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الحمد هلل رب العالميف  ،والصبلة والسبلـ عمى خاتـ أنبيائو ورسمو سيدنا

دمحم  ،وعمى آلو  ،وصحبو  ،ومف تبع ىداه إلى يوـ الديف .
وبعد ..

فقد رأيت مف خبلؿ متابعتي لمحياة األدبية في سمطنة عماف  ،ومعايشتيا

يسا  ،ومطالعة وبحثًا  ،أنيا تعاني – إلى حد كبير –
قرابة خمس سنوات تدر ً
مف قصور أونيضة أدبية  ،والسيما الحركات الناشئة ؛ فبلبد أف يتوازػ الحوار
النقدؼ مع النشاط اإلبداعي  ،وىو تواز ال غنى عنو لقياـ أؼ نيضة أدبية عمى

أسس راسخة ورؤية ثاقبة تصحح مسارىا أوالً بأوؿ  ،فتدعـ الجوانب اإليجابية
التي تضمف لعممية اإلبداع تدفقيا واستمرارىا  ،وتناقش جوانب القصور أو

الخمل  ،وتعمل عمى تجاوزىا  ،فحركة اإلبداع ال تكاد تستقيـ ما لـ تواكبيا

أدبا ما لـ تحرسو عيف الناقد
حركة نقدية جادة وواعية  ،واألدب ال يكوف ً
الحصيف .
وعمى مستوػ التنظير لـ يحع النقد األدبي في عماف ببحث أو دراسة

واحدة  ،مستقمة  ،أومتخصصة  ،وكل ما كتب في ىذا الجانب ال يعدو كونو

انطباعات أو تصورات جاءت في ثنايا دراسات أدبية  ،أو في صورة مبلحظات
عامة حوؿ األدب العماني .

الكتّاب العمانييف
أما عمى مستوػ التطبيق  ،فثمة جيود ومحاوالت لبعض ُ

الكتّاب العرب غير العمانييف  ،وىو ما
 ،واسيامات ومشاركات لبعض النقاد و ُ
يحاوؿ البحث رصده ومناقشتو .
ويأتي البحث في أربعة فصوؿ عمى النحو التالي :

الفصل األول  :النقد األدبي في سمطنة عمان " :رؤية تاريخية" .
وفيو تتبعت مسيرة النقد األدبي في عماف عبر عصورىا األدبية المختمفة
قديما وحديثًا  ،غير أف طبيعة ىذا النقد اقتضت تقسيمو إلى مرحمتيف اثنتيف ىما:
ً
المرحمة األولى  :النقد األدبي في عمان قبل عصر النيضة .
وفييا تناولت طبيعة النقد األدبي وأبرز الجيود النقدية في ىذه المرحمة ،

وتمتد ىذه المرحمة مف بداية تاريخ األدب العماني إلى بداية عصر النيضة
العمانية الحديث بتولي السمطاف قابوس بف سعيد مقاليد الحكـ في عماف سنة

ٜٓٔٚـ .

المرحمة األخرى  :النقد األدبــي في عصر النيضة العمانية الحديثة

(ٕٕٓٓٓ-ٜٔٚـ) .

نسبيا
وفييا تناولت أىـ العوامل التي دفعت بحركة النقد األدبي في عماف ً

إلى األماـ في ىذه المرحمة .

الفصل الثاني  :المحاوالت النقدية لدى بعض ال ُكتّاب العمانيين في
عصر النيضة (ٕٕٓٓٓ-ٜٔٚـ) .
وفيو مبحثاف :

المبحث األوؿ  :االتجاه التقميدؼ .
المبحث الثاني  :محاوالت التجديد .

الفصل الثالث  :إسيامات النقاد والباحثين غير العمانيين في حركة النقد

األدبي في عمان .
وفيو تناولت جيود النقاد والباحثيف غير العمانييف واسياماتيـ في نقد

األدب العماني ودراسة قضاياه  ،تمؾ الجيود التي تنوعت بيف البحث والدراسة

مف جية  ،والمشاركة في الميرجانات والمنتديات والمقاءات األدبية والنقدية مف

جية أخرػ  ،وكاف ليا – عمى أقل تقدير – فضل السبق في كتابة تاريخ
األدب العماني  ،ومحاولة التأسيس لحركة نقدية عصرية جادة في عماف .
الفصل الرابع  :النقد األدبي الحديث في عمان  ..ما العمل ؟

وفيو حاولت مف خبلؿ تجربتي مع األدب العماني والحركة النقدية في

عماف أف أسجل بعض المبلحظات والمقترحات التي يمكف أف تدفع بحركة النقد

األدبي في عماف إلى األماـ  ،وأف تثمر مع الوقت حركة نقدية جادة وعصرية

تكوف بمثابة الرباف الماىر الذؼ يأخذ بدفتي حركة اإلبداع األدبي في سمطنة
عماف إلى بر األماف .

عمى أني أؤكد أنو البد في مثل ىذا البحث مف المصارحة والمكاشفة ،
والبعد عف روح المجاممة  ،واني سأعمل – أقصى الجيد – عمى التزاـ جانب

معبر عف وجية نظرؼ غير
ًا
النصفة والحياد  ،والصدؽ في رصد الواقع ،
إيمانا مني بأف الصدؽ مع النفس ىو أقصر الطرؽ
مجامل وال متحامل ،
ً

لموصوؿ إلى الحقيقة واليدؼ     ..
  
   
  

 

(ٔ)

.

(ٔ) سورة ىود – جزء مف اآلية (. )ٛٛ

معبدا  ،سواء في
أيضا – أف طريق ىذا البحث لـ يكف سيبلً أو ً
وأؤكد – ً
جمع مادتو العممية لندرة بعض المصادر ومشقة الحصوؿ عمييا  ،أـ في
وعر  ،فإف
مركبا ًا
استقراء ما كتب ومناقشتو واعادة قراءتو ؛ وأظف أنني ركبت
ً
وآخر  ،فمنو العوف والسداد والتوفيق
كنت قد وفقت فيما قصدت فالفضل هلل أوالً ًا

 ،واف كانت األخرػ فحسبي أني حاولت محاولة جادة  ،وخضت غمار
موضوع شائؾ  ،وميدت الطريق لمزيد مف البحث والدراسة فيو  ،عمى أني لـ

وسعا  ،حتى واف جاء ذلؾ عمى حساب راحتي وراحة
آؿ ً
جيدا  ،ولـ أدخر ً
أسرتي في مغتربيا ..
وهللا تعالى مف وراء القصد  ،وىو حسبنا ونعـ الوكيل .

أ.د /حممد خمتار مجعة
وزير األوقاف
أستاذ األدب والنكد املساعد
عميد كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
األسقل للقن ن بالكارر جامعة األزرر الشريف


النقد األدبي يف سلطنة عمان
"رؤية تارخيية"


النقد األدبي يف سلطنة عمان  :رؤية تارخيية

يقسـ الكتاب األدب العماني إلى عدة عصور وفق الحياة السياسية
(ٔ)

والمتغيرات التي مرت بيا سمطنة عماف  ،وذلؾ عمى النحو التالي

:

أ – العصر القديم  :مف بداية العصر الجاىمي إلى منتصف القرف السادس

ميبلديا (ٗ٘ٔٔـ) .
اليجرؼ  /الثاني عشر
ً
ب – عصر النباىنة (ٕٕٗ٘ٔٔٔٙ-ـ) .
جػ – عصر اليعاربة (ٕٕٔٚٗٔ-ٔٙـ) .

د – العصر البوسعيدؼ (ٕٕٔٗٓٓ-ٔٚـ) .

(ٕ)

الكتّاب ىذا العصر إلى ثبلثة عصور
ويقسـ بعض ُ
* العصر البوسعيدؼ األوؿ (ٔٗٔٛٙٛ-ٔٚـ) .

:

* العصر البوسعيدؼ الثاني (ٜٔٚٓ-ٔٛٙٛـ) .

* عصر النيضة العمانية الحديثة (ٕٕٓٓٓ-ٜٔٚـ) .

وقد رأيت مف خبلؿ القراءة المستفيضة المتأنية لمتراث األدبي العماني أف

حركة النقد األدبي لـ تواكب الحركة اإلبداعية في ىذه العصور المتتابعة  ،وأف
دراسة الحركة النقدية في السمطنة تفرض عمى الكاتب تقسيميا إلى مرحمتيف

اثنتيف  ،ىما :

(ٔ) انظر  :تطور األدب في عماف – د /أحمد درويش صٖٖٔ وما بعدىا – ط /دار غريب
لمطباعة والنشر – القاىرة – ٜٔٛٛـ .
ائدا لدمحم بف ناصر المحروقي صٖٔ – ط/
ر
البيبلني
مسمـ
(ٕ) انظر  :الشعر العماني الحديث  :أبو
ً
المركز الثقافي العربي – بيروت – ٕٓٓٓ/ٜٜٜٔـ ؛ واتجاىات الشعر العماني المعاصر لشبر بف
شرؼ الموسوؼ ص – ٜٗط /مطابع النيضة – مسقط – ٕٓٓٓـ .

األولى  :النقد األدبي في عماف قبل عصر النيضة الحديثة (مف العصر
الجاىمي إلى سنة ٜٓٔٚـ) .
األخرػ  :النقد األدبي في عصر النيضة العمانية احلديثة (مف سنة
ٜٓٔٚـ إلى سنة ٕٕٓٓـ) .
انًزدهت األٔنٗ  :انُقد األدب ٙف ٙعًاٌ قبم عصز انُٓضت :
وتمتد ىذه المرحمة مف العصر الجاىمي إلى بداية عصر النيضة بتولي
السمطاف قابوس بف سعيد مقاليد الحكـ في عماف سنة ٜٓٔٚـ  ،لتغطي بذلؾ

كبير مف العصر الحديث .
وجانبا ًا
عصور األدب القديـ والوسيط
ً
والنقد العماني في ىذه المرحمة يدرج – في جممتو – في نطاؽ النقد الذاتي

االنطباعي  ،واف تضمف بعض المناقشات أو التعقيبات المغوية  ،وكل ما دوف
منو إنما ىو ومضات أو شذرات جاءت مبثوثة عمى سبيل االستطراد في إطار

كتابات تاريخية أو ترجمات  ،أوفي ثنايا بعض الدراسات األدبية .

ومع أف أصحاب ىذه الكتابات – في جممتيـ – ممف ينضووف تحت راية

األدب فإف تعميقاتيـ النقدية العابرة ضمف ىذه الكتابات ال تشكل ظاىرة أو

نقديا  ،إنما ىي رؤػ محدودة ىنا  ،ونظرات عامة ىناؾ  ،وكممة ثناء
ً
اتجاىا ً
قديما
احدا –
مطبوعا أو مخطو ً
كتابا و ً
ً
أو تدبيج في موضع آخر  ،ولـ أجد ً
طا ً ،

منيجيا أو
عمميا أو
أو حديثًا – تناوؿ الحركة النقدية في ىذه المرحمة تناوالً
ً
ً
يخيا  ،أو قر ًيبا مف ذلؾ.
تار ً

عمى أف أىـ المصادر التي نممح فييا بعض الممسات أو اإلشارات

النقدية في ىذه المرحمة  ،ىي :
ٔ – الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين لحميد بف دمحم بف رزيق

بف

بخيت  ،المعروؼ بابف رزيق  ،المتوفى سنة ٕ٘ٔٚىػٔٛ٘ٛ/ـ .

ٕ – تحفة األعيان بسيرة أىل عمان لمعبلمة الشيخ نور الديف السالمي ،
المتوفى سنة ٕٖٖٔىػٜٖٔٔ/ـ .

ٖ – شعراء معاصرون لؤلديب الشاعر عبد هللا بف دمحم الطائي  ،المتوفى سنة
ٖٜٗٔىػٜٖٔٚ/ـ .

شاعر دفعو حسو األدبي ومنيجو االستطرادؼ
ًا
أديبا
أما ابف رزيق  ،فكاف ً
معقبا عمى ما
ًا
شارحا أو
إلى الوقوؼ عند بعض النصوص الشعرية
مفسر أو ً
ً

أثير حوليا مف انطباعات أو رؤػ نقدية .

ففي ثنايا حديثو عف نسب بني خروص وعممائيـ المشاىير  ،يذكر الشيخ

األديب ناصر بف دمحم بف سميماف الخروصي  ،ويشير إلى أنو عارض نونية
أبي األحوؿ الدرمكي

(ٔ)

التي مطمعيا

(ٕ)

:

ما بني بايب سعن ػ ػة واليمػ ػ ػ ػ ػ ػن  سوؽ تباع بو القلوب بػ ػ ػ ػ ػال شبن
(ٔ) ىو الشيخ الفقيو القاضي األديب أبو األحوؿ سالـ بف دمحم بف سالـ الدرمكي  ،مف أبرز
معاصر لمسمطاف حمد بف سعيد البوسعيدؼ المتوفى
ًا
شعراء العصر البوسعيدؼ األوؿ  ،كاف
سنة ٕٜٔٚـ  ،وكاف أحد شعرائو المقربيف  ،وقد غمب عمى شعره استخداـ المحسنات التي
بديعيا جرػ عميو كثير مف الشعراء العمانييف ؛ انظر  :شقائق النعماف عمى
مذىبا
صارت
ً
ً
سموط الجماف في أسماء شعراء عماف لدمحم بف راشد الخصيبي جػٔ ص – ٔٔٙط /و ازرة
التراث القومي والثقافة – سمطنة عماف – سنة ٘ٔٗٔىػٜٜٔٗ/ـ – الطبعة الثالثة ؛ والشعر
العماني  :مقوماتو واتجاىاتو وخصائصو الفنية د /عمي عبد الخالق عمي صٔٗ – ٚٔ ،
ط /دار المعارؼ بمصر – سنة ٜٗٔٛـ .
(ٕ) الفتح المبيف في سيرة السادة البوسعيدييف البف رزيق صٕ – ٔٚط /و ازرة التراث القومي
والثقافة بمسقط – سنة ٘ٔٗٔىػٜٜٔٗ/ـ – الطبعة الرابعة ؛ وشقائق النعماف لمخصيبي جػٔ
ص. ٔٔٚ

ذبروا دبا احتكروا بو وربكموا  فجواب من يستاـ منهم ال ولن

ويذكر أف ىذه القصيدة قد عارضيا شعراء كثيروف  ،فما ماثميا أحد

بانسجاـ لفع  ،ولمعاف معنى إال الشيخ ناصر الخروصي ىذا  ،غير أنو لـ

شيئا مف قصائدىـ حتى نقف عمى
أؼ مف ىؤالء الشعراء  ،ولـ يذكر ً
يشر إلى ّ
مكاف قصيدة الشيخ ناصر بيف ىذه القصائد .
ثـ يستطرد إلى الحديث عف نونية أبي األحوؿ  ،وما أثير حوؿ بعض

أبياتيا مف جدؿ نقدؼ  ،فيقوؿ  " :وربما تكمـ بعض األدباء اليمانية النائيف عف

عماف لما بمغتو ىذه القصيدة فقاؿ  :ما أحسنيا مف قصيدة لوال مقاؿ ناظميا :
(ٔ)

العود من أبداهنم وادلسك من  أرداهنم والزعفراف من الوجن

فإف الزعفراف لونو أصفر ال أحمر  ،وصفرة الوجنة وسائر الوجو ال تكوف
إال مف عمة محتاجة إلى عبلج  ،فتشبييو لموجنة بالزعفراف غير مبلئـ عند أىل
(ٕ)

المعاني والبياف  ،ولو قػاؿ  " :والجمنار
(ٖ)

يتعذر شبييو

مف الوجف " لحسف تشبييو  ،وكاد

.

ثـ يقوؿ  " :وبمغني عف العبلمة الشيخ أبي نبياف جاعد بف خميس
(ٗ)

الخروصي
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

(ٔ)

أنو لما سمع بتنقيف

مف نقف عمى الدرمكي في قولو " :

الوجف  :جمع وجنة  ،وىي ما ارتفع مف الخد .
الجمنار  :زىر الرماف (فارسي معرب) .
الفتح المبيف في سيرة السادة البوسعيدييف صٕ. ٔٚ
ىو العبلمة الشيخ أبو نبياف جاعد بف خميس بف مبارؾ الخروصي األزدؼ  ،أحد أعبلـ
الحركة الفكرية بسمطنة عماف  ،كاف رائد مدرسة سموكية عرفت باسـ المدرسة الجاعدية أو
شاعر ذىب أكثر شعره في السموؾ والحكـ والمواعع  ،وتوفي سنة
ًا
البونبيانية  ،وكاف
ٕٖٔٚىػ ٔٛٔ٘/ـ  ..انظر في أخباره  :تحفة األعياف بسيرة أىل عماف لمعبلمة الشيخ نور
الديف السالمي جػٕ صٔ – ٔٛنشر مكتبة اإلماـ نور الديف السالمي بمسقط سنة –
ٜٜ٘ٔـ ؛ وشقائق النعماف لمخصيبي جػٔ ص. ٖٜٔ

والزعفراف مف الوجف "  ،قاؿ  " :لقد بمغني عف الشيخ الدرمكي أنو يريد بمفظة

مسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو ليس يعقب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو نزوؿ
فق ػ ػل ما شئت فاألياـ تصغى

 ورلد ثابت لك ال حي ػ ػ ػ ػوؿ
 فتسمعها تقوؿ كما تقوؿ

الزعفراف شذا الزعفراف ال لونو  ،كما يريد بالعود والمسؾ الشذا لؤلبداف واألرداف
ير  " :لوت الناقد بصري " .
"  ،ثـ قاؿ أبو نبياف – تكر ًا
ويميل ابف رزيق إلى توجيو أبي نبياف لمبيت  ،فيقوؿ  " :فإف كاف ىذا
الناقف عمى أبي األحوؿ قد سألو عف معنى بيتو ىذا قبل أف ينقف عميو  ،أو

سأؿ مف يعرؼ معناه إذا لـ يجد الشيخ  ،فإذا وافق وىمو مقاليما فميقل بعد ذلؾ

ما يشاء مف التنقيف أو التعنيف  ،واذا لـ يوافق وىمو تفسيرىما  ،وقاال لو  :إف

المراد بو الشذا ال الموف  ،فميعتذر ليما  ،ويعمـ أف الفضل عميو ال عمييما ،
فكـ مف ذؼ فيـ غريب عاب عمى لبيب " .

ويستطرد ابف رزيق في الدفاع عف أبي األحوؿ قائبلً " :وبالجممة إف

الشيخ القاضي األديب سالـ بف دمحم الدرمكي في نظاـ الشعر وحسف نسقو،

وسبلستو  ،ولذة معناه لفريد زمانو  ،ووحيد عصره  ،ولعمرؼ لو لـ يكف مف
نطمو غير ىذيف البيتيف مف قصيدة مدح بيا السيد الكريـ دمحم بف خمفاف بف دمحم
(ٕ)

البوسعيدؼ لكفاه بيما فصاحة  ،وىو يقوؿ

:

وأرػ أف ابف رزيق لـ يوفق فيما ذىب إليو ىو وشيخو أبو نبياف في
توجيو البيت  ،ذلؾ أف سنف العرب في التشبيو إنما جرت عمى وصف الخد

(ٔ) التنقيف :االعتراض والنقد .
(ٕ) الفتح المبيف في سيرة السادة البوسعيدييف صٖ. ٔٚ

مصدر لمرائحة  ،فإنو ليس مف مظانيا .
ًا
بالحمرة  ،ولـ تجعمو

واألولى بالناقد الخبير أال يتسامح في أخطاء الشاعر أو ما ّند عنو  ،إنما
األولى بو أف يشجب ىذه األخطاء  ،ويبيف وجو الخمل فييا  ،ويكف الناشئة

عنيا  ،ويشير – إف أمكف – إلى ما كاف ينبغي أف يكوف عميو القوؿ.

أما ثناؤه بالجممة عمى شعر أبي األحوؿ  ،ووصف الرجل بأنو وحيد

عصره  ،وفريد زمانو  ،فيستدعي إلى الذاكرة تمؾ العبارات التي يطمقيا الثعالبي
في يتيمتو عمى مف يترجـ ليـ مف الشعراء .
وأما قولو  " :ولو لـ يكف لو غير ىذيف البيتيف لكفاه بيما فصاحة " ،
فيردنا إلى تمؾ األحكاـ العامة التي كاف يطمقيا النقاد في العصر الجاىمي
وصدر اإلسبلـ مف نحو قوليـ  :ىو أشعر الناس لقولو كذا  ،أو حيث يقوؿ
كذا  ،وما أشبو ذلؾ  ،وال يتوافق وروح النقد المنيجي الذؼ ينظر إلى جممة
نتاج الشاعر ال إلى بعض أبياتو " .
وىي رؤية يدعميا واقع شعر أبي األحوؿ  ،غير أف ابف رزيق قد تأثر –
ببل شؾ – بما شاع في عصره وبيئتو التي اعتبر نقادىا – آنذاؾ – االفتناف في
ىاما لتحقيق الشاعرية .
ًا
مقياسا لمجودة ،
البديع
ومعيار ً
ً
وعاب بعض النقاد عمى ابف رزيق قولو(ٔ) :

سالمة احلاؿ خري من فنا ادلاؿ  ففرؽ اذلم من كثر وإقالؿ
وىو مطمع قصيدة يعزؼ بيا الشيخ أبا حماد سعيد بف حماد أحد وجياء
غصبا بما فييا مف المتاع  ،لكنيـ
عصره في سفينة لو أخذىا بعض أعدائو
ً
حمادا ولـ يمسوه بأذػ .
سمموا لو ولده ً
(ٔ) الفتح المبيف في سيرة السادة البوسعيدييف ص. ٖٜٔ

(ٔ)

قالوا  " :كاف ينبغي عميو أف يقوؿ  :سبلمة الحاؿ خير مف بقا الماؿ

ألف فناء الماؿ ليس بالشيء الحسف حتى تكوف سبلمة الحاؿ خير منو "

(ٕ)

.

،

وىنا انبرػ ابف رزيق لمدفاع عف نفسو بكبلـ كثير طويل يشوبو شيء

كثير مف الفمسفة واالستطراد والغموض  ،نذكر منو قولو  " :فكاف الجواب مني

أنو ليس كل حكمة مف الكبلـ يفيـ معناىا عمى البديية أو يحيط بجميع ما

تضمنتو عقوؿ أكثر العواـ  ،وانما يطمع عمى ذلؾ ويحيط بو فحوؿ العمماء ،
والبد مف معرفة قانوف الحكمة في تركيب الكبلـ لنظـ المعاني المقصودة بو فيو

 ،كل شيء في موضعو بعد فيـ كل كممة ما تدؿ عميو مف المسميات بيا ،

فكممة خير معناىا مفيوـ معموـ متصور لعيف القمب  ،وقد تكوف فاصمة بيف
شيئيف أحدىما األخير فيو  ،وقد تكوف تفضيمية فتستعمل في شيئيف فاضميف

أحدىما أفضل مف اآلخر  ،وقد تكوف اسمية وصفية فييا داللة عمى صفة

المسمى بيا  ،وليا معاف كثيرة في مواضع شتى".

واذا كانت كذلؾ فقوؿ الناظـ يصح أف يتوجو إلى جميع وجوىيا التي

تصح ألف تكوف داخمة في محميا حتى يصح ألف تكوف داخمة فيو في محميا
ىذا  ،فإذا فيمت ذلؾ فقولو  " :خير مف بقا الماؿ " معناه أف يبقى سبلمة

الحاؿ خير مف بقاء سبلمة الماؿ إف كاف البد مف إتبلؼ أحدىما وكاف في

إتبلؼ الماؿ سبلمة النفس وال سبلمة ليا إال بذىابو  ،وىذا كبلـ متصورة

معرفة معناه في أكثر عقوؿ العواـ ،فميس ىو مف المعاني الغريبة التي يستحق

مخترعيا المدح والثناء  ،إذ ليس في الحقيقة مف اختراعاتو معنى  ،واف اخترعو
(ٖ)

ظا
لف ً

.

(ٔ) بقا الماؿ – بقصر الممدود –  :بقاؤه .
(ٕ) المصدر السابق صٓٗٔ .
(ٖ) المصدر السابق صٓٗٔ . ٔٗٔ ،

ثـ أوغل واستطرد في ذكر إشارات صوفية وفمسفية مفادىا أف فناء الماؿ

خير مف بقائػو  ،وأنو ال خير في بقاء الماؿ مع ذىاب الديف أو
قد يكوف ًا
ضياعو أو مع معصية هللا في بقائو  ،وأف بقاء الماؿ قد يكوف في فنائو  ،
  
. )ٔ(   



وبعد اثنتي عشرة صفحة مف االستطرادات المممة يقوؿ :

"

تاما  ،فبل شؾ أنو مف
ولوال خوؼ اإلطالة لشرحت معاني ىذا البيت
ً
مجمدا ً
المعجزات في براعة المطمع لكمالو في كل شرط "(ٕ) .
"وأرػ أف ابف رزيق أسرؼ في إعجابو بنفسو ومطمعو  ،فميس مطمعو مف

المعجزات  ،وال ىو مكتمل لشروطيا  ،فمعناه شائع متداوؿ ،ال يكاد يخرج عف

قوليـ  " :سبلمتؾ بالدنيا وما فييا فيوف عميؾ "  ،وقد اضطر فيو إلى قصر
الممدود في قولو  " :فنا الماؿ "  ،والشاعر الجيد ينأػ بمطمعو – بل بشعره كمو

إف استطاع – عف الضرورات .

عمى أنو لـ يكف في حاجة إلى كل ىذه االستطرادات التي حاوؿ مف

خبلليا استعراض ممكاتو المغوية والفمسفية  ،وكاف يكفيو أف يقوؿ  " :إذا كاف

الكبلـ العادؼ يقتضي أف نقوؿ  :سبلمة الحاؿ أو النفس خير مف سبلمة الماؿ
أو كنوز الدنيا  ،فإف لمشعر إيحاءاتو ولغتو الخاصة التي يتحقق تميزىا بمقدار

ما تنأػ عف المباشرة  ،وأف معاني "خير" ال تنحصر في المفاضمة  ،فقد تخرج

عف معنى المفاضمة إلى معاف أخرػ  ،منيا مجيئيا فاصمة بيف شيئيف أحدىما
خير واآلخر غير ذلؾ  ،كقولنا  :طاعة هللا خير مف معصيتو  ،والجميس

(ٔ) سورة النحل – جزء مف اآلية ( )ٜٙ؛ وانظر  :الفتح المبيف البف رزيق صٔٗٔ. ٖٔٗ-
(ٕ) الفتح المبيف صٓ٘ٔ .

الصالح خير مف جميس السوء "  ،لكف ابف زريق أسرؼ في استعراض قواه

مييئا
ًا
واالنتصار لنفسو
متأثر بروح عصره وبيئتو  ،حيث كاف المناخ الفكرؼ ً
لتقبل مثل ىذا األسموب .
وال يسمـ ابف رزيق مف إطبلؽ األحكاـ وتعميميا عمى شاكمة قولو عف

الشاعر الضرير راشد بف سعيد الحبسي  " :إنو كاف الشاعر المشيور في زمانو
 ،وأشعر شعراء أىل عماف عمى اإلطبلؽ "

(ٔ)

.

وقولو عف المواح الخروصي سالـ بف غساف  " :وشعره كمو عجيب  ،يمذ

لسمع األدباء وأىل الفصاحة  ،ويعذب ألفواىيـ  ،فممو دره مف عالـ فصيح ،
(ٕ)

ناثر ناظـ "

.

وأما العبلمة الشيخ نور الديف السالمي صاحب كتاب (تحفة األعياف بسيرة

أديبا ،لكنو كاف أقرب إلى
مؤرخا ،
ييا ،
ً
مصمحا ً ،
ً
عالما  ،فق ً
أىل عماف) فكاف ً
العمـ والفقو منو إلى األدب والنقد  ،فجاءت شذراتو النقدية مجرد أحكاـ تقريظية
عامة  ،كثنائو عمى قصيدة دمحم بف سالـ المنتقفي التي رثى بيا اإلماـ سيف بف
(ٖ)

سمطاف

(ٗ)

 ،ومطمعيا

:

الرب باؽ واخلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػالئق فانية  كرىت نفوسهم الفن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا أو راضية

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

(ٗ)

الفتح المبيف صٕٕٖ .
المصدر السابق ص. ٔ٘ٛ
ىو اإلماـ سيف بف سمطاف بف سيف  ،أحد أئمة دولة اليعاربة  ،لقب بقيد األرض لكثرة
فتوحاتو وانتصاراتو  ،وضبطو الممالؾ  ،وتقييده ليا بالعدؿ  ،كانت وفاتو سنة ٖٕٔٔىػ
ودمحم بف صالح المنتقفي ىذا أحد شعراء دولة اليعاربة ؛ انظر  :تحفة األعياف لمسالمي جػٕ
ص ٔٓٔ ، ٜٚ؛ والفتح المبيف البف رزيق ص ٕٜ٘؛ وجيينة األخبار في تاريخ زنجبار
لسعيد بف جمعة المغيرػ صٕٕٓ – تحقيق دمحم عمي الصميبي – ط /و ازرة التراث القومي
والثقافة بمسقط – سنة ٕ٘ٗٔىػٜٜٔٗ/ـ .
تحفة األعياف بسيرة أىل عماف لمسالمي جػٕ صٔٓٔ .

اهلل عز وجل يفعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػل ما يشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا
سبحانو ال جور يف أحكام ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو 
إف ادلقدر كائن وال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػصرب من 
وصروؼ ىذا الػ ػ ػ ػدىر شىت والفىت 


منو القضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػايا نافذات ماضية
بل كلها بالع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدؿ فينا جارية
شأف ادل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوفق إف دىتو داىية
خوؼ الشماتة ما يفوه خب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػافية

يقوؿ السالمي  " :ىذا آخر ما وقفت عميو مف ىذه القصيدة الجيدة المباني ،
(ٔ)

البميغة المعاني  ،وبما وجدناه منيا كفاية  ،ألف الغرض حاصل بو وزيادة "

وىو حكـ تنقصو الدقة مف الناحية الفنية  ،غير أف السالمي قد عبر عف

انطباعو ورؤيتو الخاصة  ،ومرد ثنائو عمى النص – فيما يبدو لنا – أمراف ال

عبلقة ليما بالجانب الفني  ،وىما :

أحدىما  :ما تضمنتو القصيدة مف معاف حكيمة ووعظية تتوافق وميوؿ

السالمي الدينية  ،وتشبع رغباتو الوعظية اإلصبلحية .

اآلخر  :ما تضمنتو القصيدة مف ذكر مآثر اإلماـ سيف واإلشادة بمبلحمو
(ٕ)

وانتصاراتو عمى البرتغالييف

والفرس  ،مما يسيـ في إلياب الحماس الوطني ،

والسيما أف السالمي كاف ينظر إلى سيف بف سمطاف عمى أنو حسف السيرة ،
ويشيد بجيوده في محاربة أعداء الممة اإلسبلمية

(ٖ)

.

حذر في بعض أحكامو  ،عمى شاكمة
وقد يحتاط السالمي لنفسو  ،فيبدو ًا

(ٔ) المصدر السابق جػٕ صٕٓٔ .
(ٕ) كاف البرتغاليوف قد احتموا بعض السواحل العمانية إباف دولة النباىنة  ،فمما جاء اليعاربة إلى
الحكـ تمكنوا مف ىزيمتيـ وطردىـ مف عماف والخميج العربي وشرؽ أفريقيا  ،كما تمكنوا مف
قويا في الخميج العربي والمحيط اليندؼ  ،وكاف لسيف بف
ىزيمة الفرس  ،وبسطوا نفوذىـ ً
سمطاف باع طويل في ذلؾ ؛ راجع  :تحفة األعياف لمسالمي جػٕ ص ٜٚوجيينة األخبار
في تاريخ زنجبار لممغيرػ ص. ٜٔٙ
(ٖ) انظر  :تحفة األعياف لمسالمي جػٕ ص. ٜٛ

(ٔ)

قولو عف قصيدة راشد بف سعيد الحبسي المسماه بػ (الخيمية)

أجود شعره "

(ٕ)

.

 " :إنيا مف

بعيدا في الثناء والمبالغة  ،يذكر قصيدة
غير أنو قد يشتط
ً
أحيانا  ،فيذىب ً
النبياني(ٖ) التي مطمعيا(ٗ) :

ِ
أكناؼ قَ ٍو فَػ َع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرع ِر
أللِدَّا ِر من
ٍ
رسومهػ ػ ػ ػ ػا
كأف سطوراً ُمعجمات ُ

الصف ػ ػ ػ ػا فادلشَّق ِر

ُ
فجبت النَّقا بطن ّ
اؿ ٍ
برد َِّ
زلرب
سن أو َىلهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ
 إذا ُحل َ

أمل تسأيل كي ُزبَربي عن مناقيب
َ
أعاذؿ إف اجملػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َد فينػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا إراثةٌ
مشخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِمر بناؤىا
اتب عِّز َ
مر ُ

 وفضلي ومن يسأؿ عن ِ
ادلرء ُُي ِرب
 يؤِرثو منػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا ك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػبريٌ ألكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِرب

ط منو دبصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدر
ومورد فَخ ٍر ني َ
ُ

وفييا يقوؿ :

* * *

لئك آبائي الذين ُىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػم ُى ػ ػ ػ ػ ػ ػم  لباب ِ
ادلتخ ِري
لباب اجلوى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِر َّ
أو َ
ُ
ىم الط ػ ػ ِ
ارؽ ادلتِّنور
اذليجا مطاعيم للِقرى  مكاشيف َّ
َم ُ
طاعني يف َ
(ٔ) ىي قصيدة ميمية لراشد بف سعيد الحبسي أحد شعراء دولة اليعاربة المقربيف مف أئمتيـ ،
قاليا في ذكر ووصف ما ممؾ اإلماـ سيف بف سمطاف مف الخيل  ،ومطمعيا :

ملكت
اخليل اليت
ْ
إ ْف تسألَ ِِّّن عن ْ
ٍ
حصاف من كرائمها
تسعوف ألف




يداه سلِّْن فإين عارؼ فَ ِهم
غريُ الرماؾ فما يف قولنا َوَىم

(ٕ) تحفة األعياف لمسالمي جػٕ ص. ٜٛ
(ٖ) ىو سميماف بف سميماف بف مظفر بف سميماف النبياني  ،أحد مموؾ دولة النباىنة  ،كاف مف
أبرز شعرائيا  ،تأثر إلى حد كبير بأمرغ القيس  ،وذىب أكثر شعره في الغزؿ والفخر ،
وكانت وفاتو سنة ٜ٘ٔىػٔ٘ٔٓ/ـ ؛ انظر في أخباره  :شقائق النعماف عمى سموط الجماف
لمخصيبي جػٕ ص ٜٔٚ؛ وشعراء عمانيوف لسعيد الصقبلوؼ صٔ – ٔٛط /مطبعة
اإلسراء – نشر مكتبة النيضة المصرية – سنة ٔٗٔٙىػٜٜٔٙ/ـ – الطبعة األولى .
(ٗ) تحفة األعياف جػٔ ص. ٖٚٙ

* * *

الناس ِ
قاب ِ
كل َمعش ِر
بالبأس والندى  فدا َف لنا
سلضوضعاً ُّ
َ
ملكنا ر َ

ثـ يثني عمييا بقولو  " :إنيا تزاحـ المعمقات السبع ببلغة  ،وتزيد عمييا
(ٔ)

عذوبة ورشاقة "

.

وىو حكـ ينطوؼ عمى جانب كبير مف المبالغة والغمو في الثناء ،وينـ عف

العجمة والتسرع في إطبلؽ األحكاـ  ،وما كاف لناقد خبير حاذؽ أف يتسرع في

إطبلؽ مثل ىذا الحكـ .

وأما عبد هللا بف دمحم الطائي  ،فقد بث تعميقاتو النقدية عبر مقاالتو

الصحفية وأحاديثو اإلذاعية التي قدميا قبيل عصر النيضة في الفترة ما بيف

سنة ٜٓٔٚٓ-ٜٔٙـ  ،ثـ امتدت لتشمل السنوات الثبلث األولى مف
عصرالنيضة.

وأشير – ىنا – إلى أمريف :

أحدىما  :أف ىذه التعميقات لـ تكف في إطار مقاالت أو أحاديث نقدية
خالصة  ،إنما جاءت في إطار ترجمات لبعض الشعراء واألدباء العرب  ،وفي

ثنايا قضايا أدبية عامة .

األخر  :أف ىذه المقاالت وتمؾ األحاديث لـ تكف ذات تأثير يذكر في

الحياة األدبية والنقدية في سمطنة عماف آنذاؾ  ،ذلؾ أنيا إنما نشرت وبثت
خارج القطر العماني في دولتي الكويت واإلمارات العربية المتحدة  ،حيث لـ

تَ ْع ِرؼ السمطنة اإلعبلـ المقروء وال المسموع إال مع بداية عصر النيضة بعد
تولي السمطاف قابوس بف سعيد الحكـ سنة ٜٓٔٚـ .
(ٔ) تحفة األعياف جػٔ ص. ٖٚٙ

كبير مف أحاديثو ومقاالتو في كتابو (شعراء
جانبا ًا
وقد جمع الطائي
ً
معاصروف)  ،ومع أف ىذا الكتاب لـ ير النور  ،ولـ يعرؼ طريقو إلى المطبعة

إال في سنة ٜٔٛٚـ – فإنو قد اشتمل عمى الكثير مما كتبو الطائي قبل عصر

النيضة  ،وتضمف بعض إشاراتو وتعميقاتو النقدية  ،كقولو في ثنايا ترجمتو

لمشاعر العدني " لطفي جعفر أماف"

(ٔ)

 " :ولطفي جعفر أماف مف الشعراء

المجدديف  ،فيو ليس مف المدرسة الكبلسيكية  ،ولكنو يمتزـ بالتفعيمة في شعره

 ،ويتمسؾ بيا رغـ تعمقو في المعنى الذؼ يريد أف يطرقو".

(ٕ)

وقولو في ثنايا حديثو عف الشاعر السعودؼ صالح العتيميف

:

" وأسجل ىنا أف أديبنا في قصائده يتأرجح بيف القديـ والجديد  ،أما القديـ

فقدمو فيو ثابتة  ،وأما الجديد فبلبد لو مف دراسة أكثر ألساليبو وتأثر أعـ

بوسائمو  ،ولكف الشاعرية عند شاعرنا أصيمة  ،وىي الكفيمة بتحديد موقفو ،

وبمورة نتاجو الشعرؼ" .

وبيذا يكشف الطائي عف تقبمو لمتجديد في الشكل أو في بناء القصيدة

شريطة أف يمتمؾ الشاعر وسائل وأدوات ىذا التجديد  ،وأف يكوف عمى دراية
كافية بما يقدـ عميو .

وببل شؾ فإف ىناؾ عوامل كثيرة كاف ليا انعكاسيا وأثرىا السمبي عمى

مستوػ النقد األدبي في ىذه المرحمة التي امتدت لتشمل جميع عصور األدب

كبير مف العصر الحديث في سمطنة عماف .
وجانبا ًا
القديـ والوسيط ،
ً
فقديما كاف عرب الشماؿ ينظروف إلى عرب الجنوب (عماف واليمف) عمى
ً
(ٖ)

لسانا
أنيـ أقل فصاحة وأضعف ً

 ،وعندما سمع عمر بف عبد العزيز أبياتًا

(ٔ) شعراء معاصروف لمطائي صٕٗٔ – ط /مسقط – سنة ٜٔٛٚـ – الطبعة األولى .
(ٕ) المصدر السابق ص. ٛٙ
(ٖ) راجع  :طبقات فحوؿ الشعراء البف سبلـ جػٔ ص – ٕٜ٘تحقيق محمود شاكر – ط= /

أعجبتو – وقيل  :إنيا لرجل مف أىل عماف – قاؿ  " :ما كنت أظف أىل عماف
يقولوف مثل ىذا الشعر ! "

(ٔ)

.

وكاف لمبعد النسبي بيف عماف وشماؿ الجزيرة العربية مع وجود الربع

الخالي الفاصل بينيما وصعوبة االتصاؿ آنذاؾ أثر في انفصاؿ عماف عف
الحركة األدبية في شماؿ الجزيرة العربية .

وفي العصر العباسي الذؼ شيد أوج حركة التدويف  ،وارتسمت فيو مبلمح

النقد المنيجي  ،وأخذت تشق طريقيا إلى حيز الوجود – كانت عماف شبو
معزولة عف الحركة الفكرية واألدبية والفكرية والنقدية التي عمت حواضر الدولة

العباسية ومراكزىا العممية والثقافية  ،ذلؾ أف سمطنة عماف لـ تخضع لسمطاف

الكتّاب الذيف كانوا
الدولة العباسية سوػ فترة محدودة  ،ولـ تكف ىدًفا لؤلدباء و ُ
يدوروف حوؿ الحواضر الثقافية لمدولة العباسية في بغداد ،ودمشق  ،والحجاز ،
وخراساف  ،ومصر مما جعل رصد الواقع األدبي والنقدؼ في سمطنة عماف شبو

معدوـ في المصادر األدبية والنقدية القديمة  ،ولـ يسجل العمانيوف أنفسيـ مف
تراثيـ النقدؼ سوػ بعض الشذرات واألحكاـ العامة المطمقة عمى النحو الذؼ
(ٕ)

سبقت اإلشارة إليو

 ،مما يعكس مستوػ النقد في ىذه المرحمة .

= المدني بالقاىرة – سنة ٕٖٔٚىػٜٕٔ٘/ـ ؛ والخصائص البف جني جػٔ ص ، ٖٛٙجػٕ
ص – ٕٛتحقيق دمحم عمي النجار – ط /دار الكتب المصرية – سنة ٖٔٔٚىػٜٕٔ٘/ـ ؛
واألغاني ألبي الفرج األصفياني جػٖٕ ص – ٔٙٙط /دار إحياء التراث العربي – بيروت
– سنة ٘ٔٗٔىػٜٜٔٗ/ـ – الطبعة األولى ؛ وتطور األدب في عماف د /أحمد درويش
صٕٖ ؛ وكعب األشقرؼ  :شاعر عماني في العصر األموؼ لخالد سعود الزيد (بحث
بمجمة المنتدػ األدبي – إصدار و ازرة التراث القومي والثقافة بمسقط – عدد يونيو ٜٜٓٔـ)
ص. ٖٜ-ٖٚ
(ٔ) انظر  :البياف والتبييف لمجاحع جػٖ ص – ٔٚٛ ، ٔٚٚط /دار الكتب العممية  -بيروت
(ٕ) راجع  :ص ٚوما بعدىا .

وفي العصر الحديث تأخرت عوامل النيضة الحديثة  :الفكرية واألدبية في

عماف إلى أف تولى السمطاف قابوس بف سعيد الحكـ سنة ٜٓٔٚـ  ،فقبل ىذا
التاريخ لـ يزد عدد المدارس النظامية في سمطنة عماف كميا عمى ثبلث مدارس

 ،ىي  :المدرسة السعيدية في مسقط  ،وكاف تأسيسيا سنة ٜٓٗٔـ  ،والمدرسة

السعيدية في صبللة  ،وكاف تأسيسيا سنة ٜٔ٘ٔـ  ،والمدرسة السعيدية في
(ٔ)

مطرح  ،وكاف تأسيسيا سنة ٜٜٔ٘ـ

.

ولـ يعرؼ العمانيوف – في وطنيـ األـ عماف

(ٕ)

– إصدار الصحف إال

في سنة ٜٔٔٚـ بظيور صحيفة الوطف  ،ثـ صحيفة عماف سنة ٕٜٔٚـ ،
كما تأخرت بداية التعميـ الجامعي بالسمطنة إلى سنة ٜٔٛٙـ  ،حيث فتحت

جامعة السمطاف قابوس بمسقط أبوابيا الستقباؿ أوؿ دفعة مف الطبلب

الجامعييف  ،ولـ يسبق ذلؾ سوػ إرساؿ نفر قميل إلى بعض الدوؿ العربية

إلكماؿ دراستيـ الجامعية في بعثات جد محدودة  ،أما المؤلفات أو الكتب التي
طبعت قبل عصر النيضة  ،فقد تمحورت حوؿ التراث الديني  ،وبخاصة ما

يتصل بالمذىب أو الفكر اإلباضي  ،إضافة إلى عدد محدود مف الدواويف.

الكتّاب العمانييف  " :لقد عاش العماني تمؾ الفترة التي سبقت
يقوؿ أحد ُ
عصر النيضة سنة ٜٓٔٚـ وىو مسموب اإلرادة  ،كل شيء ممنوع حتى

(ٔ) انظر  :لمحات عف ماضي التعميـ في سمطنة عماف ص – ...إصدار و ازرة التربية والتعميـ
والشباب بمسقط – سنة ٕٜٔٛـ ؛ والمسرح في سمطنة عماف  :بدايتو وتطوره ومستقبمو
لعمي بف ناصر العويسي (بحث بمجمة المنتدػ األدبي – إصدار و ازرة التراث القومي
والثقافة بمسقط – عدد ديسمبر سنة ٖٜٜٔـ) ص. ٕٗٚ
(ٕ) كاف العمانيوف المياجروف إلى شرؽ أفريقيا أسبق إلى عالـ الصحافة مف إخوانيـ المقيميف
في وطنيـ األـ  ،حيث أصدر الشاعر العماني أبو مسمـ الرواحي صحيفة النجاح في
حاليا)  ،في حيف تأخر ظيور أوؿ صحيفة
زنجبار سنة ٜٔٔٔـ (جزء مف دولة تنزانيا ً
عمانية في الوطف األـ إلى سنة ٜٔٔٚـ .

التعميـ  ،واف كاف ىناؾ في تمؾ الفترة قمة مف المتعمميف فإف تعميميـ كاف

تماما فيي
ًا
مقتصر عمى دراسة القرآف والفقو  ،وكانت عماف معزولة إف لـ تكف ً
تقر ًيبا عف دوؿ العالـ .
وحتى الزائر لسمطنة عماف  ،فقد كاف ىدفو إما استغبلؿ ثروات األرض أو

سمب الممتمكات بطريقة أو بأخرػ  ،واما دراسة تمؾ اآلثار الموغمة في القدـ ،

واآلثار اإلسبلمية والفارسية  ،واما أف يكوف ىدفو مشاىدة شعوب العصور

الوسطى في العصر الحديث "

(ٔ)

.

ويمكف القوؿ  " :إف الثقافة العمانية في ىذه المرحمة كانت منكفئة عمى

ذاتيا  ،تجتر نفسيا  ،وال تعرؼ طريق التجديد  ،لضعف اتصاليا أو عدـ

تواصميا مع مراكز الثقافة العربية التي ازدىرت إباف ىذه الفترة " .
انًزدهت األخزٖ  :عصز انُٓضت انعًاَٛت انذدٚثت (2112-0791و) :
وىي تمؾ المرحمة التي شيدت تدفق النفط وما صاحبو مف تطور ممحوظ
في جميع جوانب الحياة  :السياسية  ،واالقتصادية  ،واالجتماعية  ،والثقافية ،

فأخذت السمطنة تشق طريقيا نحو الحياة العصرية  ،فاتسع نطاؽ التعميـ  ،وعـ
ربوع الببلد حاضرىا وبادييا  ،وُفتحت جامعة السمطاف قابوس بمسقط سنة
ٜٔٛٙـ  ،ثـ كميات التربية التابعة لو ازرة التعميـ العالي سنة ٜٜ٘ٔـ  ،إضافة

إلى افتتاح بعض الكميات الخاصة  ،ثـ اتجيت أنظار السمطنة إلى الدراسات
العميا  ،فتوسعت في البعثات العممية إلكماؿ درجتي  :التخصص (الماجستير)

أقساما
والعالمية (الدكتوراه) في التخصصات العممية واألدبية  ،وأنشأت
ً
لمدراسات العميا بجامعة السمطاف قابوس  ،منيا  :قسـ لؤلدب والنقد بكمية

(ٔ) المسرح في سمطنة عماف  :بدايتو وتطوره ومستقبمو لعمي بف ناصر العويسي (بحث بمجمة
المنتدػ األدبي – إصدار ديسمبر سنة ٖٜٜٔـ) ص. ٕٗٚ

اآلداب  ،وطبعي أف يكوف لؤلساتذة الوافديف عمى السمطنة لمتدريس في جامعتيا
وكمياتيا دور رائد وأثر بارز في صنع ىذه النيضة .

ىاما في طباعة العديد مف مصادر
وأدت و ازرة التراث القومي والثقافة ًا
دور ً
التراث العماني  :الدينية  ،واألدبية  ،والتاريخية  ،وعممت عمى إقامة معرض

سنوؼ لمكتاب تشارؾ فيو مؤسسات محمية وعربية وعالمية  ،وشجعت المنتديات
األدبية  ،ورصدت ليا الجوائز التشجيعية  ،وعممت عمى استقداـ األدباء والنقاد

لحضور الفعاليات والمناشط األدبية والنقدية  ،والميرجانات الشعرية التي تقيميا

سنويا  ،وحرصت عمى طباعة ونشر ما يصدر
ىذه المنتديات بصفة شبو دورية ً
عف ىذه المقاءات الفكرية  :األدبية والنقدية مف دراسات وبحوث ورؤػ نقدية .
وكاف لظيور وسائل اإلعبلـ المقروءة والمسموعة والمرئية أثر واضح في

انتشار الوعي الفكرؼ والثقافي – بصفة عامة –  ،وتنمية الوعي األدبي والنقدؼ
– بصفة خاصة –  ،فأسيـ انتشار الصحف في نشر وتشجيع بعض األعماؿ
اإلبداعية كالقصيدة الشعرية والقصة القصيرة  ،والتعريف ببعض األدباء والنقاد

رحبا الزدىار فف المقالة بألوانيا المختمفة :
 ،وأضحت ىذه الصحف مجاالً ً
دينية  ،وسياسية  ،واجتماعية  ،وأدبية  ،ونقدية .
كما كاف لظيور بعض المجبلت الثقافية أثره في ىذه النيضة  ،وبخاصة

مجمة (نزوؼ) التي عنيت – إلى حد كبير – بالجانب األدبي والنقدؼ الذؼ يعد
طا
طابعيا المميز  ،ويشكل أبرز أىدافيا وسماتيا  ،وقد اتخذت ىذه المجمة خ ً

حداثيا  ،وفتحت أبوابيا لؤلدباء والنقاد العرب عمى اختبلؼ اتجاىاتيـ ومشاربيـ
ً
.
وأدت وسائل اإلعبلـ المسموعة والمرئية دورىا  ،وبخاصة عندما انفتح

الفضاء العماني أماـ القنوات الفضائية العربية والعالمية  ،واتسع نطاؽ

المشاركة في شبكة المعمومات واالتصاالت (اإلنترنت)  ،ووجد المثقف العماني

نفسو أماـ عالـ متسارع  ،وحشد ىائل مف القضايا واألطروحات الفكرية والثقافية

جاىدا عمى محاولة المحاؽ بالركب  ،ومواكبة ىذا
اما عميو أف يعمل
ً
 ،ورأػ لز ً
التطور اليائل  ،أو االقتراب منو عمى أقل تقدير .
وقد أدػ كل ذلؾ إلى خمق لوف مف التحدؼ لمذات  ،جعل مبلمح ىذه

ظا عف المرحمة السابقة  ،واف كانت ىذه النيضة
المرحمة تختمف اختبلًفا ممحو ً
ال تزاؿ في طور النشأة والتكويف  ،فإف الطموح لدػ القائميف عمى شئوف
الحركة الفكرية والثقافية في السمطنة كبير  ،واف األمل ليحدوىـ في النيوض
ببمدىـ  ،واإلسياـ في صنع حضارتو .

ويعمل األدباء والنقاد العمانيوف عمى اإلفادة مف ىذه المتغيرات محاوليف

أف يشقوا طريقيـ عمى الساحة األدبية والنقدية عمى المستوػ الخميجي والعربي

إف لـ تكف طموحاتيـ فوؽ ذلؾ .

لكف ثمة فرؽ – بل فجوة – بيف الواقع والطموح  ،وىو ما نحاوؿ رصده

ومعالجتو في ىذا البحث .



ُّ
احملاوالت النقدية لدي بعض الكتاب العمانيني
يف عصر النهضة (2112-0791م)
وفيه مقحثان

انًبذج األٔل  :االتجاِ انتقهٛد٘
انًبذج انثاَ : ٙيذأالث انتجدٚد

ث األَوَّلُ
ح ُ
المَبْ َ
االجتاه التقليدي

وأكثر أنصار ىذا االتجاه مف العمماء والفقياء والقضاة واألدباء الذيف
تشكل الثقافة الدينية المحور الرئيسي في تكوينيـ الفكرؼ والثقافي  ،واف شاركيـ
في ىذا االتجاه بعض الدارسيف المتخصصيف في مجاؿ األدب والنقد .
فقد الحظت مف خبلؿ معايشتي لمحركة النقدية في السمطنة وجود عدد
الكتّاب غير المتخصصيف أو المؤىميف لدور الناقد يحاوؿ إقحاـ
غير قميل مف ُ
نفسو في غمار ىذه الحركة  ،دوف أف يتسمح بأسمحة الناقد األدبي أو يقترب
مف األدوات التي تؤىمو ليذا الدور  ،مما أدػ إلى اضطراب المقاييس  ،واىتزاز
عبئا ثقيبلً عمى محاوالت التأصيل أو التأسيس لحركة
المثل النقدية  ،وشكل ً
نقدية عممية ىادفة وواعية تعتمد عمى ركائز وأسس راسخة .
ىيف أو يسير  ،و أروا
فقد ظف بعض المثقفيف أف ممارسة النقد األدبي أمر ّ
مييئا لممزاحمة  ،فحاولوا اقتناص ما ظنوه فرصة سانحة
خموا  ،والمناخ ً
الساحة ً
 ،وركوب موجة النقد األدبي دوف أف يتسمحوا بأدواتو .

الكتّاب أف سمطة القضاء أو الفقو أو الجاه تخولو
وربما توىـ بعض ىؤالء ُ
سمطة نقدية  ،وتمنح أحكامو وآراءه حصانة ال تقبل الجدؿ أو النقاش حتى لو
كاف ذلؾ في غير اختصاصو أو صنعتو .
وزاد مف جرأة ىؤالء أف الساحة فعبلً كانت خالية مف الناقد البصير  ،وأف

المشيد الثقافي العاـ كاف يستوعب آراءىـ وكتاباتيـ  ،ويتمقاىا بالقبوؿ والترحيب.

وأدػ خمو الساحة أماـ ىؤالء  ،وتوجس الشباب العماني وبعض المعمميف

حرصا عمى األرزاؽ –
إيثار لمسبلمة أو
الوافديف عمى السمطنة مف مواجيتيـ ًا
ً
إلى الوقوع في أخطاء نقدية صارخة  ،أذكر منيا عمى سبيل اإلجماؿ ال

التفصيل  ،والمثاؿ ال الحصر :

ٔ – الخمط بين الشعر والنظم .

كثير بتراثيـ الشػعرؼ وكثرة شعرائيـ  ،ويقولوف " :
يتباىى العمانيوف ًا
إف في عماف وراء كل حجر شاعر " .
وال شؾ أف االعتزاز بالتراث أمر جيد  ،غير أف إطبلقيـ القوؿ بأف

في عماف وراء كل حجر شاعر  ،إنما يرجع إلى عدـ الفيـ الدقيق لماىية
الشعر  ،والخمط بينو وبيف النظـ  ،فقد شكمت المنظومات الفقيية والعممية

المصدر الرئيسي لمعمـ والمعرفة في سمطنة عماف إلى أف أظميا عصر
النيضة  ،فأخذت بأساليب التعميـ الحديثة والعصرية .

وأدت سيطرة ىذه المنظومات عمى لغة العمـ إلى احتفاظ التراث

العماني بعشرات المنظومات في شتى العموـ مف الفقو  ،والحديث ،

والتفسير  ،والتجويد  ،والنحو  ،والرجاؿ  ،واألنساب  ،والشعراء  ،والتاريخ
 ،والفمؾ ..

وحدث تقارب شديد بيف العمماء والشعراء  ،بحيث صار العمماء

والفقياء في بعض مراحل التاريخ العماني ىـ الشعراء  ،فالتبس األمر ،
واختمطت المفاىيـ  ،وأطمقت كممة (شاعر) عمى كل مف حرؾ قممو  ،أو

أعمل فكره في نظـ شيء مف العموـ  ،ولـ يعد أكثر المتعمميف وبعض

الكتّاب
المثقفيف يفرقوف بيف الشعر والنظـ  ،وتسرب ىذا الخمط إلى بعض ُ
ودارسي األدب  ،فجاروا عف قصد أو غير قصد ما شاع بيف بني جمدتيـ
مف مفاىيـ .

فالقاضي الفقيو دمحم بف راشد بف عزيز الخصيبي صاحب كتاب
(شقائق النعماف عمى سموط الجماف في أسماء شعراء عماف) الذؼ يعد
مف أىـ مصادر الشعر العماني يجارؼ ما شاع مف ىذا الخمط  ،فيقوؿ " :
ومف عمماء بني بطاش وفقيائيـ الشيخ /عبد الرحمف بف دمحم بف بمعرب ..

(٘)

إليك من القصيد ىديت غ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرا  عروسا من بنات الفكر عذرا
ربل من األروش عقاؿ جه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل  وهتدي يف اجلروح إلي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك خريا
(ٔ)

كاف ينظـ الشعر  ،ولو في الفقو قصيدة مطمعيا

:

تسر بآماؿ كأحالـ نائػ ػ ػم  ومل تتيقظ لألمور العظائ ػم
ويقوؿ  " :وممف قرض الشعر مف أىل عماف الشيخ العبلمة منصور
وقور  ،لو مصنفات جمة ،
أديبا ًا
فقييا و ً
بف ناصر بف دمحم الفارسي  ..كاف ً

عقدا مكػ ػػلال  مسوطًا من الدر النقي مفصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػال
سأنظم يف التوحيد ً
أخلصو من كل عيب يشين ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو  على خالص التوحيد جاء معػػدال
وأبرزه من كتب أسالؼ صحبن ػ ػ ػ ػػا

 وفاقًا على هنج الكتاب مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنزال

منيا  :كتاب في عمـ الكبلـ  ،ومجموعة قصائد في األدياف واألحكاـ ،
ولو قصيدة المية في التوحيد سماىا (العقد الفريد يف خالص التوحود)
مطلعها

(ٕ)

:
(ٖ)

ولو قصيدة أخرػ رائية في الجروح واألروش
(ٗ)

فييا بالقروش الفرنسية  ،وىذا أوليا

عبر عف التأريش

:

ويقوؿ – في ترجمة العبلمة النسابة الشيخ  /سالـ بف حمود بف
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

شقائق النعماف لمخصيبي جػٔ صٕ. ٔٙ
المصدر السابق جػٖ صٔ. ٙ
األروش  :جمع أرش  ،وىو دية الجراحات .
المصدر السابق جػٖ صٔ. ٕٙ ، ٙ
غ ار وعذ ار – بفتح أولييما – مف باب قصر الممدود  ،وأصميما  :غراء وعذراء .

شامس السيابي – ولو كتاب (معالـ اإلسبلـ في األدياف واألحكاـ) قصائد
مطوالت حوالي عشريف ألف بيت  ،وكتاب (جوىر الكمـ) قصائد فقيية ،
(ٔ)

وكتاب (أصوؿ اإلسبلـ) مجموعة قصائد فقيية في األدياف واألحكاـ

،

ويتردد ىذا الخمط في مواضع متعددة مف الكتاب  ،حتى بدا السمة الغالبة
عميو .
وأسوأ مف ىذا الخمط ما كتبو القاضي الفقيو حمد بف سيف بف دمحم
البوسعيدؼ في كتابػو (قبلئد الجماف في أسماء بعض شعراء عماف) ،
فكتابو يكاد يقتصر عمى الشعراء العمماء ،أو العمماء الشع ارء مف أىل الفقو
والقضاء والفتوػ واألحكاـ والنحو والمغة  ،يقوؿ  " :مف الذيف قرضوا
الشعر الشيخ الفقيو أحمد بف دمحم بف عبد هللا آؿ الشيخ  ..لو أشعار نورد
(ٕ)

منيا ىذه القصيدة في ميراث ذوؼ األرحاـ

دائما
لك احلمد يا مستوجب احلمد ً

وبعد صالة اهلل مث سالم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو

(ٖ)

 ،يقوؿ في مستيميا

:

دائما لك سرمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدا
شكرا ً
 علينا و ً
 على ادلصطفى ادلختار من جاء باذل ػ ػدى

حكم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا شلددا
فهذا كتاب اهلل باحلق ص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػادع  أباف لنا ادلرياث ً
 من الفرض والتعصيب والرد إذ بػ ػ ػ ػ ػدا
وأعطى لكل حقو ونصيبو
فإف مل ذبد شلن ذكرناه وارثًػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا  فإف لذي األرحاـ ح ًقا مؤك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًدا
ثـ يقوؿ  " :ولو قصيدة أخرػ في الميراث ّبيف فييا أحكاـ الرد "

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

(ٗ)

المصدر السابق جػٖ ص. ٛٓ ، ٜٚ
قبلئد الجماف في أسماء بعض شعراء عماف لمسيد /حمد بف سيف البوسعيدؼ صٖٕ – ط/
مطبعة عماف بمسقط – سنة ٖٔٗٔىػٜٜٖٔ/ـ .
المصدر السابق صٖٕ .
المصدر السابق صٕٗ .

ويطرد ىذا الخمط في مواضع عديدة  ،كقولو في ترجمة القاضي

الفقيو أبي الحسف بف عبد السبلـ النزوؼ  " :ولو قصيدة شعرية في عدة
المتوفى عنيا زوجيا  ،والمطمقة  ،وفي اإلنفاؽ عمى الزوجة والمطمقة
(ٔ)

وكسوتيا وسكنيا "

؛ وقولو  " :مف الذيف قرضوا الشعر بعماف الشيخ/

عيسى بف ناصر الكندؼ  ..ومف شعره ىذه األبيات التي قاليا في معرفة

الشيور الشمسية والقمرية وفصوؿ السنة  ،يقوؿ(ٕ):

فأوؿ العاـ ذلجرة الرس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوؿ
فصفر مث الربي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػع األوؿ
مث صبادى فجمادى فرجب
فيو الصياـ بعده شػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػواؿ
ذو حجة فيو حيج الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػبيت







زلرـ أرخو أولػ ػ ػ ػ ػو الػ ػ ػ ػعقػ ػ ػ ػ ػوؿ
مث الربيع الثاين ليس يغفػ ػ ػ ػ ػ ػل
شعباف مث رمضاف قد وجب
ذو قعدة قد قعػ ػ ػد القت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاؿ
فاسعوا إلي ػ ػ ػو مثل ما سعيت

وىذا الخمط لـ يسمـ منو حتى بعض ُكتّاب مجمة (نزوػ) الحديثة
العصرية  ،فتحت عنواف (إضاءات مف الشعر العماني) يختار ىبلؿ

الحجرؼ بعض النصوص – التي يفترض أف تكوف متميزة –  ،غير أنو لـ
(ٖ)

 ،وما اختاره

يكف موفًقا في حديثو عف الشاعر العماني أحمد بف النضر
مف شعره  ،يقوؿ  " :يروػ أف لو ديو ًانا في الغزؿ مزقو وانصرؼ إلى
الشريعة وعمـ الفرائض  ،وقد طبعت لو و ازرة التراث القومي والثقافة ديوانو

(كتاب الدعائـ)  ،وىو منظومات في العقيدة والفقو اعتمدنا عميو في
(ٔ) المصدر السابق ص. ٕٚ
(ٕ) المصدر السابق ص. ٕٛٚ
(ٖ) المشيور أنو أحمد بف النظر  ،لكف الخصيبي في (شقائق النعماف) جػٕ صٕٖٗ صححو
عمى أنو ابف النضر نسبة إلى قومو بني النضر مف قبيمة تعمب .

اختيار ىذه اإلضاءات الشعرية "  ،ثـ يذكر – في إطار ما اختاره مف
(ٔ)

شعره – تحت عنواف (فتوػ)

:

وما بريح الفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرج بػ ػ ػ ػ ػاس إذا  جاءت من الغانية البكر
وليس يف النظرة باس إىل الػ  ػكفني والوجو مع الث ػ ػ ػ ػغر
عمدا ولو أدخل إهبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػامو  يف فمها وىو على طػ ػهر
ً

وىو نظـ ال شعر .

أنموذجا أو مثاالً .
ٕ – الثناء عمى بعض النصوص الرديئة واعتبارىا
ً
ال شؾ في أف الناقد األدبي ينبغي أف يكوف لو دوره في التيذيب
والتقويـ والتوجيو إلى األنموذج والمثاؿ  ،وحث المبدعيف والناشئة عمى

احتذائو  ،وكفيـ عف النصوص الرديئة حتى ال يتسرب الوىف إلى مخيمتيـ

.

أيضا – في أف االختيار واالنتخاب لوف مف ألواف النقد ،
وال شؾ – ً
وأف اختيار المرء دليل عقمو وموروثة فطنتو  ،ومكمف ذوقو وخبرتو ،
فاألولى بالناقد الحصيف أف ينأػ عف ذكر النماذج الرديئة  ،فإف اضطر

إلى ذكر شيء منيا ّبيف رداءتو وضعفو ووجو الخمل فيو  ،وحث عمى
اجتنابو  ،واف أسعفتو الذاكرة بشيء مف الجيد في بابو ذكره أو أشار إليو
لكف قصور األدوات والوسائل الفنية لدػ بعض الكتاب العمانييف

أنموذجا أو مثاالً،
أدػ بيـ إلى اختيار بعض النمػاذج الرديئة  ،واعتبارىا
ً
والمبالغة في الثناء عمى قائمييا  ،ومف ذلؾ قوؿ الخصيبي في الثناء عمى
إحدػ قصائد الشاعر أبي بكر أحمد بف سعيد الخروصي  ،المعروؼ
(ٔ) مجمة (نزوػ) – عدد رقـ (ٕٓ) – إصدار جمادػ اآلخرة سنة ٕٓٗٔىػ/أكتوبر سنة
ٜٜٜٔـ صٔ. ٕٚ

بالستالي  " :ومف شعره الجيد قصيدتو التي يمدح بيا أبا المعالي كيبلف
بف دمحم  ،ويينئو فييا بالعيد :

أال مسعد باذلوى من سعػ ػاد 
وتنساغ بلوى دلن حنن هن ػوى 

ويلقى ادل ػ ػ ػ ػ ػ ػعىن هبا م ػ ػ ػ ػ ػ ػا سبىن 
حبسن ت ػ ػ ػ ػ ػالؽ وطيب عن ػ ػ ػ ػ ػ ػاؽ 

فنأنس بالقرب بعد البع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاد
ونغِّن وتروي قلوب ص ػ ػ ػوادي
ويربد من ػ ػ ػ ػ ػا غلي ػ ػ ػ ػ ػل الف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؤاد
وض ػ ػ ػ ػ ػم تراؽ وشم ى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوادي

ثـ يقوؿ  " :وكميا مسجعة مكممة بمحاسف البديع  ،ولطائف المعاني

والبياف  ،والخبلصة أف مف أمعف النظر في شعره وتدبر معانيو ،وجد ليذا
(ٔ)

الشاعر عبقرية فائقة  ،وشاعرية شيقة شارقة "

.

ويتحدث عف دمحم بف مسعود الصارمي فيصف قصائده بالغر  ،ويذكر
قصيدتو في مديح اإلماـ سمطاف بف سيف اليعربي  ،وذكر مسيره إلى بتة

مف أعماؿ الجزيرة الخضراء بشرؽ أفريقيا وفتحو لو  ،ثـ يصف ىذه
(ٕ)

جدا
القصيدة بأنيا رائقة ً

 ،عمى أنيا في الواقع في غاية الضعف

والركاكة والخمل  ،ويكفي لموقوؼ عمى مستوػ ىذا الضعف أف نق أر قولو
(ٖ)

فييا

:

قلت ألصح ػ ػ ػ ػػايب ال ربزنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوا من عنده اهلل فػ ػ ػ ػ ػ ػػال يستبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاح
اصطنعوا الصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرب وال ذببن ػ ػ ػ ػ ػوا عند الوغى فاجلنب ل ػ ػ ػ ػ ػ ػػؤـ صراح
مث اعلمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوا الب ػ ػ ػػد لل ػ ػ ػ ػػمرء من موت وباذلندي فيو الفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالح
(ٔ) شقائق النعماف لمخصيبي صٔٗ .
(ٕ) المصدر السابق ص. ٙٙ
(ٖ) المصدر السابق ص. ٙٚ

فامتثلوا األم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر وال قص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػروا وجردوا أسي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػافهم والرم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاح
فاقتحموا السور كأسد الفػ ػ ػ ػ ػ ػػال واشتدت احلرب وضرب الصفاح
فاهنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػزـ اإلفرن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػج من بت ػ ػػة بالذؿ واخلزي وباإلفتض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاح
بعدا وسح ًقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ذلػ ػ ػػم من قوـ سوء ووجوه قب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاح
بعدا ذلم ً
ً
بعزـ سلطاف بن سيف ال ػ ػ ػ ػػذي أباد أىل الكفر يوـ الكف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاح

ويذكر السيد حمد البوسعيدؼ منظومة نحوية لمشيخ  /أحمد بف مانع
بف سميماف الناعبي  ،ثـ يثني عمييا بأنيا قصيدة في غاية الجودة
(ٔ)

والفصاحة تدؿ عمى غ ازرة عممو وسعة اطبلعو بالعربية

.

ويثني دمحم بف دمحم الخصيبي عمى شعر أبي معاذ مرشد بف دمحم بف
كثير ما يبدأ قصائده
راشد الخصيبي  ،فيقوؿ  " :وقد استرعى انتباىي أنو ًا
باسـ هللا العمي القدير مما يزيد في قيمة شعره  ،بحيث أصبح كحجة لمف
(ٕ)

أراد أف يتبحر في قدرة الخالق العظيـ

.

واليكـ طرًفا مف ىذه المطالع التي يثني عمييا األستاذ /دمحم الخصيبي

لنقف عمى مدػ نثريتيا  ،وضعفيا وركاكتيا .

يقوؿ أبو معاذ في مستيل قصيدتو (رحمة األصحاب إلى بمد
(ٖ)

األحباب سناو)

:

احلمد هلل العلي األعظم  وادلنعم احلق بكل النعم
(ٔ) قبلئد الجماف في أسماء بعض شعراء عماف ص. ٛ
(ٕ) مقدمة ديواف أبي معاذ مرشد بف دمحم الخصيبي ص – ٔٚط /المطابع الذىبية – سنة
ٕٔٗٔىػٜٜٕٔ/ـ – الطبعة األولى .
(ٖ) الديواف ألبي معاذ مرشد بف دمحم بف راشد الخصيبي ص٘ٗٔ – ط /المطابع الذىبية – سنة
ٕٔٗٔىػٜٜٕٔ/ـ .

(ٔ)

ويستيل قصيدتو (رحمة العبير إلى بومبي ودليي وكشمير) بقولو

احلمد هلل الذي قد سهال  يف ذا الزماف للعباد سبال

:

ويستيل في قصيدتو (الرحمة المؤسسة إلى الديار المقدسة) بقولو(ٕ) :

احلمد هلل الذي قد حققا  آمالنا للخري دوما وفقا

مما يجعمنا نستشف إلى جانب نقص الخبرة غمبة روح المجاممة عمى

األستاذ /دمحم الخصيبي  ،ذلؾ أف وشيجة القرابة قوية بينو وبيف أبي معاذ
.

والسؤال الذي يطرح نفسو  :ألم يكن في األدب العماني من النماذج

الجيدة ما يغني عن ذكر ىذه النصوص الرديئة ؟!

والجواب – بال شك وال تردد –  :بمى  ،فاألدب العماني عمى امتداد

عصوره ال يخمو مف نماذج جيدة  ،فيناؾ شعراء مجيدوف مف أمثاؿ أبي

مسمـ الرواحي  ،والشيخ عبد هللا الخميمي  ،ودمحم بف شيخاف  ،وعبد هللا
الطائي  ،وأبي سرور حميد بف عبد هللا  ،وغيرىـ .

وىناؾ شعراء آخروف ال تخمو دواوينيـ مف نصوص جيدة  ،مف

أمثاؿ  :سميماف بف سميماف النبياني  ،وأحمد بف سعيد الستالي  ،وسالـ

بف غساف الخروصي المعروؼ بالمواح الخروصي  ،ورائد بف سعيد

الحبسي  ،وأبي األحوؿ الدرمكي  ،وأبي سبلـ الكندؼ  ،والسيد /ىبلؿ بف

بدر البوسعيدؼ  ،وأبي وسيـ اإلزكوؼ  ،وعبد الرحمف الريامي  ،وسعيد

الصقبلوؼ  ،وذياب بف صخر العامرؼ  ،وىبلؿ بف دمحم العامرؼ  ،ودمحم
بف أحمد الحارثي  ،وغيرىـ .
(ٔ) المصدر السابق صٗ. ٔٙ
(ٕ) المصدر السابق ص. ٔٚٙ

الكتّاب إلى إيراد بعض النصوص الرديئة ،
لكف الذؼ دفع ىؤالء ُ
أحيانا الثناء عمييا عدة أمور  ،أىميا :
و ً

أ – ضعف الحاسة األدبية  ،أو نقص الخبرة النقدية  ،أو عدـ إدراؾ الناقد
لطبيعة ميمتو التي تقتضي التنقيب والتمحيص  ،والتمييز واالنتقاء .

ب – محاولة تضخيـ التراث األدبي العماني بحشد أكبر قدر مف األعبلـ
والنصوص  ،وربما كاف بعض ىذه األعبلـ أو تمؾ النصوص مما

يقف عمى ىامش العمل األدبي  ،أو ال يمت إليو بصمة .

كثير مف
جػ – التوافق في الفكر والرؤية  ،أو االتجاه والمذىب  ،فبما أف ًا
أنصار االتجاه التقميدؼ كانوا مف الفقياء والقضاة ورجاؿ الديف ،
فقد مالوا إلى اختيار تمؾ النصوص التي تتصل بالمواعع والحكـ ،

والزىديات  ،والمناجاة  ،والمدائح النبوية  ،والعقائد واألدياف ،
واألحكاـ والشرائع  ،ومدح األئمة  ،وتسجيل فتوحاتيـ وانتصاراتيـ

 ،دوف كبير اعتبار لقيمتيا الفنية  ،ويصرح الخصيبي بذلؾ في

بعض ترجماتو  ،يقوؿ عف خمف بف سناف الغافرؼ  " :فشعره رائق

جدا  ،ألنو قرضػو في نصائح  ،وحكـ  ،ومواعع ،
فائق مفيد ً
وفتوحات  ،ومدائح ألئمة المسمميف مف اليعاربة "(ٔ) .
د – ربما كاف لوشيجة القرابة أو العصػبية القبمية  ،أو روح المجاممة –
بصفة عامة – دور في الترجمة لبعض الشعراء واإلشادة بيـ  ،أو

الثناء عمى بعض نصوصيـ .

ٖ – الوقوف عمى ىامش العمل األدبي  ،وعدم القدرة عمى اقتحام عبابو .
وىو ما نممسو عند سعيد الصقبلوؼ في كتابو (شعراء عمانيوف) ،
(ٔ) شقائق النعماف لمخصيبي جػٔ ص. ٛٙ

حيث يحوـ حوؿ شخصية الشاعر والخطوط العامة لشعره  ،دوف أف يعمد
إلى شيء مف التحميل أو الغوص في أعماؽ النص الشعرؼ  ،وعندما
يطمق بعض األحكاـ أو اإلشارات النقدية  ،فإنيا تأتي عامة خالية مف
التركيز  ،أشبو ما تكوف باألحكاـ المدرسية القديمة  ،عمى شاكمة قولو عف
شعر سميماف بف سميماف النبياني  " :يمتاز شعر النبياني بجزالة المفع ،
واإلكثار مف استخداـ الكممات الغريبة  ،واإلغارة عمى صور وأخيمة مف
سبقو مف الشعراء  ..كما يظير حسف التقسيـ في بعض قصائده  ،والوزف
المتناغـ  ،والموسيقى الرتيبة  ،وألفاظو سميمة المبنى  ،أصيمة المعنى ..
ويحتاج المرء في بعض قصائده إلى مصاحبة قواميس المغة العربية لفؾ
طبلسـ كمماتو القديمة التي تنتشر في شعره  ،ويبدو أنو كاف يتعمد ذلؾ
(ٔ)

ليدلل عمى قدرتو الشعرية والمغوية "

.

وقولو عف عبد هللا الطائي  " :لقد انتحى التجديد في أدبو جوانب
متعددة  ،منيا  :الشعر الحر  ،والقصة  ،وأدب المقالة  ،واألحاديث
اإلذاعية  ،والدراسات والبحوث األدبية ..
وىو في شعره الحر لـ يغفل النغـ الشعرؼ المتمثل في الموسيقى

الداخمية التي تتناغـ في حروفو وكمماتو  ،والموسيقى الخارجية التي

طور برتابة
يضبط إيقاعيا وزف مختار بما يحتويو مف تفعيبلت تتيادػ ًا
وطور آخر تندفع سريعة مؤثرة "(ٕ) .
ًا
خفيفة ،
ولـ يخرج حمد بف راشد الحسيني في دراستو األكاديمية (المواح

الخروصي سالـ بف غساف  :حياتو وشعره) عف النيج التقميدؼ  ،حيث
(ٔ) شعراء عمانيوف لسعيد الصقبلوؼ ص. ٔٛٚ
(ٕ) المصدر السابق ص. ٕٕٜ

وقف عمى ىامش العمل األدبي والنقدؼ  ،وانتصب أكثر ىمو النقدؼ عمى
ِ
وعروض ِي ىناؾ عمى شاكمة ما كاف يصنع النقاد
وؼ ىنا
تصيد خطأ َن َح ّ
ّ
المغويوف في العصر األموؼ  ،فراح يحصي ما جاء في ديوانو عمى لغة "
أكموني البراغيث "  ،وجزـ الشاعر الفعل المضارع مع عدـ وجود ما

يتطمب الجزـ  ،وعدـ إعمالو لبعض أدوات الجزـ والنصب  ،ومد
المقصور  ،وقصر الممدود  ،والتصغير عمى غير قياس  ،وبعض
(ٔ)

األخطاء العروضية  :كاإليطاء  ،واإلقواء  ،والسناد

.

عمى أف الحسيني لـ يكف دقيًقا في رصد بعض ىذه المآخذ  ،فقد

تسرع في إلصاؽ بعض األخطاء المغوية بالشاعر دوف أف يكوف ىناؾ

تعويضا
خطأ فعبلً  ،ويبدو أف محاولتو تصيد أكبر قدر مف المآخذ المغوية
ً

لقصور المعالجة النقدية الفنية ىو الذؼ أوقعو في ذلؾ  ،ومنو قولو " :

جزـ الشاعر الفعل المضارع مف غير أف يسبقو جازـ  ،فقاؿ

(ٕ)

:

اقنع دبا أنا فيو منك أقاسي  يا دىر أحداثا بغري قياس

ولـ ينتبو الحسيني إلى أف الفعل (اقنع) أمر وليس مضارًعا ،
فالشاعر يخاطب الدىر  ،ويطمب منو أف يقنع بما نزؿ بو مف أحداث

ومحف  ،وأف يكف عف التمادؼ في حربو .

وقولو  " :لـ يعمل الشاعر أداة الجزـ (لـ) في الفعل المضارع

(تؤوب)  ،فقاؿ

(ٖ)

:

(ٔ) انظر  :المواح الخروصي سالـ بف غساف  :حياتو وشعره لراشد بف حمد الحسيني صٕٕٔ
وما بعدىا (رسالة ماجستير لمباحث) – ط /مطابع النيضة بسمطنة عماف – سنة
ٔٗٔٚىػٜٜٔٙ/ـ – الطبعة األولى .
(ٕ) المصدر السابق صٕٗٔ .
(ٖ) المصدر السابق صٕٕٔ .

نزلت هبم ريب ادلنوف فأقفلوا  عنها لدار مل تؤب قفاذلا

وأورد الحسيني كممة (تؤب) مضمومة الباء  ،ونسب الخطأ في ذلؾ

سيوا مف الناسخ أو
إلى الشاعر  ،مع أف األمر ال يعدو كونو
ً
تصحيفا أو ً
طباعيا لـ يتنبو لو المحقق  ،ويدعـ ذلؾ :
المحقق  ،أو خطأ
ً

أ – أف الشاعر حذؼ عيف الفعل (تؤوب) وىو ما يمزـ عممو عند جزـ
المضارع األجوؼ .

بل عف أف
ب – أف ضـ الباء ىنا ال يمكف أف تقبمو أذف موسيقية  ،فض ً
يقع فيو شاعر متمرس كالمواح .

جػ – أف الحسيني نفسو أسيب في ذكر ما لحق بالديواف مف تصحيف
وتحريف في نسخو وتحقيقو

الشاعر ؟!

(ٔ)

 ،فمـ اإلصرار ىنا عمى نسبة ىذا الخطأ إلى

ولـ يستطع الحسيني أف يمج في دراستو باب النقد الفني  ،إنما وقف عمى

مترددا  ،فعندما تحدث عف بناء القصيدة في شعر المواح لـ يحد
حائر
ىامشو ًا
ً
قيد أنممو عف النمط التقميدؼ  ،فراح يحشد آراء بعض النقاد القدامى حوؿ
(ٕ)

المطمع والمقطع واالنتياء  ،ثـ أخذ يصب بعض نماذجو الشعرية في قوالبيـ

.

منحصر في أف الشاعر قد
ًا
فاتر
أما حديثو عف الصورة الشعرية فجاء ًا
استمد بعض صوره الشعرية مف حياتو الخاصة  ،وبعضيا مف المجتمع الذؼ
عاش فيو  ،أو مف الطبيعة  ،أو مف ثقافتو  ،مع ذكر بعض المثل والشواىد

دوف أدنى تحميل ليذه الصور  ،أو بياف لقيمتيا الفنية والجمالية وأثرىا في
(ٔ) انظر  :المصدر السابق صٗ. ٚ٘-ٙ
(ٕ) انظر  :المصدر السابق ص ٔٛٛوما بعدىا .

(ٔ)

النص أو السياؽ

.

وما كنت ألقف ىذه الوقفة مع االتجاه التقميدؼ  ،لوال أف ىذه المصادر

ئيسا إف لـ تكف حجر الزاوية بيف مصادر األدب
التي عرضت ليا تمثل ً
ركنا ر ً
العماني الد ارسػية  ،إذ تعج بيا مكتبة الجامعة  ،ومكتبات كميات التربية ،
والمكتبات العامة والخاصة  ،ويعتمد عمييا أكثر األساتذة الذيف يقوموف بتدريس
مادة (األدب العماني)  ،فكاف البد مف الوقوؼ عندىا  ،وبياف قيمتيا النقدية .

عمى أني أؤكد أف القيمة النقدية ليذه المصادر شيء  ،والقيمة التاريخية

أو األدبية شيء آخر  ،فبعض ىذه المصادر يعد مف أىـ مصادر التاريخ
العماني  ،مثل كتابي (تحفة األعياف) لمسالمي  ،و(الفتح المبيف) البف زريق ،

وبعضيا أَ ْس َي َـ – إلى حد كبير – في رصد تاريخ األدب العماني ،وجمع ما
ني
كتابا كػ (شقائق النعماف) لمخصيبي ال يكاد
يستغ ِ
ْ
تناثر مف شتاتو  ،بل إف ً
عنو باحث في تاريخ األدب العماني  ،ولو توفر عمى ىذا الكتاب مف ييذبو
شأنا أكبر بيف مصادر األدب العماني.
وينقحو لتبوأ ً

(ٔ) انظر  :المصدر السابق صٖٖٕ وما بعدىا .

حثُ الثَّانًِ
المَبْ َ
حماوالت التجديد

جٛم انجايعت ٔيذأالث انتجدٚد :
مما ال شؾ فيو أف عممية النقد ىي نتاج تراكـ نتاج فكرؼ وثقافي

وحضارؼ متعدد الجوانب  ،وال يمكف لحركة النقد األدبي في أمة مف األمـ أف
تنفصـ عف ثقافتيا العامة .

وقضية الثقافة – في حد ذاتيا – قضية حضارية تراكمية ال يمكف أف

تخمق مف العدـ أو تولد فجأة  ،فيتحوؿ شعب ما أو أمة ما بيف عشية وضحاىا

مف حاؿ الركود أو التخمف إلى حاؿ التقدـ والرقي أو السبق الحضارؼ  ،إنما
ىي جيود مضنية ومراحل متتابعة تمر بيا األمـ والشعوب عبر تاريخيا

الطويل حتى يتحقق ليا ما تطمح إليو  ،والفارؽ بيف أمة وأخرػ أو شعب وآخر
في ذلؾ ىو مدػ القوة واإلرادة التي يمتمكيا ىذا الشعب أو ذلؾ  ،ومدػ توفر

المقومات واألسباب التي تجعل مف خطأ أمة أو شعب ما نيضة أقوػ وأسرع
مف أمة أخرػ أو شعب آخر .

لذا كاف مف الصعب – في ظل ما ذكرنا مف تأخر مقومات النيضة

العمانية إلى بداية العقد الثامف مف القرف العشريف – أف تمحق الحركة النقدية
في عماف في سنوات معدودة بنظيراتيا لدػ أمـ وشعوب ترجع نيضتيا العممية

وحركتيا الثقافية إلى قروف عديدة .

الكتّاب والباحثيف العمانييف – في ظل ما توفر ليـ
ومع ذلؾ فإف بعض ُ
مف مقومات مادية ومعطيات ثقافية في عصر النيضة – يحاولوف بعث روح

جديدة في حركة النقد األدبي بعماف  ،ويطمحوف لتأسيس حركة نقدية جادة
تعتمد عمى الذات أكثر مف اعتمادىا عمى اآلخر  ،وترنو إلى إثبات وجودىا

عمى المستوػ الخميجي والعربي  ،فمع نياية العقد التاسع وبداية العقد األخير

مف القرف العشريف بدأت تبرز بعض األسماء النقدية عمى الساحة العمانية مف

أمثاؿ  :شبر بف شرؼ الموسوؼ  ،محسف الكندؼ  ،شريفة اليحيائي  ،عمى بف

إسياما أو
شرؼ الموسوؼ  ،إلى جانب أسماء أخرػ لكنيا ربما كانت أقل
ً
حضور عمى الساحة النقدية .
ًا
ومع تقديرنا لمجيود التي يبذليا ىؤالء الكتاب في قراءة النص األدبي

العماني قديمو وحديثو  ،ومحاولة استكشاؼ أبعاده وخمفياتو  ،وابراز جوانب

اإلبداع أو اإلشارة إلى موطف الخمل فيو  ،فإف ىذه المحاوالت ما تزاؿ في

جيدا أكبر  ،ومز ًيدا مف التفاعل مع الحركة النقدية
مرحمة التكويف  ،وتتطمب ً
العربية بكل أعماقيا وتجمياتيا  ،وتحتاج إلى مزيد مف الوقت والصبر حتى
تنضج وتؤتي أكميا  ،كما أنيا في حاجة ماسة إلى المصارحة والصدؽ مع

النفس  ،والبعد عف محاوالت التسمق والقفز .
ٔقفت يع بعض انجٕٓد انُقدٚت ألبُاء ْذا انجٛم .
أ – شبز بٍ شزف انًٕسٕ٘ :
إسياما في مجاؿ النقد
الكتّاب العمانييف
يعد شبر الموسوؼ مف أكثر ُ
ً
األدبي العماني  ،وذلؾ عمى مستوػ الحضور والمادة العممية المنشورة عمى أقل

تقدير .

وتعد رسالتو األكاديمية (اتجاىات الشعر العماني المعاصر مف عاـ

ٓ ٜٔٚحتى عاـ ٜٜ٘ٔـ) التي ناؿ بيا درجة التخصص (الماجستير) في
األدب والنقد مف أىـ الدراسات التي كتبت حوؿ الشعر العماني الحديث  ،وفييا

بث الكاتب رؤيتو النقدية لؤلدب العماني  ،وحاوؿ مقاربة بعض نصوصو

بطريقة تحميمية .

فقد تناوؿ الفصل األوؿ مف الدراسة االتجاه الكبلسيكي الذؼ يعد مف

االتجاىات الرئيسة المتأصمة في الشعر العماني  ،وفيو ذكر الباحث أف ىذا

االتجاه بدأ يتبمور لدػ بعض الشعراء العمانييف منذ بداية الستينيات  ،وما زاؿ
لو رواده ومؤيدوه  ،فعمى الرغـ مف أف شعراء ىذا االتجاه عاشوا مرحمة النيضة

العمانية  ،وشيدوا مسيرتيا وتطورىا  ،والتحوالت السياسية والثقافية والفكرية
واالقتصادية التي صاحبتيا لـ يكف مف الميسور أف يطفر الشعر طفرة مفاجئة

فيساير ما جد عمى الشعر في األقطار العربية األخرػ  ،فظل بعض الشعراء

نظر لنشأتيـ الدينية  ،وثقافتيـ التقميدية
العمانييف مرتبطيف بالشعر الكبلسيكي ًا
 ،وارتباطيـ الوثيق بالقصيدة العربية القديمة .
وحاوؿ الباحث أف يبرز أىـ خصائص ىذا االتجاه  ،ومدػ تأثر بعض

شعرائو برواد الكبلسيكية الجديدة في مصر والعالـ العربي

(ٔ)

.

وتناوؿ الفصل الثاني االتجاه الرومانسي  ،وفيو ذكر الباحث أف ىذا

االتجاه بدأ يتشكل في عماف بعد أف انحسر في معظـ الدوؿ العربية األخرػ
التي سبقت عماف بمراحل فكرية وأدبية عدة .

ومع بروز ىذا االتجاه في عماف حدث تغير تاـ في التجربة الشعرية العمانية

بل  ،فأصبحت تعبر عف رؤية الشاعر لذاتو وانعكاسيا عمى قضايا
مضمونا وشك ً
ً
ثاء ،إنما تناوؿ
مدحا
المجتمع والعصر  ،ولـ يعد الشعر في عمومو ً
وىجاء ور ً
ً
– إضافة إلى استبطاف الشاعر لذاتو ورؤيتو لمكوف والحياة – مظاىر الطبيعة ،
والتجربة العاطفية  ،وتجربة االغتراب  ،وحدث تحوؿ في شكل التجربة مف

النمط العمودؼ المحض إلى أنماط أخرػ كنظاـ المقطوعات المتغير القوافي ،
(ٕ)

وشعر التفعيمة

.

(ٔ) انظر  :اتجاىات الشعر العماني المعاصر مف عاـ ٓ ٜٔٚحتى ٜٜ٘ٔـ لشبر الموسوؼ
صٓ٘ وما بعدىا .
(ٕ) انظر  :المصدر السابق ص ٖٔٚوما بعدىا .

وفي الفصل الثالث تناوؿ الباحث االتجاه الواقعي في الشعر العماني ،وفيو
أكد أف ىذا االتجاه ما يزاؿ في مرحمة النمو والتطور  ،وأف تجربتو لـ تنضج
بعد لدػ الشعراء العمانييف  ،وأف تداخل األزمنة الشعرية وقصر مدة التجربة
الواقعية قد أدػ إلى تداخل التجربة الواقعية مع بقايا الرومانسية  ،وامتصاصيا
لمكثير مف خصائصيا  ،وبخاصة فيما يتصل بالمعجـ الرومانسي الذؼ كانت
أحيانا مف شعور بالعجز أو حمـ
تجمبو طبيعة اإلحساس بالموقف وما يصحبو
ً
بالمستقبل  ،ونحو ذلؾ مف المشاعر التي تتصل بطبيعة التجربة العاطفية(ٔ) .
أما الفصل الرابع فقد تناوؿ (اتجاه قصيدة النثر)  ،وفيو وقف الباحث
ظا تجاه ىذه القصيدة  ،يقوؿ  " :ويجب أف نعترؼ بأف قصيدة النثر
موقفا متحف ً
ً
ىي في الحقيقة كتابة أدبية متحررة مف عناصر الكتابة الشعرية  ،فيي ال تعتمد

الوزف أ و القافية  ،وتخمو مف أؼ نوع مف الموسيقى  ،ويتصور بعض أنصارىا
أف موسيقاىا تتولد مف خبلؿ اختيار الشاعر لمفرداتو وصوره الشعرية  ،وىذا
(ٕ)

.

أيضا في قصيدة النثر "
غير متحقق ً
ويستأنس بكبلـ الدكتور /نجيب العوفي الذؼ يرػ أف شاعر قصيدة النثر
أصبح يكتب الشعر وفق معايير الحداثة ومواصفاتيا التي ُي َنادؼ بيا رواد
قصيدة النثر  ،ال وفق معايير الشعر ومواصفاتو الخاصة  ،أؼ يكتب ليحقق
ويرضي الحداثة ال الشعرية  ،ويغدو نصبو لذلؾ تمر ًينا في الحداثة أكثر منو
إبحار شعرًيا  ،فقد أصبح الشاعر الحداثي يصغى بأذنو إلى وجدانو  ،وبأذنو
ًا
ضّيع الشعر
األخرػ إلى تعاليـ ووصايا الحداثة  ،وفي تناوحو بيف القطبيف َ

(ٔ) انظر  :المصدر السابق صٕٕٗ وما بعدىا .
(ٕ) انظر  :المصدر السابق صٓ. ٖٚ

(ٔ)

.

وضّيع الحداثة
َ
ثـ يقوؿ  " :وبالنسبة لشعراء قصيدة النثر في عماف فإف تجربتيـ القصيرة
كبير لمحكـ عمى تجربتيـ
في كتابة مثل ىذا الشكل (النثرؼ) ال تترؾ مجاالً ًا
الحانية  ،واف فشل مجمل التجربة الحداثية في العالـ العربي  ،ولجوء بعض
لغويا
شعراء قصيدة النثر إلى الغموض والتغامض جعل مف ىذه القصيدة لغ ًاػز ً
يصعب عمى المتمقي المثقف حمو وفيمو  ،وىو ما أدػ إلى وجود بوف شاسع بيف
ىذه القصيدة ومتمقييا مف الطبقات الوسطى وذوؼ الثقافات البسيطة  ،وقد أدت
وخصوصا في
ىذه األسباب مجتمعة إلى انحسار ىذه التجربة وعدـ تطورىا ،
ً
ضوء تراجع عدد كبير مف شعراء ىذه التجربة عف مواقفيـ السابقة حتى في
(ٕ)

عماف نفسيا "

.

أخير يرػ أف الشعر التفعيمي الذؼ يتبناه معظـ شعراء االتجاىيف
و ًا
الرومانسي والواقعي ىو طريق الشعر العماني إلى الحداثة في سبيل الوصوؿ إلى
رؤية خاصة بو وأسموب متميز  ،وأف ىذا الشكل الموسيقي سوؼ يرفد حركة
(ٖ)

الشعر العماني بروافد قوية مف حيث اإليقاع والتشكيل

.

كبير في جمع مادتو العممية  ،وقراءة أو
جيدا ًا
وال شؾ أف الباحث بذؿ ً
مقاربة بعض النصوص التي درسيا  ،ومعالجة بعض القضايا التي أثارىا ،

ئيسا في األدب العماني  ،وبخاصة فيما يتصل
ًا
بحيث غدا بحثو
مصدر ر ً
باتجاىاتو المعاصرة  ،حيث كانت المكتبة العمانية تفتقر إلى مثل الدراسة  ،واف

كنت أؤكد أف الباحث – وىو في بداية مشواره النقدؼ – ما زاؿ في حاجة إلى

(ٔ) المصدر السابق صٔ ٕٚنقبلً عف (منطوؽ الحداثة ومسكوتيا) لمدكتور /نجيب العوفي
(مقاؿ بمجمة نزوػ – عدد أبريل سنة ٜٜٔٙـ) صٖٔٔ .
(ٕ) اتجاىات الشعر العماني المعاصر لشبر الموسوؼ صٕٖٓ .
(ٖ) المصدر السابق صٕٖٓ .

صقل ممكتو النقدية  ،والعمل عمى امتبلؾ أدوات وتقنيات تؤىمو لكتابة أكثر

عمًقا وأدؽ تناوالً .

(ٔ)

ثـ كتب شبر بحثًا آخر بعنواف (دراسات في الشعر العماني المعاصر)
ال يخرج في رؤيتو ونظرتو إلى الشعر العماني عف الدراسة السالفة الذكر  ،وال

جديدا إال في مجاؿ اختيار النصوص  ،ومحاولة المقارنة بيف االتجاىيف
يضيف ً
الكبلسيكي والرومانسي  ،فيو مبني عمى الدراسة السابقة متسمق عمى أكتافيا ،
واف كاف شبر قد أحس بأنو يكرر نفسو فذيل بحثو بفصل عف الشعر العماني

بالغا  ،وىو ما يستدعي وقفة لمنقاش
في كتابات النقاد العرب ،فشط فيو شط ً
طا ً
.
موقفو من كتابات النقاد العرب عن الشعر العماني :

الكتّاب الذيف كتبوا
ًا
شديدا
تحامل شبر تحامبلً
وسافر عمى معظـ النقاد و ُ
ً
عف األدب العماني في نكراف واضح لمجميل  ،ومحاولة مكشوفة لمقفز وفرض

الذات  ،وتقمص دور الوصي  ،وىذه أىـ سقطاتو :

فبداية يقرر شبر أف كتابات النقاد العرب أو أكثرىا حوؿ الشعر العماني

قد أخفقت في تناوؿ بعض جوانب ىذا الشعر ومبلمسة واقعو  ،وذلؾ إما نتيجة
لعدـ معرفة أصحاب ىذه الكتابات النقدية لواقع ىذا الشعر وماىيتو  ،أو نتيجة
لعدـ جدية ىذه الكتابات في تناوؿ ىذا الشعر بالصورة الحقيقية والروح المبدعة
وميشمة
منقوصة
التي يتسـ بيا الشعر العماني  ،فجاءت أكثر ىذه الكتابات
ً
ً
تماما(ٕ) .
ً
وبعيدة عف روح الواقع ً
(ٔ) البحث نشره المنتدػ األدبي سنة ٕٕٗٔىػٕٓٓٔ/ـ مع بعض البحوث الفائزة في مسابقتو
مف ٗ ٜٜٔٙ-ٜٜٔـ تحت عنواف (نماذج مف البحوث الفائزة في مسابقة المنتدػ األدبي) –
ط /مطبعة مزوف .
(ٕ) دراسات في الشعر العماني المعاصر لشبر الموسوؼ ص( ٜٔٚبحث نشر في المنتدػ

ويقسم ىذه الكتابات إلى أربعة مستويات عمى النحو التالي

(ٔ)

:

أ – كتابة اإلغماءة أو الغشاوة األدبية .
ب – كتابة نقاد الشنطة الثقافية .
جػ – كتابة الموقف الوظيفي أو الصحفي .
د – كتابة الدراسة والبحث األدبي .
ثـ يفصل ما أجممو فيذكر أف المستوى األول – وىو ما يطمق عميو
(كتابة اإلغماءة أو الغشاوة األدبية) – مؤسس في األصل عمى أف الكاتب
يكتب عف الشعر العماني أو األدب العماني وكأنو يكتب عف عماف الدولة التي

تعيش في القرف التاسع عشر أو القروف الوسطى  ،حيث يسرد الكاتب أو الناقد
مجموعة مف األخطاء الثقافية واألدبية  ،ويورد تصورات ال أساس ليا مف
الصحة  ،ويذكرىا في مقالتو أو بحثو عمى أنيا جممة مف الحقائق المسمـ بيا
مف وجية نظره .
الكتّاب  ،وعدـ
ثـ يقوؿ  " :وال أجد لذلؾ ًا
مبرر سوػ جيل أو تجاىل ىؤالء ُ
معرفتيـ واطبلعيـ عمى حركة الشعر العماني الحديثة "(ٕ) .
غير أنو يعجز عف ذكر مثاؿ واحد لكاتب أو ناقد يعتد برأيو  ،فيذكر

إشارتيف  :إحداىما لكاتب مجيوؿ  ،واألخرػ لكاتب مغمور ال ذكر لو  ،حيث

يعقب عمى اإلشارة النقدية األولى بقولو  " :إلى ىنا ينتيي كبلـ الكاتب الذؼ

سيوا مف ورقة التصوير الموجودة لدؼ "
سقط اسمو وعنواف مقالتو ً

(ٖ)

 ،أما

األدبي سنة ٕٔٓٓـ) مع بعض البحوث الفائزة في مسابقتو مف ٜٜٗٔٙ-ٜٜٔـ تحت
عنواف (النماذج مف البحوث الفائزة في مسابقة المنتدػ األدبي) .
(ٔ) المصدر السابق ص. ٜٔٚ
(ٕ) المصدر السابق صٔ. ٔٛ
(ٖ) المصدر السابق صٓ. ٔٛ

اإلشارة الثانية فمكاتب مغمور يدعى (ناصر العودة) في مجمة مغمورة تسمى
مجمة (الطميعة)  ،ولـ يذكر الباحث عنواف المقاؿ  ،وال رقـ العدد أو تاريخ

صدوره .

وكاف األولى بو أف ييمل ىذا القسـ مادامت نماذجو بيذه الندرة وتمؾ

التفاىة  ،وكاف عميو أف يعنى بما ىو جاد أو أصيل  ،مما يجعمنا نشؾ بل
نعتقد أف وراء ىذا التقسيـ نية مبيتة لمنيل مف كل الكتابات النقدية التي كتبيا

نقاد غير عمانييف .

أما املستوى الثاني فيدرجو تحت عنواف (كتابة نكاد الشنطة

الثكافية)  ..وفي إساءة بالغة  ،وتيكـ ساخر  ،وتجاوز لمحد  ،يتطاوؿ
الكاتب عمى كل الكتاب والنقاد العرب الذيف كاف ليـ الفضل في بعث الحركة

النقدية في عماف مف مرقدىا  ،وبث روح الحياة فييا  ،بل ليـ الفضل في تعميـ

شبر وأقرانو  ،يقوؿ عف ىذا المستوػ مف الكتابة :

" إنيا كتابة تنطمق مف

الكتّاب أو النقاد
طمب تقدمو إحدػ المؤسسات الثقافية أو األدبية العمانية ألحد ُ
أو األكاديمييف العرب  ،فيقوـ ىذا الكاتب أو الناقد بتدبيج بحث أو مقالة أدبية
تتصف بالسطحية  ،وتفتقر إلى العمق األدبي والى المعرفة بخصوصية الشعر

العماني  ،وربما يمجأ الناقد المحترـ إلى بحث أدبي سابق أعده حوؿ موضوع
أدبي خميجي أو شخصية خميجية أو عربية  ،فيقوـ بتغيير األسماء والصفات

والشواىد  ،ثـ يقدمو في الندوة التي يحاضر فييا عمى أساس أنو بحث ُكتب

خصيصا لموضوع الندوة أو الشخصية التي أقيمت حوليا الفعالية  ،فتتقبمو تمؾ
ً
المؤسسة عمى عواىنو  ،وتحتفي بو  ،وتزيف بو إصداراتيا دوف مناقشة لكاتبو
"

(ٔ)

.

(ٔ) المصدر السابق صٕ. ٔٛ

ثـ يتمادػ في تطاولو السافر المتجاوز كل حدود المياقة  ،فيقوؿ  " :ىناؾ

تسمية جميمة ليؤالء النقاد  ،وىي (النقاد الرحل)  ،فتراىـ ينتقموف ورائدىـ قوؿ

الشاعر العربي :

ط احلػ
تسقط الطريُ حيث تلتق ُ

(ٔ)

.

منازؿ الكرماء
ب وتغشى َ
 ػ َّ
.

وكأني بو ال يرػ ىؤالء النقاد سوػ حفنة مف المتسوليف ال َى ّـ ليـ سوػ
متناسيا أو متجاىبلً أف ىؤالء النقاد وأضرابيـ مف المفكريف
السمب والنيب ،
ً

والعمماء والمثقفيف العرب كاف ليـ الفضل األكبر في ازدىار الحركة العممية
والتعميمية والنقدية في عماف وغيرىا  ،وأف أكثر األساتذة الذيف تتممذ عمييـ في

معظـ مراحل حياتو العممية مف ىؤالء األشقاء العرب  ،وأف الذيف عمموه أصوؿ

الصنعة ومراس النقد ىـ مف بيف ىؤالء النقاد الذيف يتطاوؿ عمييـ .

عمى أف كبلمو ال يسمـ مف غمز لممؤسسات الثقافية واألدبية العمانية التي

تستضيف ىؤالء النقاد  ،متجاىبلً أف ىذه المؤسسات إنما تحرص عمى
استضافة النقاد الكبار الذيف ليـ وزنيـ وثقميـ عمى الساحة العربية مف أمثاؿ :

الناقد المصرؼ د /صبلح فضل  ،والناقد السعودؼ األستاذ /سعيد السريحي،
والناقد البحريني د /عموؼ الياشمي  ،والناقد المغربي د /سعيد يقطيف ،

وأضرابيـ  ،فيل ىؤالء يا شبر حفنة مف المتسوليف تسقط حيث يمتقط الحب ؟

ألـ تستفد أنت مف كتاباتيـ عف األدب العماني  ،وتقتبس منيا في مواطف عديدة

مف بحوثؾ وكتاباتؾ؟!

وفي مجاؿ االستشياد ليذا المستوػ مف الكتابة لـ يجد الكاتب سوػ

اإلشارة إلى محاضرة لمدكتور /سعيد عموش بعنواف (الشعر العماني بيف

حضػور الببلغة وغياب اإلشكالية) ألقاىا في الممتقى األدبي الثالث بمسقط ،
(ٔ) المصدر السابق .

يبيف لنا ما بيا مف
يذكر الكاتب أنيا مسجمة عمى شريط لديو  ،غير أنو لـ ّ
سطحية  ،أو أحكاـ وقوالب نقدية جاىزة لئلزاحة واإلحبلؿ.
مق عميو شبر (كتابة الموقف الوظيفي) وىو
وأما المستوى الثالث فيو ُي ْ
ط ُ
أحيانا إلى بعض األساتذة
أف تمجأ بعض المؤسسات العمانية الثقافية أو األدبية
ً
األكاديمييف  ،أو إلى بعض الصحفييف الميتميف بالكتابة األدبية الذيف يعمموف
معيف أو شخصية عمانية ،فيقوـ ذلؾ
في عماف لمكتابة عف موضوع أدبي ّ
الشخص األكاديمي أو الصحفي بالكتابة عف ىذا الموضوع أو ىذه الشخصية

انطبلًقا مف كتابة الموقف الوظيفي أو الصحفي التي تحتـ عميو إرضاء جميع

وثانيا  :ال يريد أف
األطراؼ  ،فيو أوالً  :ال يريد أف يغضب مستضيفيو ،
ً
حرجا بطرح آرائو صراحة في الموضوع المكمف بالحديث عنو  ،ولذلؾ
يسبب ً

فيو يعمد إلى كتابة توليفية توفيقية ال تضر وال تنفع في سبيل الحفاظ عمى
مشاعر مستضيفيو وجميور الحاضريف وىي كتابة تفتقر إلى الصدؽ ،والى

التوجو الحقيقي لمكتابة النقدية .

أبدا مف واقع
ثـ إف ىؤالء األكاديمييف والصحفييف ال ينطمقوف لمكتابة ً
أنفسيـ لمكتابة حوؿ مجمل الموضوعات المطروحة عمى الساحة األدبية إال أف
يطمب منيـ ذلؾ  ،وكأف الكتابة األدبية أو النقد األدبي بحاجة إلى تكميف أو
(ٔ)

إلى ثمف يدفع في المقابل

.

وواضح أف ىذا المستوػ مف الكتابة ال يختمف عف سابقو  ،فالمؤسسات

الكتّاب
الثقافية واألدبية العمانية ىي التي تطمب  ،وىي التي تدفع  ،والنقاد و ُ
العرب ال يكتبوف إال لمف يدفع  ،ويكتبوف لو ما يرضيو  ،وكأني بالكاتب يراىـ
حاكة ثياب يخيطوف لكل شخص ما يبلئـ مواصفاتو الجسدية والنفسية صحيحة
(ٔ) المصدر السابق نفسو صٕ. ٖٔٛ ، ٔٛ

كانت أـ مريضة  ،والميـ عندىـ ما يقبضوف ال ما يكتبوف .

عمى أنو لـ يجد مثاالً ليذا المستوػ مف الكتابة سوػ محاضرة د /سعيد

عموش (الشعر العماني بيف حضور الببلغة وغياب اإلشكالية) التي سبق أف

استشيد بيا لممستوػ الثاني  ،وعندما أحس بالخمط واالضطراب أشار إلى كتاب
(ٔ)

(في األدب العماني الحديث) لؤلستاذ /يوسف الشاروني

.

يبيف الكاتب – كعادتو – ما في المحاضرة أو الكتاب مف تممق أو
ولـ ّ
سطحية  ،حتى يقنعنا عمى األقل بمنطمقاتو وأسس كتابتو .
وىنا أود أن ألفت نظر الكاتب إلى عدة أمور :

جديدا  ،الميـ
ٔ – أنو ال داعي لكثرة التقسيمات والتفريعات مادامت الفكرة ال تضيف ً
إال إذا كاف القصد ىو إظيار الميارة والقدرة عمى التفنف في التقسيـ  ،واإليياـ
باإلحاطة بقضايا النقد العماني ومشكبلتو !!

ٕ – أنو ال يجوز اتياـ الناس في أمانتيـ وضمائرىـ ببل دليل وال ّبينة  ،واال فمماذا
جيدا – إلى
تمجأ المؤسسات الثقافية واألدبية العمانية – التي تعي مسئولياتيا ً

الكتّاب إف لـ يكونوا عمى مستوػ األمانة والمسئولية ؟!
ىؤالء النقاد و ُ
دور
ٖ – أف ىذه الدراسات والجيود – عمى اختبلؼ درجاتيا ومستوياتيا – قد أدت ًا
كبير في صياغة تاريخ األدب العماني  ،وأسيمت – إلى حد كبير – في التأسيس
ًا
لحركة نقدية جادة في عماف  ،وعبدت الطريق أماـ الباحثيف والدارسيف العمانييف

وعر  ،وفي الفصل التالي ما يدعـ ىذا القوؿ .
مسمكا ًا
بعد أف كاف
ً
ٗ – قولو  " :إف الكاتب ال يريد أف يغضب مستضيفيو  ،وال يريد أف يسبب حرًجا
بطرح آرائو صراحة في الموضوع المكمف بالحديث عنو " تعميـ غير دقيق ،
وكتّاب يمتمكوف مف الجرأة والصراحة ما يؤىميـ لقوؿ أو كتابة ما
فثمة نقاد ُ
(ٔ) المصدر السابق نفسو صٖ. ٔٛ

يريدوف وقتما يريدوف .

وقد أشاد الكاتب ببعض ىذه الكتابات  ،واعتمد عمييا  ،وكانت مناط إعجابو

وثنائو  ،ومنيا  :بحث األستاذ /سعيد السريحي (القصة القصيرة في عماف ..
البدايات  :الدور االجتماعي والقصور الفني) الذؼ قدمو في ندوة القصة القصيرة
في عماف التي أقاميا المنتدػ األدبي بفندؽ الخميج في الفترة مف  ٔٓ-ٛمف

أكتوبر ٜٜٔٔـ  ،والبحث الذؼ قدمو د /عدناف حسيف قاسـ عمى ىامش معرض
مسقط الدولي لمكتاب سنة ٖٜٜٔـ عف (السمات الفنية في الشعر العماني

المعاصر  :دراسة نقدية في شعر الشباب)  ،والبحث الذؼ قدمو د /صبلح فضل
عف (جدلية الموقف والبنية في شعر الطائي) وشارؾ بو في الحفل التكريمي الذؼ

أقامو المنتدػ األدبي بمسقط سنة ٜٜٔٔـ إلحياء ذكرػ المرحوـ الشاعر
العماني عبد هللا بف دمحم الطائي .

وأكثر مف ذلؾ فإف الكتابات التي حاوؿ االنقضاض عمييا أو النيل منيا

مثل كتابات يوسف الشاروني وسعد دعبيس كانت مناط اىتمامو وفي عداد

المصادر التي شكمت رسالتو لمماجستير (اتجاىات الشعر العماني المعاصر)،
نصا – وبكل اعتزاز وتقدير – قوؿ يوسف الشاروني  " :ولعمنا ال
بل إنو لينقل ً
نجاوز الصواب إذا قمنا إف ُع ْم َر األدب العماني الحديث ىو عمر النيضة
العمانية التي بدأت بتولي جبللة السمطاف قابوس مقاليد حكـ الببلد  ،فانتقمت

عماف مف القروف الوسطى إلى قمب القرف العشريف  ،وانعكست ىذه الطفرة
جانبا
الحضارية عمى كل جوانب الحياة مادية كانت أـ فكرية  ،وكاف األدب ً
مف ىذه الجوانب التي مستيا الطفرة بعصاىا السحرية  ،فبعد أف كاف األدب

يقتصر عمى الشعر الغنائي تطور ليستوعب قوالب جديدة " ...

(ٔ)

.

(ٔ) اتجاىات الشعر العماني المعاصر لشبر بف شرؼ الموسوؼ ص ، ٜٗنقبلً عف كتاب

وأما المستوى الرابع فيو (كتابة الدراسة والبحث األدبي)  ،وىنا يتخفف
الكاتب بعض الشيء مف تحاممو  ،غير أنو ال يستطيع أف يتخمص منو  ،فيقوؿ

 " :إف ىذا المستوػ مف الكتابة النقدية نحترمو ونقدره  ،ألنو يقوـ عمى أسس
موضوعية وفنية جديرة بالمناقشة والتصويب .

أحيانا عمى المتابعة
لكف ىذه الكتاب عمى الرغـ مف جديتيا فإنيا تفتقر
ً
أحيانا تنحاز
الدقيقة  ،والى التعمق في خصوصية الشعر العماني  ،كما أنيا
ً
إلى شكل أو نمط نقدؼ مسبق في تناوليا لمشعر العماني وفي تقديػراتيا النيائية

أحيانا تتمسؾ بنتائج تفتقر إلى الصحة والتوثيق  ..وضمف ىذا المستوػ
 ،و ً
يوجد الكثير مف الكتب "(ٔ) .
ومع تسميمنا بأف بعض الكتابات قد ينقصيا التعمق في خصوصية الشعر

العماني  ،ومتابعة حركتو متابعة دقيقة  ،فإنني أسجل اآلتي :

الكتّاب كانت
ٔ – أف ىذا الحكـ ال ينبغي أف يطمق عمى عمومو  ،فيناؾ بعض ُ
صمتيـ باألدب العماني جد وثيقة  ،إذ أنفقوا سنوات مف حياتيـ في تناولو
ودراسة قضاياه  ،مف أمثاؿ  :د /أحمد درويش الذؼ قضى نحو عقد مف حياتو

في السمطنة كرس جيده ووقتو فيو لقضايا األدب العماني قديمو وحديثو  ،وكاف
لو حضوره الممموس في أكثر الميرجانات والمنتديات والفعاليات األدبية التي

أيضا – د /نزار العاني  ،د /سعيد
أقيمت بالسمطنة إباف وجوده فييا  ،ومنيـ – ً
دعبيس  ،أ /يوسف الشاروني  ،وغيرىـ .

ٕ – أف دراسة الجوانب الفنية لمنص إنما تستنطق النص نفسو  ،وتجعمو محور ارتكازىا ،
وأف تقويـ النص األدبي أو الحكـ عميو ال يتطمب اإلحاطة التامة بجوانبو التاريخية أو

(األدب العماني الحديث) ليوسف الشاروني ص. ٜ
(ٔ) انظر  :المصدر السابق نفسو صٖ. ٔٛٗ ، ٔٛ

التعمق في مبلبساتو البيئية  ،إنما يكفي الناقد أف يكوف عمى دراية بالمناخ األدبي

وعصر .
ًا
العاـ لمنص بيئة

ٖ – أف قوؿ الباحث في مستيل حديثو عف ىذا المستوػ مف الكتابة  " :إنو يقوـ عمى
أسس موضوعية وفنية جديرة بالمناقشة والتصويب " ينبئ مسبًقا عف وجية نظره
في ىذه الكتابات التي يراىا جديرة بالتصويب  ،وكاف األولى بو أف يقوؿ  :الجديرة
بالتقدير أو المناقشة .

ويبدو أف شبر – في بحثو ىذا – ال يريد أف يسمـ بشيء كتبو ناقد أو

كاتب غير عماني .
ب – ب ٍٛيذسٍ انكُد٘ ٔشزٚفت انٛذٛائ: ٙ
إذا كاف شبر الموسوؼ قد اتخذ مف البحث منطمًقا لكتاباتو النقدية،
فإف محسف الكندؼ وشريفة اليحيائي قد رأيا في متابعة ما يصدر أو ينشر
مف األعماؿ اإلبداعية مادة خصبة لمدراسة النقدية  ،وكانت الصحافة ىي

المجاؿ األرحب لنشر ما يكتباف .

ومف خبلؿ ما قرأت ليما  ،أرػ أنيما ما زاال في بداية الطريق ،

وأف كتاباتيما يعوزىا العمق  ،فشريفة اليحيائي تحوـ حوؿ النص وال
تغوص في أعماقو  ،فتكتب – عمى سبيل المثاؿ – تحت عنواف

نقديا حوؿ رواية (الطواؼ
(البلوحدوية في تحميل النص السردؼ) مقاالً ً
مستيمكا يتمخص في أف
عاما
ً
كبلما ً
حيث الجمر) لبدرية الشحي  ،فتكتب ً
السرد الروائي الحديث لـ يعد في الرواية تطبيًقا لعناصر أو أساسيات
النص السردؼ مف حيث اعتمادىا عمى وجود شخصية متفردة بتحريؾ

أحداث النص  ،ولـ يعد يكتفى بوحدة الزماف والمكاف ووحدة الحدث ،
فاألدوار في النص السردؼ الحديث تتنوع بيف أكثر مف شخصية  ،وأكثر

مف زماف ومكاف  ،وأكثر مف حدث  ..ثـ تحوـ حوؿ بعض األفكار

العامة لمرواية دوف أف تبرز خصائصيا السردية

(ٔ)

.

أما محسن الكندي فعمى الرغـ مف تفننو في عناويف بعض مقاالتو  ،فإف

التفنف في العنواف شيء والمعالجة النقدية التي يتضمنيا المقاؿ شيء

آخر  ،ومف ذلؾ  :المقاؿ الذؼ كتبو تحت عنواف [إستراتيجية التصوير

بيف الواقعية والسريالية (تجربة الشاعر زاىر الغافرؼ
نموذجا)
ً

(ٕ)

.

وكنا نترقب أف يكشف المقاؿ عف ناقد واعد أو رؤية نقدية واعية ،

لكف المعالجة النقدية فاجأتنا بثبلثة أمور :

ٔ – أف جيد الكاتب قد انصب – مف حيث التطبيق – عمى مجرد
إحصاء التشبييات واالستعارات  ،ورصد ما فييا مف تجسيـ أو

تشخيص أو مفارقة  ،دوف أف يكشف عف جماؿ الصورة  ،أو قيمتيا

الفنية  ،أو أثرىا في النص  ،أو حتى في نفس المتمقي  ،أو
انطباعو ىو عنيا .

ٕ – أنو انتيى في مقالو إلى نتائج ىشة وأحكاـ عامة ال تتناسب وزاوية

المعالجة التي اختارىا  ،حيث يقوؿ  " :ويتميز شعر الغافرؼ بشكل
عاـ بالبساطة في الفكرة  ،ووضوح العبارة  ،والشفافية في الرمز ،

كما توجد فيو – وبخاصة في ديوانو األوؿ – مبلمح غنائية ىي
نتاج التزاـ الشاعر بنظاـ التفعيمة  ،واالىتماـ بالعاطفة الخاصة ،

بعدا
والتعبير عف الوجداف الذاتي الذؼ يحاوؿ أف يضفي عمييما ً

موضوعيا عف طريق استراتيجية التصوير  ..ولعل أشد ما تتكئ
ً

(ٔ) انظر  :مجمة (نزوػ) – العدد (ٕٕ) الصادر في شير المحرـ ٕٔٗٔىػ/أبريل ٕٓٓٓـ
ص – ٕٗٚمقاؿ شريفة اليحيائي (البلوحدوية في تحميل النص السردؼ) .
(ٕ) مجمة (نزوػ) – العدد (ٕٓ) الصادر في شير جمادػ اآلخرة سنة ٕٓٗٔىػ/أكتوبر
ٜٜٜٔـ صٔ. ٕٙ

عميو تجربة زاىر الشعرية عمى صعيد المستوػ الفني ىو إحساسيا

يخا  ،وليذا فيي تيجس بكل ما
حمما ال
ماضيا تار ً
ً
بالزمف مستقببلً ً
ىو حركي متفاعل وفق قوانيف الزمف والحركة والموف والصوت وما
إلى ذلؾ "

(ٔ)

.

سطوا عمى ما كتبو الناقد
ٖ – أف معالجتو النظرية لممقاؿ كانت عالة بل ً
البحريني د /عموؼ الياشمي  ،األمر الذؼ كشفتو زميمتو شريفة
اليحيائي  ،وىو ما يستدعي وقفة لبياف خطورة ىذا األمر .

محسن الكندي بين التأثر واألخذ :

بداية أؤكد أنني اخترت لفع (األخذ) ألنو األرؽ مف بيف

المصطمحات التي يمكف أف تطمق عمى ما صنعو محسف الكندؼ مع ما

كتبو د /عموؼ الياشمي حوؿ الشعر البحريني  ،فقد كشفت الكاتبة شريفة
(ٕ)

اليحيائي في مقاليا (الشعر العماني الحديث بيف النقد والنقل)

عف أف

المقاليف المذيف كتبيما محسف الكندؼ – [استراتيجية التصوير بيف الواقعية

والسريالية (تجربة الشاعر زاىر الغافرؼ
نموذجا)]  ،و[عبلقة المكاف باليـ
ً
وقالبا عمى
اإلبداعي الشعرؼ (تجربة سماء عيسى
قمبا ً
نموذجا)] – قائماف ً
ً
أطروحة (الدكتوراه) المنشورة لمناقد البحريني د /عموؼ الياشمي [السكوف

المتحرؾ – دراسة في البنية واألسموب (تجربة الشعر المعاصر في
نموذجا)] نشر اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات العربية المتحدة سنة
البحريف
ً
ٖٜٜٔـ .
فقد ذكرت أف محسف الكندؼ في مقاليو قد عمد إلى توظيف آليات

(ٔ) مجمة (نزوػ) – العدد السابق ص. ٕٙٙ
(ٕ) مجمة (نزوػ) العدد (ٕٔ) الصادر في شير رمضاف ٕٓٗٔىػ  /يناير ٕٓٓٓـ صٕٗ٘ .

وأدوات د /عموؼ الياشمي النقدية  ،حيث قاـ بعممية قص ولصق لبعض
عباراتو ومصطمحاتو  ،وتقنياتو وتعميقاتو  ،ورؤاه النقدية  ،ونقل فقرات

بأكمميا ليصنع منيا قوالب جاىزة  ،ثـ قاـ فقط بعممية إزاحة لمنصوص

واألسماء التي درسيا د /عموؼ الياشمي  ،وأحل محميا األسماء والنصوص

التي يريد دراستيا  ،وأوردت جدوليف تفصيمييف لبياف مواطف السرقة واألخذ ،

تضع فييما النص المسروؽ قبالة النص األصمي

(ٔ)

.

وقد عقبت عمى الجدوؿ األوؿ بقوليا  " :مف خبلؿ ما تقدـ تتضح

درجات السرقة األدبية التي تصل إلى حد التطابق التاـ مع نص د /عموؼ
قصا ليمصقيا في
الياشمي  ،إضافة إلى فقرات وتراكيب يقصيا الكندؼ ً
مقالو حيف يشعر بضرورة استدعاء حكـ نقدؼ يعمل مسار الحديث " .
ثـ عقبت عمى الجدوؿ الثاني بقوليا  " :بعد توضيح درجات التشابو

يتبيف أف منيج الكندؼ الذؼ اتبعو في
والتطابق في الجدوليف (ٔ ّ )ٕ ،
منيجا
نقد التجربة الشعرية لكل مف سماء عيسى وزاىر الغافرؼ لـ يكف
ً

نقميا " .
نقديا  ،إنما كاف
منيجا ً
ً
ً
ثـ تضيف قائمة  " :ولف نتقدـ خطوة واحدة قبل أف نحاسب أنفسنا
اكما معر ًفيا في أؼ مجاؿ
بشكل واضح وصريح عمى ما نطمق عميو تر ً
كاف  ،وىو الشرط األساسي في تقديـ خصوصية معرفية واالطمئناف إلى

أسس معرفية تتجاوز النقل واستسياؿ عممية إنتاج المعرفة "

(ٕ)

.

ونحف نضـ صوتنا إلى صوت الكاتبة  ،ونؤكد أف السطو عمى نتاج

كاتبا  ،وأف محاولة القفز والتسمق
اآلخريف ال يمكف أف يخمق ً
ناقدا أو ً
(ٔ) مجمة (نزوػ) – العدد السابق ص. ٕ٘ٚ
(ٕ) مجمة (نزوػ) – العدد السابق صٖ. ٕٙ

عمى أكتاؼ اآلخريف ستيوؼ بصاحبيا – ال محالة – إلى أعماؽ الياوية

 ،وهلل در زىير حيث يقوؿ :

َوَمهما تَ ُكن ِع َند اِم ِر ٍئ ِمن َخلي َق ٍة

َ وإِف خا َذلا َزبفى َعلى ِ
الناس تُعلَ ِم

وعمى الرغـ مف أف ما ذكرتو شريفة اليحيائي كاف موثًقا باستحضار
النصيف المأخوذ والمأخوذ منو – مما ال يدع مجاالً لمشؾ أو االلتباس –

فإف مجمة (نزوػ) المنشور بيا المقاؿ قد أعطت في العدد نفسو الفرصة
ومخيبا لآلماؿ ،
فاتر
لمحسف الكندؼ لمدفاع عف نفسو(ٔ)  ،لكف رده جاء ًا
ً
وأقرب ما يكوف إلى االعتراؼ بالسطو  ،فقد ذكر أف المقاليف المذكوريف

مقتطفاف مف مشروع كتاب مكتمل لديو  ،لكنو سعى إلى نشر بعض
فصولو قبل إصداره  ،وأنو أشار في مقدمة ىذا الكتاب – الذؼ لـ ينشر

بعد – إلى أف االعتماد المباشر لمادتو ومنيجو سوؼ يكوف عمى ما قدمو
أستاذه د /عموؼ الياشمي مف تجربة مماثمة في حقل الدراسات الشعرية
التأسيسية في البحريف  ،وأف دراستو سوؼ تعتمد بشكل أساسي عمى ما
كتبو د /الياشمي في كتابيو ( :ما قالتو النخمة لمبحر  :الشعر المعاصر

في البحريف)  ،و[السكوف المتحرؾ  :دراسة في البنية واألسموب (تجربة

نموذجا)
الشعر المعاصر في البحريف
ً

(ٕ)

.

ووضح أف كتاب محسف الكندؼ الذؼ يتحدث عنو لـ يصدر ولـ ير

النور بعد  ،مما يجعمنا نقدر أف الكاتب عندما وجد نفسو في مأزؽ حرج

لـ يجد ًبدا مف التنصل بيذه الطريقة غير المقنعة  ،ونؤكد أف األمانة
العممية تقتضي اإلشارة إلى المصدر المنقوؿ عنو  ،ال فرؽ في ذلؾ بيف
(ٔ) المصدر السابق نفسو صٗ. ٕٙ
(ٕ) انظر  :المصدر السابق نفسو .

محسنا نفسو قد أشار في مقاليو إلى
الكتاب والمقالة العممية  ،والسيما أف
ً
العديد مف المصادر  ،دوف أف ييمس ببنت شفة عف د /عموؼ الياشمي

أو كتاباتو .
جـ – جٕٓد أخزٖ :
إلى جانب بعض األسماء التي بدأت تبرز عمى الساحة العمانية ،

الكتّاب الذؼ يحاوؿ أف يكوف لو دوره أو إسيامو في
ىناؾ بعض الشباب و ُ
حضور فبل ينبغي
ًا
الحركة النقدية  ،وىؤالء واف كانوا أقل تجربة أو
تجاىميـ  ،بل عمى الجميع أف يعمل عمى تشجيعيـ  ،ودفعيـ لئلسياـ في
مسيرة الحركة األدبية والنقدية  ،فبعض الطاقات المغمورة أو الناشػئة

ويفسح ليا الطريق
يمكف أف يكوف عطاؤىا أوفر إذا وجدت مف ُيعنى بيا ُ
.
وفي إطار ىذه الجيود  ،يمكن أن نختار دراستين :
اندراست األٔنٗ ( :أفضم انزٔاٚاث انعزبٛت  :دراست) نُاصز بٍ صانخ
انغٛالَ. ٙ
وقد فازت ىذه الدراسة بالجائزة األولى في مسابقة سعاد الصباح

لئلبداع الفكرؼ واألدبي سنة ٕٓٓٓـ  ،ونشرتيا دار سعاد الصباح لمنشر

سنة ٕٔٓٓـ .

وعمى الرغـ مف أف صاحب ىذه الدراسة ليس مف األسماء البارزة

عمى ساحة النقد العماني  ،فإف دراستو تنـ عف طاقة نقدية واعدة  ،وتعد

قدـ الكاتب
خطوة جريئة ومتقدمة لمنقد العماني نحو عالـ الرواية  ،حيث ّ
مف خبلليا رؤيتو النقدية التطبيقية حوؿ أفضل عشر روايات قرأىا في

أسموب أدبي شيق .

وقد انصب أكثر جيده عمى الحديث عف مضموف الروايات التي

مضمونا
تناوليا مف منطمق إيمانو بأف األفضل في الفف ينبغي أف يقدـ
ً

وىاما لمناس والمجتمع  ،وأف يكوف ذا قيمة تنويرية تدفع الحياة إلى
عميًقا ً
األفضل في الفيـ والمعرفة(ٔ) .
وكاف ُموّفًقا في تناولو ليذا الجانب  ،فقد استطاع مف خبلؿ عرضو
شوؽ المتمقي إلى قراءة النص الروائي  ،وأف
لمروايات التي تناوليا أف ُي ّ
معتمدا عمى أسموبي التمخيص واالقتباس  ،مع
يبرز لو خطوطو العامة ،
ً
توازف وتوظيف جيد لكبل األسموبيف .
ولـ يغفل الكاتب جانب المبلمح الفنية والبناء السردؼ  ،لكف ذلؾ

جاء وفق إمكاناتو وقدراتو وتجربتو الشابة .

ومع ذلؾ فثمة أمور ينبغي اإلشارة إلييا  ،وكاف ينبغي عمى الكاتب

أف ينتبو ليا :

ٔ – أف الكاتب لـ يوفق في اختيار عنواف دراستو – (أفضل الروايات

العربية  :دراسة) – فتحديد أفضل الروايات العربية عمى اإلطبلؽ

أمر جد عسير حتى عمى المتخصصيف في نقد الرواية  ،إذ يحتاج

إلى إحصاء أو مسح شامل لمجمل الروايات العربية عمى اختبلؼ

اتجاىاتيا ومذاىبيا وطرائقيا الفنية  ،ودراسة كل منيا عمى حدة ،

والموازنة بينيا وبيف أضرابيا ووضعيا في المكانة التي تستحقيا ،

وىذا األمر َق ّل أف تتفق حولو اآلراء الختبلؼ مشارب النقاد وتبايف
آرائيـ في الفف .
وكاف عمى الكاتب أف يتخمص مف ذلؾ بإضافة (مف) إلى

العنواف ليصبح (مف أفضل الروايات العربية)  ،أو بتحوير العنواف

إلى (دراسة تطبيقية في فف الرواية)  ،أو نحو ذلؾ مف العناويف التي
(ٔ) انظر  :أفضل الروايات العربية  :دراسة لمكاتب (مقدمة الدراسة) صٕٔ .

أحكاما مسبقة قد ترتد س ًمبا عمى الكاتب .
ال تعطي
ً
ٕ – أف اختياره لمروايات التي درسيا كاف في إطار الروايات التي تيسر
لو قراءتيا  ،ولـ يقـ عمى استقراء جيد لعالـ الرواية  ،فقد انحصر

اختياره في أعماؿ ستة مف الروائييف عمى النحو التالي :

أ – الروائي السعودؼ عبد الرحمف منيف  ،واختار لو أربع روايات

ىي ( :أرض السواد) ( ،اآلف  ..ىنا أو شرؽ المتوسط مرة

أخرػ) ( ،مدف الممح) ( ،األشجار واغتياؿ مرزوؽ) .

ب – الروائي العراقي غائب طعمة فرماف  ،واختار لو رواية (آالـ
السيد معروؼ) .

جػ – الروائي المصرؼ العالمي نجيب محفوظ  ،واختار لو (الثبلثية
 :بيف القصريف  ،قصر الشوؽ  ،السكرية) .

د – الروائية الجزائرية أحبلـ مستغانمي  ،واختار ليا رواية (ذاكرة
الحسد) .

ىػ – الروائي السوداني الطيب الصالح  ،واختار لو رواية (موسـ
اليجرة إلى الشماؿ) .

و – الروائي الميبي إبراىيـ الكوني  ،واختار لو روايتيف ىما :
(الخسوؼ) ( ،التبر) .

ومع أنو حاوؿ تنويع اختياراتو لتشمل أكبر رقعة جغرافية في

العالـ العػربي  ،فإنو أىمل أعماؿ بعض الروائييف الكبار مف أمثاؿ:
إحساف عبد القدوس  ،ويوسف السباعي  ،وجماؿ الغيطاني ،ودمحم
عبد الحميـ عبد هللا (مصر)  ،وحنا مينة  ،ووداد سكاكيني  ،وفاضل

السباعي (سوريا)  ،وغساف كنفاني واميل حبيبي (فمسطيف)  ،وعبد

الخالق الركابي  ،وفؤاد التكرلي  ،وميدؼ عيسى الصقر (العراؽ) ،

وغيرىـ مف أعبلـ الرواية العربية .

واف كنا نقدر لو أنو أشار في مقدمتو أف ىذا االختيار كاف في

ضوء ما قرأه مف روايات  ،فإننا كنا نرجو لدائرة ىذه القراءة أف تتسع

 ،ونؤكد أف الكتاب في صورتو الراىنة كاف يتطمب عنو ًانا دقيًقا
ومحددا يتواءـ ومادتو العممية .
ً

ٖ – أف معالجتو لمجانب الفني كانت معالجة عجمى  ،وتشابيت بل
تكررت في معظـ الروايات التي درسيا  ،وتمحورت حوؿ شاعرية

المغة

(ٔ)

 ..وتنوع أساليب السرد

والحكايات

(ٖ)

(ٕ)

 ..وتعدد الشخصيات

 ..والتناص أو توظيف مقتطفات مف األشعار ،

واألىازيج  ،والحكـ والخطب  ،والرسائل(ٗ) .
اندراست انثاَٛت ( :انًسزح ف ٙسهطُت عًاٌ  :بداٚتّ ٔتطٕرِ ٔيستقبهّ)
نعه ٙبٍ َاصز بٍ سانى انعٕٚس. ٙ
وجاءت ىذه الدراسة في صورة بحث شارؾ بو العويسي في فعاليات
المنتدػ األدبي الذؼ نشر البحث في مجمتو السنوية إصدار ديسمبر سنة

ٖٜٜٔـ .

تسجيميا  ،فإنو قد طرؽ
يخيا
ً
ومع أف الكاتب قد نحا في بحثو منحى تار ً
موضوعا شبو ميمل في الدراسات النقدية العمانية  ،ووضع يده
ً

عمى بعض المشكبلت التي تواجو المسرح العماني  ،وأىميا
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
=

(٘)

:

انظر  :المصدر السابق صٕٖ. ٕٔٔ-ٜٔٔ ، ٙ٘ ، ٙٗ ، ٗٙ ، ٗ٘ ، ٖ٘-
انظر  :المصدر السابق صٕٓ . ٖٔٔ ، ٛٗ ، ٚٗ ، ٘ٚ ، ٗٙ ، ٖ٘ ،
انظر  :المصدر السابق صٕٔ . ٔٔ٘ ، ٔٔٗ ، ٜٛ ، ٛٙ ، ٛ٘ ، ٕٕ ،
أنظر  :المصدر السابق صٖٕ. ٜٚ-ٚٙ ، ٕ٘-ٗٛ ، ٖٜ-ٖٚ ، ٕ٘-
انظر  :المسرح في سمطنة عماف  :بدايتو وتطوره ومستقبمو لعمي بف ناصػر العويسي =
(بحث في مجمة المنتدػ األدبي – إصدار ديسمبر سنة ٖٜٜٔـ) صٕٔ٘ وما بعدىا .

ٔ – افتقار الساحػة العمانية لمنص المسرحي الجيد  ،والكاتب المسرحي
المتمرس .

ٕ – افتقاد الببلد لمسرح قومي يمكف أف يدفع بالحركة المسرحية إلى األماـ.

ٖ – غياب المسرح األىمي  ،ذلؾ المسرح الذؼ عف طريقو تتـ المكاشفة

اقعا
والمصارحة  ،والتعبير عف توجيات وتطمعات المجتمع و ً

ومستقبميا .
ً
ٗ – أف مسرح الشباب الذؼ تشكمت أوؿ فرقو المسرحية سنة ٜٓٔٛـ لـ

مشروعا و ازرًيا أو
نابعا مف واقع الحركة الثقافية  ،إنما كاف
ً
يكف ً
إدارًيا لـ يأت مف واقع دراسة المجتمع وتقدير احتياجاتو ومتطمباتو

متبعا في كل الدوؿ العربية  ..ومتى كاف
بقد ما جاء ً
تقميدا و ازرًيا ً
مروعا .
طا
مشروعا
المسرح
سياسيا سقط سقو ً
ً
ً
ً
مدرسيا
نيجا
ً
والمسرحيات التي قدميا مسرح الشباب تنيج ً

جيييا  ،إذ كانت قضػايا  :المير ،والزراعة،
تعميميا  ،أو
إرشاديا تو ً
ً
ً
والعمالة الوافدة  ،ىي المحور الرئيسي الذؼ دارت حولو ىذه

المسرحيات .

أمر
٘ – العادات والتقاليد التي تجعل مف التحاؽ المرأة بالعمل المسرحي ًا
جد عسير – عمى األقل في الوقت الحاضر –  ،حيث يذكر الباحث
أنو تـ بشق األنفس ضـ ثبلثة وجوه نسائية لمسرح الشباب إباف

تشكيل أوؿ فرقة مسرحية .

ويمخص الكاتب رؤيتو لممسرح العماني في قولو  " :ولف أتجاوز الحقيقة

إذا قمت إف ىناؾ حالة ضبابية تغشى المسرح في سمطنة عماف "(ٔ) .

(ٔ) المصدر السابق صٕ. ٕٚ


إسهامات النقاد والباحثني غري العمانيني
يف حركة النقد األدبي يف عمان


إسهامات النقاد والباحثني غري العمانيني
يف حركة النقد األدبي يف عمان

ال يشكر هللا مف ال يشكر الناس  ،وفي الحديث الشريف  « :مَنِ أُ ِعطِ َى
َعطَاءّ َفىَجَ َد فَلًَِ ِجزِ بِهِ َفإِنِ لَمِ يَجِ ِد فَلِ ًُثِنِ بِ ِه فَمَنِ َأثِنَى بِ ِه فَقَدِ شَ َكرَهُ وَمَنِ كَتَمَ ُه فَقَدِ

(ٔ)
أيضا –  « :وَمَنِ آتَى ِإلَ ًِكُمِ مَ ِعرُوفّا َفكَا ِفئُىهُ َفإِنِ لَ ِم
َكفَرَهُ »  ،وفي الحديث – ً

تَ ِجدُوا فَا ِدعُىا لَ ُه حَتَّى تَعِلَمُىا َأنِ َقدِ كَافَأِتُمُىهُ »

(ٕ)

.

الكتّاب العرب كانت ليـ جيودىـ الرائدة في
وال شؾ أف بعض النقاد و ُ
كتابة تاريخ األدب العماني  ،ومحاولة التأسيس لحركة نقدية تقوـ عمى أسس

عممية وفنية راسخة  ،وقد تنوع ذلؾ بيف الرسالة العممية  ،والدراسة األدبية ،

والمقالة  ،والمشاركة في المقاءات والندوات األدبية والنقدية  ،واإلسياـ في تقييـ

(ٔ) أخرجو أبو داود في سننو – كتاب األدب – باب في شكر المعروؼ – حديث رقـ ٘ٔٗٛ
(ٕ) أخرجو النسائي في سننو – كتاب الزكاة – باب مف سأؿ باهلل  – حديث رقـ . ٕٜ٘ٚ

وتقويـ األعماؿ اإلبداعية .

ويكفي أن نشير إلى أىم ىذه الجيود  ،فنذكر ما يأتي :
أ – ف ٙيجال انبذٕث ٔاندراساث :
الكتّاب المصرييف ىـ  :د /عمي عبد
والريادة في ذلؾ لثبلثة مف ُ
الخالق عمي  ،د /أحمد درويش  ،أ /يوسف الشاروني .

أما د /عمي عبد الخالق  ،فصاحب أوؿ دراسة عممية أكاديمية

تحاوؿ التأريخ لؤلدب العماني عبر عصوره المختمفة  ،وترصد اتجاىاتو
الموضوعية  ،وأىـ خصائصو الفنية  ،وذلؾ في كتابو (الشعر العماني :
مقوماتو  ،واتجاىاتو  ،وخصائصو الفنية) الذؼ صدر عف دار المعارؼ

بمصر سنة ٜٗٔٛـ .

كبير في جمع مادتو العممية مف المخطوطات ،
جيدا ًا
وال شؾ أنو بذؿ ً
وما طبع مف دواويف بعض الشعراء  ،وبعض مصادر التاريخ العماني ،
عمى ندرة ىذه المصادر وتفرقيا بيف المكتبات العامة والخاصة آنذاؾ ،
مما يتطمب معاناة ومثابرة ال يقدرىما حق التقدير إال مف تعامل مع األدب

مصدر
ًا
العماني عف كثب في ىذه الفترة  ،ويكفي أف ىذا الكتاب قد صار
ال يمكف تجاىمو ألؼ باحث في تاريخ األدب العماني .
وفي ثنايا الكتاب ترد الممسات النقدية التحميمية عبر دراسة النص ،

أحيانا نجد بعض األحكاـ العامة عف الشاعر أو العصر في ضوء ما
و ً
توفر لمباحث مف نصوص  ،ومف ذلؾ قولو – في نياية حديثو عف الشعر
في عصر اليعاربة  ،وتناولو لبعض شعرائو ونصوصو –  " :واف شئنا
القوؿ عف شعر تمؾ الفترة النتيينا إلى أنو كاف يمثل االتجاه التقميدؼ

الممموء بالصنعة المتكمفة  ،البعيد عف األصالة وفف القوؿ المحكـ "

(ٔ)

.

وقولو عف أبي مسمـ الرواحي – في ثنايا حديثو عف مقصورتو

االستنياضية –  " :لكف أىـ ما يمكف استخبلصو في ىذا المجاؿ أف أبا
مسمـ الرواحي يعد بحق مف الرواد األوائل لحركة إحياء الشعر في عماف

والخميج العربي  ،فقد أعاد لمشعر رونقو وبياءه  ،وأطمقو مف قيود الصنعة
(ٕ)

المفظية إلى عمق األفكار  ،وتناوؿ القضايا المختمفة في تصوير دقيق "

وأما د /أحمد درويش فمف أكثر األساتذة الوافديف عمى السمطنة تجربة

مع الشعر العماني  ،وقد تمخض عف ذلؾ عدة دراسات ومقاالت أىميا –

فيما نحف بصدده – كتابو (تطور األدب في عماف) الذؼ صدر عف دار
تطوير لكتابو (مدخل إلى دراسة األدب
ًا
غريب بالقاىرة سنة ٜٜٔٛـ  ،وجاء
في عماف) ط /دار المعارؼ  ،نشر األسرة بالقاىرة سنة ٕٜٜٔـ .

وىذا الكتاب واحد مف أىـ مصادر األدب العماني  ،فقد َعػرؼ مؤلفو
– في استفاضة – بمصادر األدب العماني قديميا وحديثيا  ،ثـ تناوؿ
األدب العماني عبر عصوره المتتابعة  ،ودرس بعض قضاياه  ،وقدـ قراءة

تحميمية لبعض نصوصو  ،وأردؼ ذلؾ بمختارات شعرية ونثرية تمثل فنوف

األدب العماني المختمفة .

وقد كاف الكاتب يبث رؤيتو النقدية مف خبلؿ دراستو لمنصوص

والقضايا التي تناوليا  ،وبعد حديثو عف شعر الشيخ /عبد هللا بف عمي

الخميمي ومقاماتو مف أخصب الموضوعات التي قارب فيو نصوصو مقاربة
تحميمية فييا كثير مف الممسات والتعميقات النقدية  ،ففي ثنايا حديثو عف

(ٔ) الشعر العماني د /عمي عبد الخالق ص. ٖٛ
(ٕ) المصدر السابق ص. ٛٚ

مظاىر معاصرة الجيميف – جيل ما قبل النيضة وجيل النيضة – في شعر

أمور ىامة  ،مثل  " :الخضرمة وأثرىا في شعر
الخميمي أثار الكاتب ًا
الخميمي  ،ثنائية المعجـ الشعرؼ بيف اإلغراب والوضوح  ،بيف الجزالة
والسيولة  ،بيف التراثية والعصػرية"  ،وأثر ذلؾ في النص األدبي  ،ومدػ

نجاح الخميمي في التوفيق بيف المغة الخاصة التي تسمو بيا شعرية النص

أحيانا عمى الشاعر الجماىيرؼ الذؼ
والمغة الجماىيرية التي تفرض نفسيا
ً
يريد أف يتجاوز شعره دائرة الخاصة(ٔ) .
وفي حديثو عف مقامات الخميمي عرض لمييكل الفني لممقامة  ،ومدػ

تحققو في ىذه المقامات  ،وأرسل بعض اإلشارات النقدية العامة في ىذا
(ٕ)

الفف

.

وفي حديثو عف تجربة الشعر الحديث عند الخميمي تناوؿ باستفاضة

قضية الصراع بيف المحافظيف والمجدديف  ،وصدػ ذلؾ في المشيد

الشعرؼ العماني  ،وتمخص رأيو فيما يأتي :

ٔ – ضرورة أال يقف المحافظوف عند حدود الموروث الشعرؼ  ،وأف
يعمموا عمى التجديد في موضوعاتيـ ووسائميـ الفنية حتى يستطيعوا
(ٖ)

المحاؽ بالركب وال يتخمفوا عنو

.

محددة  ،فإنو
ٕ – ال ضير مف قبوؿ شعر التفعيمة اللتزامو بني ًة إيقاعي ًة
ً
يحتفع بالتفعيمة إف طالت واف قصرت  ،وبالقافية إف بعدت واف قربت
 ،بل إنو يذىب أبعد مف ذلؾ  ،فيرػ أف ىذا التصور لمشعر ىو ما

(ٔ) انظر  :تطور األدب في عماف د /أحمد درويش صٖٕٕ وما بعدىا – ط /دار غريب
بالقاىرة سنة ٜٜٔٛـ .
(ٕ) انظر  :المصدر السابق ص ٕٛٚوما بعدىا .
(ٖ) انظر  :المصدر السابق ص. ٕٙٛ

التزـ بو أقطاب مدرسة الشعر الحديث في أرجاء الوطف العربي منذ
(ٔ)

ظيور حركتيـ في أواخر األربعينات حتى اليوـ

.

مترددا بيف التحفع والرفض ،
موقفا
ٖ – أما قصيدة النثر فقد وقف منيا ً
ً
يقوؿ  " :وفي المقابل فإف بعض مف انضموا إلى ركب التجديد لـ
يروا في التجديد إال أنو قد تخفف مف بعض قيود الشكل  ،فعمدوا إلى

التخفيف مف باقييا  ،وخمطوا بيف الحرية والفوضى  ،ونسوا أف الفناف

جديدا
قيدا ً
الجيد ال يتخفف مف قيد إال في سبيل أداء ىدؼ يعد بدوره ً
 ،وأف حركة التطور ال يمكف أف تكوف شحطات فردية يكتب صاحبيا

كل ما يعف لو دوف إلماـ بما يكتبو اآلخروف  ،ودوف معرفة األصوؿ
الفنية لمتطور وقيوده الجديدة  ،ولقد نتج عف ذلؾ أف امتؤلت أعمدة

الصحف وصفحات الكتب بكبلـ ينسب نفسو إلى الشعر الحديث ،

ويصعب عمى الناقد المتأني تصديق ىذه النسبة في معظـ األحاييف

"

(ٕ)

.

وينقل رأؼ الخميمي الرافض نسبة ما يكتب دوف التزاـ إيقاع محدد إلى

الشعر  ،ويعقب عميو بقولو  " :الخميمي إذف يتفق مع االتجاه العاـ الذؼ يرػ

ضرورة أف يمتزـ الشعر الحديث بموسيقى الشعر في إطار مبدأ التفعيبلت ،
(ٖ)

شعر "
ويرػ أف الكبلـ حيف يخمو مف ىذه الموسيقى ال يعد ًا

.

وفي مجاؿ التطبيق عمى شعر الخميمي  ،يرػ أف الخميمي – وىو

الشاعر المحافع الذؼ كرس شعره لمقصيدة العمودية – استطاع أف يترجـ

(ٔ) انظر  :المصدر السابق صٔ. ٕٚ
(ٕ) المصدر السابق ص. ٕٙٛ
(ٖ) المصدر السابق صٕ. ٕٚ

رؤيتو النظرية لمشعر الحديث إلى واقع تطبيقي مف خبلؿ ديوانو "عمى
(ٔ)

ركاب الجميور" الذؼ نظمو في إطار شعر التفعيمة

.

وأما أ /يوسف الشاروني فقد ارتكز في كتابو " في األدب العماني

الحديث" عمى فنوف النثر مف القصة والرواية والمسرحية  ،واف كاف قد
عرض في إيجاز لقصيدة النثر والقصة في الشعر العماني .

وىو أوؿ كتاب يمممـ شمل النثر العماني  ،ويعد نواة أساسية لدراسة

فف القصة في عماف  ،فقد تناوؿ نشأة ىذا الفف وتطوره في عماف  ،وعرؼ
بأبرز ُكتّابو  ،وأىـ مجموعاتيـ القصصية  ،واتجاىاتيـ الموضوعية ،
وألقى الضوء عمى بعض أعماليـ الفنية  ،كما تناوؿ – في شيء مف
التحميل – بعض الروايات واحدػ المسرحيات .

كبير في جمع مادتو
جيدا ًا
ومف يطالع الكتاب يدرؾ أف مؤلفو قد بذؿ ً
العممية  ،سواء بالرجوع إلى ما نشر مف مجموعات قصصية أـ بجمع ما
تناثر مف قصص أو رؤػ نقدية تتعمق بيا في بعض الصحف والمجبلت ،

أيضا – في إلقاء الضوء عمى بعض ىذه القصص  ،وأسس
وبذؿ جيده – ً
ئيسا في
ًا
بذلؾ لمكتابة في فف القصة العمانية  ،بحيث غدا كتابو
مصدر ر ً

ىذا الباب .

أما رؤيتو ولمساتو النقدية فكانت تأتي – شأف الدراستيف السابقتيف –

عبر دراسة الكاتب لمنص أو لممسات الفنية لدػ بعض ُكتّاب القصة
العمانييف  ،ومف ذلؾ قولو عف مجموعات أحمد ببلؿ القصصية "سور
المنايا – وأخرجت األرض – وال يا غريب"  " :وال تزاؿ تغمب عمى كثير

(ٔ) راجع  :المصدر السابق ص. ٕٜٚ-ٕٙٚ

(ٔ)

مف ىذه القصص سمات البدائية الفنية  ،وأبرزىا

:

ٔ – الشخصيات المسطحة التي ال تعرؼ إال الخير أو الشر في مقابل
الشخصيات المعقدة المتطورة التي يتشابؾ ويتداخل فييا الخير مع الشر .

ٕ – األسموب التقريرؼ اإلخبارؼ في مقابل األسموب التصويرؼ أو الدرامي .

ٖ – الحوار غير نابع مف الشخصيات  ،بل المؤلف ىو الذؼ يتكمـ عمى لسانيا .
وقولو في ثنايا الحديث عف القاص العماني سعود بف سعد المظفر :

" يحرص سعود المظفر عمى تقديـ البعد الجسمي لمعظـ شخصياتو  ،غير

فنيا  ،أعني أنو ال
أنو ال ينجح في كثير مف قصصو في توظيف ىذا البعد ً
يتشابؾ وبقية عناصر القصة ليشارؾ فيما تتركو مف انطباع  ،بل يظل

عنصر منفصبلً غير قابل لمذوباف  ،حتى إف القارغ ال يتذكر ىذه المعالـ
ًا
" حياة
الجسدية فور انتيائو مف قراءة القصة  ..مثاؿ ذلؾ في قصتو
سمينا  ،أسمر ،
ربما حديثة " حيث يصف أحد أشخاص القصة بأنو كاف
ً
ار طويبلً دار بيف ىذا الشخص
مترىبلً  ،ينطق الحاء ىاء  ،ومع أف حو ًا

احدا منيا لـ يقمب ىاء ،
وبطل القصة وفيو أكثر مف خاء فإف حرًفا و ً
فضبلً عف أف ىذه البلزمة لـ توظف إطبلًقا في بنية القصة "(ٕ) .
وقولو عف مجموعة قصصية بعنواف (الدجالة) لمقاص العماني صادؽ

عبدواني  " :أما الوحدة الفنية فتتحقق في معظـ ىذه القصص بوحدة
الشخصية ووحدة الحدث أكثر مما تتحقق بوحدتي الزماف والمكاف والوحدة

في قصة البخيل – إحدػ قصص ىذه المجموعة – محكمة أشد ما يكوف
(ٔ) في األدب العماني الحديث ليوسف الشاروني صٕٔ  – ٕٕ ،ط /دار رياض الريس –
لندف ٜٜٓٔـ .
(ٕ) المصدر السابق صٖ٘ . ٖٙ ،

اإلحكاـ  ،فيي ال تروؼ إال جانب البخل في شخصية خمفاف  ،وتبمور ذلؾ
في مجموعة تصرفاتو  ،السيما فيما يتصل بابنو خالد حتى تبمغ ذروتيا
بموتو  ،ثـ تنتيي بموت األب ..

أما نيايات القصص فتتراوح بيف التفاؤؿ والتشاؤـ  ،واف كاف التفاؤؿ

ىو األغمب  ،عمى أف الكاتب ال يتصنع ىذا أو ذاؾ إنما يدع ًأيا منيما
ينبع مف مسار قصتو " (ٔ) .

واف كنت أرػ أف ما ذكره الشاروني عف مستوػ الوحدة الفنية ليذه

المجموعة محل نقاش ومراجعة  ،إذ لـ تكف األدوات الفنية لكاتب ىذه المجموعة

قد وصمت إلى مستوػ النضج الذؼ يؤىمو لتحقيق مثل ىذه الوحدة .

والى جانب ىذه الدراسات كانت دراسات أخرػ أسيمت في بعث روح

جديدة في الحركة األدبية والنقدية في عماف  ،منيا :

* في الشعر العماني المعاصر
* دراسات في الشعر العماني
*
*

ديواف النبياني  :دراسة فنية موضوعية

النبياني بيف االتباع واالبتداع

* سميماف بف سميماف النبياني
* الشعر العماني

د /عبد المطيف عبد الحميـ

د /سعد دعبيس

د /شكرؼ بركات

د /نزار العاني

د /عمي جواد الطاىر

د /دمحم سعيد عبد الحميـ

د /دمحم بف صالح ناصر
* أبو مسمـ الرواحي  :حساف عماف
ب – ف ٙيجال انهقاءاث ٔانًُتدٚاث األدبٛت ٔانُقدٚت :
منذ انطبلؽ فعاليات ومناشط المنتدػ األدبي بمسقط سنة ٜٜٔٛـ
دأبت و ازرة التراث القومي والثقافة بالسمطنة عمى تتويج ىذه الفعاليات بما
(ٔ) المصدر السابق صٔ. ٖٛ-ٛ

يشبو الميرجاف األدبي بصفة دورية سنوية  ،حيث تختتـ األعماؿ السنوية

ليذا المنتدػ بعدد مف المقاءات أو الجمسات األدبية والنقدية  ،ودأبت –

كذلؾ – عمى استضافة بعض األدباء والنقاد العرب لئلسياـ في أعماؿ
ىذا المنتدػ إما بتقديـ ورقة أدبية أو نقدية حوؿ بعض الموضوعات أو

القضايا التي يطرحيا المنتدػ لمنقاش أو البحث  ،واما لممشاركة في تقييـ
وتقويـ األعماؿ اإلبداعية التي تقدـ لمسابقة المنتدػ ،وبخاصة في مجالي

الشعر والقصة .

وذلؾ إضافة إلى مشاركة بعض األساتذة الجامعييف الذيف يعمموف

بجامعػة السمطاف قابوس  ،أو كميات التربية  ،أو معاىد القضاء الشرعي،
مف المتخصصيف في مجاؿ األدب والنقد في فعاليات ىذا المنتدػ وغيرىا

مف الفعاليات والميرجانات األدبية والنقدية التي تعقد بالسمطنة عمى مدار

ونقدا داخل
العاـ  ،فضبلً عف تبنييـ ورعايتيـ لمحركة األدبية
إبداعا ً
ً
المؤسسات التعميمية التي يعمموف بيا .
وقد تمخض ذلؾ عف عدد كبير مف المقاربات النقدية التي تنوعت

بيف البحث  ،والمقالة  ،وورقة العمل .
ونذكر من تمك المشاركات :

ٔ – عاصـ السعيدؼ بيف المعارضة التراثية والرؤية الرومانسية لمدكتور/
سعد دعبيس .

مقاربة نقدية لشعر عاصـ السعيدؼ  ،شارؾ بيا الكاتب في

فعاليات ومناشط المنتدػ األدبي لعاـ ٜٜٓٔـ  ،ونشرت في مجمتو

إصدار يونيو ٜٜٔٔـ ص. ٔ٘ٚ

ٕ – جدلية الموقف والبنية في شعر الطائي لمدكتور /صبلح فضل .

مقاربة نقدية لشعر الطائي  ،شارؾ بيا الكاتب في الحفل

التكريمي الذؼ أقامو المنتدػ األدبي في أكتوبر ٜٜٔٔـ إلحياء

ذكرػ المرحوـ الشاعر العماني عبد هللا بف دمحم الطائي  ،وتـ نشرىا
في مجمة المنتدػ إصدار يونيو ٕٜٜٔـ صٖ. ٚ

ٖ – السمات الفنية في الشعر العماني المعاصر  :دراسة نقدية في شعر
الشباب لمدكتور /عدناف حسيف قاسـ .

قراءة نقدية في شعر الشباب العماني قدميا الكاتب في الندوة

التي أقاميا المنتدػ األدبي عمى ىامش معرض مسقط الدولي الثاني

لمكتاب في أكتوبر ٖٜٜٔـ لمناقشة اإلبداع األدبي والفكرؼ لدػ
الشباب العماني  ،وتـ نشرىا في مجمة المنتدػ األدبي إصدار يونيو

ٜٜٗٔـ ص. ٕٕٜ

ٗ – في تجربة الشعر العماني الحديث لمدكتور /عموؼ الياشمي .

قراءة نقدية في شعر الشباب العماني  ،شارؾ بيا الكاتب في

الندوة التي أقاميا المنتدػ األدبي عمى ىامش معرض مسقط الدولي

الثاني لمكتاب في أكتوبر ٖٜٜٔـ  ،وتـ نشرىا في مجمة المنتدػ
إصدار يونيو ٜٜٗٔـ ص. ٕ٘ٚ

٘ – الموقف والبنية في القصيدة العبيرية لمشيخ إبراىيـ العبرؼ لمدكتور/
عبد الحفيع دمحم حسف .

بحث قدمو الكاتب ضمف فعاليات ومناشط المنتدػ األدبي عاـ ٖٜٜٔـ

 ،ونشر في مجمة المنتدػ األدبي إصدار يونيو ٜٜٗٔـ ص. ٔٗٚ

 – ٙالبعد الوطني في شعر الشباب العماني لمدكتور /شكرؼ إبراىيـ بركات .

بحث شارؾ بو الكاتب في فعاليات ومناشط المنتدػ األدبي عاـ

ٖٜٜٔـ  ،ونشر بمجمة المنتدػ إصدار يونيو ٜٜٗٔـ صٖ٘ٔ .

 – ٚاألصوات السردية في القصة القصيرة بعماف لمدكتور /سعيد يقطيف

بحث شارؾ بو الكاتب في ندوة (القصة القصيرة في عماف)

التي أقاميا المنتدػ األدبي في الفترة مف  ٔٓ-ٛيونيو ٜٜٔٔـ ،

ونشر في مجمة المنتدػ إصدار يونيو ٕٜٜٔـ صٖٕٔ .
 – ٛالتجربة القصصية العمانية األولى العتداؿ عثماف .

بحث شاركت بو الكاتبة في ندوة (القصة القصيرة في عماف) عاـ

ٜٜٔٔـ  ،ونشر بمجمة المنتدػ إصدار يونيو ٕٜٜٔـ صٖٗٔ .

 – ٜالقصة القصيرة في عماف  ..البدايات  :الدور االجتماعي والقصور
الفني لمدكتور /سعيد مصمح السريحي .

مقاربة نقدية لبعض القصص القصيرة ضمف فعاليات ندوة

(القصة القصيرة في عماف) عاـ ٜٜٔٔـ  ،نشرت في مجمة المنتدػ

إصدار يونيو ٕٜٜٔـ صٔ. ٔٙ

ٓٔ – رؤية نقدية حوؿ القصة القصيرة بسمطنة عماف لمدكتور /عبد
الواحد لؤلؤة .

قراءة نقدية لبعض القصص القصيرة في عماف  ،شارؾ بيا

الكاتب في الندوة التي أقاميا المنتدػ األدبي عمى ىامش معرض

مسقط الدولي الثاني لمكتاب في أكتوبر ٖٜٜٔـ  ،ونشرت في
مجمة المنتدػ إصدار يونيو ٜٜٗٔـ ص. ٕٜٛ

ٔٔ – قراءات تحميمية في القصائد الفائزة في ميرجاف الشعر العماني األوؿ
– ط /و ازرة التراث القومي والثقافة سنة ٕٕٗٔىػٕٓٓٔ/ـ .

القراءة األولى لمدكتور /أحمد درويش بعنواف (قراءة في بعض

الجوانب الجمالية والصور الفنية) ص. ٚ

القراءة الثانية لمدكتور /أيمف ميداف بعنواف (ثبلثية الذات ،

والوطف  ،والنص الغائب) صٕٔ .

ٕٔ – إضاءة حوؿ القصائد الفائزة في مسابقة المنتدػ األدبي سنة
ٕٜٜٔـ لمدكتور /سعد دعبيس  ،نشرت بمجمة المنتدػ األدبي

إصدار ديسمبر ٖٜٜٔـ صٓ. ٖٙ

ٖٔ – إضاءة حوؿ القصص الفائزة في مسابقة المنتدػ األدبي سنة
ٕٜٜٔـ لمدكتور /أحمد عفيفي والدكتور /شاكر عبد الحميد ،

نشرت بمجمة المنتدػ إصدار ديسمبر ٖٜٜٔـ ص. ٖٖٛ

ومن خالل القراءة المتأنية ليذه الكتابات والمشاركات أسجل اآلتي :
أ – مما ال شؾ فيو أف ىذه الجيود عمى اختبلؼ مشاربيا قد أسيمت في
الكتّاب العمانييف  ،وميدت
خمق وعي نقدؼ لدػ كثير مف األدباء و ُ
جيدا لحركة النقد األدبي
لتكويف أرضية نقدية يمكف أف تشكل منطمًقا ً
في عماف  ،وأف التقاء ىؤالء النقاد الكبار بشباب األدباء والنقاد

العمانييف كاف لو أكبر األثر في صقل مواىبيـ  ،وحفز ىمميـ ،

وتفجير طاقاتيـ اإلبداعية .

ب – أف ىذه المشاركات تنوعت بيف تناوؿ بعض قضايا األدب العماني

وتشريح بعض األعماؿ اإلبداعية شعرية كانت أـ قصصية  ،غير
أف االىتماـ األكبر قد انصب عمى الشق التحميمي  ،مما أسيـ في

دفع حركة النقد التطبيقي بالسمطنة إلى األماـ  ،وىو أىـ ما تحتاج

إليو الحركات النقدية الناشئة .

اضحا في تشريحو
يحا وو ً
جػ – أف بعض ىؤالء النقاد كاف جر ًيئا  ،صر ً

لؤلعماؿ التي تناوليا  ،عمى نحو ما نممسو في المقاربة النقدية
التي قدميا الناقد السعودؼ سعيد السريحي حوؿ بعض األعماؿ

القصصية  ،فقد قدـ لمقاربتو بما ينبئ عف وجية نظره في مستوػ
القصص التي تناوليا  ،حيث ذكر أف ظيور الفف القصصي في
عماف قد ارتبط بظيور الصحافة وبروز الطبقة الوسطى في أوائل

عصر النيضة العمانية مع بداية العقد الثامف مف القرف العشريف

امتدادا لممنجز العربي في ىذا الفف في الحقبة نفسيا ،
 ،ولـ يأت
ً
امتدادا لمحاوالت كتابة القصة في أوائل القرف العشريف
إنما جاء
ً
في مصر  ،حيث كانت تعيش فترة مخاض بروز الطبقة الوسطى

وظيور الصحافة وانتشار التعميـ  ،وذلؾ نممس وبشكل واضح
حضور نموذج كالمنفموطي بكل ما يحممو ىذا النموذج مف شوائب

وسمبيات المحاوالت األولى لكتابة القصة القصيرة

(ٔ)

.

ثـ عمد إلى رصد أىـ السمبيات أو جوانب القصور الفني في
(ٕ)

األعماؿ القصصية التي قاربيا  ،ولخصيا فيما يأتي

:

ٔ – تقمص القاص دور المصػمح االجتماعي  ،والموجو الروحي،
والمصحح لؤلخطاء  ،والمرشد العاـ لمناس  ..عمى أف ذلؾ

يأتي عمى حساب اىتمامو بتطوير أدواتو ووسائمو  ،وتحديث

منظوره لمفف وطبيعتو  ،وليذا فشخصيات القصص ال تنبع

مف خبلؿ تطور البناء القصصي  ،وانما تجيء مف خارجو
(ٔ) انظر  :القصة القصيرة في عماف  ..البدايات  :الدور االجتماعي والقصور الفني د /سعيد
السريحي (بحث منشور بمجمة المنتدػ األدبي إصدار يونيو ٕٜٜٔـ) صٗ. ٔٙ٘ ، ٔٙ
(ٕ) انظر  :المصدر السابق ص٘ ٔٙوما بعدىا .

لترتدؼ األقنعة التي يريد القاص أف ترتدييا  ،وتردد الكممات

التي يريد أف يرددىا  ،فتتحوؿ إلى أنماط تتحرؾ وفق

الخطوط الصارمة التي رسميا ليا  ،كيما تنتيي القصة
بالفكرة التي يسعى القاص إلى بمورتيا أو تأكيدىا  ،وينطبق

ذلؾ عمى كثير مف قصص كل مف عمي الكمباني وأحمد
ببلؿ .

ٕ – بروز األسموب الخطابي الوعظي الذؼ ال نحتاج إلى كبير عناء

كي ندرؾ أف القاص نفسو ىو الذؼ يتحدث مف خبللو وليست
الشخصية التي تتحرؾ في فضاء النص  ،بل ندرؾ كذلؾ أف
القاص قد نسي أف يكتب قصة  ،وأف ىذه الكممات تتردد عمى

لساف شخصية قصصية وليس عمى لسانو ىو  ،ومف ذلؾ ما

جاء عمى لساف بطمة قصة (التقاليد) لعمي الكمباني التي وقفت

أماـ المحكمة لتمقي خطبة طويمة عصماء .

ٖ – في مقابل ىذا األسموب الخطابي الوعظي عند عمي الكمباني
نجد اإلمعاف في استخداـ األساليب األدبية المنمقة ،الموشاة

بكثير مف التشبييات واالستعارات والصور عند أحمد ببلؿ ،
وذلؾ عمى نحو تتحوؿ فيو القصة إلى معرض يحاوؿ

القاص مف خبللو البرىنة عمى مقدرتو عمى الصياغة األدبية
المكثفة  ،مما أثقل كاىل جممو بالصور التي يبدو عمييا

اضحا .
التكمف و ً
فالشخصيات ال تظير في قصص أحمد ببلؿ لكي

مرسوما ليا بدقة وفق مقتضيات الغاية
محددا
دور
تؤدؼ ًا
ً
ً

األخبلقية واالجتماعية فحسب  ،وانما تظير كذلؾ لتتحدث
بمغة خاصة ىي لغة المؤلف نفسو  ،فنرػ األرممة العجوز

تتحدث لضابط األمف فتقوؿ  " :الربيع الغامر قد دلف ،

وماذا عساؼ أف أزرع في شتاء تزأر فيو رياح غاضبة تكاد

تذرؼ بضموعي الواىنة المكبمة باآلالـ المريرة ؟ "(ٔ) .

ٗ – الخمط بيف الزمف القصصي والزمف الروائي  ،فبعض

القصص القصيرة عند سعود المظفر تشيد مرور األياـ
والشيور  ،وتتسع لحاالت الزواج والطبلؽ  ،وتعاقب الغنى

والفقر  ،وتوالي الموت والثأر .

٘ – التداخل بيف الروائي والقصص في رسـ الشخصيات وتحديد
مبلمح بعض األماكف  ،فالقصة القصيرة عند سعود المظفر
تمتد لتشمل رسـ الشخصيات التي يحرص عمى تحديد

معالميا الجسمية والنفسية عمى النحو الذؼ يمكننا أف نجده

في األعماؿ الروائية  ،وقد يصل األمر إلى ذكر مبلمح
بعض الشخصيات الثانوية  ،واإلمعاف في وصف بعض

األماكف عمى نحو ال تحتممو القصة القصيرة بحاؿ .

وفي االتجاه نفسو سار د /صبلح فضل في بحثو (جدلية

المؤلف والبنية في شعر الطائي) .

سمفا عف رؤيتو
فبداية يطرح الكاتب بعض األسئمة التي تنـ ً

لشعر الطائي  ،فيقوؿ  " :ىل كاف مف الضرورؼ أف يتخذ الطائي

نضاليا يتبنى المشروع القومي الضاغط عمى تاريخ المنطقة
موقفا
ً
ً
(ٔ) المصدر السابق صٓ ، ٔٚنقبلً عف قصة (ال يا غريب) ألحمد ببلؿ صٔ. ٙ

العربية منذ منتصف القرف حتى السبعينات في عيده السياسي
واالجتماعي والثقافي ؟ وأف يحصر إبداعو بشكل مباشر في

لونا
اإلطار التقميدؼ المناقض لدعوة التحرر والثورة ؟ ألـ يكف ذلؾ ً
مف االزدواج الذؼ يفضي بالضرورة إلى مأزؽ إبداعي يتيدد البنية
(ٔ)

الشعرية ذاتيا ؟ "

.

ثـ يقوؿ  " :إف الذات الجماعية التي تتبمور في اإلبداع

الشعرؼ ال تعرؼ ليا ىوية إال عبر االنعكاس في مرآة الموروث
التميد  ،وىي لذلؾ تتعمق بمبرر وجودىا كمما ارتبطت بيذا

الموروث ..

حساسا مثل عبد هللا الطائي ال
شاعر
ًا
مف ىنا نفيـ لماذا نجد
ً
يكاد يطيق مظاىر التجديد الفعمي في بنية القصيدة ؟ "(ٕ) .
ويؤكد الكاتب أف السياؽ الكمي لمحركة الشعرية العربية كاف

قد تجاوز األنماط التي يدعو إلييا الطائي  ،فمفيوـ التطور

الشعرؼ عند الطائي يرتبط بتغيير مطالع القصائد بحيث ال تبدأ
بالغزؿ  ،وبتحريؾ المدح عف مقاـ السيادة  ،وبتحقيق وحدة

تحديدا في األسموب  ،بحيث تظل
القصيدة  ،مما يدعوه الطائي
ً
القصيدة – عمى حد تعبيره – كبلسيكية  ،واف كاف مف الممكف أف
تنوع القافية مع شرط المحافظة عمى الوزف  ،وال شؾ أف التجربة
اإلبداعية في بعض بمداف العالـ العربي كانت قد تجاوزت ذلؾ
(ٔ) انظر  :جدلية الموقف والبنية في شعر الطائي د /صبلح فضل (بحث منشور بمجمة
المنتدػ األدبي إصدار يونيو ٕٜٜٔـ) صٖ. ٚ
(ٕ) انظر  :المصدر السابق ص٘. ٚ

بمراحل

(ٔ)

.

ثـ يتحدث عف العبلقة العكسية بيف سجمو الموضوعي

وسجمو الشعرؼ  ،فيقوؿ  " :والسجل الموضوعي لدػ عبد هللا
الطائي يتميز بدرجة عالية مف المشروعية  ،ألنو يرتبط بالحس

الوطني والقومي  ،ويتبمور حوؿ قيـ النيضة والتحرر والعدالة ،

مما ينعكس بشكل سمبي عمى تكويف سجمو الشعرؼ الخاص  ،إذ
يقوـ بإشباع معجـ الشاعر وأبنيتو األسموبية بالروح العاـ  ،مما

يؤدؼ إلى تثمـ قدراتو عمى المخالفة والتفرد  ،فكمما اقترب مف
رؤية اآلخريف شعرًيا فقد قدرتو عمى اكتشاؼ تباينو معيـ  ،ولـ
يعيد بجيد في صياغة لغتو وصوره ورؤاه المتميزة  ،مما يجعل
مؤشراتو األسموبية في نياية األمر موظفة لمتواصل مع المجتمع
والتعزيز لمنظومتو القيمية  ،ويضعف نزوع القطيعة الذؼ تبدأ بو
(ٕ)

المغة والفف مرحمة جديدة في مسيرتيا "

.

وفي نياية البحث يعرض إلحدػ القصائد التي كتبيا الشاعر

إباف مرحمة نضجو الشعرؼ قبيل وفاتو تحت عنواف (النفق) أو
(قصيدة لـ تتـ)  ،ثـ يذكر أف عنونة القصيدة بعبارة (قصيدة لـ

تتـ) تعد بمثابة إشارة لوعي الشاعر بعدـ اكتماؿ نصو الشعرؼ

الحقيقي  ،ويعمق عمى قوؿ الطائي فييا :

حاصرؾ الواقع فلتفهم مرامنا كفهم عاقل لبق
.

يف نفق أنت وخري لك أف تعيش يف نفق
(ٔ) انظر  :المصدر السابق ص. ٚٚ ، ٚٙ
(ٕ) المصدر السابق نفسو صٓ. ٛ

.

فودع الشعر ففوؽ السقف بالشعر كثري قد نطق
.

فيقوؿ  " :أما المفارقة فتتمثل في التباعد الداللي والمتفاوت
األسموبي بيف كل مف الجممة األولى والجممة الثانية في ىذه
األبيات  ،بحيث يبدأ كل بيت منيا بقوة شعرية عارمة في قولو :

حاصرؾ الواقع  ..في نفق أنت  ..فودع الشعر  ،ثـ تيبط الجممة
الثانية التي يمتمئ بيا إطار الشعر التقميدؼ حتى تكاد تفرغ الجممة
األولى مف طاقتيا التعبيرية  ،وتصيبيا بيزة تنكرية الفتة  ،أليس

ذلؾ مف مؤشرات النفق التي أخضعت السجل الشعرؼ إلطار
البنية التقميدية  ،وحرمتو مف تحقيق كينونتو األسموبية المتميزة ؟

"

(ٔ)

.

د – أف بعض النقاد رأػ أف الحركات األدبية الناشئة أحوج إلى التشجيع
منيا إلى المحاسبة النقدية الصارمة  ،فتممس السمات الفنية التي

يمكف أف يتعاطف معيا الناقد وانطمق مف خبلليا .

أما التنبيو عمى الجوانب السمبية أو القصور الفني عند ىؤالء

وضمنيا تارة أخرػ ،
يحا تارة
ً
النقاد فيتسرب مف خبلؿ السياؽ صر ً
وقد يأتي في صورة مبلحظات عامة عمى األعماؿ المقاربة .
ففي ثنايا مقاربتيا لقصص عمى الكمباني وصادؽ عبدواني

وأحمد ببلؿ تقوؿ اعتداؿ عثماف  " :والمغة في النصوص السابقة لغة

إخبارية ىدفيا التوصيل والكشف عف مضموف الرسالة  ،وقد ينحو
القاص في بعض نصوصو إلى استخداـ ليجة تقريرية  ،وقد يميل
(ٔ) المصدر السابق نفسو صٔ. ٛ

إلى تكرار القوالب المغوية الجاىزة أو الشائعة في الببلغة العربية عمى

شاكمة قوؿ الراوؼ في قصة (النجاح) لعمي الكمباني ( :ولكف فعبلً مف

جد وجد  ،ومف زرع حصد  ،ومف سار عمى الدرب وصل) "

(ٔ)

.

ويشيد د /سعد دعبيس بشعر عاصـ السعيدؼ  ،ومع ذلؾ ال

يغفل اإلشارة إلى بعض أخطائو المغوية والنحوية فيحصييا عميو في
(ٕ)

نحو صفحتيف

.

أما د /عبد الواحد لؤلؤة فعمى الرغـ مف أنو قد نحا منحى

تشجيعيا في مقاربتو لمقصص التي تناوليا  ،فإنو قد كشف – عمى
ً
وجو اإلجماؿ – عف رأيو الحقيقي في مستواىا الفني  ،حيث ذكر أف
القصص التي عرضت عميو لمقاربتيا إنما تقوـ عمى تجربة شابة ،

وقراءات لـ تستو عمى مسار محدد بعد  ،واف كاف مف المأموؿ أال
يطوؿ أواف نضجيا  ،وأنيا تنقسـ في جممتيا إلى نوعيف مف
(ٖ)

األسموب

:

األسموب األول  – :وىو الغالب – أسموب المحاكاة والتثاقف

واالنبيار بأساليب اآلخريف  ،واالقتطاؼ منيـ شكل ال يخدـ أسموب

القاص بصورة واضحة .

تقميدا ظاىرًيا لشكل القصة عمى
وقد يتخذ أسموب المحاكاة
ً

(ٔ) انظر  :التجربة القصصية العمانية األولى العتداؿ عثماف (نشر مجمة المنتدػ األدبي
إصدار يونيو ٕٜٜٔـ) ص .. ٔٗٚوالعبارة القصصية منقولة عف مجموعة (صراع عمى
األمواج) لعمي الكمباني صٗٗ .
(ٕ) انظر  :عاصـ السعيدؼ بيف المعارضة التراثية والرؤية الرومانسية د /سعد دعبيس (بحث
بمجمة المنتدػ األدبي إصدار يونيو ٜٜٔٔـ) ص٘. ٔٚٙ ، ٔٚ
(ٖ) انظر  :رؤية نقدية حوؿ القصة القصيرة بسمطنة عماف د /عبد الواحد لؤلؤة (نشر مجمة
المنتدػ األدبي إصدار يونيو ٜٜٗٔـ) ص. ٕٜٓ ، ٕٜٛ

طا منثورة  ،وعبلمات استفياـ وتعجب ىنا أو
الصفحة  ،فنجد نقا ً
أسطر مقطعة  ،وجمبلً غير
ًا
ىناؾ لغير ما سبب واضح  ،وتجد
مكتممة  ،ومفردات متناثرة  ،تحاوؿ محاكاة صوت حديث متقطع .
األسموب الثاني  :ىو أسموب القص عمى السجية دوف ادعاء

وال اختباء خمف شعارات أو قوالب  ،فتق أر قصة عف شيء حدث

أشخاصا قد تعرفيـ أو تعرؼ أشباىيـ في الحياة العامة ،
تتبيف فييا
ً
وتميز أماكف ومساكف ومواطف ليست غريبة عما ألفت في حياتؾ ،
لكف ىذه القصص تبرز لؾ األماكف وساكنييا فتكاد تتعرؼ قسماتيـ

ورودا بيف ىذه المجموعة
وتسمع أحاديثيـ  ،وىذا األسموب ىو األكثر ً
القصصية(ٔ) .

عيا أال تكوف ىذه الدراسات
ىػ – في ظل ىذه المشاركات الواسعة كاف طبي ً
والمقاربات عمى مستوػ واحد مف العمق أو الجدية  ،فبعضيا أكثر عمًقا
وأدؽ تناوالً  ،وبعضيا لـ يأخذ حقو مف الدراسة  ،وربما وقفت إمكانات

معيف .
بعض ُ
الكتّاب بيـ عند حد ّ

أيضا – أف نشير إلى أف بعض األساتذة
واف كاف مف باب النصفة – ً
المقيميف بالسمطنة ممف يعمموف بمؤسساتيا التعميمية أو الثقافية ربما غمبتو
روح المجاممة في التعامل مع األدب العماني  ،وىذه الفئة واف كانت جد

ىاجسا ينبغي العمل عمى التخمص
قميمة وال يصعب تمييزىا  ،فإنيا تشكل
ً
منو .

واف كنت أؤكد أف ىذه التصرفات الفردية ال يمكف أف تقمل مف

(ٔ) المقصود بيذه المجموعة القصصية مجموعة القصص التي انتخبيا المنتدػ األدبي  ،وقدميا
لمكاتب لدراستيا  ،وكاف عددىا ثمانية وعشريف قصة  ..انظر  :المصدر السابق ص. ٕٜٛ

الجيود الكبيرة التي أسيـ بيا النقاد العرب في حقل الدراسات األدبية

والنقدية العمانية بحثًا ودراسة وقراءة وتحميبلً ومقاربة  ،تمؾ الجيود التي
جيدا
عبدت الطريق أماـ الباحثيف والدارسيف العمانييف ّ ،
وشكمت منطمًقا ً
ّ

لدراسة األدب العماني ونقده .

   
   



)ٔ( 
 

(ٔ) سورة الرعد – جزء مف اآلية (. )ٔٚ


النقد العماني احلديث ...

ما العمل ؟


النقد العماني احلديث  ..ما العمل ؟

َذٕ دزكت َقدٚت جادة ف ٙعًاٌ :
الكتّاب العمانييف في الحركة النقدية
انتيينا فيما سمف إلى أف إسيامات ُ
تنقسـ إلى قسميف :
أ – االتجاِ انتقهٛد٘ :
وىذا االتجاه تعوزه أدوات كثيرة  ،مما جعمو غير قادر عمى مواكبة
الحركة النقدية العصرية  ،أو الوفاء بمتطمباتيا  ،أو المحاؽ بركب التطور

النقدؼ اليائل في بعض البمداف العربية أو حتى االقتراب منو .
ب – يذأالث انتجدٚد :
تمؾ المحاوالت التي يقوـ بيا الجيل الجديد مف أبناء الجامعة  ،سواء

مف درسوا في جامعة السمطاف قابوس بمسقط أـ مف درسوا في بعض

الجامعات العربية أو األجنبية  ،أـ مف عاصروا انطبلقة الجامعة العمانية

؛ وىذا الجيل مازاؿ في بداية الطريق  ،ومازالت تنقصو الخبرة الكافية ،
والعمق في تناوؿ القضايا وتحميل النصوص .

الكتّاب غير العمانييف –
وفي الوقت نفسو نؤكػد أف إسيامات النقاد و ُ
ميما كاف دورىا ووزنيا – لف تكوف بديبلً عف حركة نقدية عمانية جادة
تقوـ عمى سواعد أبناء ىذا الشعب  ،وتنبع مف داخمو وواقعو .

جيدا غير عادؼ لردـ الفجوة بيف
والذؼ ال شؾ فيو أف األمر يتطمب ً
الواقع والطموح  ،الواقع الذؼ تعبر عنو شػريفة اليحيائي بقوليا  " :وتصدؽ
المقولة القائمة بأننا غير محظوظيف في وجود نقد حقيقي يسعى إلى

(ٔ)

تشكيل أرضية تيتـ بالنقد واإلبداع األدبي في عماف "

 ،والطموح الذؼ

يتطمع مف خبللو العمانيوف لتأسيس حركة نقدية تجارؼ تمؾ الحركات

النقدية الرائدة في مصر والشاـ والعراؽ .

وقبل أف أحاوؿ تسجيل بعض المقترحات التي يمكف أف تدفع بحركة

النقد األدبي في عماف إلى األماـ  ،أود أف أنبو إلى أمريف :

الكتّاب العمانييف وغير
اعا بيف ُ
أحدىما  :أف القضية ليست صر ً
أبدا أف تأخذ ىذا البعد  ،فتذىب الجيود سدػ،
العمانييف  ،وال ينبغي ليا ً
وينصرؼ اليـ النقدؼ إلى ما ال تحتممو المرحمة التي يراد لو أف يتجاوزىا

 ،وىو ما تنبو لو سيف الرحبي فكتب في إحدػ افتتاحياتو لمجمة (نزوػ)
تحت عنواف (مراكز وأطراؼ)  " :إف المسألة ليست صراع إحبلالت

وابداالت  ..إف تاريخ العبلقة بيف أطراؼ وروافد  :الثقافة العربية  ،وتاريخ
تعقيدا مف ىذا التبسيط ..
األفكار وترحميا  ،وتأثيرىا المتبادؿ  ،أكثر ً
لقد نمت حركات ثقافية وشعرية في بمداف كانت ميممة قبل عشريف

عاما  ،مثل بمداف المغرب العربي  ،أو بمداف الخميج والجزيرة
أو ثبلثيف ً
اتساعا في ىذا السياؽ مف بمداف الخميج،
العربية  ،وبمداف المغرب أكثر
ً
وىذا النمو والتقدـ الثقافياف في ىذه البمداف أستطيع فيمو كروافد ميمة في

إطار إثراء الثقافة العربية الشاممة  ،وليس صراع إقصاء وبحث عف ىيمنة
ووراثة ..

وىكذا أفيـ االختبلؼ والخصائص بيف تخوـ الوطف العربي وأطرافو،

ومراكزه  :بواديو وحواضره  ،وانشطا ارتو وفرقائو  ..في ضوء ىذا
(ٔ) مجمة (نزوػ) – عدد رقـ (ٕٔ) إصدار رمضاف ٕٓٗٔىػ/يناير ٕٓٓٓـ – مقاؿ شريفة
اليحيائي (الشعر العماني بيف النقد والنقل) صٕ٘٘ .

(ٔ)

السياؽ"

.

جنبا إلى
ومف ثمة ينبغي أف تتكاتف الجيود  ،وأف يعمل الجميع ً
جنب بدقة وأمانة واخبلص في سبيل النيوض بحركة اإلبداع األدبي
ميما مف روافد الثقافة
والنقدؼ في سمطنة عماف  ،واعتبار ذلؾ ر ً
افدا ً
العربية الشاممة ال يمكف لو أف ينفصـ عنو وال بوسعيا أف تتخمى عنو .
األمر اآلخر  :أف التجارب الفكرية والثقافية واإلبداعية ال تنضج بيف

أيضا – أف يدور
عشية وضحاىا  ،فبلبد مف جيد وعطاء  ،والبد – ً
الزمف دورتو حتى تؤتي الجيود المبذولة أُكميا وثمرتيا المرجوة  ،وىو ما
(ٕ)

،

نصوصا مف األدب العماني
الكتّاب الذيف قاربوا
ألمح إليو بعض ُ
ً
وأكده صراحة سيف الرحبي في مقالة لو تحت عنواف (حوؿ المشيد

الثقافي العماني وحزمة أوىامنا الجميمة)  ،يقوؿ  " :في الفترة األخيرة بدأت

اإلصدارات العمانية تأخذ طريقيا متوزعة بيف فروع شتى لؤلدب والفف
والمعرفة  ،ورغـ تركيزنا عمى النوع والصفة والموىبة الخاصة فما زلنا

بحاجة إلى تراكـ كمي في األنواع المختمفة حتى يتسنى لنا فرز ذلؾ النوع

الذؼ نحمـ بو  ،والذؼ يمثل الروح الحقيقية لؤلدب العماني 




 

(ٖ)

..



(ٔ) انظر  :مجمة (نزوػ) – عدد رقـ ( )ٕٚإصدار ربيع الثاني ٕٕٗٔىػ/يوليو ٕٔٓٓـ
(المقالة االفتتاحية لسيف الرحبي) صٗ .
(ٕ) انظر  :رؤية نقدية حوؿ القصة القصيرة بسمطنة عماف د /عبد الواحد لؤلؤة (مجمة المنتدػ
األدبي إصدار يونيو ٜٜٗٔـ) ص ٕٜٛ؛ والقصة القصيرة في سمطنة عماف  ..البدايات :
الدور االجتماعي والقصور الفني سعيد السريحي (مجمة المنتدػ األدبي إصدار يونيو
ٜٜٗٔـ) صٗ. ٔٙ٘ ، ٔٙ
(ٖ) سورة الرعد – جزء مف اآلية (. )ٔٚ

بيذا المعنى البد مف انتظار الزمف كي يعمل عممو في اإلنضاج

واالستواء بجانب السعي وتييئة المناخ  ،فبل نتوىـ ضربة العبقرية

أسا عمى عقب  ،إف ذلؾ وىـ يضاؼ إلى
الصاعقة التي تطيح بالمشيد ر ً
حزمة أوىامنا الجميمة "(ٔ) .
واذا كاف النقػد األدبي في عماف – كما تقوؿ شريفة اليحيائي – " :

ما زاؿ في مرحمة المحاولة األولية الساعية ببطء وتوجس لتأسيس نقد

(ٕ)
جيدا أكبر ،
إبداعي متأصل "  ،فإف متطمبات ىذه المرحمة تتطمب ً
وتتبعا لمسيرة النقد األدبي الحديث في البمداف العربية التي سبقت التجربة
ً

العمانية بمراحل عديدة .

الكتّاب العمانييف مف العجمة ومحاوالت القفز
وقد حذر بعض النقاد و ُ
في اإلنتاج األدبي بصفة عامة  ،يقوؿ عمى بف شرؼ الموسوؼ  " :إف
الذؼ يجب أال يغيب عف بالنا ىو التأكيد عمى أف األديب الذؼ يكتب أؼ

نوع أدبي حديث يجب أال يقفز فوؽ خطوات ومراحل التطور التي مر ذلؾ
النوع األدبي بيا ..

مبلزما لتطور األديب بطريقة الخطوة
ويجب أف يكوف تطور األدب
ً
بالخطوة  ،فالقفز فوؽ السبللـ ينذر بالسقوط ؛ حتى إذا ما تمكف األدب

الحديث وشب عف الطوؽ  ،وثقنا باالعتماد عمى قدرتو الذاتية في الصعود
(ٖ)

والترقي "

.

(ٔ) مجمة (نزوػ) – عدد رقـ ( )ٜٔإصدار ربيع األوؿ ٕٓٗٔىػ/يونيو ٜٜٜٔـ (المقالة
االفتتاحية لسيف الرحبي) صٖ .
(ٕ) انظر  :مجمة (نزوػ) – عدد رقـ (ٕٔ) إصدار رمضاف ٕٓٗٔىػ/يناير ٕٓٓٓـ – مقاؿ
شريفة اليحيائي (الشعر العماني الحديث بيف النقد والنقل) صٕ٘٘ .
(ٖ) انظر  :مبلحظات عمى ىامش األدب العماني المعاصر لعمي بف شرؼ الموسوؼ (مجمة

ثـ يقوؿ  " :فالمتابع لمساحة األدبية في الببلد يجد أف إصدارات

متعددة تضـ الغث والسميف بيف جنبييا قد تـ طباعتيا وعرضيا في

المكتبات لتمثل إما دفعة جديدة لؤلدب العماني  ،أو لتوجو ضربة لو تعيده
(ٔ)

معيا إلى الوراء قاضية بذلؾ عمى جيود مضنية سابقة "

.

ويعرض الكاتب لبعض محاوالت القفز النقدؼ  ،فيقوؿ  " :لقد دار

كبلـ كثير عمى صفحات المبلحق الثقافية حوؿ موضوع التجديد بشكل

عاـ والحداثة بشكل خاص  ،وتسابق المتخصصوف وغيرىـ ليدلوا بدلوىـ
في القضية  ،وكأف األدب العماني الحديث الذؼ ما زاؿ ينمو ليجد لو

مكانا بيف عمالقة اآلداب الحديثة قد تجاوز مراحل التطور المختمفة دفعة
ً
واحدة ليحط مباشرة في مرحمة متقدمة ..
واألحرػ أف يطرح السؤاؿ التالي عمى مناقشي ىذا الموضوع  :لماذا

القفز لمقمة دوف المرور بالقاعدة ؟ إنو البد مف وقفة تمتقط فييا األنفاس

لتعييف المحاوالت المستفحمة إلرباؾ األدب العماني الحديث  ،ووضعو –

بقصد أو بدوف قصد – في متاىات سفسطائية تتوغل في أمور ال تيمو في

المرحمة الحالية  ،وانما ستأتي كنتيجة طبيعية لمتفاعل المستقبمي بيف عمميات
(ٕ)

األدب الناضجة عمى أيدؼ األدباء والنقاد المتمرسيف"

وال شؾ أف ثمة رؤػ ومقترحات ربما نجدىا مبثوثة ىنا أو منثورة

ىناؾ  ،وىي – في جممتيا – تيدؼ إلى سد الفجوة أو تقريب المسافة بيف
(ٖ)

الواقع ومستوػ التطمعات

.

المنتدػ األدبي إصدار يونيو ٜٜٓٔـ) صٖٕٓ . ٕٖٔ ،
(ٔ) المصدر السابق صٕٖٕ .
(ٕ) المصدر السابق ص. ٕٕٙ
(ٖ) انظر – عمى سبيل المثاؿ –  :مبلحظات عمى ىامش األدب العماني المعاصر لعمي بف

ومف خبلؿ رؤيتي لمحركة النقدية في سمطنة عماف  ،ومعايشتي ليا أسجل

المبلحظات والمقترحات التالية :

ٔ – مما ال شؾ فيو أف النقد األدبي جزء ال يتج أز مف الحركة األدبية  ،وأف
اىتماما بيذه الحركة  ،ورعاية كبيرة لممواىب
دعما و ً
النيوض بو يتطمب ً
اإلبداعية وتشجيعيا بل تبنييا  ،فالنقد نص يكتب عمى نص  ،وما لـ يكف
قويا وثرًيا وفاعبلً فمف يكوف لمنص اآلخر وجود يذكر  ،إذ ال
النص األوؿ ً
يمكف أف ينشأ النقد األدبي في اليواء الطمق دوف أف تكوف لو ركائز أدبية

قوية ينطمق منيا ويقوـ عمى أساسيا .

وبما أف الحركة األدبية في عماف لـ تصل إلى المستوػ المأموؿ بعد

 ،فإف الجيد األكبر ينبغي أف ينصب أوالً عمى االىتماـ بالجوانب
شعر أـ قصة أـ رواية أـ مسرحية  ،والسيما أف
اإلبداعية  ،سواء أكانت ًا
فف القصة في عماف ما زاؿ في مرحمة التكويف أو التأسيس  ،وفني الرواية
والمسرحية ما زاال عمى ىامش الحياة األدبية  ،والنقد ببل أدب كطائر
يحمق بجناح واحد  ،أو يد واحدة تصفق .

بل إني ألذىب أبعد مف ذلؾ فأرػ أف النقد األدبي جزء ال ينفصـ

مف مجمل الحركة الفكرية والثقافية لممجتمع  ،ولف يصل إلى مستوػ

مييئا لذلؾ  ،مما
النضج التاـ ما لـ يكف المناخ الفكرؼ والثقافي العاـ
ً
كبير لمنيوض بالعممية التعميمية والثقافية في الببلد  ،وىو
تضافر ًا
ًا
يتطمب

ما أرػ أف السمطنة تسير في اتجاىو بخطى جيدة عمى األقل في اآلونة

شرؼ الموسوؼ (مجمة المنتدػ األدبي إصدار يونيو ٜٜٔٔـ) صٖٕٕ وما بعدىا ؛
وتوصيات ندوة التجربة القصصية العمانية األولى التي أقيمت بمسقط في الفترة مف ٔٓ-ٛ
يونيو ٜٜٔٔـ (مجمة المنتدػ األدبي إصدار يونيو ٕٜٜٔـ) صٖٕٗ .

األخيرة التي عشتيا فييا .

ٕ – التواصل الجاد مع الحركات النقدية في العالـ العربي  ،وتنويع مشارب

الثقافة النقدية العمانية  ،والبعد عف التقوقع واالنكفاء عمى الذات  ،واتاحة
الفرصة أماـ بعض الدارسيف الستكماؿ دراستيـ عبر مدارس نقدية مختمفة

في مصر  ،والشاـ  ،والعراؽ  ،والمغرب  ،والعمل عمى خمق الفرص
المناسبة الحتكاؾ النقاد العمانييف بكبار النقد العرب سواء داخل السمطنة

أـ خارجيا  ،ويمكف أف يسير ذلؾ في اتجاىيف :

أحدىما  :العمل عمى إقامة ميرجاف أدبي ونقدؼ سنوؼ بالسمطنة

يدعى إليو كبار النقاد العرب لمناقشة أبرز القضايا اإلبداعية والنقدية عمى
الساحة العمانية والعربية  ،ويشارؾ فيو بعض النقاد والشباب العمانييف مف

الكتّاب
أجل االحتكاؾ واكتساب الخبرة أو تعميقيا  ،وقد ّنبو بعض ُ
العمانييف إلى ذلؾ  ،يقوؿ عمي بف شرؼ الموسوؼ  " :ولعل التفكير في

إقامة ميرجاف أدبي سنوؼ خاص في ربوع السمطنة ىو مف األمور الجديرة
بأف تراود أفكار المخططيف والمسئوليف عف الحركة األدبية العمانية  ،وقد

نظر لما كاف يمثمو سوقيا – الذؼ تذكره كتب
مثاليا ًا
موقعا ً
تكوف (صحار) ً
التاريخ والتراث – مف أىمية عمى المستوييف األدبي واالقتصادؼ  ،كما

مناسبا إلقامة الميرجاف األدبي
مكانا
يمكف أف تكوف (نزوػ) أو (صبللة) ً
ً
 ،حيث إف لؤلولى مكانتيا العممية  ،والثانية مكانتيا السياحية "(ٔ) .
وأرػ ضرورة أال يقتصر األمر في مثل ىذا الميرجاف وغيره مف

المقاءات والمنتديات عمى مناقشة قضايا األدب العماني عمى شاكمة ما
(ٔ) مبلحظات عمى ىامش األدب العماني المعاصر لعمي بف شرؼ الموسوؼ (مجمة المنتدػ
األدبي إصدار يونيو ٜٜٔٔـ) صٕٗٗ .

يحدث في فعاليات ومناشط المنتدػ األدبي التي تعنى بشئوف الثقافة
العمانية فحسب  ،بل ينبغي أف يتسع األمر لمقضايا اإلبداعية والنقدية

إلحاحا عمى ذىف األديب والناقد
المطروحة عمى الساحة العربية  ،واألكثر
ً
والمثقف العربي .
االتجاه اآلخر  :يتمثل في العمل عمى المشاركة الجادة في

الميرجانات والمقاءات والمنتديات األدبية والنقدية التي تعقد خارج السمطنة
 ،وذلؾ عف طريق التنسيق الدائـ والمستمر بيف المؤسسات الثقافية

العمانية والقائميف عمى أمر ىذه الميرجانات والمنتديات .

وقد أكدت ندوة التجربة القصصية العمانية األولى التي أقيمت في

مسقط في الفترة مف  ٔٓ-ٛيونيو ٜٜٔٔـ في توصياتيا عمى  " :ضرورة

أخذ التجربة العمانية في سياؽ التجربة العربية المعاصرة وما ىو منجز
(ٔ)

فييا  ،وتجاوز واقع التجربة اإلقميمية "

.

ٖ – العمل عمى تعميق الوعي النقدؼ لدػ الدارسيف والمبدعيف  ،ويقوـ ذلؾ
عمى عدة محاور :

أ – التوسع في دراسة النقد األدبي  ،واتاحة الفرصة أماـ أكبر عدد ممكف

مف الدارسيف والباحثيف لمواصمة دراساتيـ وبحوثيـ في ىذا المجاؿ ،

مما يسيـ في تكويف كادر نقدؼ متخصص يكوف في مقدوره تمييز
الجيد مف الردؼء  ،والغث مف السميف  ،وكشف األدعياء والدخبلء
(ٕ)

عمى الساحة النقدية العمانية

.

(ٔ) انظر  :توصيات الندوة في مجمة (المنتدػ األدبي) إصدار يونيو ٕٜٜٔـ صٖٕٗ .
(ٕ) انظر  :مبلحظات عمى ىامش األدب العماني المعاصر لعمي بف شرؼ الموسوؼ (مجمة
المنتدػ األدبي إصدار يونيو ٜٜٔٔـ) صٕٕٗ .

ب – العمل عمى توفير المصادر األدبية والنقدية القديمة والحديثة ،
وتغذية المكتبات العامة  ،ومكتبة جامعة السمطاف قابوس  ،ومكتبات
الكميات والمدارس ونوادؼ الشباب بيا  ،بحيث تصبح في يد أكبر

عدد مف األدباء والدارسيف والمثقفيف  ،مع التوسع في إقامة معارض

الكتب وانتشارىا في ربوع السمطنة .

جػ – العمل عمى إصدار كتاب دورؼ  ،أو مجمة نقدية دورية متخصصة
تدعميا و ازرة الثقافة  ،وتباع بسعر رمزؼ يسمح لمقاعدة العريضة
مف القراء والمثقفيف باقتنائيا .

د – ضرورة أف تقوـ المبلحق الثقافية لمصحف والمجبلت العمانية بجيد
أكبر في تناوؿ القضايا األدبية النقدية  ،وأف تشجع أصحاب األقبلـ

الكتّاب العمانييف عمى طرح أفكارىـ ورؤاىـ عمى صفحاتيا
الجادة مف ُ
 ،وأف تسعى جاىدة إلى االتصاؿ بكبار النقاد العرب لئلسياـ فيما
تطرحو مف قضايا وتحقيقات أدبية أو نقدية .

ٗ – أف تعمل الدولة عمى رصد بعض الجوائز التقديرية والتشجيعية لؤلعماؿ الجادة
المتميزة في مجاؿ الدراسات األدبية والنقدية  ،بحيث تتنوع لتشمل مجاالت
الشعر  ،والقصة  ،والرواية  ،والمسرحية  ،وأدب األطفاؿ  ،والدراسات األدبية

والنقدية  ،عمى أف تتبنى و ازرة الثقافة نشر ىذه األعماؿ .

٘ – ضرورة التعامل مع األدب العماني بشفافية وصدؽ  ،ونصفة وحياد ،
بعيدا عف التحامل أو المجاممة أو المآرب الشخصية  ،والتحمي بالجرأة
ً
وعدـ التييب في تناوؿ القضايا التراثية ودراسة األعماؿ اإلبداعية لذوؼ
اجتماعيا  ،وضرورة التفرقة بيف
ثقافيا أو
إعبلميا أو
األسماء البلمعة
ً
ً
ً
شخص األديب ونتاجو الفكرؼ واإلبداعي .

 – ٙينبغي أف يتسع مجاؿ المحاوالت التطبيقية القائمة عمى مقاربة النصوص
اإلبداعية  ،أو تحميميا وتشريحيا  ،أو إعادة قراءتيا  ،وابراز ما فييا مف قيـ

جمالية وابداعية  ،واإلشارة إلى ما قد يعترييا مف قصور أو خمل فني .

عمى أال تتوقف ىذه المحاوالت عند حدود النصوص العمانية  ،فإف عمى

النقاد العمانييف أف يتجاوزوا حدودىـ الجغرافية لمدخوؿ في غمار النصوص
اإلبداعية الرائدة عمى الساحة العربية  ،وأف يتواصموا مع الصحف والمجبلت

ودور النشر في سائر األقطار العربية  ،ليصبحوا جزًءا مف النسيج النقدؼ
العربي مف جية  ،ويقفوا عمى المدػ الذؼ وصمت إليو تجربتيـ النقدية مف

قوموا ىذه التجربة بأنفسيـ .
جية أخرػ  ،وساعتيا يمكف ليـ أف ُي ّ

A

وختاما ليذا البحث  ،ومف خبلؿ تمؾ المرحمة الحياتية التي عشتيا مع
ً
الحياة األدبية والنقدية في سمطنة عماف – قديميا وحديثيا  ،شعرىا ونثرىا ،
يسا ومشاركة وبحثًا  ،واش ارًفا عمى بعض الجماعات األدبية بيا – أسجل
تدر ً
النقاط التالية :

ٔ – أف النقد األدبي في عماف قبل عصر النيضة العمانية الحديثة يدرج – في
جممتو – في نطاؽ النقد الذاتي االنطباعي  ،واف تضمف بعض المناقشات
أو التعقيبات المغوية .

وأف كل ما ُد ّوف منو في ىذه المرحمة التاريخية الطويمة إنما ىو
شذرات جاءت منثورة في إطار كتابات تاريخية أو ترجمات  ،وفي ثنايا

نقديا .
بعض الدراسات األدبية  ،وال يمكف أف تشكل ظاىرة أو
ً
اتجاىا ً
ٕ – في عصر النيضة العمانية الحديثة تغير وجو الحياة العمانية بكل أشكاليا

ظا لمحياة العممية والثقافية واألدبية
ومعطياتيا  ،وأولت الدولة
اىتماما ممحو ً
ً
 ،فشجعت األدباء والنقاد  ،وأقامت بعض الميرجانات والمقاءات
والمنتديات األدبية والنقدية  ،مما أسيـ في ظيور بعض المحاوالت النقدية

الجادة .

ولكف بما أف قضية الثقافة – ًأيا كاف لونيا – ىي قضية حضارية
تراكمية ال يمكف أف تنشأ مف العدـ أو تولد فجأة  ،فيتحوؿ شعب ما أو
أمة ما مف حاؿ الركود أو التخمف إلى حياة التقدـ والرقي واالزدىار  ،أو

السبق الثقافي والحضارؼ بيف عشية وضحاىا  ،إنما ىي جيود مضنية
ومراحل متتابعة تمر بيا األمـ والشعوب عبر تاريخيا الطويل حتى يتحقق

ليا ما تصبو إليو  ..فقد كاف مف الصعب أف تنقمب الحياة األدبية والنقدية

طبعيا أف تكوف
أسا عمى عقب في سنوات معدودة  ،بل كاف
ً
في السمطنة ر ً
ثمة جيود ومحاوالت أولية  ،وىذه المحاوالت – في جممتيا – تنقسـ إلى
اتجاىيف :
أ – االتجاِ انتقهٛد٘ :
وأكثر أنصار ىذا االتجاه مف العمماء والفقياء والقضاة واألدباء

الذيف تشكل الثقافة الدينية المحور الرئيس في تكوينيـ الفكرؼ
والثقافي  ،واف شاركيـ في ىذا االتجاه بعض الدارسيف المتخصصيف

في مجاؿ األدب والنقد .

وأصحاب ىذا االتجاه – عمى الجممة – تعوزىـ أدوات نقدية

كثيرة  ،ولكف بعضيـ عمى ما يبدو قد توىـ أف سمطة القضاء أو

العمـ والفقو تخولو سمطة نقدية تضع أحكامو وآراءه موضع القبوؿ أو
التسميـ حتى لو كاف ذلؾ في غير اختصاصو أو صنعتو  ،وقد

خموا مف الناقد البصير  ،وأف
شجعيـ عمى ذلؾ أف الساحة كانت ً
المشيد الثقافي العاـ في عمػاف آنذاؾ كاف يستوعب آراءىـ وكتاباتيـ
 ،ويتمقاىا بالقبوؿ والترحيب .
ب – يذأالث انتجدٚد :
وتتمثل ىذه المحاوالت في جيود ىذا الجيل الذؼ يمكف أف
نطمق عميو (جيل الجامعة) ممف تخرجوا في جامعة السمطاف قابوس

بمسقط أو في غيرىا مف الجامعات العربية واألجنبية  ،أو عاصروا
انطبلقة الجامعة العمانية .

وىؤالء – ببل شؾ – حاولوا األخذ بطرؼ مف التجديد والتأسيس لحركة نقدية

عمانية  ،لكف المحاولة ما تزاؿ في بدايتيا  ،ومازالت في حاجة إلى مزيد مف الجيد

والوقت حتى تؤتي ثمرتيا المرجوة .

ٖ – أف بعض النقاد والكتاب العرب كانت ليـ جيود واسيامات مثمرة في حقل
الدراسات األدبية والنقدية العمانية بحثًا ودراسة وقراءة وتحميبلً ومقاربة ..

عبدت
وىذه الجيود – واف تفاوتت درجاتيا عمًقا وجدية – فإنيا قد ّ
الطريق أماـ الباحثيف والدارسيف العمانييف  ،وشكمت منطمًقا جيًدا لدراسة

األدب العماني ونقده .

ٗ – مع ما تشيده الببلد مف اىتماـ كبير بالحركة العممية والثقافية واألدبية فإف

األمر كبير في أف تتجاوز الحركة النقدية العمانية واقعيا الراىف إلى مرحمة

أفضل  ،يمكف أف تؤسس لحركة نقدية جادة وعصرية في السمطنة .

وعمى ىامش ذلؾ سجمت في الفصل الرابع بعض المبلحظات

والمقترحات التي يمكف أف تسيـ في دفع عجمة النقد األدبي في عماف إلى

األماـ .

واهلل تعالى المىفق  ،وهى الهادي إلى سىاء السبٍل

KٔF
ٔ

 -اتجاىات الشعر العماني المعاصر – لشبر بف شرؼ الموسوؼ –

ٕ

 -أفضل الروايات العربية  :دراسة – لناصر بف صالح الغيبلني –

ط /مطابع النيضة بمسقط – سنة ٕٓٓٓـ .

نشر دار سعاد الصباح لمنشر والتوزيع – الكويت – سنة ٕٔٓٓـ

ٖ

 -تحفة األعياف بسيرة أىل عماف – لمعبلمة الشيخ نور الديف عبد هللا

ٗ

 -تطور األدب في عماف – د /أحمد درويش – ط /دار غريب

٘

 -دراسات في الشعر العماني المعاصر – لشبر بف شرؼ الموسوؼ –

ٙ

 -الديواف – ألبي معاذ مرشد بف دمحم بف راشد الخصيبي – ط/

ٚ

ائدا لدمحم بف ناصر
 الشعر العماني الحديث  :أبو مسمـ البيبلني ر ًالمحروقي – ط /المركز الثقافي العربي – بيروت – الدار البيضاء

ٛ

 -الشعر العماني  :مقوماتو واتجاىاتو وخصائصو الفنية – د /عمي

ٜ

 -شعراء عمانيوف – لسعيد الصقبلوؼ – نشر مكتبة النيضة المصرية

ابف حميد السالمي – نشر مكتبة السالمي بمسقط – سنة ٜٜ٘ٔـ .

لمطباعة والنشر – القاىرة – سنة ٜٜٔٛـ .

نشر المنتدػ األدبي بمسقط – سنة ٕٔٓٓـ .

المطابع الذىبية – سنة ٕٔٗٔىػٜٜٕٔ/ـ – الطبعة األولى .

– سنة ٕٓٓٓ/ٜٜٜٔـ .

عبد الخالق عمي – ط /دار المعارؼ – القاىرة – سنة ٜٗٔٛـ .

– سنة ٔٗٔٙىػٜٜٔٙ/ـ .

ٓٔ  -شعراء معاصروف – لعبد هللا بف دمحم الطائي – ط /مسقط – سنة
ٜٔٛٚـ – الطبعة األولى .

ٔٔ  -شقائق النعماف عمى سموط الجماف في أسماء شعراء عماف – لدمحم
بف راشد الخصيبي – ط /و ازرة التراث القومي والثقافة –مسقط –
سنة ٘ٔٗٔىػٜٜٔٗ/ـ – الطبعة الثالثة .
ٕٔ  -الفتح المبيف في سيرة السادة البوسعيديف – البف زريق – تحقيق عبد
المنعـ عامر ودمحم مرسي عبد هللا – ط /و ازرة التراث القومي والثقافة
– مسقط – سنة ٘ٔٗٔىػٜٜٔٗ/ـ .
ٖٔ  -في األدب العماني الحديث – ليوسف الشاروني – ط /دار رياض
الريس – لندف – سنة ٜٜٓٔـ .

ٗٔ -
٘ٔ -
- ٔٙ

- ٔٚ

قبلئد الجماف في أسماء بعض شعراء عماف – لمقاضي حمد بف
سيف بف دمحم البوسعيدؼ – ط /مسقط – سنة ٖٔٗٔىػٜٜٖٔ/ـ
لمحات عف ماضي التعميـ في سمطنة عماف – إصدار و ازرة التربية
والتعميـ والشباب – مسقط – سنة ٕٜٔٛـ .
مجمة المنتدػ األدبي (فعاليات ومناشط المنتدػ األدبي بمسقط) –
األعداد التالية :
العدد األوؿ – إصدار يونيو سنة ٜٜٓٔـ .
العدد الثاني – إصدار يونيو سنة ٜٜٔٔـ .
العدد الثالث – إصدار يونيو سنة ٕٜٜٔـ .
العدد الرابع – إصدار ديسمبر سنة ٖٜٜٔـ .
العدد الخامس – إصدار سنة ٜٜٗٔـ .
مجمة (نزوػ) – األعداد التالية :
عدد رقـ ( – )ٜٔإصدار ربيع األوؿ ٕٓٗٔىػ/يونيو ٜٜٜٔـ .
عدد رقـ (ٕٓ) – إصدار جمادػ اآلخرة ٕٜٔٗىػ/أكتوبر ٜٜٜٔـ .
عدد رقـ (ٕٔ) – إصدار رمضاف ٕٜٔٗىػ/يناير ٕٓٓٓـ .
عدد رقـ (ٕٕ) – إصدار المحرـ ٕٔٗٔىػ/أبريل ٕٓٓٓـ .
عدد رقـ ( – )ٕٚإصدار ربيع اآلخر ٕٕٗٔىػ/يوليو ٕٔٓٓـ .
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