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محمود أمني العالم :بني السياسة واألدب
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الكلية األكادميية العربية للتربية-حيفا

يف مقدمته لكتابه يف الثقافة امل�صرية يف طبعته الثالثة ال�صادرة عام  1،1989وهي الطبعة الأوىل التي
ت�صدر يف م�صر ،ي�ؤكد الناقد حممود �أمني العامل ( )2009-1922مت�سكه ال�شديد بر�ؤيته النقدية التي قدمها
من خالل هذا الكتاب يف الن�صف الأول من اخلم�سينات بقوله:
�صحيحا من الناحية النظرية
�إننا ما زلنا نرى �أن اجلوهر الفكري واملعريف للكتاب ما يزال
ً
العامة اخلال�صة .فما تغريت وجهة نظرنا يف الداللة االجتماعية العامة للعمل الأدبي ،وما
تغريت وجهة نظرنا يف العالقة الع�ضوية البنيوية الديناميكية بني ال�صياغة وامل�ضمون ،بني
2
القيمة الإبداعية اجلمالية والداللة املعرفية واملوقفية.
لقد وا�صل العامل تو�سيع ر�ؤيته النقدية وتعميقها ،مع ت�أكيده امل�ستمر �أنه يتعامل مع الأدب من موقف �أدبي
ال موقف �سيا�سي .ورغم هذا الت�أكيد ،ورغم هذا احلذر يف �صياغاته النقدية فلي�س من ال�سهل االقتناع بهذه
الت�صريحات .وهذا ما يدعونا �إىل الت�سا�ؤل :هل ح ًقا مل يغري العامل من ر�ؤيته النقدية على امتداد �أكرث من
عاما ،كما ي�صرح يف الن�ص املقتب�س �أعاله؟ هذا ما �سنحاول الإجابة عليه من خالل هذا املقال.
�أربعني ً
ولكن هل من املتوقع �أن نعرث على الإجابة من ت�صريحاته املبا�شرة ،فنجد الناقد ينقلب على عقبيه ويعلن
ب�صريح العبارة �أنه قد غيرّ من فكره وفل�سفته النقدية؟ والإجابة على الأغلب بالنفي .ولذا �سنحاول الإجابة
عن ال�س�ؤال عرب تقنيات و�آليات غري مبا�شرة ،وذلك من خالل الوقوف على بع�ض العنا�صر التي بد�أ العامل
ي�ؤكدها يف املرحلة الأخرية ،ومل تكن ت�ش ّكل يف البداية حمو ًرا �أ�سا�س ًيا لفكره النقدي .كما �سنهتم ببع�ض الأفكار
التي �ش ّكلت �صلب ر�ؤيته النقدية يف البداية ثم بد�أت تنتقل مع مرور الوقت من املركز �إىل الهام�ش .ولعل �أحد
التغيريات اخلفية التي ت�ستحق املالحظة هو ذاك الذي قد يلحق ببع�ض املفاهيم والتعابري وامل�صطلحات التي
بقيت حتافظ على هيكلها اخلارجي ،بينما ت�سللت �إىل مفهومها دالالت مغايرة .و�أخ ًريا �سنحاول �أن نقارن بني
 1العامل وأنيس.1989 ،
 2ن .م .ص .23
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النظرية والتطبيق يف نقد العامل من املنظور التاريخي كجزء من الإجابة عن ال�س�ؤال العام حول التغري الذي
حلق بفكره نظر ًيا وتطبيق ًيا .وقبل الإجابة على هذه الق�ضايا يجدر �أن ننظر �إىل �أهم الثوابت التي ت�شكل العمود
الفقري لفل�سفة العامل النقدية.
يف الفقرة املقتب�سة �أعاله تتلخ�ص الر�ؤية النقدية التي دافع عنها العامل على امتداد �أكرث من ن�صف قرن
من ن�شاطه الأدب��ي يف جمال النقد ،وهو ن�شاط ثقايف رافقه دائ ًما ن�شاط �سيا�سي بانتماء العامل �إىل الفكر
املارك�سي و�إىل احلزب ال�شيوعي يف م�صر .وقد �أفرزت هذه الر�ؤية النقدية عدة كتب وع�شرات املقاالت يف
النقد النظري والتطبيقي للأدب العربي احلديث �شع ًرا ون ًرثا 3،بد�أها العامل بكتابه املذكور �أعاله والذي �صدر
يف طبعته الأوىل يف بريوت عام  1955يف عدد حمدود من الن�سخ 4.ورغم ذلك ،فالكتاب يعترب �أحد الأعمدة
الأ�سا�سية يف النقد الأدبي احلديث يف الن�صف الثاين من القرن الع�شرين .انطلق العامل ،مب�شاركة ناقد �آخر هو
الدكتور عبد العظيم �أني�س (ت ،)2009 .يف هذا الكتاب من الفكر املارك�سي الذي يركز على العالقة اجلدلية
القائمة بني الأ�شياء .وبت�سلحه بهذه الفل�سفة املارك�سية ،قام العامل وزميله ب�شن هجوم عنيف على القيم ال�سائدة
يف الأدب والنقد العربي �آن��ذاك ،والتي تزعمها عميد الأدب العربي طه ح�سني (ت  )1973وعبا�س حممود
العقاد (ت  .)1964وقد ن�شب اخلالف بني العامل وطه ح�سني عندما ن�شر الأخري مقا ًال يف �صحيفة اجلمهورية
( )1954/2/5بعنوان «�صورة الأدب ومادته» معت ًربا �أن اللغة هي �صورة الأدب و�أن املعاين هي مادته .ي�ضاف
نوعا ما مع املفهوم
�إىل ذلك عن�صر ثالث هو عن�صر اجلمال .وهذه الر�ؤية التي يطرحها طه ح�سني تتما�شى ً
5
الكال�سيكي الذي �ساد يف الأدب والنقد.
لقد �أثار هذا املقال الناقد املارك�سي ال�شاب لريد مبقال يعترب عالمة بارزة يف تاريخ النقد احلديث ،ومما
جاء فيه:
�إن الأدب �صورة ومادة ،ما يف ذلك �شك ،ولكن �صورة الأدب كما نراها ،لي�ست هي الأ�سلوب
اجلامد ،ولي�ست هي اللغة ،بل هي عملية داخلية يف قلب العمل الأدبي لت�شكيل مادته و�إبراز
مقوماته .ونحن ال ن�صف ال�صورة ب�أنها عملية ،م�شريين بذلك �إىل اجلهد الذي يبذله الأديب
يف ت�صوير املادة وت�شكيلها ،بل ملا تت�صف به ال�صورة نف�سها يف داخل العمل الأدبي نف�سه،
فهي حركة مت�صلة يف قلب العمل الأدبي ،نتب�صر بها يف دوائره وحماوره ومنعطفاته ،ونتنقل
بها داخل العمل الأدبي من م�ستوى تعبريي �إىل م�ستوى تعبريي �آخر حتى يتكامل لدينا البناء
الأدبي كائ ًنا ع�ضو ًيا ح ًيا .وبهذا الفهم الوظيفي لل�صورة تتك�شف �أمامنا ما بينها وبني املادة من
تداخل وتفاعل �ضروريني .فمادة العمل الأدبي لي�ست بدورها معاين -كما يقول عميد الأدب
واملدر�سة القدمية -بل هي �أحداث ،ال من حيث �أنها �أحداث وقعت بالفعل ،وي�شري العمل الأدبي
�إىل وقوعها ،بل هي �أحداث تقع وتتحقق داخل العمل الأدبي نف�سه ،وي�شارك التذوق الأدبي
 3انظر ق�س ًما كب ًريا من هذه امل�ؤلفات يف كتابه :العامل.1994 ،
 4دار الفكر اجلديد ،بريوت.1955 ،
 5ن�شر املقال ثانية حتت عنوان «�صورة الأدب» ،ح�سني� ،1969 ،ص .89 -72
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يف وقوعها وحتققها ،وهي بدورها عمليات مت�شابكة متفاعلة يف�ضي بع�ضها �إىل بع�ض �إف�ضا ًء
ح ًيا ،ال تع�سف فيه وال افتعال .وال�صورة -يف احلقيقة -هي جماع هذه العمليات املف�ضية ،هي
هذه احلركة النامية املتجهة -يف داخل العمل الأدبي -بني �أحداثه لإبرازها وربطها بالعنا�صر
الأخرى التي يتكامل بها البناء الأدبي .وعلى هذا فاملعاين وحدها قيم متحجرة ال ت�صلح مادة
6
للعمل ،بل هي و�سيلة من و�سائله املختلفة لتحقيق �أحداثه وخلق ارتباطاته الكاملة.
ومن ّثم يلخ�ص العامل و�أني�س ر�ؤيتهما النقدية يف نهاية �أحد مقاالت الكتاب ،نذكر من خال�صته ما يلي:
� 1 .إن م�ضمون الأدب يف جوهره �أحداث تعك�س مواقف ووقائع اجتماعية.
� 2 .إن ال�صورة الأدبية �أو ال�صياغة عملية لت�شكيل هذا امل�ضمون و�إبراز عنا�صره وتنمية مقوماته.
7
� 3 .إن الأدب بناء مرتاكب ينمو من ًوا داخل ًيا وي�صوغ واق ًعا اجتماع ًيا �صياغة مت�سقة.
ويف رده على هذا املقال� ،سخر طه ح�سني من �أفكار العامل و�أني�س ناعتًا مقالهما بعدم الو�ضوح ووا�ص ًفا �إياه
8
بكلمات حادة« :يوناين فال يقر�أ».
واحلقيقة �أن هذه املرحلة يف تاريخ الفكر امل�صري ،ورمبا العربي عامة� ،سنوات اخلم�سني ،كانت ت�شهد
�شديدا بني تيارات خمتلفة ،لي�س يف الأدب والنقد فح�سب ،و�إمنا يف ال�سيا�سة واالجتماع والفكر ب�شكل
�صراعا ً
ً
عام 9.كانت تلك معركة بني النيوكال�سيكية التقليدية والرومان�سية من جهة ،وبني حاملي �ألوية التيارات
اجلديدة :الواقعية والواقعية اال�شرتاكية واملارك�سية من جهة �أخ��رى .وقد عرب العقاد ،املعروف مبيوله
الرومان�سية �إىل حد ما ،والذي يعترب من كبار نقاد الربع الثاين من القرن الع�شرين ،عن هذا ال�صراع حني
رد ب�صورة مك�شوفة على العامل وزميله مبقال �شديد اللهجة قائ ًال فيه «�إنني ال �أناق�شهما و�إمنا �أ�ضبطهما..
�إنهما �شيوعيان» 10.وبذلك تنبه العقاد �إىل منبع هذه الر�ؤية ،لكنه ،يف حقيقة الأمر ،خرج من مناق�شة العامل
يف حقل النقد الأدبي� ،إىل مناق�شته يف املجال ال�سيا�سي .ومن املعروف �أن العقاد كان يحمل عدا ًء عني ًفا
لل�شيوعية� ،أو «لال�شرتاكيني الغالة» الذين ،على حد قوله« ،ما كانوا قط �أه ًال لفهم الفنون وال �أه ًال لفهم
 6العامل و�أني�س� ،1989 ،ص .41
 7ن .م� ،.ص .44
 8ح�سني� ،1969 ،ص .90
مدر�سا للفل�سفة فيها ،بالإ�ضافة �إىل
 9كانت �سل�سلة املقاالت التي ن�شرها العامل يف عام � 1954سب ًبا يف طرده من جامعة القاهرة حني كان يعمل
ً
جمموعة �أخرى من الأ�ساتذة ال�شباب .وبعد ذلك جمع العامل و�أني�س مقاالتهما يف كتاب يف الثقافة امل�صرية الذي �صدر يف بريوت ،كما ذكر �أعاله.
وا�ستمر العامل ين�شر مقاالته يف ال�صحف املختلفة يف م�صر ،يف روز اليو�سف والر�سالة اجلديدة �إىل �أن ُز ّج به يف ال�سجن مدة خم�س �سنوات ون�صف،
من يناير � 1959إىل يونيو  .1964ويف �أبريل ُ 1965حل احلزب ال�شيوعي ُ
و�ضم �إىل االحتاد اال�شرتاكي ككتلة با�سم التنظيم الطليعي .وهذه
ً
رئي�سا ملجل�س �إدارة
ثم
للن�شر
امل�صرية
للهيئة
ا
ورئي�س
امل�سرح
عن
ال
الفرتة �شهدت �صعودًا �سري ًعا للعامل ،ف�أ�صبح �سكرت ًريا للتنظيم الطليعي وعمل م�س�ؤو
ً
ً
�أخبار اليوم ،التي اعتربت ،وما زالت ،من امل�ؤ�س�سات الهامة التي ت�ؤثر على الر�أي العام يف م�صر والعامل العربي .ولكن جنم حممود �أمني العامل ك�أحد
رموز ال�سلطة النا�صرية -اال�شرتاكية بد�أ بالأفول مبوت عبد النا�صر عام  .1970ويف ثورة الت�صحيح يف مايو  1971اتهم العامل باخليانة العظمى
و�سجن فرتة �ستة �أ�شهر ثم �أحيل �إىل املعا�ش .وهنا بد�أت هجرة العامل �إىل �أوروبا وتبعها يف عام � 1978صدور حكم غيابي بحرمانه من حقوقه املدنية
وال�سيا�سية ،وبقي العامل خارج م�صر حتى عام  .1983ويف عام ُ 1987ج ّمد القرار املذكور .عمل بعد عودته يف حترير جملة ق�ضايا فكرية التي
ما زالت ت�صدر يف م�صر حتى اليوم (من مقابلة للم�ؤلف مع العامل عام  .1991انظر كذلك :غنامي� ،1991 ،ص  .)43-42وا�صل العامل �إ�صدار
مقاالته وكتبه النقدية حتى وفاته عام .2009
 10العامل و�أني�س� ،1989 ،ص .16
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الإن�سانية ..ولو عمل النا�س وقالوا من بداية الزمن كما يريد اال�شرتاكيون الغالة ملا كانت علوم وال كانت
11
فنون وال اقت�صاد».
****
لقد �آمن العامل �إميا ًنا ً
را�سخا ،وهو يف قمة ن�شاطه� ،أن للأدب وظيفة اجتماعية هامة ،فمن خالله يجب �أن
يح ّر�ض الأديب القارئ ويدعوه �إىل الثورة على قيم امللكية الفردية واال�ستغالل والفردية الو�صولية اال�ستغاللية،
واال�ست�سالمية وال�سلبية والقدرية والغيبية والتواكلية واال�ستبدادية والتبعية وغري ذلك من الفئات التي درجت
على �أل�سنة الي�ساريني كقوى معادية 12.كما �أن الأدب ،يف عرفه ،يجب �أن يعمل على �شحذ الوعي الطبقي
احلقيقي ال الوعي الزائف الذي يتج�سد يف ر�ؤية جزئية �أو طفيلية �أو م�صلحية ذاتية �أو طبقية �ضيقة 13.وما دام
الوعي الطبقي لدى الأديب متوف ًرا فقد �ضمن ال�صدق االجتماعي والتاريخي الذي يغذي ويغني ال�صدق الفني
14
ويتيح للأديب الر�ؤية العميقة وامل�ضمون امل�ؤثر.
ويهاجم العامل ما ي�سميه «النظرية الأدبية والإبداع» يف الأدب العربي احلديث ويرى �أنهما ُ�ش ّوها «با�سم
�أدبية الأدب �أو با�سم احلداثة والتجديد والثورية» .وهي دعوات يعتقد �أنها ت�سعى جلعل الأدب «مغامرة �شكلية
م�سرفة يف التجريد والتعقيد واالغرتاب والتعايل» 15.وهذا النقد ،بالطبع ،ال يعني عدم اهتمام العامل بال�شكل،
جازما �أن ال�شكل وامل�ضمون يرتبطان يف وحدة ع�ضوية جدلية ،ولكنه ال يوليهما
�أو رف�ضه للتجديد فيه ،بل يعتقد ً
نف�س الأهمية ،فهو يعتقد «�أن �إلغاء التمايز بني ال�شكل وامل�ضمون هو حماولة يف احلقيقة لإلغاء امل�ضمون حل�ساب
ال�شكل» 16.وهذا ما يعار�ضه العامل ب�شدة� ،إذ �أنه ي�ؤمن �أن القيمة امل�ضافة يف الأدب �إىل احلياة هي م�ضمون
الأدب ولي�س �شكله .وبالرغم من �أنه ي�ؤكد �أن هذه القيمة امل�ضافة «تنبع من الت�شكيل النوعي اخلا�ص لعنا�صر
املو�ضوع»� ،إال �أن هذا الت�شكيل يقود يف النهاية �إىل م�ضمون معني 17.ومن الأمثلة التي ي�ضربها العامل على �أهمية
امل�ضمون م�سرحية �أهل الكهف ( )1935لتوفيق احلكيم (ت ،)1987 .فالنق�ص امل�ضموين �أدى �إىل نق�ص يف
فنية امل�سرحية .فهي ،ح�سب ر�أي العامل ،م�سرحية تنتمي �إىل الأدب الرجعي الذي يعر�ض م�صر من جانبها
نكو�صا وتع�س ًفا .وقد انعك�س هذا املفهوم الرجعي على فنية امل�سرحية ومتا�سكها
املهزوم ،وي�صور �أ�شد الع�صور ً
الفني ،فالأفكار تقدم يف انتظام ،وامل�شاعر خالية من النب�ض« .وال �شك �أن م�صدر هذا العجز الفني� ،أن فل�سفة
امل�سرحية م�ستمدة ال من نب�ض الواقع احلقيقي ،و�إمنا من فل�سفة فئة تت�أمل الواقع دون �أن تتحرك معه ،ودون
18
�أن ت�شرتك فيه ،ودون �أن ت�ضيف �إليه».
وال �شك �أن اهتمام العامل مب�ضمون العمل الأدبي وفاعليته يف الواقع هو ما دفعه �إىل الوقوف بحزم �ضد
 11العقاد� ،1970 ،ص .394
 12العامل� ،1989 ،ص .224
 13ن .م� ،.ص � ،209ص .224
 14ن .م� ،.ص .216
 15ن .م� ،.ص .207
 16ن .م� ،.ص .213
 17ن .م� ،.ص .212
 18العامل و�أني�س� ،1989 ،ص .67
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فكرة �أدوني�س ( ،)-1930ال�شاعر والناقد ال�سوري – اللبناين ،الذي يرمي �إىل �أن الثورة يف ال�شعر هي ثورة
يف الأدب نف�سه ويف بنيته الداخلية ولي�ست ثورة اجتماعية �أو �سيا�سية للم�شاركة يف تغيري الواقع .ومن هنا يرى
�أدوني�س مث ًال� ،أن �شعر املقاومة الفل�سطيني يف مرحلة من مراحله هو �شعر غري ثوري لأنه ال يثور على التقاليد
ال�شعرية� 19.أما العامل فريى �أن هذه الثورة التي ينادي بها �أدوني�س داخل ال�شعر ،والتي ميار�سها يف �شعره «هي
غربة بال�شعر عن احلياة والإن�سان ،والثورة» 20.والعامل يوافق �أدوني�س �أن لل�شعر قوانينه اخلا�صة التي تختلف
عن قوانني الواقع ،ولكن هذا ال يعني االنف�صال عن الواقع ،ثم يت�ساءل« :ما قيمة التجديد يف جماليات ال�شعر
والفن ،بحيث ي�صبح عاجزًا عن التعبري عن احلياة والإ�ضافة �إليها وامل�شاركة يف جتديدها وتغيريها؟» 21ثم
22
يطالب العامل �أن يتجدد ال�شعر بقوانينه و�أ�ساليبه دون �أن ينقطع عن احلياة.
كما �أن العامل يعار�ض دعوة �أدوني�س التي ترى �أن الثورة التي تتمثل يف هدم الأبنية اللغوية ال�سائدة ،هي
معادل مو�ضوعي ثوري يف الأدب يعادل العمل الثوري يف الواقع 23،فهذه ،يف ر�أي العامل ،معادلة �شكلية �آلية
لي�ست �صحيحة ،فمحاربة الأدوات التقليدية يف الأدب ال تعني حماربة الرجعية يف الواقع ،كما �أن الأدوات
24
التقليدية لي�ست وق ًفا على التقليديني.
ويطرح العامل فل�سفة العلية ،وهي العلية اجلدلية الديناميكية التي تعبرّ عن تفاعل العلل واملعلوالت
وت�شابكها .فالأدب معلول للأديب ومعلول للحياة التي يحياها الأديب ،وللو�ضع االجتماعي 25.وبكلمات �أخرى،
انعكا�سا مر�آو ًيا و�آل ًيا ،و�إمنا
فالأدب هو انعكا�س حلركة احلياة داخل الإن�سان وخارجه .وهذا االنعكا�س لي�س
ً
هو انعكا�س جديل يت�ضمن وقائع احلياة كما يت�ضمن فاعلية الإن�سان وموقعه وموقفه من هذا الواقع 26.كما
�أن هذا الدياليكتيك يعني فاعلية هذا الواقع يف املتلقي الذي يت�أثر مبا يتلقى 27.وي�شري العامل �إىل مبد�أين يف
هذا الدياليكتيك ،مبد�أ العلية ومبد�أ الغائية .فبينما يعرب مبد�أ العلية عن امل�صدر االجتماعي للأدب ،ف�إن مبد�أ
الغائية يعرب عن الفاعلية امل�ؤثرة للأدب يف احلياة�« .إن الأدب [ ]...معلول للحياة ،باعتبار �أن احلياة م�صدر
28
�أ�سا�سي من م�صادر وجوده و�إبداعه ،ولكنه كذلك �إ�ضافة �إىل احلياة نف�سها مبا حققه من �إبداع».
ومن هنا نالحظ �أن العامل قد �شدد على �أهمية دور الأديب يف املجتمع ،ال دور �أدبه فقط .ويف كتاباته
الأوىل يف اخلم�سينات جنده يقول ب�صريح العبارة�« :إن الواقعية اجلديدة موقف من احلياة ،موقف مميز
وا�ضح له ارتباط قوي مب�شاركة الأديب يف الأحداث التي جتري واخلو�ض فيها وتبني �شعاراتها» 29.ويف �أماكن
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

�أدوني�س� ،1972 ،ص 193 -137؛ �أدوني�س� ،1985 ،ص .176 -175
العامل� ،1970 ،ص .229
ن .م ،.ص .229
ن .م.
أدونيس ،1972 ،ص .119 -108
العامل ،1989 ،ص .223
ن .م ،.ص .209
ن .م ،.ص .209 -208
ن .م.208 ،.
ن .م ،.ص .214
العامل وفرمان ،1956 ،ص .24
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عدة ويف منا�سبات �شتّى راح العامل ي�ؤكد العالقة الوطيدة بني الأدب الواقعي وبني الدور الذي يلعبه الأدباء
يف احلياة ،و ُيربز �أهمية م�ساهمتهم الفعالة والعملية يف ق�ضايا �شعوبهم ويف معاركها 30،بل جنده يف كتابه
يف الثقافة امل�صرية يعلن ب�شكل ال يقبل الت�أويل �أن من خوا�ص ال�شاعر اجلديد ا�شرتاكه الفعلي يف عمليات
الكفاح ،وهذه اخلا�صة «هي م�صدر ما يف �شعره من جدة ون�ضارة ،وحركة وحياة» 31.وين�سحب هذا على
وظيفة النقد الذي يجب �أن يدر�س موقف الأديب من احلياة ،وهذه الدرا�سة ،كما يرى العامل ،ال مت�س يف
فنية ما ُيكتب« ،بل ت�ساعد على الك�شف عن الكثري من الأ�سرار الفنية اخلافية» 32.ولعل �أكرث مقاالت العامل
والتحاما يف ال�سيا�سة مقدمته لكتاب ق�ص�ص واقعية التي كتبها �إبان حرب  1956باال�شرتاك
حدة ومبا�شرة
ً
مع الأديب العراقي ال�شيوعي غائب طعمة فرمان (ت ،)1990 .فبينما يتوقع القارئ من املقدمة �أن تعر�ض
لق�ص�ص املجموعة راح الكاتبان يحددان يف مقال �سيا�سي مطول دور الأدب يف معركة التحرير ومعركة
33
الوحدة العربية.
ومن هذا املنطلق الذي ال يكاد يغيب حتى يربز ثانية نرى العامل يف حاالت عديدة يقف على املقايي�س الأدبية
للعمل الأدبي ،لكنه يف نهاية املطاف �سرعان ما يرتد ثانية ليحكم عليه من منطلق �سيا�سي .فالناقد وال�شاعر
ت� .س� .إليوت (()T. S. Eliotت )1965 .يف عرفه هو ناقد و�شاعر رجعي ،لأنه مل يهتم بالعالقة القائمة بني
موحد واحد للثقافة وهو الدين 34.وبالرغم من
الثقافة واملجتمع من جميع جوانبها ،وان�شغل فقط ب�أ�سا�س ّ
االلتحام بني ال�شكل وامل�ضمون ،الذي يجده العامل يف �شعر �إليوت ويف �أدب جيم�س جوي�س ()James Joyce
(ت ،)1941 .الذي ينتمي لنف�س املدر�سة� ،إال �أنه يف املح�صلة النهائية يرف�ض هذا التوجه الأدبي ،لأن �إليوت
مثله كمثل جوي�س وقف عند الك�شف عما يجتاح ال�ضمري الإن�ساين احلديث من �أزمات وتناق�ضات وا�ست�سالم،
ومل ي�صور اجلانب الإيجابي الآخر من املجتمع الذي تتفاعل فيه اجلهود للكفاح والتحرر والبناء 35.وهذا ما
يف�سر نقده ملحمد الفيتوري ( ،)-1930ال�شاعر ال�سوداين ،لأن �شعره يحمل �أبعادًا خا�صة ومل يعرث بق�ضية
الرجل الأ�سود يف �شعره كق�ضية �إن�سانية كبرية ،بل «�أزمة داخلية مت�ضغ بع�ض املعاين العامة وت�ستحلب رحيقها
36
ا�ستحال ًبا ذات ًيا».
ويف مقال هام �آخر كتبه العامل يف منت�صف ال�ستينات يف جملة امل�صور حتت عنوان «�أول مايو يف �أدبنا
العربي والبحث عن املواهب الفردية بني العمال» 37يطالب �أن يحتفل الأدب بالعمال لي�س فقط يف امل�ضامني
التي يغلب عليها التعميم ،بل يف املو�ضوع الذي يتميز باخل�صو�صية 38.ومن هنا يطالب بت�شجيع املواهب بني
30
31
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34
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ن .م ،.ص .25
العامل وأنيس ،1989 ،ص .101
ن .م ،.ص .30
العامل وفرمان ،1956 ،ص .32 -7
العامل وأنيس ،1989 ،ص .30 -25
ن .م ،.ص .42
العامل ،1970 ،ص .271
وهذه هي الفترة اليت بدأ العامل يتقرب فيها من النظام الناصري.
العامل ،1970 ،ص .92
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العمال حيث يقول:
ما �أروع �أن ن�سمع غدًا عن معر�ض ر�سوم لعمال بوليتك�س �أو احلديد وال�صلب �أو ال�سد العايل.
ما �أروع �أن ن�شارك يف ندوة عمالية ن�ستمتع فيها ب�أ�شعار عمال ،وق�ص�ص عمال ،وم�سرحيات
عمال .ما �أعظم �أن ت�صبح امل�ؤ�س�سات العامة غ��دً ا ،ال جمرد جماالت للإنتاج فح�سب ،بل
39
جماالت للإلهام الفني والإبداع الأدبي كذلك.
�أما �أكرث مقاالت العامل ت�أث ًرا بال�سيا�سة يف جمال ال�شعر فهو مقاله عن ال�شعر امل�صري احلديث الذي
ن�شره يف اخلم�سينات 40.ويحاول العامل يف هذا املقال �أن يحدد خوا�ص ال�شعر احلديث ،فيذكر خا�صتني على
الأقل تبدوان غريبتني على مفهوم احلداثة يف ال�شعر .اخلا�صة الأوىل هي ا�ستخدام ال�شاعر احلديث لكثري
من الأجواء وامل�صطلحات ال�شعبية ،والتب�سط يف ا�ستخدام الأ�ساليب اللغوية التي تقرتب من الن�سيج العادي
الب�سيط� .إىل هنا يبدو الكالم مقبو ًال على التيارات اجلديدة التي تدعو �إىل احلداثة يف ال�شعر بوا�سطة اخلروج
على القوالب ال�شعرية القدمية .ولكن العامل ي�سرف حني يورد بع�ض الأمثلة التي تبالغ يف الب�ساطة �إىل حد
االبتذال .ولعل �أكرث هذه الأمثلة تطر ًفا يف ذلك هي ق�صيدة لعبد الرحمن ال�شرقاوي (ت )1987 .حتمل عنوان
«من �أب م�صري �إىل ترومان» يقول فيها وا�ص ًفا عودته من القاهرة �إىل القرية ولقاءه برفاق ال�صبا:
وقال الرفاق «�أال قل بربك ما هذه القاهرة /وكيف ت�سري عليها احلياة ومي�شي ال�صباح بها
وامل�ساء /وكيف �إذا غربت �شم�سها ت�ضاء امل�صابيح ..ومل ال ت�ضاء /وكيف ال�شوارع ..هل
من زجاج ..وكيف يقوم عليها البنا» /فقلت لهم «قد ر�أيت الق�صور!» /فقالوا «الق�صور؟!
وما هذه؟! ف�إنا لنجهلها يا ولد» /فقلت «ا�سمعوا يا عيال ...ا�سمعوا ...الق�صر دار بحجم
(البلد)» /فح ّكوا القفا وهم يعجبون /ومدوا رقابهم �سائلني /وهم خائفون« /:وهل ي�سكن
الق�صر جن يطوف طواف العفاريت حول القبور؟ /وهل كنت مت�شي بجنب الق�صور؟� /أمل
41
يركبوك؟� /أمل يخنقوك؟»
42
فهذه الق�صيدة بتعابريها و�صورها مغرقة �إىل حد كبري يف الب�ساطة �إىل حد الت�سطيح والنرثية.
وي�ستطرد العامل ليذكر خا�صة �أخرى من خوا�ص ال�شعر اجلديد وهي قابلية هذا ال�شعر لالنت�شار ب�شكل
جماهريي .وهنا يعود العامل ليمثل بق�صيدة ال�شرقاوي املذكورة �أعاله ،ليقول:
فق�صيدة عبد الرحمن ال�شرقاوي «من �أب م�صري �إىل ترومان» �أ�صدرتها جلنة الفنانني
والكتاب �أن�صار ال�سالم ،وهي جلنة جماهريية ،وطبعت من الق�صيدة ثالث طبعات :طبعتان
يف م�صر وطبعة يف �إح��دى البالد ال�شقيقة (لبنان) ،ووزع��ت على نطاق جماهريي وا�سع.
وهناك ق�صائد �أخرى لغري عبد الرحمن ال�شرقاوي ،متتعت بذات االنت�شار اجلماهريي ،و�إن
43
اختلف �أ�سلوب االنت�شار.
39
40
41
42
43

ن .م ،.ص .93
العامل وأنيس ،1989 ،ص .103 -76
ن .م ،.ص .100
راجع :صبحي ،1990 ،ص .64
العامل وأنيس ،1989 ،ص .101
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****
�إن املقدمة التي كتبها العامل لكتابه يف الثقافة امل�صرية يف طبعته الثالثة تك�شف ب�صورة �أو ب�أخرى عن بع�ض
التغيريات التي طر�أت على فل�سفته النقدية ،وهي «اعرتافات» يبطنها الناقد بت�صريحه الذي �صدّرنا به املقال،
�صحيحا من الناحية النظرية العامة اخلال�صة» .يقول العامل
من «�أن اجلوهر الفكري واملعريف للكتاب ما يزال
ً
يف مقدمة الكتاب:
وهناك نقد [ ]...يتهم كتابنا الأول هذا ب�أنه اهتم بدرا�سة الداللة االجتماعية للم�ضمون
الأدبي ،ومل يهتم بدرا�سة الداللة االجتماعية لل�شكل �أو ال�صياغة .وهذا نقد �صحيح بغري �شك
و�إن كانت ر�ؤيتنا للداللة االجتماعية للأدب عامة تت�ضمن الداللة االجتماعية بل التاريخية
للأدب من حيث �صياغته وم�ضمونه وخا�صة للعالقة الع�ضوية احلميمة بينهما ،على �أن درا�سة
الداللة االجتماعية والتطور التاريخي للأ�شكال الأدبية درا�سة م�ستحدثة ،وال نختلف معها من
44
الناحية املبد�أية ،بل نعدها امتدادًا ملا قلنا به وجما ًال ينبغي معاجلته.
ويف مكان �آخر من نف�س املقدمة جنده يقول:
�إننا نقر �أننا يف الكثري من تطبيقاتنا النقدية كانت العناية بالداللة االجتماعية والوطنية للعمل
الأدبي تغلب على العناية بالقيمة اجلمالية .ولن نف�سر هذا فقط� -أو بالأحرى نربره -ب�أن هذا
�صحيحا يف
حدث يف حلظات كانت حتتدم فيه املعارك الوطنية واالجتماعية و�إن كان هذا
ً
بع�ض الأحيان .و�إمنا نف�سره يف احلقيقة بعدم امتالكنا للو�سائل والآليات الإجرائية لتحديد
وك�شف العالقة بني ال�صياغة وامل�ضمون ،بني القيمة اجلمالية والداللة العامة ك�ش ًفا مو�ضوع ًيا
دقي ًقا .ولعل �أثمن ما تعلمناه طوال هذه ال�سنوات هو حماولة اخلروج من الأحكام العامة �سواء
فيما يتعلق بالداللة امل�ضمونية �أو القيمة اجلمالية �إىل حتديد �آليات هذه الداللة وهذه القيمة
على نحو �أكرث دقة .وف�ض ًال عن ذلك فقد تعلمنا حاجة الناقد �إىل �أن يتعامل مع العمل الأدبي
برحابة �صدر �أكرب وبعمق �أكرب مما �أ�سعفتنا به تر�سانتنا النقدية يف تلك ال�سنوات ،يف �أيام
45
ال�شباب ويف ظروف املد الوطني والدميقراطي.
وهكذا ي�شري العامل بو�ضوح ودون مواربة �إىل الق�ضايا التالية ،والتي تدل داللة تامة على التغري الذي طر�أ
على فل�سفته النقدية:
�1 .1إن درا�سة الداللة االجتماعية والتطور التاريخي للأ�شكال الأدبية درا�سة م�ستحدثة ،وهما –العامل
و�أني�س -ال يختلفان معها ،ولكنهما مل يعرفاها .يجدر �أن نذكر على هام�ش هذه املالحظة �أن مدر�سة
ال�شكالنيني الرو�س كانت منت�شرة يف �أوروب��ا منذ الثالثينات .وهذا يعني ،ب�صورة �أو ب�أخرى� ،أن
االدعاء ب�أن هذه درا�سة م�ستحدثة لي�س مقن ًعا.
 44ن .م ،.ص .21
 45ن .م ،.ص .23
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2 .2العامل وزميله ال يقبالن التف�سري ب�أن العناية بالداللة االجتماعية والوطنية �سببها املعارك الوطنية
واالجتماعية فح�سب ،و�إمنا لعدم امتالك الناقدين للأدوات الإجرائية بغية الك�شف عن العالقة بني
ال�شكل وامل�ضمون ك�ش ًفا دقي ًقا .وهنا كذلك اعرتاف �ضمني ب�أهمية املعارك الوطنية واالجتماعية يف
رئي�سا -وم�ساهمتها يف االهتمام بالداللة االجتماعية والوطنية للأدب.
اخلم�سينات -و�إن مل تكن �سب ًبا ً
ن�شتم
3 .3ي�ش ّبه العامل وزميله تلك الفرتة بالرت�سانة النقدية التي ال تقبل التفاهم ،فال ت�أثري وال ت�أثر .كما ّ
من خالل كالمهما اعرتافهما ب�أخطاء ارت ُِكبت يف تلك الفرتة� ،سواء ما يتعلق بالداللة امل�ضمونية �أو
بالقيمة اجلمالية.
هجوما عني ًفا ،لتم�سكه ب�آرائه النقدية التي تنطلق ب�شكل
لقد واجه العامل ابتدا ًء من نهاية ال�سبعينات
ً
مبا�شر من ال�سيا�سة ،ولعل �أكرب هجوم كان يف م�ؤمتر احتاد كتاب املغرب الذي عقد يف مدينة «فا�س» عام
46
 .1979وقد قدّم الناقد يف هذا امل�ؤمتر حما�ضرة با�سم «التاريخ والفن والداللة يف ثالث روايات م�صرية».
وقد انهال عليه النقد من احلا�ضرين ،وو�صف عر�ضه �أحد احلا�ضرين قائ ًال�« :إن العر�ض نوع من الكتابة
ال�سيا�سية وال يدخل يف جمال النقد الأدبي� .إذا كان هذا ق�صد الروائي [الذي حتدث عنه العامل] ،فمن الأف�ضل
47
�أن يكتب مقا ًال �سيا�س ًيا ال رواية».
ولعل �أهم نغمة طغت على كتابات العامل يف الثمانينات هي نغمة االعرتاف بالأخطاء ،فمعظم النقاط التي
طرحها العامل يف مقدمته امل�شار �إليها �أعاله جندها ب�شكل �أو ب�آخر يف العديد من كتبه ،وخا�صة يف كتابه املتميز
48
ثالثية الرف�ض والهزمية ،الذي �سنعر�ض له فيما بعد.
ومل يتوقف هذا التغري اخلفي يف مواقف العامل النقدية ،وهو تغري ال يبدو ظاه ًرا للعيان ،لتم�سكه بالثوابت
يف كل مقال يكتبه .ها هو يناق�ش معلولية الأدب مث ًال ،وخالل نقا�شه يدخل عن�ص ًرا جديدً ا مل نره يف مقاالته
من قبل ،متجاو ًزا الثوابت وم�ؤكدً ا خ�صو�صية الأدب�« :إن معلولية الأدب ال تنفي ما يتميز به �إبداعه من خيال
و�إلهام وخلق وجدة ،وما يتميز به من نوعية خا�صة غري نوعية الوعي العام ونوعية الواقع نف�سه» 49.فهنا برغم
ت�أكيد العامل على �أن الأدب ذو داللة اجتماعية �أو �إن�سانية عامة ،يربز كذلك خ�صو�صية الأدب بكونه يعك�س
ق�ضايا خا�صة لدى الأديب.
وهكذا يط ّعم العامل مقاالته ب�أفكار جديدة م�ستمدة من املدار�س الأدبية اجلديدة التي تركز على �أدبية
الأدب ،وتويل �أهمية خا�صة لدرا�سته من الداخل ب�أدوات �أدبية م�ستقلة عن باقي العلوم واملجاالت .فمن الثوابت
التي �آمن بها العامل ،كما �أ�شرنا �ساب ًقا� ،أن يكون للأدب وظيفة اجتماعية .وجنده ي�ؤكد ذلك يف �أحد مقاالته
املت�أخرة بال�شكل التايل:
والذين ينكرون الغائية يف الأدب يخلطون بني �أمرين يف احلقيقة .يخلطون بني الق�صد الغائي
46
47
48
49

برادة ،1981 ،ص .78 -37
ن .م ،.ص .379
العامل.1985 ،
العامل ،1989 ،ص .209

133

محمود أمني العالم :بني السياسة واألدب ،محمود غنامي

134

من الإبداع الأدبي� ،أي �أن يكتب الإن�سان قا�صدً ا ق�صدً ا �أن يجعل من �أدبه و�سيلة لتحقيق هدف
عملي ما ،وبني الغائية يف الأدب� ،أي ما ي�صدر عن العمل الأدبي نف�سه من م�ضمون ،من قيمة
50
م�ضافة ،من داللة م�ؤثرة.
ثم يقرر ب�شكل ال يقبل ال�شك �أن «احلكم هنا على العمل املتحقق ،ال على توفر الق�صد �أو عدم توفره عند
�إبداعه»� 51.إن هذا الت�أكيد على عدم �أهمية الق�صد يلغي� ،أو على الأقل ،يقلل من �أهمية الظروف والدوافع
اخلارجية التي كونت �إحدى الركائز الهامة التي اعتمد عليها العامل يف تطوير فل�سفته يف اخلم�سينات .وقد مل�سنا
قد ًرا كب ًريا من الأهمية التي يوليها للم�شاركة الفعالة للأديب يف احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية .ومع التقليل من
�أهمية الظروف اخلارجية املحيطة بالأدب ،ي�سعى العامل يف املقابل �إىل ت�أكيد داخلية الأدب وا�ستقالليته ،لأن
احلكم النقدي يف هذه املرحلة هو على العمل ال على الق�صدً � .إذا فاملواقف الثورية �أو امل�شاركة الفعالة للأديب
مقيا�سا للأدب يف نظره.
مل تعد
ً
ذكرنا مدى اهتمام العامل بامل�ضمون يف العمل الأدبي ،و�أن ال�صياغة �أو ال�شكل هما و�سيلة لت�شكيل هذا
امل�ضمون الذي هو عبارة عن موقف .هذا الر�أي مل يغيرّ منه العامل� ،إذ بقي ي�ؤمن �أن امل�ضمون يف العمل الأدبي
هو الأ�سا�س ،لكن الذي تغيرّ هنا هو تعريف امل�ضمون .ها هو تعريفه لذلك يف لبو�سه اجلديد:
�إن الأدب ي�ؤثر يف متذوقه على نحو من الأنحاء .هذا الأثر ،هذا الت�أثري هو ما نقول عنه ب�أنه
م�ضمون العمل الأدبي� ،أو داللته .ولي�س عم ًال �أدب ًيا ذلك الذي ال يرتك يف متذوقه داللة ما،
إح�سا�سا ما .بل لو مل يكن العمل الأدب��ي له هذا الت�أثري ملا كان على
ت�أث ًريا ما ،انفعا ًال ماً � ،
52
الإطالق عم ًال �أدب ًيا .وملا كان تعب ًريا عن �شيء� ،أو خل ًقا ل�شيء.
�إن احلذر يف �صياغة العامل اجلديدة ملفهوم امل�ضمون يجعل هذا املفهوم ال ينح�صر يف الوظيفة االجتماعية
التي حتدث عنها الناقد من قبل .مل يعد امل�ضمون هو اتخاذ موقف من القارئ ،و�إمنا يع َّول هنا على �إثارة
الأحا�سي�س �أو االنفعاالت .و�شتان بني الأمرين :اتخاذ موقف معني ،و�إثارة �أحا�سي�س معينة .فبينما املفهوم الأول
ي�ؤكد االلتزام بر�ؤية تعتمد على املنطق� ،أو الفكر ،ف�إن املفهوم الآخر ي�أخذ بالفكرة املتعارف عليها عن الفن،
وهي �إثارته للأحا�سي�س �أو توليده للذة الفنية.
�إن ق�ضية البحث يف امل�صطلح وتطور مفهومه لدى العامل تقودنا �إىل تل ّم�س تعريفه اجلديد لوظيفة النقد،
فنجده ي�ستعمل م�صطلحات البنيويني حيث يرى �أن النقد الأدبي ال يقف عند حتديد «البنية الداخلية للعمل
الأدبي حتديدً ا �شكل ًيا و�صف ًيا» ،بل يهدف �إىل ما وراء ذلك ،حيث ينطلق من «البنية الداخلية �إىل حتديد داللة
وقيمة هذه البنية» يف ال�سياق الأدبي ويف ال�سياق التاريخي االجتماعي لربوز هذا العمل الأدبي 53.ال �شك �أن
هذا التعريف لوظيفة النقد ،والتعامل مع الأدب كبنية ،وحتديد عالقة هذه البنية يف ال�سياق الأدبي وغريه –
50
51
52
53
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هذه جمي ًعا جتعلنا نح�سب �أننا �أمام ناقد بنيوي �أو �شكالين يتعامل مع الن�ص الأدبي مب�صطلحات �أدبية بحتة.
ومن هنا نالحظ �أن النغمة التي �سيطرت على كتابات العامل هي نغمة الدفاع عن النف�س ب�صيغة نفي التهمة
يف �أكرث الأحيان ،مبعنى تف�سري ما ُفهم خط�أ عن الواقعية اال�شرتاكية والنقد املارك�سي ،ال ما يهدف �إليه هذا
النقد .ويبدو جل ًيا للعيان �أن الرتكيز على النفي قد �صبغ كتابات العامل ب�صبغة �أدبية مل نعهدها من قبل؛ ففي
دفاعه عن دعوة النقد املارك�سي �إىل التنوع واالهتمام بال�شكل وجت ُّنب الفر�ض يذكر العامل �أن منهجه ال يفر�ض
حك ًما م�سب ًقا على العمل الأدبي من حيث مو�ضوعه �أو �شكله �أو م�ضمونه ،بل ينطلق من داخل العمل الأدبي.
وبهذا يربز احرتامه «التنوع اخلالق واملبادرات الإبداعية يف �أ�شكاله و�أ�ساليبه و�أمناط تعبريه كانعكا�س حي
للتنوع اخلالق يف احلياة ،وك�إ�ضافة نوعية خا�صة �إىل احلياة نف�سها»� 54.إن هذا الطرح يخالف ما ذهب �إليه
العامل يف نقده لإليوت ومعار�ضته لأدبه لأنه ي�صور احلياة الغربية احلديثة وما يجتاحها من �أزمات وتناق�ضات
وا�ست�سالم« ،دون �أن يك�شف عن اجلانب الآخر من هذا ال�ضمري وما يتفاعل فيه من جهود �صادقة للكفاح
55
والتحرر والبناء».
ويف دف��اع �آخ��ر عن النقد املارك�سي ينكر العامل �أن��ه نقد �إيديولوجي ،كما ي��ر َّوج لذلك ،لأن��ه ال يفر�ض
�إيديولوجية معينة على الأدب ،و�إمنا يك�شف يف الأدب داللته الإيديولوجية عن طريق م�ضمونه الأدبي 56.وينفي
الناقد يف مو�ضع �آخر� 57أنه يخلع عن �أي عمل �أدبي حقيقي �أدبيته مهما كانت داللته امل�ضمونية ،لكنه يختلف
مع العمل الأدبي حول طبيعة هذا الت�أثري وقيمته ومداه وعمقه .فهذه الربغماتية يف فل�سفة العامل مل نعهدها
من قبل .فهل يعني هذا �أن الناقد تنازل عن دعوته �إىل �أن الأدب يجب �أن يحمل وظيفة اجتماعية تقدمية؟
�إن اكت�شاف الداللة الإيديولوجية يف الأدب مل تعترب يف عرف العامل نقدً ا ،لأن النقد يت�ضمن تقيي ًما �إىل جانب
العملية الو�صفية للأدب .كيف يتوافق هذا مع نقد العامل لأدب توفيق احلكيم وتف�ضيله عودة الروح ()1933
58
على �أهل الكهف ب�سبب م�ضمونها التقدمي!؟
ويف معر�ض �آخر ل�ص ّد الهجوم عن الواقعية اال�شرتاكية يتخذ العامل ا�سرتاتيجية �أخرى للدفاع ،بحيث
ي�س ّرب الأفكار اجلديدة يف طيات الأفكار القدمية التي تعترب من الثوابت .وهذا ما يدفعه �أن يذكر مث ًال رف�ض
الواقعية اال�شرتاكية للغمو�ض املفتعل الذي ال ينطلق من �ضرورة تعبريية .كما يتحدث العامل عن رف�ض الواقعية
اال�شرتاكية للت�شويه امل�سرف للواقع ،لأن هذا الت�شويه يفر�ض على التجربة الإن�سانية ما لي�س فيها .ومن خالل
هذه الأفكار يدخل فكرتني جديدتني يف �سياق الرف�ض ،وهما التجميل امل�سرف للواقع والتب�سيط واالبتذال يف
تناول هذا الواقع .وما نالحظه هنا رف�ض فكرتني كان العامل يقبلهما وير ّوج لهما كدعامتني من دعائم الفكر
اال�شرتاكي ،وهما :جتميل الواقع �أو تقدميه بر�ؤية تفا�ؤلية وتب�سيط الأدب وجعله واقع ًيا وقري ًبا من النا�س .لكنه
54
55
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هنا يجد الفر�صة م�ؤاتية لريف�ض هاتني الفكرتني بعد �أن �أل�صق بهما �صفة املبالغة.
�إن دفاع العامل عن منهجه النقدي جعله يقرتب �شي ًئا ف�شي ًئا �إىل املناهج النقدية التي ت�سعى �إىل فهم الأدب
من الداخل ،في�صرح مث ًال �أن الأدب عندما ي�صبح جمرد خ�ضوع لإيديولوجية معينة يفقد �أدبيته ،بل واقعيته
احلية .وي�ؤكد بني احلني والآخر �أن الدالالت وامل�ضامني يجب �أن تنبع من التعبري الأدبي نف�سه ،وال تبدو منقطعة
عن الن�ص� ،أو مفرو�ضة عليه من خارجه 60.وحني يتعر�ض للعالقة بني الأدب وال�شعارات التي تفر�ض على
الأدب من خارجه ،يرى �أن هذه الر�ؤية ال عالقة لها باملارك�سية �أو الواقعية اال�شرتاكية �أو الفل�سفة املادية ،و�إمنا
تعبرّ عن اجتاه مثايل زائف يف الأدب .وهذا ي�ضعف من قيمة الأدب ويخفت من م�ضمونه ،ومن داللته امل�ؤثرة،
61
ومن ت�أثريه الفعال.
هذا االقرتاب من املناهج النقدية احلديثة يدفع بالعامل يف كتاباته املت�أخرة �إىل االهتمام بق�ضية ال�شكل
والتعر�ض لها بني احلني والآخر .لقد �أ�صبح العامل يرى �أن معلولية الأدب للحياة االجتماعية ال تتمثل يف املو�ضوع
وامل�ضمون فقط ،بل تتمثل يف ال�شكل كذلك�« .إن تطور الأ�شكال الأدبية والأ�ساليب الأدبية مرتبط بتطور احلياة
االجتماعية نف�سها»؛ 62فال�شكل الروائي له عالقة بظهور الطبقة الربجوازية يف الع�صر احلديث ،كما �أن
الق�صيدة العربية تغريت �شكل ًيا بناء على تغري الأو�ضاع االجتماعية 63.ومع ذلك يبقى ال�شكل ،يف نظر العامل،
يخدم امل�ضمون ،وال ميكنه �أن يكون هد ًفا بحد ذاته.
ومن الق�ضايا التي �شغلت العامل ق�ضية العالقة بني الأدب وال�شعب .وقد �أكد ،كما ب ّي ّنا �أع�لاه� ،ضرورة
�أن يعالج الأدب ق�ضايا العمال يف موا�ضيعه وم�ضامينه .كما �شدد على �أهمية ظهور �أدباء بني العمال� .أما يف
فرتة مت�أخرة فقد بد�أ يغيرّ من فل�سفته النقدية ،في�ؤكد �أن الأدب لل�شعب« ،ولكن هذا ال يعني التب�سيطية �أو
االبتذال على ح�ساب احلقيقة والأدب» 64.وقد تنازل العامل عن فكرته حول خماطبة الأدب للجماهري فراح
ي�ؤكد �أن احلكم على ا�شرتاكية الأدب �أو تقدميته ال يقا�س مبدى خماطبته ملاليني العمال والفالحني يف جمتمع
متخلف كاملجتمع العربي ،و�إمنا يقا�س بقدرته على التعبري ال�صادق ،وبقدرته على التعبري عن حقائق احلياة
الأ�سا�سية 65.ويرى العامل �أن حماولة نزول الأديب �إىل م�ستوى ثقافة العمال هو �إهدار لقيمة الأدب ،ومناق�ض
ملبادئ الثورة االجتماعية .ثم يخل�ص �إىل القول �إن رفع م�ستوى العمال والفالحني ال يكون بوا�سطة الأدب وحده،
66
بل بوا�سطة املناهج التعليمية.
�إن هذه الإ�شارات اجلديدة التي طر�أت على فكر العامل النقدي ال ميكنها �إال �أن تتناق�ض مع دعوته احلارة
يف اخلم�سينات خلا�صتني من خوا�ص ال�شعر احلديث ،وهما :التب�سط يف ا�ستخدام الأ�ساليب اللغوية التي تقرتب
59
60
61
62
63
64
65
66

العامل ،1989 ،ص .222
ن .م ،.ص .220-221
ن .م ،.ص .216
ن .م ،.ص .210
ن .م ،.ص .210-211
ن .م ،.ص .222
ن .م ،.ص .222
ن .م ،.ص .221

املجلة  -مجمع اللغة العربية ،عدد 2010 ،1

من الن�سيج العادي الب�سيط ،وقابلية هذا ال�شعر لالنت�شار ب�شكل جماهريي .كما �أنها ال تتالءم مع �إميانه يف
مو�ضوعا وم�ضمو ًنا يف الأدب
ال�ستينات ب�أن التعبري الأدبي ال ميكن �أن يتكامل بغري �أن ي�صبح العمل والعمال
ً
اجلديد 67.ومع ذلك ال ترى هذه الدرا�سة �أنه ميكن احلديث هنا عن تناق�ض حا ّد بني الفكرتني :فكرة �أدب
ومو�ضوعا ،وفكرة �إهدار الأدب عند تب�سيطه ،لكن اختفاء الدعوة الأوىل وظهور الدعوة الثانية
العمال م�ضمو ًنا
ً
يجعلنا نعتقد بحدوث حت ّول وا�ضح يف فكر العامل.
****
�إن �أكرث الكتابات النقدية حتو ًال لدى العامل هو كتابه ثالثية الرف�ض والهزمية الآنف الذكر ،الذي يتعر�ض
فيه لثالث روايات للكاتب �صنع اهلل �إبراهيم ( .)-1937واحدة من هذه الروايات ،وهي تلك الرائحة ،كانت
قد �صدرت عام  68.1966وقد �أثارت هذه الرواية �ضجة كبرية �أدت �إىل م�صادرتها ،بحجة �أنها تطرح مو�ضوع
اجلن�س ب�شكل مك�شوف ،كما جاء يف مقدمة الرواية عام  69.1986وحتكي الرواية ب�شكل �أوتوبيوغرايف ق�صة
�شاب خرج من ال�سجن بتهمة �سيا�سية ،وما عاناه هذا ال�شاب بعد �إطالق �سراحه من ملل وي�أ�س وخوف يف
بحثه امل�ستميت عن طريق للتكيف مع املجتمع اجلديد الذي قدمه الكاتب ب�صورة� ،أقل ما ميكن �أن يقال فيها
�إنها قامتة جدً ا .ولعله من اجلدير بالذكر �أن �صنع اهلل �إبراهيم كان وما يزال من الكتاب الذين يرف�ضون �أدب
الواقعية اال�شرتاكية .وهي ،كما يرى« ،دعوة يتم�سح بها �أكرث الكتاب تخل ًفا ورجعية ،مما يلقي �ضو ًءا كا�ش ًفا على
قيمة الدعوة وجدواها» 70.وقد ذكر �إبراهيم �أنه بد�أ كتابته من موقع التمرد على الواقعية اال�شرتاكية ،التي
يقول عنها�« :شعرت �أنا وكثريون غريي �أنها تزيف الواقع وتزوقه .وقدّرت �أن هذا اخلداع ال ي�ساعد الإن�سان بل
71
ي�ضلله».
ولعل هذا كان �أحد الأ�سباب الأ�سا�سية التي دعت العامل �إىل عدم التعر�ض لهذه الرواية التي تعترب يف
هدما �أو جتاه ًال للإجنازات التي حققتها ثورة  ،1952وعدم ر�ؤية ال�صورة الكلية
عرف الواقعية اال�شرتاكية ً
ب�إيجابياتها .ورغم ذلك فقد اتُّهم �صنع اهلل �إبراهيم بال�شيوعية و�سجن يف نف�س الفرتة التي كان فيها العامل
وجهت �إليه نقدً ا حادًّا ،عرب منابرها
يقبع يف ال�سجن .كما �أن امل�ؤ�س�سة النقدية يف الفرتة النا�صرية عام ّ 1966
املختلفة ،بعد �صدور كتابه مل ّوحة مبا «و�صل �إليه ال�شيوعيون من تبذل وانحالل»� 72.أما �أن يعود العامل �إىل هذه
عاما ،فال �شك �أن هذا االهتمام دليل وا�ضح يف تغيرّ التوجه النقدي لديه.
الرواية بعد ع�شرين ً
هذا من ناحية النظر يف ال�سياق اخلارجي� ،أما من الناحية الداخلية – الن�صية ف�إن مراجعة ما كتب
العامل حول هذه الرواية ي�ؤكد ما ذهبنا �إليه �أعاله .لقد �أ�صبح الت�شويه الذي يقدمه �صنع اهلل �إبراهيم يف هذه
67
68
69
70
71
72
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الرواية عرب اللغة يحمل وظيفة تعبريية لت�أكيد جوانب �سلبية يف املجتمع ،وللك�شف عن تناق�ضاته 73،كما ذهب
الناقد يف درا�ساته املت�أخرة .ولهذا يجد القارئ نف�سه �أمام درا�سة حلمتها و�سداها اللغة واملبنى يف الرواية،
وهو �أمر مل ُيقدم عليه العامل من قبل� .إن الت�شويه الذي يقدمه جيم�س جوي�س وت� .س� .إليوت مل يكن مقبو ًال
عليه يف اخلم�سينات ،لأنه عر�ض جان ًبا من هذا املجتمع ،وهو اجلانب املنهار املري�ض دون �أن يعر�ض اجلانب
الآخر الراقي منه 74.هذا الت�شويه يتحول يف كتاب ثالثية الرف�ض والهزمية �أداة للتعبري عن خيبة الأمل
75
والقنوط.
تبد�أ درا�سة العامل بتحليل العنوان حتلي ًال �أل�سن ًيا للو�صول �إىل رمز «تلك الرائحة» ،تلك الرائحة غري
النظيفة �أو غري الطيبة .فالعنوان لي�س جملة كاملة ،بل جملة ناق�صة تدل على الت�سا�ؤل� ،أو اال�ستنكار ،ويف ذلك
حكم ا�ستنكاري راف�ض للواقع 76.وينتقل الناقد بعد ذلك �إىل درا�سة بداية الرواية التي ت�شكل مدخ ًال �إىل جوها
العام ،فريى الناقد �أن هذه البداية «تكاد �أن تعبرّ [ ]...عن بنية حرك ِتها ال�صياغية العامة» 77.مبعنى �أن بداية
الرواية بلغتها و�أ�سلوبها تعك�س جوها العام املفعم بالك�آبة والي�أ�س؛ فخروج البطل من ال�سجن يف بداية الرواية
78
هو عبارة عن عودته �إىل �سجن �آخر و�إىل تقييد حلريته وحجزه يف غرفته حتت عني ال�شرطة ورقابتها.
ولهذا ال�سبب يطلق الناقد على هذا الف�صل من درا�سته ا�سم «البداية – النهاية» .بعد ذلك يعر�ض الناقد
حما�صر رغم قيم اال�شرتاكية
الزدواجية الزمان واملكان يف الرواية ،فالبطل يعي�ش حا�ض ًرا معي ًنا ي�شعر فيه �أنه
َ
والدميقراطية التي يدعو �إليها النظام .ويف نف�س الوقت يعي�ش املا�ضي ب�أمكنته الأخرى :ذكرياته يف ال�سجن
وما�ضيه قبل �أن يدخله .وهذان الزمانان� ،أو املكانان ( احلا�ضر واحللمي) اللذان يعي�شهما البطل يتداخالن
79
ويتناق�ضان با�ستمرار.
ويجد الناقد �صلة وثيقة بني االزدواج يف الزمان واملكان واالزدواج الذي يعي�شه الراوي -البطل مع الآخرين،
وهو ازدواج يعك�س اغرتابه ويعبرّ عن رف�ضه للواقع .وين�سحب هذا االزدواج على البنية اللغوية ،فالن�ص يق َّدم
من خالل لغتني :لغة ال�سرد التف�صيلي التقريري املبا�شر التي تعنى بالتفا�صيل ال�صغرية التي ال �أهمية لها،
ويغلب عليها اجلمل الفعلية الق�صرية للغاية ،ولغة احللم والت�أمل وت ّذكر املا�ضي التي هي �أقرب �أن تكون لغة
80
غنائية.
ويبحث العامل بعد ذلك عن داللة البنية العامة للرواية ،فريى �أن هذا االزدواج البنيوي يفجر الداللة
ال�شاملة التي تتج�سد يف االزدواج الداليل:
هذا االزدواج الذي يبلغ حد التناق�ض داخل عامل الرواية بني جمتمع يتبنى �شعارات و�سيا�سات
73
74
75
76
77
78
79
80
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ا�شرتاكية ولكنه ي�سجن ويحتجز ويراقب اال�شرتاكيني ،يف الوقت الذي ت�ست�شري فيه روح
اال�ستهالك والف�ساد والقمع واال�ستغالل والتطلع الر�أ�سمايل� .إن هذا ال�صدع االجتماعي هو
الداللة اجلوهرية للرواية ،التي ترتجم �إىل �صداع يف ر�أ�س �أنا ال�سارد – فما �أكرث ما ي�صيبه
طوال الرواية �أو ترتجم �إىل رائحة كريهة «ال تطاق» تتخذ مظاهر مادية ورمزية خمتلفة طوال
81
الرواية كذلك.
�إن العامل خالل هذه الدرا�سة ،وعلى العك�س من ت�صريحاته النظرية ،كر�س معظم نقده� ،إن مل يكن كله،
لفهم التكنيكات املختلفة التي ِّ
وظفت يف الن�ص ،ثم ربط �أخ ًريا بني هذه التكنيكات وبني امل�ضمون االجتماعي-
ال�سيا�سي الذي ت�ش ّكل .ومن ناحية �أخرى ،مل يخرج العامل عن الفكر املارك�سي الذي يرتكز �إىل اجلدلية القائلة
بالعالقة املتالحمة بني ال�شكل وامل�ضمون.
****
هذه الدرا�سة هي حماولة لر�صد التط ّور الذي طر�أ على فكر العامل النقدي من الناحية النظرية والتطبيقية
على امتداد م�سريته النقدية – الأدبية ،وذلك انطال ًقا من اخللفية ال�سيا�سية التي رفدت فكره وثقافته .واعتمادًا
على النتائج التي حاولنا التو�صل �إليها ميكن �أن تُطرح �أ�سئلة �أخرى لأبحاث م�ستقبلية ،من �ضمنها �أ�سئلة حول
�أ�سباب هذا التح ّول يف فكر العامل ور�ؤيته النقدية ،وكيف �أ ّثرت الظروف ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية ،التي
تعاقبت على العامل العربي ،على فكر العامل النقدي .يف عدة مواقع من هذا املقال نظرنا يف مواقف العامل
أ�سي�سا على �سياقاتها اخلارجية .ومع ذلك ،يبدو لنا �أن بع�ض الق�ضايا ال�سياقية اخلارجة عن الن�ص
النقدية ت� ً
مل تنل حظها من التحليل املت�أين� ،سواء ما يرتبط باجلوانب ال�سيا�سية االجتماعية �أو الأدبية .وبخ�صو�ص
هذه اجلزئية الأخرية فثمة �س�ؤال ميكن �أن ُيطرح حول العالقة بني التطور العام الذي طر�أ على النقد العربي
احلديث ومراحل التطور التي عربتها فل�سفة العامل النقدية .كما �أننا نعتقد ب�أن العالقة بني التغريات ال�سيا�سية
واالجتماعية وتطور االجتاهات النقدية احلديثة يف العامل العربي ما زالت بحاجة �إىل بحث بع�ض عنا�صرها
وروافدها ،ولن يت�سنى ذلك دون درا�سات مونوغرافية لتتبع م�سرية ناقد ما �أو اجتاه نقدي حمدد.
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