ أطركحات ٌ
فعالة في الدفاع عف األسمكبية الجديدة ،التي اخترعيا
الحديث" ،الذم مثؿ عمى الدكاـ أداة ٌ
السٌياب ،كنازؾ ،كالحيدرم .كاف لو تأثيره في صمكد حركة التجديد
الركاد مف أمثاؿٌ :
ٌ
تجمع مجمٌة "شعر"،التٌي دعت إلى تحرير المغة ال ٌشعرٌية
كالتحديث،كنيض بعبء مماثؿ في ٌ

()1جب ار ابراىيـ جبرا :المكسكعة العالمية لمشعر العربي.
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مف قيكد الماضي،كاالنطبلؽ بالقصيدة العر ٌبية نحك آفاؽ بعيدة تمتقي فييا مع ركح ال ٌشعر
العالمي المعاصر"(.)1
ساردا مسيرة جب ار الحياتية،يقكؿ":بيف
الرحبي مقالتو بكصؼ زمني مختزؿ
ن
كيفتتح ٌ
1920ك 1994يقؼ أرخبيؿ ىائؿ مف السنيف كالتقمبات ،كمف المجازر التي ال حصر
الدائـ إلى المجيكؿ ...بيف ىذيف الزمنيف تمتد
ليا،كمف إبداعات اإلنساف كاكتشافاتو ،كتكقو ٌ
حياة األستاذ جب ار إبراىيـ جبرا؛ ككاحد مف كبار مبدعينا عبر ىذا القرف الباحث عف كجيو
الحقيقي كسط االنقاض كالجثث كالنيراف"(.)2
ٌ
الرحبي في مقالو ىذا سياقان زمنيان عمى غير ما كجدناه في مقالو
يأخذ منيج ٌ
السابؽ،مما يعني أننا أماـ ناقد متحرر مف القكاعد المنيجية ،أكال يحفؿ كثي انر بسياقات
ٌ
معيف كبصمة خاصة يتمثميا
المذاىب النقدية المعركفة ،التي ٌ
البد أف تمزـ صاحبيا بأسمكب ٌ
في كؿ ما يكتب عنو،بؿ ىك متجدد الطرح ،ناسؾ في محراب الكتابة ،مختزؿ العبارةِّ ،
مشع
الكممات.
ييمو كثي انر إثبات ىكيتو
الرحبي ال ٌذم ٌ
ٌ
تحدث عف جب ار في مقالو لـ يكف يعنيو ،أك ٌ
اليكية ال تخفى عمى القارئ الحصيؼ ،فإننا إذ نتحدث
الساحة الفكرٌية ،بكصؼ ىذه
ٌ
عمى ٌ
عف جب ار إبراىيـ جبرا ،فإننا نتحدث حتمان عف أديب مكسكعي متعدد المكاىب،مختمؼ األبعاد
كالجكانب،جاب غمار قممو أجناسا كثيرة؛ فكتب عف القصة ،كالركاية ،كالشعر كالمقالة،
النشر2001 ،ـ ،ص.12 :
()1خميؿ ،إبراىيـ :جب ار إبراىيـ جب ار األديب الناقد ،بيركت:
المؤسسة العر ٌبية ٌ
لمدراسات ك ٌ
ٌ
()2
الرحبي ،سيؼ :حكار األمكنة كالكجكه ،ص.202 :
ٌ
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كالبحث األدبي ،كالنقد ،كترجـ عف المغة االنجميزية كتبان متعددة،كلـ يكف يحدد دراساتو فنكنان
بعينيا،فإنو تناكؿ الفنكف المسمكعة كالمرئية أيضا ،فكاف مكسكعة أدبية شاممة ،كزاخرة
باإلنجاز كالعطاء،فنجد اسمو يتردد كيجكب في أنحاء المعارؼ اإلبداعية عمى اختبلفيا.
لقد كاف جب ار إبراىيـ أديبا متعدد المكاىب مختمؼ األبعاد كالجكانب فقد كتب القصة
كالركاية كالشعر كالمقالة كالبحث األدبي كالنقد كالدراسات الفنية كمارس الترجمة كذلؾ،كقد
تشعبت الدراسات حكلو بعد كفاتو نياية عاـ  1994كتناكلت العديد مف جكانب إبداعاتو(.)1
فأضاؼ العديد مف التغيرات في مضمكف الشعر كالقصيدة العربية الكبلسيكية ،لتدخؿ
بخصائصيا إلى حداثة الشعر العربي ،بالرغـ مف أنو لـ يكتب الكثير في الشعر ،إال أنو مع
ظيكر حركة الشعر النثرم في العالـ العربي خاض تجربتو بنفس حماس الشعراء الشباف،
كما يمفت النظر أكثر ىك تعدد مكاىبو في آف كالتي جذبت كاستقطبت حتى النقاد.
كطكؼ في أركانيا باحثان ،كناقدان،
كاننا نقؼ أماـ إنساف راكغ فنكف األدب كاإلبداع ٌ
ككاتبان،كال أحد يستطيع أف ينكر أىمية أعمالو ،أك صمتيا في اإلبداع أك النقد؛ "فيك مكسيقي
الفنية،أم أف
رساـ في ركاياتو كقصائده،كقصصو،كىك شاعر في مقاالتو ٌ
في نثره كشعره ،ك ٌ
إنتاجو المتعدد ىذا يخفي في داخمو شخصية ذات نكازع متناغمة ،تفصح عف الكحدة فيو

()1إبراىيـ خميؿ :جب ار إبراىيـ جب ار كأبعاده المتفاكتة ،مجمة الشرؽ األكسط ،العدد  ،2001/4/24 ،8183ص
.25
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كالتماسؾ()1؛ ألنو تعدد ينـ عف مكىبة كاتساع فكرم كاف قاد انر عمى خكض غمار التٌطكاؼ
في جميع األجناس ،كترؾ بصمة خاصة متفردة ،كمبدعة في السياؽ اإلنساني الحضارم.
الرحبي مصرحان مختزالن كعادتو سيرتو منذ الكالدة حتى التككيف بسطكر
كيشير لنا ٌ
الدم ببيت لحـ حتى ىجرتو الدراسية كالمعر ٌفية األكلى باتجاه
معدكدة،يقكؿ":مف مكانو الك ٌ
الغرب األكركبي ،كعكدتو إلى العراؽ الذم اعتاده مكطف إقامة كابداع  ،1948إباف السقكط
التراجيدم لمكطنو األكؿ لتبدأ معو رحمة التأسيس ،كالبحث في أعماؽ الثقافة العربية
كتطمعات التجديد كالتحديث اآلخذة في االنجاز كالتبمكر كاألسئمة"(.)2
الرحبي سيرتو الذاتية بسطكر ستثير فضكؿ القارئ دكمان لممعرفة ،كتجبره عمى
يختزؿ ٌ
العكدة إلى البحث عف بقايا تمؾ الظبلؿ المضمرة في ىذه الكممات،كلع ٌؿ ىذا كاف منيج نا
حبي النقدية.فيك ماىر جدان في اختزاؿ التاريخ ،كالمكاقؼ ،كاألفكار،
كاضحان في كتابات ٌ
الر ٌ
كىدفو مف ىذا الدخكؿ مع القارئ في مغامرة الستفزاز فضكلو المعرفي.
كاذا ما بحثنا في سيرة جبرا؛ فإننا سنجده ىك نفسو يكتب عف طفكلتو في كتاب سيرتو
()3
الدارسيف( ،)4ككتبكا عنو كعف المؤثرات كالينابيع التي
البئر األكلى  ،كقد ٌأرخ لو العديد مف ٌ

ككنت شخصيتو األدبية كالثقافية كالحضارية ،فيك لو دكره البارز الذم ال ينكر،اسمو جب ار
ٌ

()1خميؿ ،إبراىيـ :جب ار إبراىيـ جب ار األديب الناقد ،ص.7:
()2الرحبي ،سيؼ  :حكار األمكنة كالكجكه ،ص.202 :

المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر1987،ـ ،ص .12
()3ينظر :جب ار إبراىيـ جبرا :البئر األكلى ،بيركت:
ٌ
()4ينظر :اليسكعي ،ركبرت كاميؿ :أعبلـ األدب العربي المعاصر (سير كسير ذاتية) ،بيركت :الشركة المتحدة
لمتكزيع1996 ،ـ ،ج ،1ص.421 :
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إبراىيـ جب ار ككممة جب ار آرامية كتعني القكة كالشدة ،عرؼ في بعض األكساط األدبية بكنية
"أبي سدير" التي استعمميا في كثير مف مقاالتو بالمغة العربية كاالنجميزية ،كلد عاـ 1919ـ
في بيت لحـ ،في عيد االنتداب البريطاني،كيعكد أصمو إلى السرياف األرثكذكس ،درس جب ار
في مدرسة طائفة السرياف في بيت لحـ خبلؿ المرحمة االبتدائية ثـ في مدرسة بيت لحـ
الكطنية ،ثـ المدرسة الرشيدية في القدس كالتي أتاحت لو التعرؼ عمى األساتذة الكبار أمثاؿ:
إبراىيـ طكقاف،إسحاؽ مكسى الحسيني ،عبد الكريـ الكرمي ،ثـ التحؽ بالكمية العربية في
القدس ،كتابع دراستو في بريطانيا كحصؿ منيا عمى الماجستير في النقد األدبي عاـ
1948ـ ،انتقؿ بعدىا لمعمؿ في جامعات العراؽ لتدريس األدب االنجميزم كىناؾ تعرؼ عف
قرب عمى أىـ الكجكه األدبية مثؿ بدر شاكر السياب كعبد الكىاب البياتي،كىك مؤلؼ كرساـ
كمترجـ كناقد تشكيمي كيعتبر مف أكثر األدباء إنتاجا كتنكعا إذ عالج الركاية كالشعر كالنقد
كالترجمة ،بدا جب ار حياتو األدبية بكتابة القصة القصيرة في فمسطيف ،كنشر بعض نتاجو في
مجبلت مثؿ الرسالة كاليبلؿ المصريتيف كاألمالي المبنانية كأىـ ما أنجزه في تمؾ الفترة ىي
الركاية التي كتبيا بالمغة االنجميزية 1946ـ ثـ أعاد كتابتيا بالعربية عاـ 1955ـ .كأعطى
ليا اسـ "صراخ في ليؿ طكيؿ" ،كترجـ جب ار العديد مف األعماؿ الغربية كنقميا إلى المغة
العربية ،كتعد ترجماتو ألعماؿ شكسبير مف أىـ الترجمات العربية ،فقد حافظ فييا عمى
جماليات النص األصمية مع الخضكع لنكاميس المغة العربية ،كنقؿ لمعربية أيضا ركاية
الكاتب األمريكي "كليـ فككنر" التي ناؿ عمييا جائزة نكبؿ لآلداب "الصخب كالعنؼ" ،كلو
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ترجمات أخرل اىتمت بالتاريخ الشرقي مثؿ الرمز كاألسطكرة كما قبؿ الفمسفة ،أما في الشعر
فيك لـ يكتب الكثير ،لكف مع ظيكر حركة الشعر النثرم خاض تجربتو بنفس حماس
الشباب(.)1
الرحبي" :كاف جب ار كما يعترؼ بذلؾ محبكه كالذيف ليسكا كذلؾ ،مف أىـ
يقكؿ ٌ
المساىميف في صياغة الثقافة العربية الحديثة كمبلمحيا القمقة كالمندفعة لفؾ أسرىا صكب
الحرٌية كاإلبداع"( .)2فيك مبدع فني في إنتاجو النقدم ،إذ تجاكزت كتبو
أفؽ ٌ
الرحابة ك ٌ
يتكسؿ ٌ
النقدية كالمترجمة الثبلثيف كتابان عدا المقاالت كالبحكث الكاردة في دكريات سيارة لـ يجر
جمعيا كنشرىا في كتاب إلى اآلف"(.)3
فقد أبدع في فكره النقدم ،ككاف رائدا لمثقافة العربية الحديثة ،ككنو مس كؿ مجاالتيا:
مف ركاية ،كقصة ،كشعر ،كمقاالت ،كحتى الترجمة التي الحت بإبداعاتو الفنية بعيدا ،فقد
حافظ بترجماتو عمى جماليات النص األصمية ،بمغة عربية مكنتو مف ترجمة العديد مف
المؤلفات الشرقية ،التي قاربت عمى االندثار كزكاؿ أسرارىا في مخمفات التاريخ لكال أف كانت
إحدل مكاىبو آنذاؾ.

()1ينظر :عباس ،إحساف :غربة الراعي ،عماف (األردف) :دار الشركؽ1996 ،ـ ،ص128 :ػ .143كينظر :جب ار
إبراىيـ جبرا :شارع األميرات ،بيركت :المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر1994 ،ـ ،ص.9 :

()2
الرحبي ،سيؼ :حكار األمكنة كالكجكه ،ص.202 :
ٌ
()3خميؿ ،إبراىيـ :جب ار إبراىيـ جب ار األديب الناقد ،ص.7 :
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كيحاكؿ العديد مف الدارسيف أف يكتبكا عنو ،كعف فكره النقدم اإلبداعي بمختمؼ
انجازاتو الحضارية كاإلنسانية( ،)1كقد كاف نقده خارجان عف التقيد بمنيج أك مدرسة نقدية
قكة في الساحة النقدية؛ ألف التحديد نكع مف القيكد كالشركط
بعينيا أك مذىب ،كىذا منحو ٌ
تقيـ حدكدان عمى عبقرية القارئ كالنص( ،)2كقد كاف ناقدان تقكيميان؛ أم يسعى إلى الحكـ في
األعماؿ األدبية بالضعؼ أك الجكدة ،كىك نقد تشجيعي ،ألف الناقد يمتفت فيو إلى األصكات
الجديدة ،كال يقتصر عمى تناكؿ أعماؿ المشيكريف ،الذيف ثبتت أقداميـ في حمبة اإلبداع
كميداف الخمؽ(.)3
كاف جب ار في تحرره مف الخضكع لممناىج كالمدارس ،كاف قاد انر في نقده عمى خمؽ
"عالـ يتكازل فيو الخطاب النقدم مع النص ،متحر انر مف أم منيج نقدم ذم حدكد كاضحة
المعالـ كمحددة؛ أم أنو في نقده يسعى إلى إعادة تشكيؿ عالمو الشعرم ،مف خبلؿ تجربة
اآلخر كرؤاه ،كىذا ال ينفي رأم السامرائي ظيكر تكجو أسطكرم في نقده ،يتمثؿ في استخداـ
جبر لمفردات جيمز فريزر ،ككارؿ يكنغ"( .)4كىنا نستطيع أف نقكؿ أنو ثمة تشابو مضمكني
ا
الرحبي النقدية تتقاطع مع جب ار إبراىيـ؛ فكبلىما نستطيع أف نصفو بأنو تغمب
في سياقات ٌ
عميو الذاتية ال المكضكعية ،مثمما تغمب عميو في إبداعو النزعة التمردية التجديدية الشاممة.
()1ينظر :لؤلؤة ،عبد الكاحد :جب ار ناقدا (إضاءة النص كالصكرة) ،مجمة أقبلـ ،بغداد ،ع ،11السنة 2002 ،تشريف
الثاني ،نكفمبر1985ـ ،ص 22 :ػ ،24كانظر :السامرائي ،ماجد :الشاعر العربي الحديث ناقدا ،بغداد :دار
الشؤكف الثقافية1989 ،ـ ،ص.118-113 :

()2لؤلؤة ،عبد الكاحد :جب ار ناقدا (إضاءة النص كالصكرة) ،ص.27 :
()3

لؤلؤة ،عبد الكاحد :جب ار إبراىيـ جب ار (إضاءة النص كالصكرة) ،ص.29 :

()4السامرائي ،ماجد :الشاعر العربي الحديث ناقدا ،ص.115 :
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لقد كاف لجب ار تأثير نافذ في النقد العربي الحديث سكاء مف حيث المياد النظرم
بترجماتو التي قربت لمقراء مفاىيما نقدية جديدة ،أك مف خبلؿ المصطمحات النقدية التي كاف
سباقا في استخداميا أك بارعا في تكضيحيا أك تقريبيا لؤلذىاف كلـ يكف في نقده ذاتيا دائما،
كاف ظيرت في بعض األحياف بعض األحكاـ االنطباعية الناتجة عف تأثره السريع بجكدة
الشعر أك النثر الذم ينتقده .كفي مطمؽ األحكاؿ يظؿ نقده خاضعا لرؤل منيجية أسطكرية
حينا كشكمية حينا ثانيا ،كايديكلكجية في أحياف أخرل ،كلكنو مع ذلؾ لـ يمتثؿ في نقده
لقكاعد منيج محدد بؿ آمف بتفاعؿ المناىج كتضافر المعارؼ في سياؽ النقد الذم يسعى
لفيـ أفضؿ لؤلدب كرؤية ثاقبة لئلبداع كالفف(.)1
فيك حيف يخضع لمنقد المنيجي لمقصيدة ،البد لو كأف يتطرؽ لنقد بعض آيديكلكجياتيا
أك ما يؤطره شكميا ،فيك سريع البديية في انطباعاتو نحك خصائص حداثة الشعر العربي،
ألف الشعر العربي الحديث يتأثر بالعصر المعاش ،كليس لو أم ارتباط بالعصر الذم قبمو،
ىذا ما زاد مف حماسة النقد عند جبرا ،ككف خصائص الشعر القديمة أيحدثت ،كحدث في
الشعر العربي تغي ار جريئا في األشكاؿ الفنية لمقصيدة بما فييا األسمكب.
الرحبي بإيجاز مقتضب" ،كال يخفى
كاف جب ار ناقدان متفردان في كتاباتو كما أشار ليذا ٌ
أف النقد فاعمية حسية كجدانية مف جانب ،كمعرفية مف جانب آخر ،كاكتماؿ الجكانب األكلى
بتجربتو اإلبداعية .كالثانية بدراساتو التخصصية كترجماتو ،التي تمتاز بتنكع المصادر
كاآلفاؽ ،جعمت مف جب ار الشاعر القاص ناقدان بالطبع كالكسب؛ كليذا ال نعجب إذا كجدناه
()1إبراىيـ خميؿ :جب ار إبراىيـ جب ار كأبعاده المتفاكتة ،ص.26
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في األربعينيات ( ،)1949يكتب أكلى مقاالتو النقدية "الذركة في العمؿ األدبي" في كقت لـ
تكف فيو أعمالو اإلبداعية مف شعر ،كقصة ،كركاية قد شقت طريقيا نحك القارئ؛ فيك  -مف
ىذه الناحية  -ناقد بقدر ما ىك شاعر ،كبقدر ما ىك قاص"(.)1
الرحبي مقالتو كاصفان حياة جب ار المرىكنة باإلبداع ،كالكتابة المتنكعة كالشاممة
كيتابع ٌ
في كافة حقكؿ اإلبداع ،يقكؿ" :كانت حياتو المتكترة دكمان باإلبداع كالكتابة في شتى حقكؿ
المعرفة كالفنكف كالترجمة ،حياة غزيرة باإلنتاج كالحيكية ،بمثابة معيف كمرجع سكاء لمجايميو
أك مف أتى بعده ،حياة المعرفة عبر مراياىا المتعددة كالمسككنة بثقافة مكسكعية فريدة"(.)2
فقد كاف إنتاجو في الكتابات النقدية ،يكازم نتاجو في المجاالت األدبية ،ككانت معظـ
مقاالتو مقاالت نقدية تحيط بكؿ المعارؼ كالفنكف ،كتختص بالحداثة الشعرية كخصائصيا.
فيك أديب مكسكعي اإلنتاج طرؽ بإبداعو شتى أنكاع الفنكف الفكرية كاإلنسانية ،ككأنو
كاف يحاكي جانبان غائبان في الثقافة العربية الممنيجة ،ذاؾ الجانب الذم يقر بيا في مسيرتو
الحضارية كاإلنسانية العالمية ،حيث تذكب األجناس كالمعايير أماـ حرية اإلبداع الكاعي
كالمثقؼ ،كتتجمى شخصيتو اإلبداعية في كتاباتو السردية أكثر مف أم حقؿ أدبي كفني
كمعرفي آخر ،كىذا ال يعني االنتقاص مف قيمة مساىمتو في تمؾ الحقكؿ كأىميا الترجمة،
تراه حاض ار في كؿ جممة يدكنيا عمى الكرؽ كيرسميا في عالـ الفكر كاألدب كالثقافة ،أف
أناقة أسمكبو ،كذلؾ الفيض مف الجماؿ األخاذ الذم يغمر بو القارئ كالفخامة التي يستشعرىا
()1خميؿ ،إبراىيـ :جب ار إبراىيـ جب ار األديب الناقد ،ص.125 :
()2
الرحبي ،سيؼ :حكار األمكنة كالكجكه ،ص .202
ٌ
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في بناء نصكصو ،ناىيؾ عما في تمؾ النصكص مف فرادة في التكنيؾ ،كحذاقة في صياغة
الجمؿ ،كاستثمار لممكنات الببلغة العربية بمركنة كطراكة كدكف تكمؼ ،قد ينسيؾ لكىمة ما
يريد أف يكصمو إليؾ مف معاني ك أفكار كرؤل ،فتجدؾ في حالة انبيار كاعجاب بما يكتب
حتى كاف اكتشفت أحيانا كبعد ألم أنؾ تختمؼ معو في الفكرة كالمغزل فييا.

()1

فقد أحاط جب ار إبراىيـ جب ار بكؿ جكانب األدب ،سكاء مف شكؿ أك أسمكب أك
مضمكف ،كأبدع في كؿ مجاؿ طرقو ؛ ككأنو مجالو الذم اختص بو كحده كرعاه ال غير ،بؿ
كتجد براعتو في تركيبو لمجمؿ ،كممـ كؿ اإللماـ بما تحكيو المغة العربية مف فصاحة كببلغة،
ناىيؾ عف تعميمو خارج بمده الذم أكسبو فنكنا كمعارؼ كمصطمحات جديدة ،أدخميا في
قامكس المغة العربية ،لـ يعرفيا نظراؤه في األدب.
فالرحبي كجد في أدب جب ار إبراىيـ جبرا ،كخاصة في مقاالتو النقدية بعض
ٌ
المصطمحات الجديدة ،التي لـ تكف معركفة في النقد السائد في أكاخر األربعينيات ،لقد كاف
النقد العربي يبتعد بالتدريج عف النقد المكركث ،كظيرت فيو مدارس ،كتيارات أفادت مف النقد
الغربي؛ فشاعت مصطمحات نقدية ،مثؿ :الركمانسية ،كالرمزية ،كالكحدة العضكية ،كالعقد
كمرٌكب النقص مثمما شاعت مفردات :االلتزاـ ،كالكاقعية ،كالصكرة التي كاف عمييا
النفسية ،ي
النقد األدبي قبؿ جب ار ىي الصكرة التي كانت تحتاج إلى ناقد مثمو؛ يستطيع أف يكسر اليكة
بيف النقد العربي ،كالنقد الغربي الحديث"( .)2ذلؾ كمو كاف نابعان مف أنو مبدع متنكع المشارب
()1سعد محمد رحيـ" :مقالة :رحمتي في عكالـ جب ار إبراىيـ جبرا ،مجمة نزكل ،العدد  ،73ص.4
()2خميؿ ،إبراىيـ :جب ار إبراىيـ جب ار (األديب الناقد) ،ص.135 :
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كالمسالؾ ،فيك شاعر قبؿ أف يككف ناقدان ،كالشاعر ال ينتج لنا في نقده ما يمكف أف نعده
نظرية نقدية محددة متماسكة ،بقدر ما يقدـ لنا تقييما لذاتو ،كاستغكا انر لرؤاه"(.)1
الرحبي  -أعطى لجب ار حرية
ىذا التعدد في الرؤل النقدية كاإلبداعية لجب ار  -كما يراه ٌ
الحضكر في كافة مناحي األعماؿ اإلبداعية كاإلنسانية ،فجب ار إبراىيـ جب ار قامة أدبية كثقافية
رفيعة كعالية ،كما تبيف في تقكيـ المثقفيف الحقيقيف لو ،كىذه ميزة اكتسبيا مف خبلؿ تقديـ
نتاج إبداعي ثرم في حقكؿ إبداعية مختمفة ،كليس بمعكنة كاجيات سياسية كاعبلمية بارعة
في صناعة النجكـ الخمب ،ىك الذم ترؾ إرثا كاسعا يعد اليكـ جزءا مف أىـ منجزات الثقافة
()2
الرحبي" :كاف حارث أرض الثقافة كرائدىا بجانب أقرانو في صمت،
العربية المعاصرة يقكؿ ٌ

كاخبلص كتكاضع ناد انر ما نجده في دنيا العرب المعاصرة"(.)3
فإذا ما أردنا الغكص في ىذه العبارة كمعانييا ،فإننا سنجد حتما مف شخصية جب ار
إبراىيـ شخصية أدبية متكاممة ،قادت الثقافة العربية الحديثة بيدكء ،ككاف ليا حضكرىا في
الرؤل النقدية اإلبداعية ،لتحدث ثكرة بعد ذلؾ عمى أيدم الشعراء كالنقاد ،خاصة كأنو
استطاع أف يقارب بيف النقد العربي كالنقد الغربي ،فمـ يقصر الرحبي في كصفو لو بحارث
أرض الثقافة كرائدىا ،الذم ال يكجد لو مثيؿ بيف أقرانو في ىذا العصر.

()1السامرائي ،ماجد :الشاعر العربي الحديث ناقدا ،ص.108 -107 :
()2سعد محمد رحيـ" :مقالة :رحمتي في عكالـ جب ار إبراىيـ جبرا ،ص.4
()3
الرحبي ،سيؼ :حكار األمكنة كالكجكه ،ص.202 :
ٌ
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الرحبي تفرد بو؛ فمـ يكف
كفي ىذا إشارة إلى جانب إنساني لـ يعره النقاد اىتمامان لكف ٌ
الرحبي ناقدان حضاريان إنسانيان ييعنى بالقيمة المعرفية كالفكرية ،التي
ناقدان سياقيان أك فكريان .كاف ٌ
تصطبغ بقالب ذاتي رحب سيؿ االنقياد كغني العطاء ،بعيدان عف لغط المناىج كقيكد
المذاىب ،فيك آمف أف النقد كسيمة إنسانية لمعطاء كاإلبداع كليس مجرد كسيمة لؤلخذ كالقمع
كالرد؛ إنو جزء مف فاعمية النصكص كدكرىا في العطاء كسط غياب التسمط كالقمع.
كال نظف أف جب ار إبراىيـ أخذ المكانة البلئقة التي يستحقيا في الفضاء الثقافي العربي،
كالعمة في ذلؾ ىك نزعة التصنيؼ البائسة التي طبعت رؤل كمكاقؼ القائميف عمى اإلعبلـ
كالثقافة العربييف ،ككاف مستقبل أبدا حاض ار في منتصؼ المسافة ،كأحيانا خارج تحديدات
المؤسسات الثقافية العربية الرسمية كتمؾ المتخمة حد المرض باألدلجة ،يقكؿ صديؽ عمره
الركائي الراحؿ عبد الرحمف منيؼ في تقديمو لكتاب جب ار "شارع األميرات"" :جب ار أحد الذيف
خرجكا عف السرب ،كأكثر الذيف رفضكا الدخالة بالمفيكـ القبمي ،فقد كاف كمنذ كطأت قدماه
أرض العراؽ عاـ 1948ـ جديدا كمختمفا ،إذ بمقدار ما كاف نزيينا كمخمصا في خدمة
الثقافة التي عاش في ظميا ،فانو لـ ينكر كلـ يتنكر سكاء لمثقافة األكسع ،أك لجذكره كبداياتو
األكلى"(.)1
الرحبي مقالو بكصؼ شاعرم إلبداع ىذا الكاتب المكسكعي ،يقكؿ" :كانت
كينيي ٌ
الكتابة مبلذه األخير ،ىك الذم اختارىا خيار كجكد كفعؿ كحياة كمكت منذ بداية حياتو كلـ
يجد غيرىا في آخر الرحمة أشد إخبلصان كديمكمة في البقاء كالدفاع عما تبقى ليذا الكائف مف
()1سعد ،محمد رحيـ" :مقالة:رحمتي في عكالـ جب ار إبراىيـ جبرا ،ص.4
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إنسانية كنقاء أماـ زحؼ االستئصاؿ لكؿ ما يمت ليذه الكجية المحاصرة مف صمة"( ،)1ىذا
الرحبي عف غيره مف
الكصؼ االنطباعي اإلبداعي نكع جديد في سياقات النقد ،لربما تفرد بو ٌ
النقاد ،فيك جمع بيف المتناقضات ليثبت أف الكتابة ىي التي تبقى ثابتة مع مكجة التغيرات
التي استأصمت كؿ النقاء كاإلنسانية عمى حد تعبيره ،إذ اعتبرىا ىي األساس في البقاء
كالديمكمة كليرسـ مبلمح الكجكد الحقيقي الذم يريد .يرسميا بعبارات تأنؼ التأطير كترفض
االنصياع لميزاف التقكقع عمى الذات ،بؿ ىي ترفؿ في سماكات التجدد كالحرية ،يممؤىا
ىاجس النضارة كالحيكية بعيدا عف قكالب القديـ كأفقو المحدكد.

()1
الرحبي ،سيؼ :حكار األمكنة كالكجكه ،ص.204 :
ٌ
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ممخص المبحث الثاني:
اختار الرحبي شخصية جب ار لما لو مف حضكر فكرم متفرد إذ يعد عممان مف أعبلـ
اإلبداع القصصي كالركائي كالشعرم ،ككاف أيضان عممان في مجاؿ نقد الشعر.ال يحفؿ الرحبي
كثي انر بالسياقات النقدية المعركفة التي ال بد أف تمزـ صاحبيا بأسمكب معيف ،كاف جب ار في
تحرره مف الخضكع لممناىج كالمدارس شكؿ تشابو مضمكني في سياقات الرحبي ،فكبلىما
تغمب عمييـ الذاتية ال المكضكعية مثمما تغمب في إبداعو النزعة التمردية كالشاممة.
شأكا عف
إذ كجد الرحبي في مقاالت جب ار ما ينـ عف شخصية أدبية نقدية ال تقؿ ن
نظيراتيا مف شخصيات األدب العربي بؿ كالعالمي ،لذا فيك مبدع متنكع المشارب كالمسالؾ
مما أتاح لجب ار إمكانية التفاعؿ مع األعماؿ اإلبداعية كاإلنسانية .كىذا إشارة إلى كجكد جانب
م ييتـ
إنساني لـ يعطو النقاد أم اىتماـ بؿ تفرد الرحبي بيذا النيج النقدم ،فيك ه
ناقد حضار ه
بالقيمة المعرفية كالفكرية التي يغمب عمييا الطابع الذاتي البعيد عف المناىج كقيكد المذاىب
فيك يرل أف النقد جزء مف فاعمية النصكص.
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المبحث الثالث :إلياس خوري شهادة الحرب المبنانية:
الرحبي في ىذا المقاؿ في مجاؿ نقده لمركاية؛ حيث يتحدث فيو
نطكؼ مع سيؼ ٌ
عف إلياس خكرم ،كتحديدان في ركايتو األخيرة (الكجكه البيضاء) إذ إنو حاكؿ أف يقدـ لمقالو
بإضاءة مختزلة كمحتشدة بالظبلؿ عف مسيرة ىذا الركائي المبناني المتميز في لغتو ،كبنائو
األسمكبي.
فالرحبي كاف دكمان مشدكدان إلى تمؾ األعماؿ المتمردة عمى السائد كالعادم؛ ألنيا
ٌ
أعماؿ تبحث عف ذاتيا كحضكرىا في المشيد اإلبداعي الحضارم كاإلنساني عامة ،بعيدان
عف األطر الضيقة كالممرات المحدكدة .إنو ناقد التجديد ،كالتطكير ،كالتطمع إلى الرؤل
المنتجة ،كالمتجددة في مدارات اإلبداع الحضارم كاإلنساني ،تمؾ التي ال تخضع لمتقييد أك
ألصكات الرفض أك القبكؿ ،إنيا تصر عمى تقديـ نفسيا بصفائيا الفطرم اإلبداعي.
أبحر بنقده كجاؿ بيف كؿ الجكانب األدبية ،التي كجد فييا بعض االلتباس في معناىا
أك شكميا ،أك أسمكبيا،أك منيجيا ،كخاصة لغتيا .التي نالت مف الحداثة العربية نصيبيا،
فكجو نقده حكؿ كؿ ما ىك جديد في األدب .
الرحبي مقالو كعادتو بصياغة سيرة الكاتب ،كنشاطو اإلبداعي بصكرة مقتضبة
يفتح ٌ
تستفز الحد االستقرائي لدل المتمقي ،يقكؿ" :إلياس خكرم الركائي ك الناقد المبناني ،يتابع
رحمة الكتابة المختمفة عف ثكابت الركاية العربية كمناخاتيا المعيكدة ،رحمة التجريب كالكشؼ
عف مناطؽ جديدة في لغة الركاية ،كبنائيا األسمكبي.
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فيك أحد الذيف تكسمكا طرقان جديدة في التعبير عف مسيرة الدمار األقصى الذم حطٌـ
الحياة المبنانية تحت حكافره الكحشية"( ،)1فقد كاف إلياس كاتبان أيضان كغيره ممف كتب عنيـ
الرحبي ،مثقفان متعددان :الركائي،كالقاص ،كالكاتب المسرحي ،كالناقد الصحفي ،تناكؿ
ٌ
مكضكعات ساخرة متحررة في اىتماماتو ،كأكجو نشاطو الثقافي السياسي( ،)2كلد في بيركت
سنة1948عاـ النكبة ،كاتب لبناني مف أسرة عادية ،تربى تربية دينية مسيحية عميقة ،كتفتح
عمى ىزيمة  ،1967كره الظمـ كتأثر باألفكار الماركسية ،اىتـ بكتابة القصة كالركاية كالنقد
كالمسرح كىك أستاذ جامعي ،كتب اثنتي عشر ركاية منيا :الجبؿ الصغير ،الكجكه البيضاء،
باب الشمس ،كترجمت مؤلفاتو إلى أكثر مف عشر لغات منيا العبرية ،شغؿ منصب رئيس
تحرير الممحؽ الثقافي لصحيفة "النيار" مف عاـ 1992ـ إلى عاـ 2009ـ ،يشغؿ حاليا
منصب رئيس تحرير "مجمة الدراسات الفمسطينية" ،حاز في العاـ 2011ـ عمى كساـ جكقة
الشرؼ اإلسباني مف رتبة ككمكندكر ،كىك أعمى كساـ يمنحو الممؾ خكاف كارلكس تكريما
لمساره األدبي ،كفاز بجائزة اليكنيسكك لمثقافة العربية عاـ 2011ـ ،تقدي ار لمجيكد التي بذليا
في نشر الثقافة العربية كتعريؼ العالـ بيا(.)3
كاف مبدعان قاد انر عمى خمؽ مناخو اإلبداعي الخاص بعيدان عما يراه كيشاىده ،يقكؿ
الرحبي" :كاف البد ليذا الدمار أف يبدع لغتو الخاصة ذات القدرة التعبيرية عف ىذه األرض
ٌ
()1
الرحبي ،سيؼ :ذاكرة الشتات ،ص .42 :
ٌ
()2صالح ،عالية محمكد :البناء السردم في ركايات إلياس خكرم ،ط ،4عماف (األردف) ،أزمنة لمنشر كالتكزيع،

2005ـ ،ص.11 :

()3الياس خكرم :كيكيديا المكسكعة الحرة.
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المتمكجة بإيقاع الجريمة البشرية ،المكاف األكثر تعقيدان ،كضبابية مف كؿ األعماؿ
كالخطابات كالحمكؿ التي تتعامؿ معيا بكضكح ساذج"(.)1
يعد خكرم مف األكائؿ الذيف جعمكا مف الحرب المبنانية مادة لكتابة سردية ،فبدأ عيد
ٌ
كقدمت
ازدىار الركاية في لبناف بعد أف كانت فنان يطرح عبلمة استفياـ عمى ندرتو في لبنافٌ .
التحكؿ األسمكبي ،كالشكمي ،كاالجتماعي
الركاية تجربة ال مثيؿ ليا في العالـ العربي فأصبح
ٌ
متداخبلن في الركاية بشكؿ ىائؿ"(.)2
الرحبي،
كانت المغة الركائية المتفردة التي يكتب بيا إلياس خكرم أكثر ما لفت انتباه ٌ
فالركاية أداة اللتقاط جدلية المغات كبمكرة محاكرىا الفاعمة.كيأخذ التعدد المغكم،كتعدد
األصكات بعدىما النصي حينما يم ٌكننا الشكؿ الركائي مف إدراؾ الدالالت اإليديكلكجية في
()3
الرحبي" :مف ىنا شكؿ إلياس خكرم ،في مستكل الركاية كالقصة،
النص الركائي"  ،يقكؿ ٌ

عبلمة فارقة في مسار الكتابة العربية .فمنذ ركايتو األكلى (عف عبلقات الدائر) بدأت تتككف
عنده مبلمح كتابة يتحكؿ فييا الكاقع إلى نفؽ كابكسي؛ ليفرز قيما بالغة القمع كاإلبادة.
ككابكس ىذا الكاقع األليـ ال يتـ التعبير عنو بمغة إخبار تقريرم ،بؿ يحكؿ إلى ليحمة النسيج

()1
الرحبي ،سيؼ :ذاكرة الشتات  ،ص.42 :
ٌ
()2صالح ،عالية محمكد :البناء السردم في ركايات إلياس خكرم ،ص.73 :

()3مصطفى ،المكيفف :تشكؿ المككنات الركائية ،البلذقية (سكريا) :دار الحكار لمطباعة كالنشر2001 ،ـ ،ص:
.197
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البنائي الشامؿ كالممتبس ،أم أف خكرم أبدع ما يمكف تسميتو بمغة الكابكس مف غير أف يقع
في الشرؾ الكافككم ،كما كقع فيو بعض الكتاب العرب"(.)1
فالحداثة لـ تقتصر عمى الشعر العربي كحسب ،بؿ أف جذكرىا امتدت حتى القصة
كالركاية ،فقد غير إلياس خكرم مف بنية كشكؿ الركاية _ككنو ناقدا_ ليجد حريتو في التعبير
عف الحرب المبنانية ،فأعطى ليا أسمكبيا كشكميا ككتابتيا الحديثة ،كانفرد في كتابتو لمركاية
بمغة ميزتو عف باقي الركائييف ،كاستقطبت جدؿ العديد مف النقاد كسيؼ الرحبي كغيره.
إف فرادة ركايات خكرم المذىمة ىي التي تجنبيا الميمكدراما كالمألكؼ ،فخكرم يحبؾ
الفصكؿ مف غير نسيج أك نسؽ يمكف التنبؤ بو ،إف كتابة خكرم تمثؿ أياـ البحث كالتجربة
الصعبة التي يعبر عنيا اآلف في المشرؽ العربي باالنتفاضة الفمسطينية؛ حيث تتخطى
الطاقات الجديدة مستكدع العادة كالحياة المحمية كتتفجر عصيانا مدنيا عارما(.)2
فخكرم استطاع أف يقدـ مظاىر حكارية في ركاياتو مف خبلؿ التعددية المسانية،
كالصكتية لمغة األدبية ،فاكتسبت أعمالو قكة كتفردا؛ "إذ إنو ال ينقي خطاباتو عف نكاياىا مف
أجنة التعدد المساني كاالجتماعي ،كال يستبعد تمؾ الشخكص
نبرات اآلخريف ،كال يقتؿ فييا ٌ
الحاكية ،التي تتراءل في شفافية خمؼ كممات لغتو كأشكاليا"()3؛ حيث أف ىذا منح أعمالو

()1
الرحبي ،سيؼ :ذاكرة الشتات ،ص.43-42 :
ٌ
()2ادكارد سعيد :في كتابة الياس خكرم نعثر عمى إحساس عاـ بالرسمية ،مكقع ديكاف العرب ،2010 ،ص.35

()3باختيف ،ميخائيؿ :الخطاب الركائي ،ترجمة :محمد برداة ،القاىرة :دار الفكر لمدراسات كالنشر كالتكزيع،
1987ـ ،ص.67 :
191

ظ بيا غيرىا مف األعماؿ في عصره لتكتسب قكة داخمية نابعة مف فنية المغة
إمكانيات لـ تح ى
المعطاءة.
تعتمد عمى شخكصيا لتزدحـ فييا األنكاع األدبية؛فاالعتناء بمنطؽ المغة السردية "ىك
انفتاح عمى المككنات النصية ،كطرؽ تعامميا مع الخبر الركائي ،كفؽ منطؽ داللي مصاحب
لتركيب النص .ذلؾ أف كؿ عنصر حكائي يتميز بمجمكعة مف خصائص تيدؼ إلى
تحطيـ التركيب المغكم ،القائـ عمى الخبر؛ كجنس لو خصكصياتو كتنكيعاتو ،ضمف سياؽ
الحكي .كبذلؾ يساىـ ىذا المنظكر التركيبي لمغة في صياغة طرائؽ سردية تراىف عمى
عبلئؽ التشخيص المغكم بالتمظيرات األسمكبية المميزة لكبلـ الشخصيات"(.)1
أم أف المغة السردية ىي التي أعطت الطابع الحكائي في ركايات خكرم ،إضافة إلى
التعددية المسانية كالصكتية في لغتو األدبية ،التي أفردتو عف

بقية النقاد بحداثتو في

األسمكب ك المنيج في كتابتو لمركاية ،كاف كاف قد غمب عمييا الطابع السردم ،الذم سيؿ
عميو إيصاؿ الكاقع الذم أراد نقمو كتجسيده في سطكر كتاباتو الركائية.
كانطبلقا مف أف "الشعرية ىي قكانيف الكتابة اإلبداعية"( ،)2فالشعرية تخمؽ ما يسمى
بالفجكة ،التي ىي الفضاء الذم ينشأ مف اقتحاـ مككنات لمكجكد أك لمغة أك ألم عناصر
تنتمي إلى ما يسميو ياكبسكف "نظاـ الترميز" في سياؽ تقكـ فيو عبلقات ذات بعديف

()1مصطفى ،المكيقف :تشكؿ المككنات الركائية ،ص.209 :

()2المناصرة ،عز الديف :الشعريات قراءة مكنتاجية ،عماف(األردف) :مكتبة برىكمة1992 ،ـ ،ص.31 :
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متميزيف"( .)1كىذه الشعرية كاف ليا طابعيا في ركايات إلياس خكرم؛ حيث تنفتح المغة
الركائية عمى عالـ الشعر محققة تألقا كجاذبية مف خبلؿ ما يتغير فييا مف إمكانيات قرائية،
تؤكد جدلية الممكف كغير الممكف ،كالمغة الشعرية حققت لمركاية إنعتاقا مف تقاليد الكتابة
القديمة ،كأفسحت أماميا المجاؿ؛ إلثبات قدرتيا عمى التجديد دكف أف يعني ىذا فقداف
الركاية لخصائصيا الجكىرية"(.)2
الرحبي" :لغة
الرحبي في مقالو بتمؾ المغة التي ميزت ركايات خكرم ،يقكؿ ٌ
يحتفي ٌ
الكابكس ،ذات التشكيؿ الصعب ،كالخياؿ المتحرر مف مثاؿ الشكؿ المسبؽ ،تصؿ ذركتيا
في ركايتو (أبكاب المدينة) ،حيث نجد خراب الحرب كتمزؽ األحبلـ كالمقاييس الفكرية
كالسياسية ،التي كانت مستقرة كىادئة قبيؿ كقكع الكارثة ،في مناخ كأنما بطؿ الركاية فيو
يمشي في نكمو أك يسبح في مياه أسطكرية"( .)3ففي ىذه الركاية نجد أف الراكم يعتمد عمى
المغة ليركم "حكايات ناس المدينة ،ركاية ممؾ المدينة ،ككذلؾ يسمح لبعض األصكات أف
تعمف عف نفسيا ،مثؿ :النساء المنذكرات ،كالممؾ الكيؿ"(.)4
يستمر في عرض الحديث عف ىذه الركاية ،التي شدتو في لغتيا؛ إذ إنيا حطمت
المعركؼ ،كتمردت عمى أصكلو ،كابتدعت ليا لغة خاصة ،يقكؿ" :مارس الكاتب في ىذه
الركاية المكحة ،تكسي انر عجيبان لمغة ،فالجمؿ عنده أحيانان كثيرة غير مكتممة كمتمعثمة ،لكف في
()1أبك ديب ،كماؿ :في الشعرية ،بيركت :مؤسسة األبحاث العربية1987 ،ـ ،ص.21 :
()2صالح ،عالية محمكد :البناء السردم في ركايات إلياس خكرم ،ص.217 :
()3الرحبي ،سيؼ :ذاكرة الشتات ،ص.43 :

()4صالح ،عالية محمكد :البناء السردم في ركايات إلياس خكرم ،ص.185 :
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المجرد مف االسـ الراكض في يباب الركح"(،)1
سياقيا العاـ أكثر تعبي انر عف ىكاجس البطؿ
ٌ
كمجمبلن .فيك يرسـ األطر
فالرحبي كعادتو ال يدخمنا في التفاصيؿ كالجزئيات إال يم ى
ٌ
ممحان ي
العامة تاركان القارئ مندىشان بفضكلو اتجاه المضمر المختزؿ كراء ىذا النقد.
فالركاية ال يجب أف تتقيد بأسمكب كتابة معيف حسب نظر النقاد ،بؿ يجب أف تكتسب
طابع التجديد كالحداثة بيف الحيف كاآلخر ،فينفرد كؿ ركائي بمغتو الخاصة ،تعطي لركايتو
كالسمو طابعا خاصا يفرده بالذكر في الحداثة العربية ،السيما كأف التجديد أصبح أم ار
يقتضيو األدب في كؿ جكانبو خاصة المستقطبة منو.
الرحبي مباشرة إلى ركاية خكرم (الكجكه البيضاء) ،يقكؿ" :كفي ركايتو األخيرة
كينتقؿ ٌ
(الكجكه البيضاء) ،نق أر أسمكبان آخر في الكتابة يختمؼ في قسماتو التشكيمية عف الكتابات
السابقة( ،الكجكه البيضاء) ركاية الخراب في تفاصيمو اليكمية بمغة ىذا الخراب مف غير
تجريد لغكم أك أسطرة ما .كذلؾ الياجس التشكيمي السابؽ في التجديد ككتـ أنفاس المغة،
يفسح المجاؿ ىنا لبطكلة الخراب كالتحدث عف نفسو عبر شخصيات استقاىا خكرم مف
معايشة الحرب المبنانية ،مفصحة عف دكاخميا عبر أكثر مف مرآة ك زاكية"(.)2
الرحبي القائـ في نقده عمى حشد مضاميف
ىذا التضميف السابؽ كضح لنا منيج ٌ
المغة ،بتعبيرات تتفجر فييا اإليحاءات غائمة كغائبة تحتاج مف القارئ إلى أف يبحث عف
خكرم ،كيق أر أعمالو .ففي ركايتو ىذه كاف دكر الراكم "أف يقكـ بكظيفة رئيسية ،ىي :تكليد
()1
الرحبي ،سيؼ :ذاكرة الشتات ،ص.42 :
ٌ
()2
الرحبي ،سيؼ :ذاكرة الشتات ،ص.43 :
ٌ
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االلتباس الذم يكسب الراكم مفيكمان معينان،يترؾ أثره عمى عبلقتو بمكضكع الركاية ،كىي
استحالة معرفة الحقيقة كالضياع؛ إف الكاتب ليس كاتبان يصادر المعرفة ،أك ليس راكيان (كاتبان)
كمي المعرفة ،ىك رواك يترؾ الكبلـ لمناس ،كيأتي بيـ إلى الركاية ليحككا بأنفسيـ حكاياتيـ"(.)1
كاذا كاف لنا أف نختصر مضمكف ركاية خكرم فنقكؿ إنيا محاكلة لتمجيد البياض ،فقد اختار
خكرم بيف عشرات ألكؼ القتمى مف المكاطنيف األبرياء المجيكلي القتمة ،كاحدا انتابو جنكف
محمي جدا ،حمؿ سطبل مف الدىاف األبيض كراح يطكؼ في الشكارع يطمي كؿ الجدراف
باألبيض؛ ماحيا كؿ الصكر ،كؿ الكممات ،قبؿ أف يعثر عميو قتيبل في منطقة األكنيسكك،
كبالرغـ مف إف ركاية خكرم تحقيؽ صحفي حكؿ الجريمة ،إال أف الركاية لـ تكف تقصد
ظاى ار أم إدانة ،بؿ تصكير حالة جنكف تجسدت في كابكس نشداف البياض ،ككؿ األحداث
األخرل ليست سكل تفاصيؿ حكؿ محكر البياض.
فقد كاف دكر خكرم يبدك بعيدا في تكاجده ضمف ىذه األحداث ،فكاف يبدك تارة راكي نا
ناقبل لؤلخبار ،كتارة ىك كسيمة الستدعاء الناس الراكيف بأنفسيـ لتمؾ األحداث ،فكاف منيجو
قائما عمى االلتباس إذ يشتتنا بيف الضياع كمعرفة الحقيقة ،كذلؾ مف خبلؿ لغتو كمنيجو في
كتابة الركاية.
الرحبي الحديث عف الركاية منبي ار بمغتيا التي يحشدت بالدالالت كالمعطيات
كيتابع ٌ
اإلنسانية ،يقكؿ" :لغة تصؿ مستكل اإلخبار الصحافي في كسر الببلغة التقميدية ،الناس
مشغكلكف ىذه األياـ بقضايا أكثر أىمية مف قراءة القصص كاالستماع إلييا ،كالناس معيـ
()1صالح ،عالية محمكد :البناء السردم في ركايات إلياس خكرم ،ص.189 :
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الصباحات خب انر صغي انر
حؽ ،لكف القصة حدثت كالحقيقة أنيا لـ تحدث ،فقد قرأت في أحد ٌ
في الجريدة (جريمة قتؿ مركعة في منطقة األكنيسكك) ،كال أعمـ لماذا كمما قرأت كممة مركعة
تقفز إلى ذىني كممة رائعة،فانطبعت العبارة في ذىني ىكذا (جريمة قتؿ رائعة)"( .)1فمكضكع
ىذه الركاية كاف التحقيؽ في جريمة قتؿ رجؿ في بيركت يقكـ بيا محقؽ و
ىاك ،كرغـ ذلؾ
كاف ىك المحرؾ الرئيسي ليذه الركاية الذائعة الصيت كالذم كاف برفقة ككيؿ السفر الذم
يمؿ مف كثرة السفر كيمتمؾ طمكحات أدبية ،كيعمـ القارئ بسرعة أف الرجؿ الميت الذم
اغتيؿ بعد إلقاء القبض عميو مف قبؿ إحدل الميميشات اليسارية بأف الرجاؿ الذيف قامكا
بخطفو ىـ المسؤكلكف عف اغتيالو إما مباشرة أك بتسميط بمطجية الحي ،كمع ذلؾ يؤثر ككيؿ
السفر عف االعتراؼ بيذه الحقيقة كال يستطيع بإشارة إصبع االتياـ مباشرة ألف في ذلؾ
خط ار عميو.
فقد كانت ىذه الركاية دليؿ شغؼ خكرم بالحرب المبنانية ،كالكقائع المعاشة آنذاؾ،
خاصة كأف الرحبي انتبو لمغة التي تحتشد بالدالالت ،كاألسمكب الركائي الذم امتزج بيف
السرد كاإلخبار ،ألنو كاف ينقؿ كقائع عاش كسطيا بؿ كراح ضحيتيا ،ما كاف ليذه الكممات
إال أف تنقميا في ركايتو "الكجكه البيضاء".
ىذه الركاية مميئة بالفنكف القصصية شأف تحفة خكرم "باب الشمس" ،ما ىك جدير
بالمبلحظة ىك أف ركاية "الكجكه البيضاء" نشرت ألكؿ مرة في عاـ 1981ـ ،ما يجعميا ركاية
معاصرة لكاحدة مف المحظات األكثر درامية في بيركت ،كىي اشتعاؿ الحرب األىمية كخكرم
()1عصاـ محفكظ :الركاية العربية الشاىدة ،دار المدل،سمسمة الكتاب لمجميع1982 ،ـ ،ص.155
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في األصؿ ىك مف عائمة مسيحية أرثكذكسية لكنو ذىب ألبعد مف ىذا كانضـ لحركة فتح
الفمسطينية ،كفي بداية الحرب األىمية المبنانية عاـ 1975ـ ،حارب خكرم مع الحركة
الكطنية المبنانية تحالؼ كضـ أحزاب اليسار كالفمسطينييف ضد الكتائب المسيحية الماركنية
كحمفائيـ اإلس ارئميف ،كمثؿ كاحد مف شخصيات "الكجكه البيضاء" أصيب خكرم أثناء القصؼ
كتقاعد مف الجبية ،كؿ ىذه األحداث التي مر بيا خكرم نممسيا بكضكح في ىذه الركاية
التي أحدثت ضجة في األكساط األدبية كالنقدية(.)1
فالرحبي كاف في منيجو النقدم أحيانان يحاكؿ أف يعمؿ ،كيكضح بنماذج لما يذىب
ٌ
إليو في نقده ،ككأنو يصكغ ىذه األمثمة كيسكقيا؛ ليستفز ذىف القارئ ،كيدخمو معو في جدؿ
نقدم محاك انر ضميره في مرحمة التمقي إلى أم مدل سيتقبؿ ىذه المقكالت التي يعرضيا أك
سيرفضيا ،يقكؿ" :ىذه الجريمة المركعة الرائعة ىي مقتؿ السيد خميؿ أحمد جابر بشكؿ
غامض يصؿ حد المغز البكليسي ،لكف الركاية تبقى مفتكحة االحتماالت ،كمف غير نياية،
كما أف معمار الركاية ليس لو قرابة مع حبكة الركايات البكليسية"( .)2فيك يترؾ أفؽ القراءة
متبنيان المقكلة السائدة ،في أف النقد عممية إنتاج كخمؽ
مفتكحان كقاببلن لمقبكؿ أك النقض ٌ
كابتكار.

()1
الرحبي ،سيؼ :ذاكرة الشتات ،ص.44 :
ٌ
()2صالح ،جابر" :الكجكه البيضاء لخكرم شيادة عمى أىكاؿ الحرب المبنانية" جريدة العرب اليكـ ،األردف05/ 07 ،

2013/ـ ،ص7
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الرحبي مقالو كعادتو في مقاالتو؛ بشاعريتو الناقدة الذاتية االنطباعية ذات
كينيي ٌ
البعد اإلنساني الحضارم ،يقكؿ(" :الكجكه البيضاء) كشؼ ىزيمة الجميع أماـ عتمة
المصير ،كانفجار بؤرة العدكاف في النفس البشرية .كظؿ الخراب ىك السيد الكحيد،الصادؽ
الكحيد"( .)1ىذه النياية الشاعرية تؤطر دكمان نحك نقد بناء بعيدان عف حدة كجفاؼ المناىج،
إطار إنساني و
كتطرؼ المذاىب ،فيي تفتح أفؽ التمقي ،كتكجييا نحك و
ساـ ،يظؿ يتحرؾ في
مدارات حرية الفكر كالرأم.

()1الرحبي ،سيؼ :ذاكرة الشتات ،ص.44 :
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ممخص المبحث الثالث:
تكجو الرحبي إلى اختيار الركائي إلياس خكرم ليقدـ إضاءة عف مسيرتو المتميزة في
لغتو كبنائو األسمكبي ،فالرحبي كاف مشدكدان لكؿ األعماؿ المتمردة التي ال تخضو ألم أطر
ضيقة باعتبارىا أعماؿ تبحث عف ذاتيا في المشيد اإلبداعي كالحضارم ،كجاءت كتابات
خكرم كلغتو الركائية لتمقى اىتمامان مف الرحبي ،فاستطاع أف يقدـ مظاىر حكارية في ركاياتو
المختمفة مف خبلؿ التعددية المسانية كالصكتية لمغة األدبية مما أكسب أعمالو قكة كتفردان.
كاىتـ الرحبي في مقالة بالمغة التي ميزت ركايات خكرم ،فيمي حطمت المعركؼ
كتمردت عمى األصكؿ القديمة كابتدعت لغة خاصة ،كنبلحظ اىتماـ الرحبي بركاية خكرم
(الكجكه البيضاء) كحاكؿ أف يبيف منيجو النقدم القائـ عمى حشد مضاميف المغة المميئة
بالدالالت كالمعطيات اإلنسانية.
كحاكؿ الرحبي أف يعمؿ كيقدـ نماذج لما يذىب إليو في نقده ليستفز ذىف القارئ
محاكالن منو إدخالو في جدؿ نقدم محاك انر ضميره في مرحمة التمقي كالى أم مدل سيقبؿ ىذه
المقكالت التي يعرضيا أك سيرفضيا .فيك يترؾ أفؽ القراءة مفتكحان باعتبار أف عممية النقد
ىي عممية إنتاج كخمؽ كابتكار ليست مجرد صياغة قكانيف كقكاعد.
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ممخص الفصل الثالث :
جاء الفصؿ الثالث بعنكاف منيج الرحبي الناقد ،إذ قاـ باختيار ثبلث مقاالت مف كتب
الرحبي النقدية لتتكصؿ إلى صكرة كمية تبيف منيجو الكصفي االنطباعي في النقد المتميز
باإليجاز المختزؿ لمعديد مف المضاميف.
قسـ ىذا الفصؿ إلى ثبلثة مباحث تناكؿ المحكر األكؿ أدكنيس خارطة المتناقضات،
حيث ناقش الرحبي الحضكر الحافؿ ألدكنيس عمى الساحة النقدية كالفكرية ،إف المنيج
النقدم عند الرحبي تمثؿ بمحاكلة تدرج حافمة بالدالالت فكاف يبحث عف الجديد كالمتمرد،
مس التغيير أغمب المقاييس النقدية كالخصائص
كأدكنيس عاشر النقد األدبي في أكجو الذم ٌ
العامة لؤلدب ،لكف الرؤل النقدية نادت بالخركج الكاعي عمى معطيات الحضارة كالتراث
بحيث تظؿ ظبلؿ اليكية كالمكركث مكجكدة في ذىف المبدع .لذا نرل أف الرحبي يقر بفضؿ
أدكنيس كيعظـ أفكاره النقدية ألنيا فتحت األفؽ أماـ التجريب الحر.
كتناكؿ المبحث الثاني جب ار إبراىيـ جب ار في ميزاف الرحبي ككاف السبب الكامف كراء
اختيار شخصية جب ار مما لو مف حضكر فكرم خاص متفرد ،إذ يعد عممان مف أعبلـ اإلبداع
الشعرم كالنقدم.
كتناكؿ المبحث الثالث الحديث عف إلياس خكرم في ركاياتو؛ إذ ىك أحد الذيف أكجدكا
طرؽ جديدة في التعبير عف مسيرة الدمار الذم حطـ الحياة المبنانية.
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فإلياس خكرم كاتب أيضان كغيره ممف كتب عنيـ الرحبي عمى اعتباره مبدعا قاد ار
عمى خمؽ مناخو اإلبداعي الخاص كبعيدا عف كؿ الظركؼ المحيطة بو.
لذا نجد أف احتفاء الرحبي بيذه الركاية لخركجيا عف المألكؼ كتحطيميا لؤلصكؿ
القديمة كاالنبيار بالمغة الداللية كالمعطيات اإلنسانية ،فالرحبي كاف في نقده يحاكؿ أف يعمؿ
كيكضح النماذج كيعطي القارئ فرصة الدخكؿ في جدؿ نقدم.
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الـخــــــاحــــمــــــت
الرحبي النقدية مف
حاكلت الباحثة مف خبلؿ ىذه الدراسة أف تقدـ عرضا لمسيرة سيؼ ٌ
خبلؿ مقاالتو النقدية ،إذ أنيا قامت باستقراء ىذه المقاالت ،كاستخراج أىـ الظكاىر كالقضايا النقدية
التي ستدرسيا ،كحاكلت أف تحيط بأكبر قدر ممكف منيا ،كتربطيا بالسياؽ النقدم العربي ،كتناقشيا
كفقان آلراء النقاد كالدارسيف في محاكلة منيا لمكصكؿ إلى منيجو النقدم المتميز كتفرده في مجاؿ
النقد عف غيره مف النقاد.
الرحبي بإيجاز ،فتحدثت عف البيئة العمانية
كقد ٌ
قدمت الباحثة لمدراسة بتمييدىا فيو نشأة ٌ
الرحبي ،كتشكمت فييا مصادره األكلى لمثقافة برائحتيا كبدائيتيا كأعرافيا
التي ترعرعت فييا طفكلة ٌ
كتقاليدىا كبتمؾ البيئة الجغرافية اآلسرة ،كتحدثت عف رحمة القاىرة ،ككيؼ تكسعت معطياتو الثقافية
كمؤشراتو العربية كالغربية ،لتؤثر في شخصيتو النقدية .كعرضت الباحثة بإيجاز فمسفتو النقدية التي
ترفض سمطة القكانيف كالمذاىب ،كتحاكؿ أف تككف إنسانية حضارية بعيدان عف األطر الضيقة
الممنيجة .كىذا ما شرحتو ككضحتو فصكؿ الدراسة كاممة.
عرضا تناقش فيو المؤثرات التي أثرت في
كحاكلت الباحثة في الفصؿ األكؿ أف تقدـ
ن
القصيدة الجديدة كىك مكضكع ضـ في رحابو ظكاىر نقدية متعددة كمتشعبة كاإلبداع كالمغة
كالحداثة كغيرىا مف القضايا التي حاكلت لـٌ شعابيا بثبلث مباحث تصكرت في أطرىا حكؿ
مكضكع القصيدة فتحدثت في المبحث األكؿ عف القصيدة كأزمة التجديد ،كالمبحث الثاني اختص
بالحديث عف القصيدة الحديثة كالمغة الشعرية ،كالمبحث الثالث فصؿ القكؿ عف القصيدة الحديثة
الرحبي
كأزمة الشكؿ الشعرم (قصيدة النثر) ،كىك فصؿ تسمسمت فيو المباحث عارضة آلراء ٌ
النقدية كآراء النقاد كالباحثيف الذيف تحدثكا في غمار ىذا المكضكع.
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كفي الفصؿ الثاني حاكلت الباحثة أف تقدـ عرضان لمقضايا النقدية المعاصرة التي تحدث
الرحبي كخصصنا ىذا الفصؿ لمحديث عف قضيتيف ميمتيف استكلتا عمى اىتماـ الباحثيف كآراء
فييا ٌ
الرحبي بنظرتو النقدية ليما كىما :قضية التراث كالمعاصرة كقضية
الدارسيف كالنقاد كقد تفرد ٌ
الرحبي قاد انر عمى تحديد القضايا كعرضيا كالكصكؿ بيا إلى
الماضي كمعايير نقد النص ،فقد كاف ٌ
مخرج يرضي الذكؽ الفكرم اإلنساني الحضارم دكف أف ينحاز إليديكلكجية أك مذىب فيك ناقد
كاف ييتـ باألدب باعتباره سمسمة تراكمية ال تحتفي بمكاف أك زماف بؿ إنيا جزء مف مفارقة إنسانية
شاممة ،كيضؿ التمقي في ىذا اإلطار بعيدان عف القيكد ،فبل بد أف يتحرر النص كالقارئ مف
السمطات التي داىمت دكمان ضمير اإلبداع فقتمتو كقيدتو.
الرحبي النقدم ،مف خبلؿ التطبيؽ عمى
كفي الفصؿ الثالث قامت الباحثة بعرض لمنيج ٌ
نماذج مف مقاالتو النقدية ،عرضت لمقاؿ أدكنيس خارطة المتناقضات كسراب المعنى ،كمقاؿ جب ار
الرحبي
إبراىيـ جبرا ،كمقاؿ عف إلياس خكرم شيادة الحرب المبنانية ،كىي مقاالت تميز فييا منيج ٌ
في اختزاؿ األفكار كحشد الدالالت في جمؿ مقتضبة حاكؿ مف خبلليا إثارة المتمقي كاستفزاز
فضكلو لبلستزادة عندما يقرأ ،فيك يحاكر القارئ كيمقي عمى عاتقو ميمة تحريؾ ذىنو ،إذ أنو ال
يبكح كثي ار في كتاباتو كال يفصح مف كجية النياية فيك يترؾ الحرية الكاممة لمقارئ أف يتفكر،
كيقرر ،كيستزيد .فبل يكتب إلنساف مثقؼ أك لناقد حصيؼ ،ألنو يخاطب اإلنساف في كافة
مستكياتو ،فكاف ناقدان حضاريان بامتياز .كقد تفرد بيذا عف غيره مف الناقديف الذيف كانكا دكم نا
فالرحبي ناقد ذكقي انطباعي لـ يكف
يحاكلكف تكجيو الذائقة نحك فكر محدكد أك إيديكلكجية معينةٌ ،
يحفؿ كثي ار بالتكثيؽ ،كاف يتمرد في نقده عمى معايير الكتابة النقدية معتمدان عمى ثقافتو الكاسعة
كالشاممة في النقد كاألدب كالفمسفة.
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الرحبي النقدم كمنيجو ،محاكلة ال
كأخي انر إف ىذه الدراسة كما قدمتو مف استقراء في فكر ٌ
ادعي ليا الكماؿ ،كلعميا تفسح مجاالن لقراءات غيرىا ،تكمؿ ما غاب عنيا ،أك تكشؼ ناقصا أشكؿ
عمييا ،أك تنبِّوي إلى ظؿ اعتراىا.
هذا وعمى اهلل قصد السبيل
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قائمت المالحق:
المقابلت الخي أجزحها الذارست مع الزحبي بخاريخ 5115/1/5
س :1إف النقد األدبي ال يستطيع أف يككف إبداعان مماثبلن لئلبداع األدبي باتفاؽ النقاد
التقميدييف كالجدد معا ،فيؿ النقد عمـ أـ ىك إبداع ...أـ ماذا ترل؟
ج :1أرل أف النقد معرفة بأدك و
ات عممية كأدبية كذكقية كال أعتقد بأف ىناؾ مانع مف أف
المحض ،كىك يتضمف بجانب األدكات األخرل
يككف إبداعان مف غير مناظرتو مع اإلبداع األدبي
ٍ
ً
ضاءتو كتحميمو.
الجمالية بالدرجة األكلى أداة عقبلنية في تشريح النص كا
س :1ىؿ النقد إضافة إلى النص المقركء ،أـ مجرد انعكاس لو ،أـ ىك شاشة مضاءة تقع
كاسطة بيف النقد كاإلبداع ،كما يقكؿ ركبير كانير في كتابو "لماذا النقد الجديد"؟
جبلء لمكثير مف غكامضو
ج :1النقد الحقيقي ال بد أف يككف إضافة إلى النص المقركء كا ن
كخكافيو كبيذا المعنى يمكف أف يككف كاسطة بيف النص كالقارئ آخذان ً
كعي أعمؽ كأكثر
بيده إلى و
كضكحان ،كىك يضيء النص اإلبداعي بأدكاتو المعرفية المتشعبة كالتي تجتريح حقكالن معرفية كثيرة
كالفمسفة كعمـ الجماؿ كعمـ النفس كعمـ االجتماع ،إف الناقد كي يؤدم ميمتو الجميمة ال بد أف
يككف مممان بحقكؿ معرفية مختمفة.
س :3ىؿ الشيادة األكاديمية ىي أداة الناقد الحقيقية كالمؤىمة؟ بمعنى أنو يجب عمينا أال
نصدر أحكاما عمى األدب ألننا ال نمتمؾ مؤىبلت عممية كنقاد؟ كمتى يمكف أف نطمؽ عمى المتمقي
صفة "ناقد"؟
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ج :3ليس شرطان أف تككف الشيادة األكاديمية ىي أداة الناقد الحقيقية كالمؤىمة فالمعرفة
أشرت إلييا ىي األداة األكلى لمناقد ،كالدراسة األكاديمية تختمؼ مف شخص ألخر،
الكاسعة التي
ي
فيناؾ أكاديميكف أضافكا لمنقد كاألدب الشيء العظيـ كالكثير كىناؾ أكاديميكف ال يمتمككف معرفة
عميقة عدا حمميـ لمقب الدكتكر كاألكاديمي فيي مسألة ال تعمـ كانما تخصص بدقة بيف أكاديمي
كآخر.
س :4ىؿ يكجد نقد عربي معاصر يرقى إلى مستكل النظرية،كيصؿ إلى درجة المدرسية
حقان ؟
ج:4الشؾ ىناؾ نقد عربي معاصر كانجازات نقدية نظرية كتطبيقية تمتد مف المحيط إلى
الخميج لكني ال أعتقد أف ىناؾ نظرية أك نظريات نقدية أبدعيا ىذا النقد أك ابتكرىا ،كانما ىناؾ
اجتيادات خبلقٌة ذات مرجعيات غريبة بالدرجة األكلى ،كىذا ال يضيرىا في شيء فالغرب كاف
سباقان في مجاؿ اإلبداع المعاصر كالحديث ،لكف عمينا الحذر أف ال نككف ظبلالن باىتة لمنظريات
الغربية أم أف ننقميا بشكؿ ميكانيكي إلى تربة كلغة ذات خصائص كسمات كتاريخ مختمؼ ،النقاد
العرب القدماء الجرجاني كقدامو ابف جعفر،غيرىما الكثير أبدعكا مثؿ ىذه النظريات كالمدارس.
س :5حكؿ الكاقع النقدم في يعماف– كقد بمغ قرابة الثمانيف مؤلفان بيف كتاب مطبكع كدراسة
عممية أكاديمية -يقكؿ إحساف صادؽ المكاتيا:الكاقع النقدم في يعماف في طكر التشكؿ كالتطكر،
كىك كاقع في أكؿ طريقو ،كىذا ما يجب أف نسمـ بو أكالن ،فما رأيؾ في ىذه المؤلفات النقدية
العمانية؟كما ىك مستكاىا إذا ما أردنا تصنيفيا؟كأيف تضع نفسؾ في قائمة النقاد العمانييف؟
ج : 5الكاقع النقدم في يعماف ،يعد كيبشر عمى رغـ بداياتو المتأخرة عف العممية اإلبداعية
فيناؾ في الفترة األخيرة بدأت مبلمح نقد أكاديمي كثقافي عاـ .كبدأت في طمكحيا مكاكبة حركة
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العمانييف لكف بطبيعة الحاؿ المسألة بحاجة إلى جيكد أكبر كي تككف عبلمة
الثقافة كاإلبداع
ٌ
مضيئة ككازنة في مسار الثقافة العمانية كالثقافة العربية عامة .بالنسبة لي شخصيان دائمان ال أضع
نفسي في قائمة النقاد إنني مف تمؾ الفئة في الثقافة العربية التي تحمؿ صفة الشعر كاألدب
بالدرجة األكلى كتحاكؿ كتابة النقد بمعناه الحر الذم ال يستند بالضركرة إلى تمؾ المنيجيات
كالقكانيف الصارمة عند الناقد المحترؼ ،كاف كنت أحاكؿ محاكرتيا .إنني أكتب بذكؽ الشاعر
كمخيمٌة األديب كتابة اختيارية كانتقائية ،كال أعتبر نفسي ضمف و
نقاد يحترفكف النقد.
س :6يقكؿ الدكتكر ىبلؿ الحجرم األستاذ المساعد في األدب المقارف بجامعة السمطاف
قابكس " :أما نقد النقد في عماف فيك بالضركرة معدكـ كال ىسيس لو في الجامعات ،كال في
الصحؼ كالمجبلت الثقافية".
كلعؿ البعض قد يطرح سؤاالن مشركع نا ىك :ىؿ لدينا خطابان نقديان في األساس ،حتى ينتج
عنو نقد النقد؟
ج :6أنا أتفؽ مع الدكتكر ىبلؿ الحجرم حكؿ رأيو فيما اصطمح عمى تسميتو بنقد النقد،
نقدم متر و
اكـ كنكعي كاال فالكبلـ عف ىذا المصطمح يأتي مف باب
فبل بد أكالن مف إنجاز خطاب و
و
و
و
كمناقشات ليا،
نقدية بعينيا
أعماؿ
التنظير التجريدم .لكف عمى ما أظف تككف ىناؾ تعميقات عمى
ً
إطار ذلؾ المصطمح الذم أشار إليو
كىذا نكع مف سجاؿ صحي لكف ال أعتقد أنو يدخ يؿ في
الدكتكر الحجرم.
س :7نفى الناقد صبلح فضؿ في سياؽ حديث لو عف الرؤيا كانبياميا أف يككف اإلبياـ
مأزقان تعبيريان ،كانما ىك شيء كامف في جذكر الشعر كمرتبط عضكيان بطبيعتو ،ىؿ ترل أف اإلبياـ
في الشعر مأزقان تعبيريان يقع فيو الشاعر ،أـ منزلقان ينزلؽ إليو الشاعر؟
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ج :7فيما ذكره الدكتكر صبلح فضؿ حكؿ اإلبياـ كبأنو ليس مأزقان تعبيريان فإنما ىك مف
طبيعة الشعر كجذكره أعتقد أف ىذه األطركحة بقدر ما ىي صحيحة جزئيان بقدر ما ىي ممتبسة،
فميس كؿ إبياـ ىك نقطةه مشرقةه كفضاء لمتأكيؿ كتعدد الدالالت عمى طريقة الشاعر الفرنسي
(مبلرمي) حيث يتحدث عف الغمكض الماسي الذم ىك الغمكض الداؿ كالعميؽ .بجانب ىذا ىناؾ
ً
سطحيتو كفقرًه الركحي
إبياـ كغمكض ال قيمة ليما كيعبراف بالفعؿ عف مأزؽ كىركب الشاعر مف
و
كغمكض مفتعميف.
إلى إبياـ
س :8يقكؿ أراجكف" :ليس ىناؾ شعر ما لـ يكف ىناؾ تأمؿ في المغة" ،ما رأيؾ في كممة
تأمؿ التي طرحيا أراجكف في عبارتو ىنا؟
شعر ما لـ تكف ىناؾ معرفة
ج :8بالفعؿ ما قالو الفرنسي (أراجكف) صحيح نا فميس ىناؾ ه
بالمغة كتأم هؿ فييا كفي تاريخيا كارثيا الطكيؿ كآليات اشتغاليا في مختمؼ األزمنة كأنماط التعبير،
كاال سيظؿ الشاعر كالكاتب مجردان مف ً
أداتو األساس ،كالمغة أكثر مف أداة إنيا نمط كجكد كتفكير
إنيا بيت القصيد لذلؾ نجد أكلئؾ الذيف ال يعرفكف لغتيـ معرفة حقىو يتخبطكف في سطحية كرداءة
تحت مبررات شتى ،مثؿ مصطمحات "تفجير المغة" أك "ما بعد الحداثة".
س :9المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر تختار مالؾ بف نبي شخصية العاـ الثقافية
1115حيثيتـ تصميـ طابع صغير يكضع عمى الغبلؼ الخمفي لجميع مطبكعات عاـ  ،1115ما
رأيؾ بيذا التكريـ لممبدعيف في تاريخ البشرية ؟
ج :9بالطبع أنا مع ىذا التكجو الذم تتبناه المؤسسات الثقافية كالطباعية في تكريـ المثقفيف
كالمفكريف فيـ ثركة ىذه األمة كنبضيا الحقيقي ،فاألمـ المتحضرة مف سماتيا األساسية تكريـ
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مبدعييا كمثقفييا تراثان كمعاصرةن فيـ العبلمة المشرقة في تاريخ األمـ كالشعكب كمع األسؼ عربيان
كعمانيان ،ىذا التكريـ ما زاؿ قميبلن كخجكالن إلى و
حد ما.
ي
س ":11أنا الذم ألبس األدب الفرنسي القبعة الحمراء "ىكذا قاؿ فيكتكر ىيجككيحؽ لو
ذلؾ .فماذا يقكؿ سيؼ الرحبي كىك أكؿ عماني خطا خطكات جريئة في األدب الحداثي؟
ج :11إنني أخج يؿ مف إدراج نفسي بسياؽ الكبلـ عف (فيكتكر ىيجك) أكالمتنبي ،أبك العبلء
العماني الكحيد الذم خطا تمؾ
المعرم ،ك جكتيو ،تمؾ القمـ الكبرل .لكف ما أكد قكلو أنني لست ي
الخطكات التي تـ تصفينيا بالجريئة في مجاؿ األدب ىناؾ آخركف كأنا أتشرؼ أف أككف مف أكلئؾ
االكائؿ زمنيان كابداعيان .فأتذكر الذيف سبقكنا مباشرة كفتحكا الفضاء كالمجاؿ مثؿ الشيخ عبدا هلل
الخميمي ،كاألستاذ عبدا هلل الطائي كآخريف.
س :11ما يزاؿ الحديث يأخذنا إلى ىيجك حيث قاؿ عف باريس التي أحبيا حبان جمان:
"المكاف الذم كلدت فيو ركحي" فأم مكاف يحب سيؼ الرحبي أف يخمع عميو ىذه الصفة؟
ج :11يمكف أف أردد مع (ىيجك) أف المكاف الذم كلدت فيو ركحي ىك المكاف الذم أحب
كأيبجؿ كىناؾ كالدات متعددة لركح الشاعر بدأ بمكانو الكالدم األكؿ كاألماكف األخرل التي تجمت
فيو ركحو عبر اإلبداع كالحب كاألخكة اإلنسانية.
حد ليا "فيؿ ترل أف
س :11يقكؿ جاؾ دريدا":أف النص المكتكب آلة تنتج إحاالت ال ٌ
التأكيؿ يعطي القارئ مساحة حرية كاسعة ؟
معنى كدالالت لئلبداع كلحرية القراءة الشاسعة
ج :11ال شؾ أف التأكيؿ ىك الذم يعطي
ن
كاال فأف النص أك الكتابة تبقى أيحادية كمحدكدة كمغمقة عمى يبعد فقير( ،دريدا) الذم فكؾ
المنظكمات الفكرية كاألدبية عبر فضاء التأكيؿ كاإلحاالت المختمفة كاستنطقيا بشكؿ غير مسبكؽ
111

ىك مف أكلئؾ المفكريف الذيف أعطكا القراءة فضاء لمتأكيؿ كاالجتياد كالداللة المفارقة عبر
االختبلؼ.
ظ ليـ،
س :13يقكؿ جاف بكؿ سارتر":عمى المرء أف يتذكر أف ج ٌؿ النقاد ىـ أناس ال ح ٌ
كقد كجدكا حيف قاربكا اليأس كظيفة صغيرة ىادئة تتمثؿ في حراسة مقبرة ،كاهلل كحده يعمـ ما إذا
كانت المقابر ساكنة ،كال شيء أكثر إشراقا مف مكتبة" ،فيؿ النقد ىك كظيفة اليائسيف قميمي
الحظكظ ،كىؿ ىك يتمثؿ في حراسة مقبرة كما يقكؿ سارتر ؟
نقاد مف
ج :13ال أستطيع أف أتبنى مقكلة الفيمسكؼ الفرنسي (سارتر) عمى تعميميا فيناؾ ه
ىذا الصنؼ حراس مقابر كحطاـ كىناؾ صنؼ آخر ألكلئؾ الخبلٌقيف كجزء مف صيركرة المعرفة
الجمالية كاإلنسانية كسارتر نفسو كاف ناقدنا كبي انر ،كاال ماذا نسمي يكتبو التشريحية العميقة
الفكرية ك
ٌ
حكؿ جاف جنيو ،كبكدليير ،كآخريف.
س:14ىؿ الكتابة حرية كما يقكؿ ركالف بارت أـ ىي كاجب محتكـ ،كقد كاف الشاعر
األلماني غكث يزعـ "أف الكتابة ضرب مف الصبلة" ،فكيؼ يراىا سيؼ الرحبي؟
ج :14الكتابة ال شؾ أنيا ممارسة عميقة لمحرية تمؾ المفقكدة في الحياة كالتاريخ ،الكتابة
ضرب مف صبلة أك خمكة
ذلؾ المجاؿ األكسع لمحرية كىي في عزلتيا السامية في جكؼ الميؿ،
ه
ركحية في مكاجية الزمف كالقسكة كالصيركرة.
س :15ىناؾ مقكلة تقكؿ أف النقد األدبي ال يستطيع أف يككف إبداع نا مماثبلن لصنكه الذم
ىك اإلبداع بافاؽ النقاد التقميدييف كالجدد معا ،فما رأيؾ؟
ج :15ال أميؿ إلى مثؿ ىذه المناظرات فكؿ إبداع معرفي كجمالي لو فضاءه الخاص،
التفاضمية.
كالمعرفة ال تتج أز بمثؿ ىذه الثنائيات
ٌ
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س :16في لقاء أجراه مؤخ انر معؾ األستاذ الصحفي عاصـ الشيدم كىك يسألؾ عف كتاباتؾ
كصفت كتابؾ المعنكف بالجبؿ األخضر بأنو "تجربة ىجينة شعرية كقصصية" .فيؿ ىك
الشعرية،
ى
اعتراؼ بالفشؿ ،أـ أنيا مقكلة نيتشو "السـ الذم ال يميتني يزيدني قكة" ،كىؿ ىناؾ كتابات نقدية
مف الممكف أف تنعتيا بيذا النعت؟
ج :16ىناؾ تجارب في مسارم الكتابي كمنذ بدايتيا تتصؼ بنكع مف ىذه (اليجانة)
كالتعدد التعبيرم فيناؾ نكع مف الحكار داخؿ النص الكاحد بيف العنصر الشعرم كالسردم كالبصرم
كسداه ،كىذه ليست كصفة جاىزة بقدر ما قادتني إلييا التجربة
ليشكؿ في النياية ليحمة النص ي
الممتدة كىي تمثؿ إيقاعي النفسي كالحياتي أكثر ،كال شؾ ثمة إخفاؽ كنجاح لعمميات اإلبداع
المختمفة.
س:17في نكفمبر الماضي احتفمت مجمة نزكل بمركر عقديف عمى إصدارىا ،فيؿ قامت
المجمة كمنبر ثقافي كطني كاقميمي كعالمي بدكرىا المنكط بيا؟ ماذا تقكؿ كأنت رئيس تحرير مجمة
نزكل الفصمية الثقافية؟
ج :17بالنسبة لمجمة نزكل كىي تكمؿ عاميا العشريف ستككف شيادتي حكليا مجركحة
كأترؾ التقييـ لقرائيا مف مثقفيف ك يكتٌاب ،لكف يمكف القكؿ إنيا عبر ىذه الفترة المديدة بالنسبة لمجمة
ثقافية حققت بعض اإلضافات المشرقة لمثقافة العمانية كشكمت رافدان تكاصميان مف ركافد الثقافة
العربية عامةن ربما كاف ىناؾ طمكح أكبر عمى صعيد االنجاز لكف الظركؼ الخاصة كاف ليا دكر،
كفي كؿ األحكاؿ نشكر اهلل عمى ما تحقؽ كما لـ يتحقؽ.

السيزة الذاحيت :
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كلد سيؼ الرحبي عاـ  ،1956في قرية سركر ،سمائؿ في سمطنة عماف ،فيذا الكاتب
ترعرع في بيئة قركية فقيرة كأكمؿ طفكلتو عمييا ،حيث عاش في تضاريسيا القاسية الفقيرة ،ثـ أنتقؿ
في حياتو إلى القاىرة ليكمؿ دراستو ،كمف ثـ انتقؿ لمعيش في أكثر مف بمد عربي كأجنبي ،كىذا ما
نمحظو في كتاباتو الشعرية كالنثرية أك مقاالتو ،فيك كثير الترحاؿ كناشر لثقافتو بيف ىذه البمداف،
أما في المجاؿ العممي مف حياتو فيك عمؿ في المجاالت الصحفية كالثقافية العربية ،كتبعان ألىمية
كتاباتو ترجـ لو مختارات مف أعمالو إلى العديد مف المغات العالمية كاالنجميزية ،كالفرنسية
كاأللمانية كاليكلندية ،كالبكلندية ،كمازاؿ حتى اآلف يعمؿ رئيسان لمتحرير في مجمة نزكل الثقافية
الفصمية التي تصدر في مسقط.

أعمال الزحبي :
أضاف الزحبي للفكز العزبي كثيزا وأعماله المصنفت والمطبىعت هي:
نكرسة الجنكف ،شعر(دمشؽ صدر  ،)1981الجبؿ األخضر ،شعر (دمشؽ ،)1981
أجراس المدينة ،شعر (باريس  ،)1984رأس المسافر ،شعر (الدار البيضاء  ،)1986مدينة كاحدة
ال تكفي لذبح عصفكر ،شعر (عماف  ،)1988رجؿ مف الربع الخالي ،شعر (بيركت ،)1994
ذاكرت الشتات ،مقاالت (دمشؽ  ،)1981منازؿ الخطكة األكلى ،سيرة المكاف كالطفكلة (القاىرة
 ،)1993جباؿ ،شعر (بيركت ،)1996معجـ الجحيـ ،مختارات شعرية (القاىرة ،)1996يد في
آخر العالـ ،شعر (دمشؽ  ،)1998حكار األمكنة كالكجكه ،مقاالت( ،مسقط  ،)1999الجندم الذم
رأل الطائر في نكمو ،شعر (بيركت ،)1111،قكس قزح الصحراء ،تأمبلت في الصحراء كالبل
جدكل( ،بيركت  ،)1111مقبرة السبللة ،شعر (بيركت  ،)1111أجراس القطيعة ،شعر (باريس
 ،)1984رأس المسافر( ،المغرب  ،)1986نجمة البدك كالرحؿ ،شعر ،حكؿ األدب في الخميج
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العربي ،دراسة لبعض نماذجو ،الصيد في الظبلـ ،مقاالت (ككلكنيا  ،)1114نسكر لقماف الحكيـ،
مابيف النثر كالشعر ،القاىرة أك زمف البدايات ،مقاالت (سكريا  ،)1111أرؽ الصحراء ،قطارات
بكالؽ الدكركر ،حياة عمى عجؿ( ،بيركت  ،)1119الجبؿ األخضر(،دمشؽ .)1981
كنبلحظ مف مؤلفاتو أف أغمبيا تحاكي الطفكلة كالزماف كالمكاف ،ففي كتابو الصيد في
الظبلـ،يتحدث فيو عف الطفكلة كالشعر كالربع الخالي ،فيك يرل أف العيف ىي أكؿ مف ترل
األشياء ،مثؿ األرض مف صحارل كجباؿ كبحار ،كيتحدث عف طفكلتو التي عايشت ىذه
التضاريس(.)1
نسكر لقماف الحكيـ ،كىي مابيف النثر كالشعر تتحدث عف المكاف كالزماف ،كيكتب فيو مف
رؤيتو السياسية كالفكرية كالحضارية كاالجتماعية ،معب ار في كتابو ىذا عف كقائع نحاكؿ إخفائيا،
كاالضطرابات في الكطف العربي ،كعالـ الطفكلة الجميؿ ،كأعمف أيضا عف تخكفو مف األخطار
المحدقة بنا محذ انر مف الفتف النائمة كالتي قد تستيقظ في أم لحظة.
ديكاف رجؿ الربع الخالي ،يتميز ىذا الديكاف برسـ لعبلقة الشاعر مع المكاف كمع ما تحممو
ذاكرتو مف أحداث الطفكلة كتاريخو كثقافتو ،كالمزج بيف ماضيو كحاضره ،كعرض لثقافة اجتماعية
كىي زكاج اإلكراه ،كالميزة األخرل ليذا الديكاف استخداـ السردية الشعرية أك السرد الحكائي مف
خبلؿ استخداـ أفكار تقكـ عمى التكثيؼ كاالقتصاد الشديد في المغة كالصكر كعمى الرغـ مف كتابتو
لنص طكيؿ بشكؿ فعاؿ كمؤثر أخذتو في بعضيا إلى طريقة النثر ،إال أف شدة إحساسو ككجدانو
كاف ذا أثر عمى المتمقي كتفاعؿ إيجابي(.)2
()1
()2

الرحبي ،سيؼ :ذاكرة الشتات ،ص.45 :
الرحبي ،سيؼ ،الصيد في الظبلـ  ،مقاالت ،منشكرات الجمؿ ،ط ،1ككلكنيا ،بيركت ،2004 ،ص.5
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كأيضا عممو نشيد األعمى ،كىي قصيدة كتجربة حكارية ال مسرحية كاف كانت تقارب
لممسرح إال أنيا تفتقد لمكثير مف شركط المسرح األساسية ،كال نستطيع أف نعامميا نقديا بأدكات
القصيدة ،فيك خميط ما بيف الحكار الشعرم كالمسرحي(.)1

()1

نجـ ،مفيد ،أرض األبدية ،قراءات في تجربة الشاعر سيؼ الرحبي ،منشكرات الجمؿ ،ككلكنيا ،ألمانيا ،ط،1

 ،2997ص.7-6
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