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، املمتّد لعقود 
ّ

اإ�صافة اإىل غزارة اإنتاجه ال�صعري

من  عدًدا  الــربدوين  عبداهلل  ال�صاعر  اأنتج  كثرية، 

مئاِت  جانب  اإىل  ة، 
ّ
والنقدي ة 

ّ
الفكري املوؤلفات 

واملجاّلت  حف 
ّ

ال�ص يف  ن�رصها  التي  املقالت 

والتاريخ  الأدب  ق�صايا  وتناولت  ــات، 
ّ
والــدوري

املعا�رصة  وحتولتهما  والجتماعي،   
ّ
ال�صيا�صي

كتبه  ومــن  اخل�صو�ص.  وجــه  على  اليمن  يف 

ال�صعر  يف  "رحلة  املهمة:  والفكرية  النقدية 

اليمني قدميه وحديثه"، "ق�صايا مينية"، "فنون 

اإىل  اأول ق�صيدة  "من  اليمن"،  ال�صعبي يف  الأدب 

اآخر طلقة"، و"اليمن اجلمهوري".

ز �صعره بتعدد �صماته الأ�صلوبية، وجراأته 
ّ
وكما متي

املوا�صيع  وطرح  ة، 
ّ
ال�صيا�صي الأو�صاع  نقد  يف 

ة 
ّ
الفكري كتاباته  اأثـــارت  فقد  للجدل،  املثرية 

من  اإليه  قت 
ّ
تطر ملا  لي�ص   ،

َ
اأو�صع جدًل  ة 

ّ
والنقدي

ق�صايا واأطروحات �رصيحة وقا�صية وح�صب؛ بل 

ا 
ً
ر

ّ
، الذي كان متحر

ّ
ا ب�صبب منهجه الكتابي اأي�صً

ة 
ّ
يف اأحيان كثرية من ا�صرتاطات الكتابات البحثي

ُعر�صة  جعله  مــا  وهــو  املــعــا�ــرصة،  ة 
ّ
والفكري

الذين  ني 
ّ
والأكادميي الدار�صني  قبل  من  لالنتقاد 

ما طرحه من  بع�ص  ودقة  ة 
ّ
�صّككوا يف م�صداقي

الربدوين  اأن  خا�صة  ومواقف،  واأفكار  تقييمات 

النقدية معا�رصيه من  كان يتناول يف كتاباته 

ال�صعراء والأدباء وال�صيا�صينّي.

مات 
ّ
ال�ص لبع�ص  الّتطرق  اإىل  املقالة  هذه  تهدف 

زة لكتاباته الفكرية والنقدية وخ�صو�صيتها، 
ّ
املمي

�صواء  وانتقادات،  ومعارك  اآراء  من  اأثارته  وما 

اأ�صلوب  اأم  ة 
ّ
اجلدلي موا�صيعها   

ّ
يخ�ص فيما 

كتابتها. وللتدليل على هذه اخل�صو�صية �صنعتمد 

الرتكيز على ما جاء يف كتابه "رحلة يف ال�صعر 

، الذي يعّد من اأهم كتبه 
اليمني قدميه وحديثه"1

ت�صنيف  خالله  من  الـــربدوين  حــاول  النقدية، 

وقت  وحتى  اجلاهلي  الع�رص  من  اليمن،  �صعراء 

املن�رصم،  القرن  ات 
ّ
�صبعيني يف  الكتاب  ظهور 

وعر�ص اآرائه النقدية يف جتاربهم ال�صعرية.

وتشبيك  الثقافة  موسوعّية 
التاريخ

والعميق  الــوا�ــصــع  بــاّطــالعــه  ـــربدوين  ال ُيــعــرف 

املــوروث  وعلى  العربي،   
ّ

ال�صعري الــرتاث  على 

والطبائع  والقبائل  والأماكن   ،
ّ
اليمني  

ّ
ال�صعبي

كبرية  معرفة  وامتالكه  اليمن،  يف  ة 
ّ
الجتماعي

ة 
ّ
والفني ــة 

ّ
الأدبــي والأجنا�ص  للثقافات  عابرة 

نتاجه  يف  املعرفة  هــذه  وّظــف  وقــد  امٌلختلفة. 

�صمات  اإحــدى  التوظيف  هذا  واأ�صبح   ،
ّ

ال�صعري

ا البردوني ناقداً

قراءة في خصوصّية الكتابة 
وجدل اإلثارة

تحّرره من 
اشتراطات 

الكتابة البحثّية 
جعله ُعرضة 

النتقاد الدارسين 
المشككين 

في مصداقية 
مواقفه

 همدان دماج
كاتب وباحث يمني 

دراسات 
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"فنون األدب 
الشعبي" جهٌد 

غير مسبوق في 
رصد الموروث 

اليمني 

كتابته  يف  ا 
ً
كثري بتوظيفها  قــام  كما  �صعره، 

ة.
ّ
ة والجتماعي

ّ
النقدي

 
اليمن"2 يف  ال�صعبي  الأدب  "فنون  كتابه  يف 

اليمني  ال�صعبي  املــوروث  الــربدوين   
َ
قــّدم مثاًل، 

جهٌد  وهو  ا، 
ًّ
واجتماعي ا 

ًّ
اأدبي وحتلياًل  ر�صداً 

 مل ي�صبقه اإليه يف غزارته اأحد، فقد كان 
ٌّ
تاأ�صي�صي

ة، 
ّ
ال�صعبي الأمثال  من  للكثري  حافًظا  الــربّدوين 

والق�ص�ص  واحلكايات  واحلكم  ال�صعبي،  وال�صعر 

ة، وقد �صاهم بالتايل يف احلفاظ على هذا 
ّ
اخلرافي

املوروث من ال�صياع. كما اأّننا يف كتاب "رحلة 

 قدميه وحديثه" )الذي �صن�صري 
ّ
يف ال�صعر اليمني

حاول  كيف  جند  بـ"الكتاب"(  ا 
ً
اخت�صار اإليه 

جمع عدٍد كبرٍي من ال�ّصعراء اليمنيني، من الع�رص 

اإىل الع�رص احلديث، وت�صنيفهم ح�صب  اجلاهلي 

الكتاب  وهو  بتكرة، 
ُ
م اأو  معروفة  ة 

ّ
فني  

َ
مدار�ص

"اأ�صمل  الذي و�صفه د. عبد العزيز املقالح باأنه 

على   ،
اليمنيني"3 وال�صعراء  ال�صعر  عن  كتاب 

الع�رص  ل�صعراء  اأو�صع  م�صاحة  اإفراده  من  الرغم 

احلديث، وجتاوزه عدًدا ل باأ�ص به من ال�صعراء، 

يف  بع�صهم  باأ�صماء  الــربدوين  ه 
ّ
نو الذين  وهم 

خامتة الكتاب، معلاًل ذلك با ا�صتلزمته �رصعة 

الالحقة  الطبعات  يف  باإ�صافتهم  واعداً  الن�رص، 

.
4
من الكتاب اأو يف موؤلفات اأخرى

ال�صعراء،  واحت�صاد  ة 
ّ
ال�صمولي هذه  جانب  واإىل 

ربط  حماولته  يف  الــربدوين  جهد  اأهمية  تكمن 

اخلا�صة،  حياتهم  وجوانب  ة، 
ّ
ال�صعري جتاربهم 

يف  العرب  ال�صعراء  من  اأقرانهم  وحياة  ب�صعر 

اإىل  ينظر  اأن  ا�صتطاع  وبهذا  الع�صور.  خمتلف 

ال�صعر  تطور  �صياق  يف  اليمني  ال�صعر  ر 
ّ
تطو

النّقاد  اأنظار  اإليه  لفت  ما  وهو  ككل،  العربي 

الربط  هذا  اليمن.  يف  الأدب  بدرا�صة  واملهتمني 

يف  الوا�صحة  مات 
ّ
ال�ص اإحــدى  هي  املوازنة  اأو 

ويوازن  يقارن  ما  دائمًا  فهو  النقدية،  كتاباته 

الأدبــيــة  والأجــنــا�ــص  ــــاء  والأدب ال�صعراء  بــني 

اأزمنة  يف  يعار�صها  اأو  يقابلها  وما  املختلفة 

وثقافات وجمالت متعّددة.

ة 
ّ
ومن املالحظ اأن الربدوين، يف رحلته التطوافي

كما  ال�صعراء  مع  يتعامل   ،
ّ
اليمني ال�صعر  مع 

الّزمان  يفرقها  ل  واحدة  اأ�رصة  اأبناء  كانوا  لو 

التجارب  اأو  ال�صعر  اأ�صاليب  ول  املــكــان،  ول 

ال�صعر بختلف  مع  يتعامل  كان  كما  ة. 
ّ
البالغي

والأمكنة  منابعها،  بختلف  والأفكار  مراحله، 

ة 
ّ
واحدي ــة  روؤي �صمن  والأحـــداث،  واحلكايات 

بينها.  ما  وتربط  الأ�صياء  ُكربى جتمع كل هذه 

دراسات 
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فنجده يقارن اأبيات ال�صعراء املعا�رصين باأبيات 

�صماتها  اأو  موا�صيعها  ال�صعراء من حيث  قدامى 

ة 
ّ
البالغية اأو حتى من حيث الظروف الجتماعي

ت على �صعرائها، 
َّ
ة التي اأنتجتها اأو مر

ّ
اأو ال�صيا�صي

�صواء يف اليمن اأم خارجه.

فعلى �صبيل املثال يتتبع الربدوين �صرية اأكرث من 

يف  عا�صوا  لكّنهم  "احلارثي"،  لقب  حملوا  �صاعر 

زياد  بن  "يحيى  ومنهم  خمتلفة،  ة 
ّ
زمني فرتات 

احلارثي الكوكباين" يف مطلع الع�رص العبا�صي، 

الــربدوين،  راأي  ح�صب  التكّتم  طبعه  كان  الــذي 

من  كوكبان  اأهل  لكل  ين�صبه  الذي  الطبع  وهو 

من  الرغم  على  اأنهم  ا 
ً
مو�صح وفنانني،  �صعراء 

الحتياط  �صديدو  اأنهم  "اإل  والطرب  للفن  ميلهم 

الفنان  اأن  الغرباء"، �صارًدا لنا كيف  واحلذر من 

ي�صجل  اأن  يجروؤ  مل  احلارثي"  "حمود  امل�صهور 

اإل   1962 �صبتمرب  الإذاعة بعد ثورة  اأغانيه يف 

"بعد اأن تغّلب على طبيعة اخلوف بطول خمالطة 
، وهو ما يدّل على وا�صع اّطالع 

فناين �صنعاء"5

والعادات  الأمكنة  ومرويات  ب�صرية  ــربدوين  ال

ة.
ّ
والتقاليد الجتماعي

اأن الربدوين، يف تعاطيه مع هذا  ا  اأي�صً املالحظ 

 اأو 
ّ
 تتابٍع زمني

ّ
د باأي

ّ
احل�صد من ال�صعراء، مل يتقي

ترتيب للموا�صيع، فرتاه وهو يتحدث عن الع�رص 

اإىل الع�رص احلديث، ثم  انتقل فجاأة  اجلاهلي قد 

 ،
ّ
اإىل اجلاهلي الإ�صالمي، ومنه  الع�رص  اإىل  يعود 

كما  وهكذا.  احلديث...  الع�رص  اإىل  يعود  اأن  قبل 

واأ�صلوبه  اخلا�صة  روؤيته  وفق  ابتكر،  اأنه  نالحظ 

اأو  معروفة  غري  ومــدار�ــص  ت�صنيفات  ز، 
ّ
املتمي

من�صجمة املعايري، فنجد ت�صميات مثل: "مدر�صة 

الزبريي"،  "مدر�صة  حجة"،  "مدر�صة  اإريان"، 

من  "�صعراء  الجرتار"،  "عهد  اخلطورة"،  "عهد 
والّت�صميات.  الّت�صنيفات  من  وغريها  الريف"... 

الربدوين كان مدرًكا ملا �صتثريه هذه  اأن  ويبدو 

الو�صط  داخل  جدل  من  والّت�صميات  الّت�صنيفات 

اإىل  ي�صارع  ما  عادة  كان  لهذا  والّنقدي،   
ّ
الأدبي

يف  يو�صح  جنده  فمثاًل  ويربرها؛  اأفكاره  �رصح 

"ل  قائاًل:  اإريان"  "مدر�صة  عن  حديثه  م�صتهّل 

يليه،  وما  العنوان،  هذا  يف  مدر�صة  كلمة  تق�صد 

اأو  الثقافة  واحدية  واإمنــا  الأكــادميــي،  املفهوم 

كثرية  اأحيان  يف  الــربدوين  اأن  غري   .
تقاربها"6

كما  لجتهاداته،  تف�صريات  اأي  ي�صوغ  يكن  مل 

كانت بع�ص التربيرات التي يقدمها غري مقنعة، 

�صبب  يو�صح  مل  ــه  اأن ذلــك  ومــن  متناق�صة،  اأو 

اأطلقها، ول ملاذا اخت�رص  بع�ص الّت�صميات التي 

ة، ورّكز على 
ّ
ال�صعري القدمية يف رحلته  الع�صور 

ا�صتبعاد  ر 
ّ
بــر وكيف   ،

7
احلديث الع�رص  �صعراء 

الع�رص  من  م�صهورين  مينيني  �صعراء  اأ�صماء 

بيئتهم  حــول  خالًفا  هناك  اأن  ب�صبب  الــقــدمي، 

ة، مثل "كثري بن ال�صلت اخلولين"، بينما 
ّ
اليماني

مل ي�صتبعد اآخرين؛ مع اأّنه يقول اإن هناك خالًفا 

. اأ�صف 
حول اأن�صابهم، اأمثال "يزيد بن املفرغ"8

رت 
ّ
بر معايري  اأي  يتبع  مل  الربدوين  اأن  ذلك  اإىل 

اإطالة وقوفه عند �صاعر، ومروره العابر باآخرين 

ا، ح�صب راأي املقالح 
ً
كانوا اأكرث موهبًة وح�صور

.
9
يف مقدمته للكتاب

المبالغة في االستطرادات
الــدائــم على  ــاء  ــك ال�ــصــتــدللت والّت تعّد كــرثة 

كتابات  يف  الوا�صحة  ال�صمات  من  ال�صتطرادات 

الربدوين الفكرية والنقدية. ففي تنقالته القافزة 

ع�صورهم  بختلف  اليمنيني  الــ�ــصــعــراء  بــني 

ي�صتعر�ص الربدوين ح�صًدا كبرًيا من اأبيات ال�صعراء 

ق�صايا  من  ذهنه  اإىل  يتبادر  ما  وكــل  العرب، 

بختلف  واأفــكــار  واأمــثــال  وحكايات  ـــداث  واأح

نتاج  اأي�صًا  هي  التي  ال�صمة،  وهذه  موا�صيعها. 

غزارة معرفته واطالعه واإميانه برتابط الأ�صياء، 

عادة ما ُت�صكل حتّديًا للمتلقي الذي ُت�صتت ذهنه 

ا�صتخدامها،  يف  واملبالغة  ال�صتطرادات  كرثة 

 به اأن يحر�ص على و�صوح وتتابع 
ٌّ
فالكاتب حري

ما ينقله من اأفكار للقارئ؛ لكن مل يكن الأمر هكذا 

دائمًا مع الربدوين؛ اإذ عادة ما ينزع للخروج من 

وتتعدد  تطول  اأخــرى  مو�صوعات  اإىل  مو�صوع 

قبل الرجوع اإىل املو�صوع الأ�صلي، فتجده مثاًل 

ينتقل  اأن  قبل  العربي،  الرتاث  من  حكاية  يورد 

اإىل بع�ص اأطروحات الفال�صفة الغربيني، ثم يعود 

ُتشكل 
االستطرادات 

الكثيرة تحديا 
للمتلقي وتشتيتا 

لذهنه

دراسات 
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اأو  والفكاهات،  ال�صعبية  الأمثلة  بع�ص  فيورد 

متنقاًل  ال�صعراء،  لأحد  ال�صعرية  الأبيات  بع�ص 

كل  الفكرية،  والأجنا�ص  والأمكنة  الأزمنة  بني 

يف  طرحها  قد  كان  ق�صية  على  يوؤكد  لكي  هذا 

�صياق حديثه عن �صاعر ما انتقل اإليه يف �صياق 

حديثه عن �صاعر اآخر.

ول يكتفي الربدوين بهذا، بل اإنه يورد يف بع�ص 

عالقة  لها  لي�ص  منف�صلة   
َ
موا�صيع الأحــيــان 

مبا�رصة باملو�صوع الأ�صلي. فمثاًل جنده، وهو 

يتحدث عن يو�صف ال�صحاري واأ�صعاره الوطنية، 

قد اأورد اآراءه عن احلكم الوطني، وا�صًعا حمّددات 

وهي  نــظــره،  وجهة  مــن  لــه  ة 
ّ
تنظريي وقــواعــد 

جممل الآراء التي تنفع اأن تكون مقاًل منف�صاًل 

يف  �رصورية  حاجة  لها  يكن  مل  ال�صيا�صة  يف 

اإننا جند يف  ، حتى 
10

ال�صاعر عن  �صياق حديثه 

منت�صف الكتاب مقالة اأدبية مكتملة ومنف�صلة 

بعنوان "نظرة يف الأدب وكيف ُيكتب" اأفرد لها 

.
11

�صفحتني �صمن حديثه عن �صعراء الريف

يف موا�صع عديدة من الكتاب يتدارك الربدوين 

هذا الأمر، معتذراً للقارئ على كرثة ال�صتطرادات 

وخــروجــه عــن املــو�ــصــوع كــثــرياً، مـــربراً هذا 

اخلروج باأنه كان �رصوريًا، فنجده يقول مثاًل: 

"اإن تداعي اخلواطر، واإر�صاء الذوق الأدبي َدَعَيا 
"اأدبنا العربي  اأّن  اإىل  ي"، م�صرياً 

ّ
التق�ص اإىل هذا 

ر بع�صه من بع�ص، ممتّد خلفه من �صلفه، 
ّ
متطو

. على اأن 
يف جتّدد دائم حتى ولو يف النك�صات"12

ال�صتطرادات،  هذه  لكرثة  كان  ما  مينع  ل  ذلك 

على   
ّ
�صلبي اأثـــٍر  مــن  تتابعها،  انتظام  ــدم  وع

ان�صياب الأفكار واّت�صاق املوا�صيع لدى القارئ.

التبويب وغياب المراجع
مو�صوعاته  بتبويب  الربدوين  التزام  عدم  كان 

اأو  للهوام�ص  اإيــــراده  وعـــدم  منهجي،  ب�صكل 

امل�صادر البحثية، من الق�صايا التي تعر�ص فيها 

لالنتقاد. ي�صري د. حيدر غيالن اإىل اأّن الربدوين 

ا 
ً
كان يقلل من اأهمية التبويب يف الكتب، مكتفي

املراجع  بع�ص  اإىل  بالإ�صارة  قليلة  حالت  يف 

اأهمية كبرية  يف ثنايا املنت، لأنه مل يكن يرى 

. ويف حقيقة الأمر 
13

لإثقال البحوث بالهوام�ص

مل تكن ردود الربدوين حول هذه الق�صية مقنعة 

غري  اأو  متهّكمة  تاأتي  كانت  ما  عادة  اإذ  دائمًا؛ 

يف  بالتبويب  الهتمام  ي�صتنكر  هو  فها  جدية، 

"ع�رص النفتاح"، ويقوم بغازلة القارئ هروبًا 
من حما�رصة النقاد؛ قائاًل اإن القارئ ل حاجة 

اإىل اإر�صاده لالأبواب اأو الف�صول يف الكتاب، لأنه 

جتاهل  الغباء  وغاية  مّني،  "اأذكى  قوله  ح�صب 

. اأما ما يخ�ص خلو كتاباته النقدية 
املعلوم"14

اإىل  الــربّدوين  فيذهب  والهوام�ص؛  املراجع  من 

اأّنه �صاهٌد على ع�رصه، واأنه مل يكن بحاجة اإىل 

"واإذا  بوثوق:  قائاًل  بالهوام�ص،  اأوراقــه  اإثقال 

اأخرى فالأين واأمثايل مرجع  اإىل مراجع  اأ�رص  مل 

ا كيف اأ�صبحت كتب اجلاحظ 
ً

، �صارح
املراجع"15

اإ�صارتها  عدم  رغم  ذاِتها،  بحّد   
َ
مراجع والعقاد 

للمراجع، ح�صب قوله.

ــن الــجــديــد وقــســوة  مــوقــفــه م
النقد

ــة 
ّ
ــّدد الــقــ�ــصــايــا الــنــقــدي ــع ــن ت ــم م ــرغ عــلــى ال

والأطروحات الفكرية التي كتب عنها الربّدوين 

واأثارت جدًل وا�صًعا، اإل اأّن هناك ثالث ق�صايا 

يف  واأولها  غريها،  من  اأكرث  ًزا 
ّ
حي اأخــذت  ربا 

تقديرنا كان موقفه من ال�صعر احلديث، فلطاملا 

للّتجديد  الراف�صني  من  يعترب  الــربدوين  كــان 

ال�ّصعري، على الرغم من اأن ذلك مل يكن ياأتي اإل 

ة، فنجده 
ّ
يف �صياق دفاعه عن الق�صيدة العمودي

 مل ميت ما دام يجد 
ّ

يقول: "لكن ال�ّصعر العمودي

�صعراء،  �صعراء، واجلديد لن يتوقف ما دام يجد 

ة ق�صية جديد وقدمي، واإمنا ق�صية 
ّ
فلي�صت الق�صي

د و�صعر رديء، فاجلّدة ل جتعل الرديء 
ّ
�صعر جي

د رديًئا، فكل قدمٍي 
ّ
ة ل جتعل اجلي

ّ
ًدا، والعمودي

ّ
جي

ي�صتطيع  جديد  وكل  التجديد،  ي�صتطيع  اأ�صيٍل 

ا مع �صعراء 
ً
. ولهذا تعاطى الربّدوين كثري

النمو"16

واأ�صاد  اب"، 
ّ
"ال�صي واقتب�ص من ق�صائد  احلداثة، 

وغريهم.  واملقالح  عثمان"  "عبده  باأ�صعار 

لكن ها نحن جند املقالح نف�صه يّتهم الربدوين 

نظر إلى التجربة 
اليمّنية في سياق 

تطور الشعر 
العربي ككل

دراسات 
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بغمو�ص موقفه من ال�صعر اجلديد، وا�صفًا موقفه 

ل  اأي�صًا  ولكنه  بالرف�ص،  يت�صم  ل  "موقف  باأنه 

.
يت�صم بالقبول... موقٌف غام�ص"17

تعليقات  جممل  فكانت  الثانية  ة 
ّ
الق�صي اأمــا 

الربدوين واآرائه اجلريئة؛ بل وحتى املتهكمة يف 

بع�ص الأحيان، يف اأ�صعار عدد كبري من ال�صعراء 

الأ�صماء  اأ�صحاب  ذلــك  يف  بــا  املعا�رصين، 

اليمن.  والأدبية يف  الوطنية  الكبرية يف احلركة 

الربدوين  اجتهادات  اإّن  الباري طاهر  عبد  يقول 

وتقوميه لالأ�صخا�ص "غالبًا ما تثري غبار النقع"، 

ال�صعراء  نقد  على  معتاداً  كــان  الـــربدوين  واأن 

واأنهم  بق�صوة،  جمايليه  من  واملثقفني  والأدباء 

كانوا يخافونه اأ�صد اخلوف عندما كان ل يرتدد 

وي�صيف  منهم.  وال�صخرية  جلودهم،  �صلخ  يف 

طاهر اأن اأطروحات الربدوين مل تكن كلها �صائبة 

اأو دقيقة، م�صرياً اإىل اأنه على الرغم من ذلك فقد 

املعارك  اأ�صحاب  من  غريه  عن  الــربدوين  متيز 

ل اإىل حقٍد اأو 
ّ
الفكرية باأن "اخلالف معه ل يتحو

.
�صغينة"18

والنتقاد  للجدل  اإثارة  النقدية  اآرائه  اأكرث  ولعّل 

من  ه 
ّ
وخلو الزبريي  ب�صعر  املتعلقة  تلك  كانت 

يف  الــربّدوين  اأّن  فمع  اليمنية.  ة 
ّ
املحلي ال�صمات 

"مدر�صة  با�صم  �صعرية  مدر�صة  �ص 
ّ
اأ�ص الكتاب 

الزبريي  ق�صائد  تطور  تاريخ  وتتبع  الزبريي"، 

ولكن  ال�صعراء  فقط  لي�ص  األهمت  التي  ة، 
ّ
الوطني

مل  اأنه  اإل  الوطنيني،  والقادة  الثوار  من  اأجياًل 

بال  اأ�صبحت  املدر�صة  هذه  اإن  القول  يف  يرتدد 

تالميذ، واأن ق�صائد �صاحبها خالية من مالمح 

بنقد  ان�صغل  واأنــه  وروائحها،  ة 
ّ
اليمني الأر�ــص 

املحكومني،  هم�صات  اإىل  اللتفات  عن  احلاكم 

 اإل اإذا 
ّ
حتى ل يكاد قارئ �صعره يعرف اأنه ميني

.
19

ا
ًّ
كان يعرفه �صخ�صي

تفنيد  مت  التي  اجلريئة،  الآراء  هــذه  اأّن  ومــع 

معظمها من قبل النقاد والّدار�صني، كانت كافية 

ل  �صكَّ ما  اأكرَث  اأّن  اإل  وخ�صومه،  منتقديه  لإثارة 

ال�صعراء  القا�ِصي على بع�ص  حتّديًا له كان نقده 

املعا�رصين دون غريهم من اأقرانهم، ووقع هذا 

فقد كان  نفو�صهم ونفو�ص معجبيهم،  النقد على 

واقرتاح  وت�صويبها،  اأخطائهم  با�صطياد  يقوم 

واّتهام  مفرداتهم،  اأو  لأبياتهم  ة 
ّ
�صعري بدائل 

كفاءة،  اأو  وعي  بدون  الآخرين  بتقليد  بع�صهم 

بتقليد  ال�رصيف"  "حممد  لل�صاعر  اّتهامه  مثل 

�صاعرية  اأقل  كونه  من  الرغم  على  قباين،  نزار 

. كما جند مثاًل حتامله غري املربر على 
20

وموهبة

"اأحمد املطاع"، الذي اأنكر على النا�ص اإعجابهم 
يورد  ومل  "احلكمة"  جملة  يف  النرثية  بقالته 

لـ"لطفي  الالذع  ونقده   ،
21

واحداً �صعريًا  بيتًا  له 

جعفر اأمان" و�صخريته من جائزته ال�صعرية، وهو 

.
22

ّ
احلديث الذي و�صفه هو نف�صه باحلديث الفج

استهداف اإلثارة

ز الربدوين نقده على بع�ص  قد ل نعرف ملاذا ركَّ

دون  ة، 
ّ
ال�صعري التجارب  بع�ص  اأو  الأ�ــصــمــاء، 

ة 
ّ
بق�صي لالهتمام  م�صاحة  اأفرد  وملاذا  غريها، 

عليه  املتعارف  متجاوًزا  ــرى،  اأخ عن  وتغافل 

اأّن ذلك كان  اإل  من متطّلبات التحليل والتقييم؛ 

املعايري  لغياب  الطبيعية  النتائج  اإحدى  �صك  ل 

كما  ة، 
ّ
النقدي كتاباته  يف  ة 

ّ
البحثي واملنهجية 

كان  الــربّدوين  ولأّن  ذلــك.  اإىل  الإ�ــصــارة  �صبقت 

تربير  يف  فر�صة  ت 
ّ
يفو مل  فهو  هذا  لكّل  مدرًكا 

هو  فها  ة، 
ّ
جدلي واأحــكــام  اآراء  من  يطرحه  ما 

الإثارة  اأ�صتهدف  "اإين  للكتاب:  يقول يف متهيده 

ة، فالتاريخ لي�ص 
ّ
ة اأكرث من الدقة التاريخي

ّ
الأدبي

 ،
د اإطار دقيق لتزمن الأعمال الأدبية"23

ّ
اإل جمر

م�صيًفا يف مو�صع اآخر اأن "خري ما يف الأ�صلوب 

الأدبي هو اإثارة امللكات املالحظة، لأن يف تلك 

. كما جنده ي�صكو 
الإثارة نفعًا للناقد واملنقود"24

من امتعا�ص البع�ص من اأ�صلوبه النقدي، قائاًل اإن 

واأنه  الجتماعية"،  املحاباة  بفعل  "انعدم  النقد 

املخل�ص  النقد  يلوح  حتى  طوياًل  "ننتظر  �صوف 

والتقبل لهذا النقد"، مو�صحًا اأنه ل يعرف تبعات 

ة؛ لكّنه قال ما ارتاأى �صحته، على 
ّ
مواقفه النقدي

من  ال�صادقون  "يالقي  با  معرفته  من  الرغم 

.
جمتمعاتهم"25

ر ق�صوة 
ّ
الأحــيــان يــرب ــربدوين يف بع�ص  ال كــان 

اه "جدارة املنقود"، فنجده يقول: 
ّ
انتقاده با �صم

لم يتقّيد بأّي 
تتابٍع زمنّي أو 

مكاني ولم ينظر 
الختالف أساليب 

الشعراء، بل 
حشدهم ضمن 

رؤية واحدّية ُكبرى

دراسات 
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من  فيه  ملا  ال�رصيف،  حممد  �صعر  "ا�صتوقفني 
الإجادة والإثارة، فكان جديراً باأن ُيناق�ص، لأن 

كان  اإذا  وبالأخ�ص  املفاهيم،  ي�صحح  النقا�ص 

اجلوانب  اإبــراز  على  يعتمد  كان  كما   .
جّديًا"26

�ص 
ّ
تعر الذين  ال�صعراء  �صخ�صية  من  الإيجابية 

�صعرهم لق�صوة نقده، فنجده يقول مثاًل عن عبد 

"اأمل  تباعًا:  اري 
ّ
ال�صح ويو�صف  قا�صي  الرحمن 

ته، 
ّ
�صاعري من  اأغنى  الرحمن  عبد  طيبة  تكن 

 ،
ق�صائده؟!"27 من  اأكرب  الــودود  احلنون  وقلبه 

و"لكن يو�صف ال�صاعر املمتاز يغلب عليه يو�صف 

كان  كثرية  موا�صع  ويف   .
املنا�صل"28 الثوري 

الربدوين ميتدح ما يراه جمياًل من �صعر منقوديه 

كنوٍع من الّتعوي�ص ربا، موؤّكداً اأن "النقد اأعلى 

مييت  ول  يحيي   
ٌّ
حب اأّنــه  اإل  ة، 

ّ
املحب �ــرصوب 

.
بنفخ الغرور"29

ة، 
ّ
ة مهم

ّ
اإىل ق�صي الإ�صارة  وهنا ربا يجدر بنا 

اأن يوؤخذ  غم من كل ما ميكن 
ّ
الر اأنه على  وهي 

يف  اأنه  اإل  النقدية،  كتاباته  يف  الــربدوين  على 

والتي  واأطروحاته،  اجلدلية  للق�صايا  تفجريه 

�صياق  ويف  بب�صاطة  ي�صوقها  كــان  مــا  ــادة  ع

ملفاتيح  يوؤ�ص�ص  كــان  خمتلفة،  مو�صوعات 

النقاد  واهتمام  انتباه  ت�صتدعي  ونقدية  بحثية 

والبحث  الأدبــي  النقد  عــامل  ويف  والــدار�ــصــني. 

هذه  اإنتاج  على  الباحث  قــدرة  تعترب  العلمي 

نتائج  عن  بعزل  كبرية  ميزة  بذاتها  املفاتيح 

النقدية. ويف كتاب  اأطروحاته  اأو  العلمي  بحثه 

"رحلة يف ال�صعر اليمني" تتناثر الكثري من هذه 
القراء  لدى  تثري  التي  والأطــروحــات  الق�صايا 

ا، الف�صول والنتباه، 
ً

ا، والدار�صني خ�صو�ص
ً
عموم

من  ودرا�ــصــات.  اأبحاث  نــواة  ت�صكل  اأن  وميكن 

ذلك على �صبيل املثال ما يطرحه الربدوين عن 

ت�صابه �صعر الن�صاء، وكيف اأن الفرق بني �صاعرة 

 .
30

واأخرى �صئيل حتى يبدو اأنهن �صاعرة واحدة

التاريخ  ا�صتخدام  "�صخف  يف  راأيــه  نقراأ  كذلك 

هذا  واأّن  املا�صية"،  الع�صور  لتاأريخ  امليالدي 

ولي�ص  حذلقة  اإل  هو  ما  ال�صتخدام  من  النوع 

وقوله   ،
31

البع�ص يّدعي  كما  ا 
ًّ
ع�رصي اأ�صلوبًا 

بعد  اإل  الَبعيد  "اإن�صانية  ُيحقق  لن  املفّكر  اإن 

 ،
�صعبه"32 وهو  اإليه،  الأقرب  ة 

ّ
اإن�صاني يحقق  اأن 

من  اأكرب   
ٌ
"�صاعر يوجد  ل  اليمن  يف  اأن  وكيف 

ة 
ّ
�صاعر، حتى ولو كان اأجود اإنتاجًا، فاإن الأخو

حّظهم  اختالف  على  املوهوبني  جتمع  ة 
ّ
الأدبي

رِجعًا 
ُ
م الإجادة"،  من  ون�صيبهم  املواهب  من 

هذا الأمر، ل اإىل ال�صعراء اأنف�صهم، بل اإىل طبيعة 

.
33

املجتمع اليمني

روح الشاعر وفقدان البصر
ة 

ّ
خ�صو�صي من  ذكــره  �صبق  ما  اإرجـــاع  ميكن 

و�صمات جدلية يف الكتابة النقدية لدى الربدوين 

اإىل عدٍد من العوامل، اأهمها -من وجهة نظرنا- 

ان:
ّ
عامالن اأ�صا�صي

 كبري جامح اخليال يف 
ٌ
اإن الربّدوين �صاعر اأوًل: 

الأ�صا�ص، ولهذا كان ال�صعر حرفته الأوىل، ول بّد 

رت كثرياً يف �صخ�صيته  اأن روح ال�صاعر لديه قد اأَثّ

املقالح يف مقدمته  اإليه  كناقد، وهو ما يذهب 

ومعاناته  ال�صاعر  روح  اإن  يقول  اإذ  للكتاب؛ 

كانت وا�صحة خلف كل عملية نقدية للربدوين، 

واأنه كان "يثور وير�صى، ويعنف ويلني، ك�صاعر 

.
ل كناقد"34

فريدة  حــيــاًة  عا�ص  ـــربدوين  ال اأن  واملــعــروف 

وكان  احلكام،  وظلم  الواقع  بوؤ�ص  على  دًة 
ّ
متمر

 .
ّ

داً على املاألوف ال�صعري
ّ
�صعره اأي�صًا فريداً متمر

ويبدو اأن كتاباته الفكرية والنقدية هي الأخرى 

من  النوع  هذا  ا�صرتاطات  على  دة 
ّ
متمر كانت 

التي يكتبها  الفقرات  الكتابة. ولهذا جند بع�ص 

الربدوين ب�صاعرية كبرية ل تتطلبها بال�رصورة 

الكتابة النقدية، فها هو ي�رصح منهجية كتابته 

وثــمــراُت  ـــراءٍة  ق  
ُ
ع�صري "اأنا  قــائــاًل:  النقدية 

مالحظٍة، ومل اأت�صكل من ل �صكل، واإمنا اأنا اأوراٌق 

من  اأكــرث  من  وتعنقدْت  اأ�صجار،  من  ْت 
ّ
اخ�رص

.
كا�ص، وانبثقْت من اآثار القراءة واملالحظة"35

ثانيًا: اإذا كان فقدان الب�رص مل يوؤثر يف الربدوين 

ببالغة  م�صحونة  ق�صائده  الذي جاءت  ال�صاعر، 

 
ٌ
، فاإن ذلك كان له تاأثري

36
ة مذهلة

ّ
�صعرية ب�رصي

تخللها  وما  النقدية  كتابته  طبيعة  يف  مبا�رص 

ة، 
ّ
من ق�صور، فقد كانت قراءات الربّدوين �صماعي

انُتِقد ألّنه ال 
يبوب موضوعاته 

وال ُيقيم اعتبارا 
للهوامش أو 

المصادر البحثية

دراسات 
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وكان قد رف�ص حماولت اأ�صدقائه اإقناعه بتعلم 

اإنه  لهم  قائاًل  "برايل" للمكفوفني،  بلغة  القراءة 

اخلم�ص،  احلوا�ص  ت�صتطيعه  ل  ما  بوجدانه  يرى 

عليه  �ص 
ّ
ت�صو "و�صيلة  اإىل  بحاجة  لي�ص  ــه  واأن

 .
 طريقة تطبيقه للمعرفة"37

ّ
�صفاء ذاكرته اأو تغري

وحدها  ذاكرته  على  يعتمد  الــربدوين  كان  اإذن 

من   
ٍّ

بــاأي م�صتعني  غري  النقدية،  كتاباته  اأثناء 

يتطلب  اأمــر  وهــو  امل�صاعدة،  ة 
ّ
البحثي الأدوات 

جهًدا م�صاعًفا، ويتخلله -دون �صك- الكثري من 

ال�صعوبات والختاللت، فنحن جنده مثاًل يذكر 

اأبيات  لنا ترتيب ق�صائد ديوان �صاعر ما، وعدد 

�صعري  بيت  بوقع  م�صت�صهداً  ق�صائده،  اإحــدى 

ا�صتعرا�صه  اإىل  اإ�صافة  اآخر،  �صاعر  ق�صيدة  يف 

لــلــتــواريــخ والــعــنــاويــن واملــعــلــومــات وجممل 

التفا�صيل التي ي�صتقيها كلها من الذاكرة.

للربدوين  عائقًا  ذلك  كل  ي�صكل  اأن   
ّ
الطبيعي من 

وهو  النقدية،  كتاباته  يف  ثغرات  ظهور  ويربر 

بنف�صه يف معر�ص حديثه  اإليه  ي�صري  الذي  الأمر 

قائاًل:  الإمكانيات،  وقلة  الكتابة  �صعوبات  عن 

"اأنت ل تقراأ متى تريد، وما تريد، ول تكتب يف 
�رصورياتك،  من  الغري  لأن  الكتابة،  ح�ص  وقت 

ق لك �صكرتارية، فاإذا 
ّ
واأنت مواطن �صغري ل ُتن�ص

.
نتظر"38

ُ
ِقل فهو منك فوق الـم

ُ
قدمَت جهد الـم

اجلدير بالذكر اأن معظم كتابات الربدوين النقدية 

وكان  منف�صلة،  مقالت  �صكل  يف  ين�رصها  كان 

ما  وهــو  املــقــالت،  لهذه  جتميعًا  كتبه  معظم 

يف�رص بع�ص ال�صمات واأوجه الق�صور التي اأ�رصنا 

اإليها، فهو مل يقم بتحرير كتبه النقدية من جديد، 

لنعدام  الأمــر؛  هذا  يف  اآخرين  على  يعتمد  ومل 

التحرير  ثقافة  وانعدام  جهة،  من  الإمكانيات 

يف الو�صط الأدبي الذي عا�صه الربدوين من جهة 

اأخرى.

خاتمة
ب�صمات  ــربدوين  ــل ل الــنــقــديــة  الــكــتــابــة  متــيــزت 

ــل  ـــامل، �ــصــكَّ ـــع ــيــات وا�ــصــحــة امل ــو�ــص وخــ�ــص

الدار�صني  قبل  من  لنتقاده  م�صدراً  بع�صها 

واملتخ�ص�صني، خا�صة فيما يتعلق بعدم التزامه 

ما  وهو  املعروفة،  والبحثية  النقدية  باملناهج 

والتقييمات  والآراء  الق�صايا  من  كثرياً  جعل 

التي طرحها حمل انتقاد وت�صكيك. غري اأن اأهمية 

اإثــارة  على  قدرتها  يف  تكمن  النقدية  كتاباته 

الأ�صئلة واجلدل والختالف حول ما طرحته من 

يف  كبري  اأثر  من  لته  �صكَّ ما  اإىل  اإ�صافة  ق�صايا، 

التثقيف العام وتن�صيط حركة النقد، وفتح اأبوب 

وموا�صيع بحثية كثرية، مثله مثل عدد غري قليل 

يكونوا  مل  الذين  الكبار،  والعلماء  املفكرين  من 

منهجية  ب�رصامة  يلتزمون  كثرية  اأحيان  يف 

من  ذلك  يقلل  ومل  النقدية،  اأو  العلمية  الكتابة 

قيمة اإ�صهاماتهم العظيمة.

بالنقاد  ــره  وتــاأّث الـــربدوين  ثقافة  اأن  �صك  ول 

الّناجتة  ة 
ّ
البحثي قات 

ّ
املعو اإىل  اإ�صافة  القدامى، 

طبيعة  يف  كثرياً  ــرت  اأث قد  ب�رصه،  فقدان  من 

كتاباته النقدية. ول �صك اأي�صًا اأن الربدوين، الذي 

اآرائه النقدية بالق�صوة، قد ا�صتفاد  اّت�صمت بع�ص 

ومن  اإليه،  وجهت  التي  النتقادات  من  كثرياً 

اأثارها، فقد كان  جممل العوا�صف الفكرية التي 

كتاباته  يف  ظهرت  التي  النقدية  اأ�صاليبه  يطور 

الرئي�صية  ال�صمات  ظلت  واإن  املتاأخرة،  النقدية 

لكتاباته النقدية كما هي عليه.

يكرر  اليمني"  ال�صعر  يف  "رحلة  كتابه  يف 

الربدوين، يف اأكرث من مو�صع، �صوؤاًل جريئًا: هل 

كنُت ناقداً؟ وحني كان يو�صح وي�صوغ املربرات 

التاأكيد  ين�صى  ل  كان  النقدي  لأ�صلوبه  واحلجج 

اإثارة  يف  واملتمثل  والوحيد،  الأول  هدفه  على 

والتطور،  ال�صتفادة  لغر�ص  العامة  الق�صايا 

وحتريك "املياه الراكدة"، وهي املياه التي اأجمع 

الكثريون على جناحه يف حتريكها.

يصف نفسه بأّنه: 
"يستهدف اإلثارة 

األدبّية أكثر من 
الدقة التاريخّية"
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