دراسات

البردوني ناقدً ا

قراءة في خصوصيّة الكتابة
وجدل اإلثارة
همدان دماج
كاتب وباحث يمني

تحرّره من
اشتراطات
الكتابة البحثيّة
جعله ُعرضة
النتقاد الدارسين
المشككين
في مصداقية
مواقفه

املمتد لعقود
ال�شعري،
�إ�ضافة �إىل غزارة �إنتاجه
ّ
ّ
كثرية� ،أنتج ال�شاعر عبداهلل ال�بردوين عد ًدا من
ِ
مئات
والنقدية� ،إىل جانب
الفكرية
امل�ؤلفات
ّ
ّ
ال�صحف واملجلاّ ت
املقاالت التي ن�رشها يف ّ
��دوري��ات ،وتناولت ق�ضايا الأدب والتاريخ
وال ّ
ال�سيا�سي واالجتماعي ،وحتوالتهما املعا�رصة
ّ
يف اليمن على وج��ه اخل�صو�ص .وم��ن كتبه
النقدية والفكرية املهمة" :رحلة يف ال�شعر
اليمني قدميه وحديثه"" ،ق�ضايا مينية"" ،فنون
الأدب ال�شعبي يف اليمن"" ،من �أول ق�صيدة �إىل
�آخر طلقة" ،و"اليمن اجلمهوري".
متيز �شعره بتعدد �سماته الأ�سلوبية ،وجر�أته
وكما ّ
ال�سيا�سية ،وطرح املوا�ضيع
يف نقد الأو�ضاع
ّ
الفكرية
املثرية للجدل ،فقد �أث���ارت كتاباته
ّ
تطرقت �إليه من
والنقدية جد ًال � َ
ّ
أو�سع ،لي�س ملا ّ
ق�ضايا و�أطروحات �رصيحة وقا�سية وح�سب؛ بل
متحر ًرا
الكتابي ،الذي كان
أي�ضا ب�سبب منهجه
� ً
ّ
ّ
البحثية
يف �أحيان كثرية من ا�شرتاطات الكتابات
ّ
والفكرية امل��ع��ا��صرة ،وه��و م��ا جعله ُعر�ضة
ّ
أكادمييني الذين
لالنتقاد من قبل الدار�سني وال
ّ
م�صداقية ودقة بع�ض ما طرحه من
�شكّكوا يف
ّ
تقييمات و�أفكار ومواقف ،خا�صة �أن الربدوين
كان يتناول يف كتاباته النقدية معا�رصيه من
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ال�شعراء والأدباء وال�سيا�سيينّ .
ال�سمات
تهدف هذه املقالة �إىل ال ّتطرق لبع�ض ّ
املميزة لكتاباته الفكرية والنقدية وخ�صو�صيتها،
ّ
وما �أثارته من �آراء ومعارك وانتقادات� ،سواء
اجلدلية �أم �أ�سلوب
يخ�ص موا�ضيعها
فيما
ّ
ّ
كتابتها .وللتدليل على هذه اخل�صو�صية �سنعتمد
الرتكيز على ما جاء يف كتابه "رحلة يف ال�شعر
1
يعد من �أهم كتبه
اليمني قدميه وحديثه"  ،الذي ّ
النقدية ،ح��اول ال�ب�ردوين من خالله ت�صنيف
�شعراء اليمن ،من الع�رص اجلاهلي وحتى وقت
�سبعينيات القرن املن�رصم،
ظهور الكتاب يف
ّ
وعر�ض �آرائه النقدية يف جتاربهم ال�شعرية.
موسوعيّة الثقافة وتشبيك
التاريخ
ُي��ع��رف ال�ب�ردوين ب��اطّ �لاع��ه ال��وا���س��ع والعميق
ال�شعري العربي ،وعلى امل��وروث
على ال�تراث
ّ
اليمني ،والأماكن والقبائل والطبائع
ال�شعبي
ّ
ّ
االجتماعية يف اليمن ،وامتالكه معرفة كبرية
ّ
والفنية
عابرة للثقافات والأجنا�س الأدب ّ��ي��ة
ّ
املٌختلفة .وق��د وظّ ��ف ه��ذه املعرفة يف نتاجه
ال�شعري ،و�أ�صبح هذا التوظيف �إح��دى �سمات
ّ

دراسات

كثريا يف كتابته
�شعره ،كما ق��ام بتوظيفها
ً
واالجتماعية.
النقدية
ّ
ّ
يف كتابه "فنون الأدب ال�شعبي يف اليمن"
مثالً ،ق ّ��د َم ال�بردوين امل��وروث ال�شعبي اليمني
واجتماعيا ،وهو جه ٌد
أدبيا
ًّ
ر�صداً وحتليلاً � ًّ
أ�سي�سي مل ي�سبقه �إليه يف غزارته �أحد ،فقد كان
ت�
ٌّ
ال�شعبية،
ال�بردوين حافظً ا للكثري من الأمثال
ّ
ّ
وال�شعر ال�شعبي ،واحلكم واحلكايات والق�ص�ص
اخلرافية ،وقد �ساهم بالتايل يف احلفاظ على هذا
ّ
املوروث من ال�ضياع .كما �أ ّننا يف كتاب "رحلة
اليمني قدميه وحديثه" (الذي �سن�شري
يف ال�شعر
ّ
اخت�صارا بـ"الكتاب") جند كيف حاول
�إليه
ً
جمع ٍ
ال�شعراء اليمنيني ،من الع�رص
عدد كب ٍري من ّ
اجلاهلي �إىل الع�رص احلديث ،وت�صنيفهم ح�سب
فنية معروفة �أو ُمبتكرة ،وهو الكتاب
مدار�س ّ
َ
الذي و�صفه د .عبد العزيز املقالح ب�أنه "�أ�شمل
كتاب عن ال�شعر وال�شعراء اليمنيني" ،3على
الرغم من �إفراده م�ساحة �أو�سع ل�شعراء الع�رص
احلديث ،وجتاوزه عد ًدا ال ب�أ�س به من ال�شعراء،
نوه ال�بردوين ب�أ�سماء بع�ضهم يف
وهم الذين ّ
خامتة الكتاب ،معل ًال ذلك مبا ا�ستلزمته �رسعة
الن�رش ،واعداً ب�إ�ضافتهم يف الطبعات الالحقة

2

من الكتاب �أو يف م�ؤلفات �أخرى.4
ال�شمولية واحت�شاد ال�شعراء،
و�إىل جانب هذه
ّ
تكمن �أهمية جهد ال�بردوين يف حماولته ربط
ال�شعرية ،وجوانب حياتهم اخلا�صة،
جتاربهم
ّ
ب�شعر وحياة �أقرانهم من ال�شعراء العرب يف
خمتلف الع�صور .وبهذا ا�ستطاع �أن ينظر �إىل
تطور ال�شعر اليمني يف �سياق تطور ال�شعر
ّ
العربي ككل ،وهو ما لفت �إليه �أنظار الن ّقاد
واملهتمني بدرا�سة الأدب يف اليمن .هذا الربط
ال�سمات الوا�ضحة يف
�أو املوازنة هي �إح��دى ّ
كتاباته النقدية ،فهو دائم ًا ما يقارن ويوازن
ب�ين ال�شعراء والأدب����اء والأج��ن��ا���س الأدب��ي��ة
املختلفة وما يقابلها �أو يعار�ضها يف �أزمنة
متعددة.
وثقافات وجماالت ّ
التطوافية
ومن املالحظ �أن الربدوين ،يف رحلته
ّ
اليمني ،يتعامل مع ال�شعراء كما
مع ال�شعر
ّ
لو كانوا �أبناء �أ�رسة واحدة ال يفرقها ال ّزمان
وال امل��ك��ان ،وال �أ�ساليب ال�شعر �أو التجارب
البالغية .كما كان يتعامل مع ال�شعر مبختلف
ّ
مراحله ،والأفكار مبختلف منابعها ،والأمكنة
واحدية
واحلكايات والأح���داث� ،ضمن ر�ؤي��ة
ّ
كُ ربى جتمع كل هذه الأ�شياء وتربط ما بينها.
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"فنون األدب
الشعبي" جه ٌد
غير مسبوق في
رصد الموروث
اليمني

دراسات

فنجده يقارن �أبيات ال�شعراء املعا�رصين ب�أبيات
قدامى ال�شعراء من حيث موا�ضيعها �أو �سماتها
االجتماعية
البالغية �أو حتى من حيث الظروف
ّ
مرت على �شعرائها،
�أو
ّ
ال�سيا�سية التي �أنتجتها �أو َّ
�سواء يف اليمن �أم خارجه.

ُتشكل
االستطرادات
الكثيرة تحديا
للمتلقي وتشتيتا
لذهنه

تق�صد كلمة مدر�سة يف هذا العنوان ،وما يليه،
املفهوم الأك��ادمي��ي ،و�إمن��ا واحدية الثقافة �أو
تقاربها" .6غري �أن ال�بردوين يف �أحيان كثرية
مل يكن ي�صوغ �أي تف�سريات الجتهاداته ،كما
كانت بع�ض التربيرات التي يقدمها غري مقنعة،
�أو متناق�ضة ،وم��ن ذل��ك �أن��ه مل يو�ضح �سبب
بع�ض ال ّت�سميات التي �أطلقها ،وال ملاذا اخت�رص
ال�شعرية ،وركّ ز على
الع�صور القدمية يف رحلته
ّ
�شعراء الع�رص احلديث ،7وكيف ب ّ��رر ا�ستبعاد
�أ�سماء �شعراء مينيني م�شهورين من الع�رص
ال��ق��دمي ،ب�سبب �أن هناك خال ًفا ح��ول بيئتهم
اليمانية ،مثل "كثري بن ال�صلت اخلوالين" ،بينما
ّ
مل ي�ستبعد �آخرين؛ مع �أ ّنه يقول �إن هناك خال ًفا
حول �أن�سابهم� ،أمثال "يزيد بن املفرغ"� .8أ�ضف
بررت
�إىل ذلك �أن الربدوين مل يتبع �أي معايري ّ
�إطالة وقوفه عند �شاعر ،ومروره العابر ب�آخرين
وح�ضورا ،ح�سب ر�أي املقالح
كانوا �أكرث موهب ًة
ً
9
يف مقدمته للكتاب .

فعلى �سبيل املثال يتتبع الربدوين �سرية �أكرث من
�شاعر حملوا لقب "احلارثي" ،لك ّنهم عا�شوا يف
زمنية خمتلفة ،ومنهم "يحيى بن زياد
فرتات
ّ
احلارثي الكوكباين" يف مطلع الع�رص العبا�سي،
ال��ذي كان طبعه التك ّتم ح�سب ر�أي ال�بردوين،
وهو الطبع الذي ين�سبه لكل �أهل كوكبان من
مو�ضحا �أنهم على الرغم من
�شعراء وفنانني،
ً
ميلهم للفن والطرب "�إال �أنهم �شديدو االحتياط
واحلذر من الغرباء"� ،سار ًدا لنا كيف �أن الفنان
امل�شهور "حمود احلارثي" مل يجر�ؤ �أن ي�سجل
�أغانيه يف الإذاعة بعد ثورة �سبتمرب � 1962إال
"بعد �أن تغلّب على طبيعة اخلوف بطول خمالطة
يدل على وا�سع اطّ الع
فناين �صنعاء" ،5وهو ما ّ
ال�بردوين ب�سرية ومرويات الأمكنة والعادات
االجتماعية.
والتقاليد
ّ

المبالغة في االستطرادات

أي�ضا �أن الربدوين ،يف تعاطيه مع هذا
املالحظ � ً
زمني �أو
يتقيد ب� ّأي
ٍ
احل�شد من ال�شعراء ،مل ّ
تتابع ّ
ترتيب للموا�ضيع ،فرتاه وهو يتحدث عن الع�رص
اجلاهلي قد انتقل فج�أة �إىل الع�رص احلديث ،ثم
اجلاهلي،
يعود �إىل الع�رص الإ�سالمي ،ومنه �إىل
ّ
قبل �أن يعود �إىل الع�رص احلديث ...وهكذا .كما
نالحظ �أنه ابتكر ،وفق ر�ؤيته اخلا�صة و�أ�سلوبه
املتميز ،ت�صنيفات وم��دار���س غري معروفة �أو
ّ
من�سجمة املعايري ،فنجد ت�سميات مثل" :مدر�سة
�إريان"" ،مدر�سة حجة"" ،مدر�سة الزبريي"،
"عهد اخلطورة"" ،عهد االجرتار"�" ،شعراء من
الريف" ...وغريها من ال ّت�صنيفات وال ّت�سميات.
ويبدو �أن الربدوين كان مدركً ا ملا �ستثريه هذه
ال ّت�صنيفات وال ّت�سميات من جدل داخل الو�سط
أدبي وال ّنقدي ،لهذا كان عادة ما ي�سارع �إىل
ال ّ
�رشح �أفكاره ويربرها؛ فمث ًال جنده يو�ضح يف
م�سته ّل حديثه عن "مدر�سة �إريان" قائالً" :ال

تع ّد ك�ثرة اال���س��ت��دالالت واال ّت��ك��اء ال��دائ��م على
اال�ستطرادات من ال�سمات الوا�ضحة يف كتابات
الربدوين الفكرية والنقدية .ففي تنقالته القافزة
ب�ين ال�����ش��ع��راء اليمنيني مبختلف ع�صورهم
كبريا من �أبيات ال�شعراء
ي�ستعر�ض الربدوين ح�ش ًدا ً
العرب ،وك��ل ما يتبادر �إىل ذهنه من ق�ضايا
و�أح���داث وحكايات و�أم��ث��ال و�أف��ك��ار مبختلف
موا�ضيعها .وهذه ال�سمة ،التي هي �أي�ض ًا نتاج
غزارة معرفته واطالعه و�إميانه برتابط الأ�شياء،
عادة ما ُت�شكل حت ّدي ًا للمتلقي الذي ُت�شتت ذهنه
كرثة اال�ستطرادات واملبالغة يف ا�ستخدامها،
حري به �أن يحر�ص على و�ضوح وتتابع
فالكاتب ٌّ
ما ينقله من �أفكار للقارئ؛ لكن مل يكن الأمر هكذا
دائم ًا مع الربدوين؛ �إذ عادة ما ينزع للخروج من
مو�ضوع �إىل مو�ضوعات �أخ��رى تطول وتتعدد
قبل الرجوع �إىل املو�ضوع الأ�صلي ،فتجده مث ًال
يورد حكاية من الرتاث العربي ،قبل �أن ينتقل
�إىل بع�ض �أطروحات الفال�سفة الغربيني ،ثم يعود
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دراسات

فيورد بع�ض الأمثلة ال�شعبية والفكاهات� ،أو
بع�ض الأبيات ال�شعرية لأحد ال�شعراء ،متنق ًال
بني الأزمنة والأمكنة والأجنا�س الفكرية ،كل
هذا لكي ي�ؤكد على ق�ضية كان قد طرحها يف
�سياق حديثه عن �شاعر ما انتقل �إليه يف �سياق
حديثه عن �شاعر �آخر.
وال يكتفي الربدوين بهذا ،بل �إنه يورد يف بع�ض
موا�ضيع منف�صلة لي�س لها عالقة
الأح��ي��ان
َ
مبا�رشة باملو�ضوع الأ�صلي .فمث ًال جنده ،وهو
يتحدث عن يو�سف ال�شحاري و�أ�شعاره الوطنية،
حمددات
قد �أورد �آراءه عن احلكم الوطني،
وا�ضعا ّ
ً
تنظريية ل��ه م��ن وجهة ن��ظ��ره ،وهي
وق��واع��د
ّ
جممل الآراء التي تنفع �أن تكون مقا ًال منف�ص ًال
يف ال�سيا�سة مل يكن لها حاجة �رضورية يف
�سياق حديثه عن ال�شاعر ،10حتى �إننا جند يف
منت�صف الكتاب مقالة �أدبية مكتملة ومنف�صلة
بعنوان "نظرة يف الأدب وكيف ُيكتب" �أفرد لها
�صفحتني �ضمن حديثه عن �شعراء الريف.11
يف موا�ضع عديدة من الكتاب يتدارك الربدوين
هذا الأمر ،معتذراً للقارئ على كرثة اال�ستطرادات
وخ��روج��ه ع��ن امل��و���ض��وع ك��ث�يراً ،م�ب�رراً هذا
اخلروج ب�أنه كان �رضورياً ،فنجده يقول مثالً:
"�إن تداعي اخلواطر ،و�إر�ضاء الذوق الأدبي َد َع َيا
التق�صي" ،م�شرياً �إىل � ّأن "�أدبنا العربي
�إىل هذا
ّ
ممتد خلفه من �سلفه،
متطور بع�ضه من بع�ضّ ،
ّ
12
جتدد دائم حتى ولو يف النك�سات"  .على �أن
يف ّ
ذلك ال مينع ما كان لكرثة هذه اال�ستطرادات،
�سلبي على
وع��دم انتظام تتابعها ،م��ن �أث��� ٍر
ّ
ان�سياب الأفكار وا ّت�ساق املوا�ضيع لدى القارئ.
التبويب وغياب المراجع
كان عدم التزام الربدوين بتبويب مو�ضوعاته
ب�شكل منهجي ،وع���دم �إي����راده للهوام�ش �أو
امل�صادر البحثية ،من الق�ضايا التي تعر�ض فيها
لالنتقاد .ي�شري د .حيدر غيالن �إىل � ّأن الربدوين
مكتفيا
كان يقلل من �أهمية التبويب يف الكتب،
ً
يف حاالت قليلة بالإ�شارة �إىل بع�ض املراجع

يف ثنايا املنت ،لأنه مل يكن يرى �أهمية كبرية
لإثقال البحوث بالهوام�ش .13ويف حقيقة الأمر
مل تكن ردود الربدوين حول هذه الق�ضية مقنعة
دائماً؛ �إذ عادة ما كانت ت�أتي متهكّمة �أو غري
جدية ،فها هو ي�ستنكر االهتمام بالتبويب يف
"ع�رص االنفتاح" ،ويقوم مبغازلة القارئ هروب ًا
من حما�رصة النقاد؛ قائ ًال �إن القارئ ال حاجة
�إىل �إر�شاده للأبواب �أو الف�صول يف الكتاب ،لأنه
ح�سب قوله "�أذكى م ّني ،وغاية الغباء جتاهل
املعلوم"� .14أما ما يخ�ص خلو كتاباته النقدية
ال�بردوين �إىل
من املراجع والهوام�ش؛ فيذهب
ّ
�أ ّنه �شاه ٌد على ع�رصه ،و�أنه مل يكن بحاجة �إىل
�إثقال �أوراق��ه بالهوام�ش ،قائ ًال بوثوق" :و�إذا
مل �أ�رش �إىل مراجع �أخرى فلأين و�أمثايل مرجع
�شارحا كيف �أ�صبحت كتب اجلاحظ
املراجع"،15
ً
بحد ذا ِتها ،رغم عدم �إ�شارتها
والعقاد
مراجع ّ
َ
للمراجع ،ح�سب قوله.
م��وق��ف��ه م��ن ال��ج��دي��د وق��س��وة
النقد
��دي��ة
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن
ّ
ت��ع��دد ال��ق�����ض��اي��ا ال��ن��ق ّ
الربدوين
والأطروحات الفكرية التي كتب عنها ّ
و�أثارت اً
وا�سعا� ،إال � ّأن هناك ثالث ق�ضايا
جدل ً
حي ًزا �أكرث من غريها ،و�أولها يف
رمبا �أخ��ذت ّ
تقديرنا كان موقفه من ال�شعر احلديث ،فلطاملا
ك��ان ال�بردوين يعترب من الراف�ضني لل ّتجديد
ال�شعري ،على الرغم من �أن ذلك مل يكن ي�أتي �إال
ّ
العمودية ،فنجده
يف �سياق دفاعه عن الق�صيدة
ّ
العمودي مل ميت ما دام يجد
ال�شعر
يقول" :لكن ّ
ّ
�شعراء ،واجلديد لن يتوقف ما دام يجد �شعراء،
الق�ضية ق�ضية جديد وقدمي ،و�إمنا ق�ضية
فلي�ست
ّ
فاجلدة ال جتعل الرديء
جيد و�شعر رديء،
ّ
�شعر ّ
اجليد ردي ًئا ،فكل قد ٍمي
جي ًدا،
والعمودية ال جتعل ّ
ّ
ّ
�أ�صيلٍ ي�ستطيع التجديد ،وكل جديد ي�ستطيع
16
كثريا مع �شعراء
النمو"  .ولهذا تعاطى ّ
الربدوين ً
"ال�سياب" ،و�أ�شاد
احلداثة ،واقتب�س من ق�صائد
ّ
ب�أ�شعار "عبده عثمان" واملقالح وغريهم.
لكن ها نحن جند املقالح نف�سه ي ّتهم الربدوين
نزوى العدد  105يناير 2021
57

نظر إلى التجربة
ّ
اليمنية في سياق
تطور الشعر
العربي ككل

دراسات

بغمو�ض موقفه من ال�شعر اجلديد ،وا�صف ًا موقفه
ب�أنه "موقف ال يت�سم بالرف�ض ،ولكنه �أي�ض ًا ال
موقف غام�ض".17
يت�سم بالقبول...
ٌ

لم يتقيّد ّ
بأي
زمني أو
تتابع
ّ
ٍ
مكاني ولم ينظر
الختالف أساليب
الشعراء ،بل
حشدهم ضمن
رؤية واحديّة ُكبرى

الق�ضية الثانية فكانت جممل تعليقات
�أم��ا
ّ
الربدوين و�آرائه اجلريئة؛ بل وحتى املتهكمة يف
بع�ض الأحيان ،يف �أ�شعار عدد كبري من ال�شعراء
املعا�رصين ،مب��ا يف ذل��ك �أ�صحاب الأ�سماء
الكبرية يف احلركة الوطنية والأدبية يف اليمن.
يقول عبد الباري طاهر � ّإن اجتهادات الربدوين
وتقوميه للأ�شخا�ص "غالب ًا ما تثري غبار النقع"،
و�أن ال�ب�ردوين ك��ان معتاداً على نقد ال�شعراء
والأدباء واملثقفني من جمايليه بق�سوة ،و�أنهم
كانوا يخافونه �أ�شد اخلوف عندما كان ال يرتدد
يف �سلخ جلودهم ،وال�سخرية منهم .وي�ضيف
طاهر �أن �أطروحات الربدوين مل تكن كلها �صائبة
�أو دقيقة ،م�شرياً �إىل �أنه على الرغم من ذلك فقد
متيز ال�بردوين عن غريه من �أ�صحاب املعارك
يتحول �إىل حق ٍد �أو
الفكرية ب�أن "اخلالف معه ال ّ
�ضغينة".18
ولع ّل �أكرث �آرائه النقدية �إثارة للجدل واالنتقاد
وخلوه من
كانت تلك املتعلقة ب�شعر الزبريي
ّ
ال�بردوين يف
املحلية اليمنية .فمع � ّأن
ال�سمات
ّ
ّ
الكتاب � ّأ�س�س مدر�سة �شعرية با�سم "مدر�سة
الزبريي" ،وتتبع تاريخ تطور ق�صائد الزبريي
الوطنية ،التي �ألهمت لي�س فقط ال�شعراء ولكن
ّ
�أجيا ًال من الثوار والقادة الوطنيني� ،إال �أنه مل
يرتدد يف القول �إن هذه املدر�سة �أ�صبحت بال
تالميذ ،و�أن ق�صائد �صاحبها خالية من مالمح
اليمنية وروائحها ،و�أن��ه ان�شغل بنقد
الأر���ض
ّ
احلاكم عن االلتفات �إىل هم�سات املحكومني،
ميني �إال �إذا
حتى ال يكاد قارئ
�شعره يعرف �أنه ّ
19
�شخ�صيا .
كان يعرفه
ًّ
وم��ع � ّأن ه��ذه الآراء اجلريئة ،التي مت تفنيد
والدار�سني ،كانت كافية
معظمها من قبل النقاد ّ
لإثارة منتقديه وخ�صومه� ،إال � ّأن �أك َرث ما �شكَّل
حتدي ًا له كان نقده ِ
القا�سي على بع�ض ال�شعراء
ّ
املعا�رصين دون غريهم من �أقرانهم ،ووقع هذا
النقد على نفو�سهم ونفو�س معجبيهم ،فقد كان
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يقوم با�صطياد �أخطائهم وت�صويبها ،واقرتاح
�شعرية لأبياتهم �أو مفرداتهم ،وا ّتهام
بدائل
ّ
بع�ضهم بتقليد الآخرين بدون وعي �أو كفاءة،
مثل ا ّتهامه لل�شاعر "حممد ال�رشيف" بتقليد
نزار قباين ،على الرغم من كونه �أقل �شاعرية
وموهبة .20كما جند مث ًال حتامله غري املربر على
"�أحمد املطاع" ،الذي �أنكر على النا�س �إعجابهم
مبقاالته النرثية يف جملة "احلكمة" ومل يورد
له بيت ًا �شعري ًا واحداً ،21ونقده الالذع لـ"لطفي
جعفر �أمان" و�سخريته من جائزته ال�شعرية ،وهو
الفج.22
احلديث الذي و�صفه هو نف�سه باحلديث ّ
استهداف اإلثارة
قد ال نعرف ملاذا ركَّ ز الربدوين نقده على بع�ض
ال�شعرية ،دون
الأ���س��م��اء� ،أو بع�ض التجارب
ّ
بق�ضية
غريها ،وملاذا �أفرد م�ساحة لالهتمام
ّ
وتغافل عن �أخ��رى ،متجاو ًزا املتعارف عليه
من متطلّبات التحليل والتقييم؛ �إال � ّأن ذلك كان
ال �شك �إحدى النتائج الطبيعية لغياب املعايري
النقدية ،كما
البحثية يف كتاباته
واملنهجية
ّ
ّ
ال�بردوين كان
�سبقت الإ���ش��ارة �إىل ذل��ك .ول ّأن
ّ
يفوت فر�صة يف تربير
مدركً ا لك ّل هذا فهو مل ّ
جدلية ،فها هو
ما يطرحه من �آراء و�أح��ك��ام
ّ
يقول يف متهيده للكتاب�" :إين �أ�ستهدف الإثارة
التاريخية ،فالتاريخ لي�س
أدبية �أكرث من الدقة
ّ
ال ّ
23
جمرد �إطار دقيق لتزمن الأعمال الأدبية" ،
�إال ّ
م�ضي ًفا يف مو�ضع �آخر �أن "خري ما يف الأ�سلوب
الأدبي هو �إثارة امللكات املالحظة ،لأن يف تلك
الإثارة نفع ًا للناقد واملنقود" .24كما جنده ي�شكو
من امتعا�ض البع�ض من �أ�سلوبه النقدي ،قائ ًال �إن
النقد "انعدم بفعل املحاباة االجتماعية" ،و�أنه
�سوف "ننتظر طوي ًال حتى يلوح النقد املخل�ص
والتقبل لهذا النقد" ،مو�ضح ًا �أنه ال يعرف تبعات
النقدية؛ لك ّنه قال ما ارت�أى �صحته ،على
مواقفه
ّ
الرغم من معرفته مبا "يالقي ال�صادقون من
جمتمعاتهم".25
ي�برر ق�سوة
ك��ان ال�بردوين يف بع�ض الأح��ي��ان ّ
�سماه "جدارة املنقود" ،فنجده يقول:
انتقاده مبا ّ

دراسات

"ا�ستوقفني �شعر حممد ال�رشيف ،ملا فيه من
الإجادة والإثارة ،فكان جديراً ب�أن ُيناق�ش ،لأن
النقا�ش ي�صحح املفاهيم ،وبالأخ�ص �إذا كان
جدياً" .26كما كان يعتمد على �إب��راز اجلوانب
ّ
تعر�ض
الإيجابية من �شخ�صية ال�شعراء الذين ّ
�شعرهم لق�سوة نقده ،فنجده يقول مث ًال عن عبد
ال�شحاري تباعاً�" :أمل
الرحمن قا�ضي ويو�سف ّ
�شاعريته،
تكن طيبة عبد الرحمن �أغنى من
ّ
27
وقلبه احلنون ال��ودود �أكرب من ق�صائده؟!" ،
و"لكن يو�سف ال�شاعر املمتاز يغلب عليه يو�سف
الثوري املنا�ضل" .28ويف موا�ضع كثرية كان
الربدوين ميتدح ما يراه جمي ًال من �شعر منقوديه
كنوع من ال ّتعوي�ض رمبا ،م�ؤكّ داً �أن "النقد �أعلى
ٍ
حب يحيي وال مييت
��ضروب
ّ
املحبة� ،إال �أ ّن��ه ٌّ
29
بنفخ الغرور" .
مهمة،
وهنا رمبا يجدر بنا الإ�شارة �إىل ّ
ق�ضية ّ
الرغم من كل ما ميكن �أن ي�ؤخذ
وهي �أنه على ّ
على ال�بردوين يف كتاباته النقدية� ،إال �أنه يف
تفجريه للق�ضايا اجلدلية و�أطروحاته ،والتي
ع��ادة م��ا ك��ان ي�سوقها بب�ساطة ويف �سياق
مو�ضوعات خمتلفة ،ك��ان ي�ؤ�س�س ملفاتيح
بحثية ونقدية ت�ستدعي انتباه واهتمام النقاد
وال��دار���س�ين .ويف ع��امل النقد الأدب��ي والبحث
العلمي تعترب ق��درة الباحث على �إنتاج هذه
املفاتيح بذاتها ميزة كبرية مبعزل عن نتائج
بحثه العلمي �أو �أطروحاته النقدية .ويف كتاب
"رحلة يف ال�شعر اليمني" تتناثر الكثري من هذه
الق�ضايا والأط��روح��ات التي تثري لدى القراء
خ�صو�صا ،الف�ضول واالنتباه،
عموما ،والدار�سني
ً
ً
وميكن �أن ت�شكل ن��واة �أبحاث ودرا���س��ات .من
ذلك على �سبيل املثال ما يطرحه الربدوين عن
ت�شابه �شعر الن�ساء ،وكيف �أن الفرق بني �شاعرة
و�أخرى �ضئيل حتى يبدو �أنهن �شاعرة واحدة.30
كذلك نقر�أ ر�أي��ه يف "�سخف ا�ستخدام التاريخ
امليالدي لت�أريخ الع�صور املا�ضية" ،و� ّأن هذا
النوع من اال�ستخدام ما هو �إال حذلقة ولي�س
يدعي البع�ض ،31وقوله
�أ�سلوب ًا
ع�رصيا كما ّ
ًّ
البعيد �إال بعد
�إن املفكّر لن ُيحقق "�إن�سانية َ
إن�سانية الأقرب �إليه ،وهو �شعبه"،32
�أن يحقق �
ّ

"�شاعر �أكرب من
وكيف �أن يف اليمن ال يوجد
ٌ
أخوة
�شاعر ،حتى ولو كان �أجود �إنتاجاً ،ف�إن ال ّ
أدبية جتمع املوهوبني على اختالف حظّ هم
ال ّ
من املواهب ون�صيبهم من الإجادة"ُ ،مرجِ ع ًا
هذا الأمر ،ال �إىل ال�شعراء �أنف�سهم ،بل �إىل طبيعة
املجتمع اليمني.33
روح الشاعر وفقدان البصر
خ�صو�صية
ميكن �إرج���اع ما �سبق ذك��ره من
ّ
و�سمات جدلية يف الكتابة النقدية لدى الربدوين
�إىل ٍ
عدد من العوامل� ،أهمها -من وجهة نظرنا-
أ�سا�سيان:
عامالن � ّ
�شاعر كبري جامح اخليال يف
الربدوين
�أوالً� :إن ّ
ٌ
بد
الأ�سا�س ،ولهذا كان ال�شعر حرفته الأوىل ،وال ّ
�أن روح ال�شاعر لديه قد �أ َّثرت كثرياً يف �شخ�صيته
كناقد ،وهو ما يذهب �إليه املقالح يف مقدمته
للكتاب؛ �إذ يقول �إن روح ال�شاعر ومعاناته
كانت وا�ضحة خلف كل عملية نقدية للربدوين،
و�أنه كان "يثور وير�ضى ،ويعنف ويلني ،ك�شاعر
ال كناقد".34
وامل��ع��روف �أن ال�ب�ردوين عا�ش ح��ي��ا ًة فريدة
متمرد ًة على ب�ؤ�س الواقع وظلم احلكام ،وكان
ّ
ال�شعري.
ألوف
�
امل
على
ا
د
متمر
ا
فريد
ا
أي�ض
�
�شعره
ً
ً
ً
ّ
ّ
ويبدو �أن كتاباته الفكرية والنقدية هي الأخرى
متمردة على ا�شرتاطات هذا النوع من
كانت
ّ
الكتابة .ولهذا جند بع�ض الفقرات التي يكتبها
الربدوين ب�شاعرية كبرية ال تتطلبها بال�رضورة
الكتابة النقدية ،فها هو ي�رشح منهجية كتابته
ٍ
��رات
ع�صري
النقدية ق��ائ�لاً�" :أنا
ق���راءة وث��م ُ
ُ
أوراق
مالحظ ٍة ،ومل �أت�شكل من ال �شكل ،و�إمنا �أنا � ٌ
وتعنقدت من �أك�ثر من
اخ�رض ْت من �أ�شجار،
ْ
ّ
35
وانبثقت من �آثار القراءة واملالحظة" .
كا�س،
ْ
ثانياً� :إذا كان فقدان الب�رص مل ي�ؤثر يف الربدوين
ال�شاعر ،الذي جاءت ق�صائده م�شحونة ببالغة
36
أثري
�شعرية
ب�رصية مذهلة  ،ف�إن ذلك كان له ت� ٌ
ّ
مبا�رش يف طبيعة كتابته النقدية وما تخللها
�سماعية،
الربدوين
من ق�صور ،فقد كانت قراءات ّ
ّ
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ُ
انت ِقد ّ
ألنه ال
يبوب موضوعاته
وال يُقيم اعتبارا
للهوامش أو
المصادر البحثية

دراسات

وكان قد رف�ض حماوالت �أ�صدقائه �إقناعه بتعلم
القراءة بلغة "برايل" للمكفوفني ،قائ ًال لهم �إنه
يرى بوجدانه ما ال ت�ستطيعه احلوا�س اخلم�س،
ت�شو�ش عليه
و�أن��ه لي�س بحاجة �إىل "و�سيلة ّ
37
�صفاء ذاكرته �أو تغيرّ طريقة تطبيقه للمعرفة" .
�إذن كان ال�بردوين يعتمد على ذاكرته وحدها
�أثناء كتاباته النقدية ،غري م�ستعني ب��� ٍّأي من
البحثية امل�ساعدة ،وه��و �أم��ر يتطلب
الأدوات
ّ
جه ًدا م�ضاع ًفا ،ويتخلله -دون �شك -الكثري من
ال�صعوبات واالختالالت ،فنحن جنده مث ًال يذكر
لنا ترتيب ق�صائد ديوان �شاعر ما ،وعدد �أبيات
�إح��دى ق�صائده ،م�ست�شهداً مبوقع بيت �شعري
يف ق�صيدة �شاعر �آخر� ،إ�ضافة �إىل ا�ستعرا�ضه
ل��ل��ت��واري��خ وال��ع��ن��اوي��ن وامل��ع��ل��وم��ات وجممل
التفا�صيل التي ي�ستقيها كلها من الذاكرة.
الطبيعي �أن ي�شكل كل ذلك عائق ًا للربدوين
من
ّ
ويربر ظهور ثغرات يف كتاباته النقدية ،وهو
الأمر الذي ي�شري �إليه بنف�سه يف معر�ض حديثه
يصف نفسه ّ
بأنه:
عن �صعوبات الكتابة وقلة الإمكانيات ،قائالً:
"يستهدف اإلثارة
"�أنت ال تقر�أ متى تريد ،وما تريد ،وال تكتب يف
األدبيّة أكثر من
وقت ح�س الكتابة ،لأن الغري من �رضورياتك،
الدقة التاريخيّة"
ن�سق لك �سكرتارية ،ف�إذا
و�أنت مواطن �صغري ال ُت ّ
الـمنتظر".38
َ
الـم ِقل فهو منك فوق ُ
قدمت جهد ُ
اجلدير بالذكر �أن معظم كتابات الربدوين النقدية
كان ين�رشها يف �شكل مقاالت منف�صلة ،وكان
معظم كتبه جتميع ًا لهذه امل��ق��االت ،وه��و ما
يف�رس بع�ض ال�سمات و�أوجه الق�صور التي �أ�رشنا
�إليها ،فهو مل يقم بتحرير كتبه النقدية من جديد،
ومل يعتمد على �آخرين يف هذا الأم��ر؛ النعدام
الإمكانيات من جهة ،وانعدام ثقافة التحرير
يف الو�سط الأدبي الذي عا�شه الربدوين من جهة
�أخرى.
خاتمة
مت��ي��زت ال��ك��ت��اب��ة ال��ن��ق��دي��ة ل��ل�بردوين ب�سمات
وخ�����ص��و���ص��ي��ات وا���ض��ح��ة امل���ع���امل��� ،ش��كَّ��ل
بع�ضها م�صدراً النتقاده من قبل الدار�سني
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واملتخ�ص�صني ،خا�صة فيما يتعلق بعدم التزامه
باملناهج النقدية والبحثية املعروفة ،وهو ما
جعل كثرياً من الق�ضايا والآراء والتقييمات
التي طرحها حمل انتقاد وت�شكيك .غري �أن �أهمية
كتاباته النقدية تكمن يف قدرتها على �إث��ارة
الأ�سئلة واجلدل واالختالف حول ما طرحته من
ق�ضايا� ،إ�ضافة �إىل ما �شكَّلته من �أثر كبري يف
التثقيف العام وتن�شيط حركة النقد ،وفتح �أبوب
وموا�ضيع بحثية كثرية ،مثله مثل عدد غري قليل
من املفكرين والعلماء الكبار ،الذين مل يكونوا
يف �أحيان كثرية يلتزمون ب�رصامة منهجية
الكتابة العلمية �أو النقدية ،ومل يقلل ذلك من
قيمة �إ�سهاماتهم العظيمة.
وال �شك �أن ثقافة ال�ب�ردوين وت���أ ّث��ره بالنقاد
البحثية ال ّناجتة
املعوقات
القدامى� ،إ�ضافة �إىل
ّ
ّ
من فقدان ب�رصه ،قد �أث��رت كثرياً يف طبيعة
كتاباته النقدية .وال �شك �أي�ض ًا �أن الربدوين ،الذي
ا ّت�سمت بع�ض �آرائه النقدية بالق�سوة ،قد ا�ستفاد
كثرياً من االنتقادات التي وجهت �إليه ،ومن
جممل العوا�صف الفكرية التي �أثارها ،فقد كان
يطور �أ�ساليبه النقدية التي ظهرت يف كتاباته
النقدية املت�أخرة ،و�إن ظلت ال�سمات الرئي�سية
لكتاباته النقدية كما هي عليه.
يف كتابه "رحلة يف ال�شعر اليمني" يكرر
الربدوين ،يف �أكرث من مو�ضع� ،س�ؤا ًال جريئاً :هل
كنت ناقداً؟ وحني كان يو�ضح وي�سوغ املربرات
ُ
واحلجج لأ�سلوبه النقدي كان ال ين�سى الت�أكيد
على هدفه الأول والوحيد ،واملتمثل يف �إثارة
الق�ضايا العامة لغر�ض اال�ستفادة والتطور،
وحتريك "املياه الراكدة" ،وهي املياه التي �أجمع
الكثريون على جناحه يف حتريكها.
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