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 *حسين حمزة

ر هذه الدراسة في محورين: في النقد وإشكالّية الشاعر الناقد، وفي النقد 
ّ
تتأط

ل في أعماله التالية: علم 
ّ
الفلسطيني. وستتناول املنجز النقدي عند املناصرة مثلما تمث

. ولم 5002، جمرة النص الشعرّي، 5002، علم الشعرّيات، 5002التناص املقارن، 

قراءة املناصرة املونتاجّية للنظرّية النقدّية الغربية؛ تتطّرق الدراسة بالتفصيل إلى 

سع حدود الدراسة لرصدها، كما أّن ما 
ّ
ا القارئ بها، وال تت

ً
ه قّدمها في مجملها معّرف

ّ
ألن

ي النظرّية النقدّية  يمّيز جهد املناصرة في هذا الجانب الجهد األكاديمّي املبذول في تقص ّ

 الغربّية.

 اقد الشاعرفي النقد وإشكالّية الن .1

ة والنقدّية في من أبرز الوجوه الشعريّ  1يعتبر الشاعر الناقد عز الدين املناصرة

ة. فقد بدأ حياته شاعًرا؛ فجاء إنجازه الشعرّي قبل الحركة األدبّية الفلسطينيّ 

ة الشاعر الناقد أو الناقد الشاعر هي ثنائيّ  اإلنجاز النقدّي. ومن الالفت للنظر أّن 

                                                           

 .حيفا -الكلّية العربّية األكاديمّيةباحث ومحاضر في * 

ة في جامعة القاهرة. حصل على ة والعلوم اإلسالميّ درس اللغة العربيّ  .4621ولد في الخليل  1

 اا ومذيعً في النقد الحديث واألدب املقارن. عمل صحافي   4684من جامعة صوفيا  الدكتوراهشهادة 

ا لألدب املقارن، والنقد الحديث في عّد  .4685-4620في األردن بين السنوات 
ً
ة جامعات: عمل أستاذ

ا في جامعة فالدلفيا في األردن. تاأس 4662. يعمل منذ 4661-4664سان في الجزائر قسنطينة وتلم
ً
ذ

، الخروج من البحر 4628حصل على الكثير من الجوائز. من مجموعاته الشعرّية: يا عنب الخليل، 

، 4688. ومن دراساته النقدّية: النقد الثقافي املقارن، 4681، كنعانياذا، 4684، جفرا، 4626امليت، 

، جمرة النص 4661، حارس النص الشعري، 4665الشعريات، ، 5002ناص املقارن، علم التّ 

. انظر، املناصرة، 4661، الجفرا واملحاورات، 5005، إشكاالت قصيدة النثر، 4662الشعري، 

 .118: 4662الجيوس ي،  .156-152: 4666؛ رضوان، 126-120: 5002
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في األدب العربّي كذلك تاريخ اآلداب اإلنسانّية عاّمة. ونجدها  سمة طبيعّية في

 فالعديد من الشعراء  مارسوا النقد، وبرزوا فيه مثل أبي العالء املعرّي  ؛القديم

. والعديد من الكتاب مارسوا الشعر إلى جانب النقد كابن رشيق م(621-4028)

 .م(4024 -4000) القيروانّي 

كل شاعر  غير أّن  .الناقد مسألة شائكة في تاريخ النقد العربّي ة الشاعر إشكاليّ إّن 

 ا وتحريرً ه تنقيًح هو ناقد يجري نقده على نصّ  بمفهوم أوليّ 
ً

هناك شعراء  . ثّم ا وتعديال

وعادة ما يكون ذلك في بداية مراحل شعرّية جديدة  ،وا إلى الدفاع عن شعرهماضطرّ 

في قصيدة التفعيلة، وأنس ي  م(5002-4651) مثل نازك املالئكة، في تاريخ الشعر 

؛ فالحاجة إلى التمهيد لذائقة جديدة، في قصيدة النثر( م5041-4612)الحاج 

د 
ّ
باإلضافة إلى العالقة العضوّية التي تكمن في املبدع باعتباره املحّرر األّول لنّصه تؤك

ستمرار با صلة النقد بممارسة اإلبداع ينبغي أن تظّل  : "إّن أهّمّية هذه العالقة

د الشاعر كان النموذج الجيّ  -الناقد ها تخولنا القول" إّن حاضرة في الذهن، كما أنّ 

 .1الذي تنسب إليه اإلجادة في النقد."

هناك من يعتقد أّن الشعر ال يقبل ضّرة، ومهما برع الشاعر بالنقد أو الناقد بالشعر 

أّن ال بّد من أن  من شعر ونقد كفرس ي رهان. ذلك كّل منهما هفلن يكون ما يجترح

يتفّوق جانب على آخر. وليس أدّل على ذلك في الشعر العربّي الحديث من الشاعر 

؛ فهو شاعر كبير وناقد كبير، لكّن معظم النقاد يجمعون على أهّمّيته (4610) أدونيس

كشاعر؛ فإنجازه الشعرّي _على األقل_ أكثر تأثيًرا في املشهد الشعرّي العربّي من كونه 

ا. يحاول املناصرة رصد ثنائّية الشاعر الناقد أو الناقد الشاعر بقوله:  "هناك ناقًد 

 اد(، و)النقاد الذين لهم محاوالت شعريّ فارق بين )الشعراء النّق 
ّ
سم بالضعف، ة(، تت

اد نوعان: ة فيهم، كذلك، فالشعراء النّق ومن الخطأ أن نحاسبهم على الصفة الثانويّ 
                                                           

 .86- 22، وانظر  الظاهرة في األدب العربّي القديم 86-88: 4664زراقط 1
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م جاء إلى النقد، فنجح فيه، وقّد  ا(، واعترف بذلك، ثّم ا كبيرً )شاعرً  س نفسهنوع كرّ 

ة في بداياته، ا(، وآخر قّدم تجربة شعريّ ا كبيرً له أن يكون )ناقًد ا يؤّه ا نقدي  منجزً 

 .1محدودة متواضعة، ثّم كّرس نفسه للنقد."

روا أساًسا بالنظرّية النقدّية الغربّية حتى أّن   2ال شّك في أّن نّقاد الحداثة
ّ
بعض تأث

؛ إذ لم في مجمله تابًعا للنقد الغربّي  اد وبضمنهم املناصرة يعتبر النقد العربّي النّق 

يستطع أن يبلور طريقه العربّي الذي يوائم ويتناغم مع املرجعّيات الثقافّية 

الحديث ملعطيات النظرّية األدبّية  والحضارّية العربّية. فعندهم يخضع "النقد العربّي 

على نحو فيه كثير من املباشرة واملبالغة في تبّني مقوالته النقدّية  املعاصرة في الغرب

ة ارتباط
ّ
 . 3تها املعرفّية وحتى االجتماعّية والعقائدّية"ادون وعي كامل بكاف

                                                           
ا، الشعراء الذين يكتبون نقًد  ّن إواذا قلنا  يقول املناصرة في موضع آخر:" .55: 5002املناصرة،  1

ط ا، وشاعر متوّس س شعري  تهم إلى ثالث درجات: شاعر شهير مكرّ يمكن تصنيف درجات شاعريّ 

سون اد مكرّ ا هم نّق النقاد املحترفين الذين يكتبون شعرً  ّن ة وشاعر ضعيف.. وإذا قلنا إالشاعريّ 

ة اد يمتلكون شاعريّ ة متوسطة، ونّق اد محترفون يمتلكون شاعريّ ة عالية، ونّق يمتلكون شاعريّ 

 متوّس  اا نقاد يمتلكون نقًد ضعيفة، فهناك أيضً 
ً
 -طة، ولكن ما مقياس الشاعرة متوّس ا وشاعريّ ط

ا ا شعري  الشاعر هو الذي يمتلك مشروعً  -الشاعر ، في تقديري أّن الناقد -الشاعر ومقياس الناقد

 منجزً 
ّ
 رً ا مؤث

ً
 ا نقدي  الناقد هو الذي يمتلك مشروعً  -الناقد  ا به. كذلك فإّن ا ومعترف

ّ
 رً ا مؤث

ً
ا ا ومعترف

 (، 5041-8-50" شوهد )ةة النسبيّ النموذجيّ "ا هذا يعني به، طبعً 

http://www.sudaress.com/alsahafa/10552 
يعني صالح فضل بنّقاد الحداثة:"الجيل الثالث من نّقاد القرن العشرين، وقد ولد معظمهم  2

حول األربعينّيات، وبدأ عطاؤهم في السبعينّيات، حتى بلغوا ذروة نضجهم املنهجّي اآلن عند ملتقى 

ياتها املختلفة من توليدّية القرنين، وربما كان معظمهم من نقاد البنيويّ 
ّ
ة وما بعدها، بتجل

 .421: 5005وشكالنّية وأسلوبّية وتفكيك وسيميولوجيا وقراءة وتأويل". فضل، 

 .422: 5040عبابنة،  3
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على الرغم من ذلك فإّن النقد العربّي الجديد له منهجّية تحّتم على الناقد أن  

بعها:
ّ
مة بصرف النظر عن وجهة النظر التي "النقد الجديد ينبني على قراءة من يت

ّ
ظ

ه ملزم بأن يعلن نظام 
ّ
ينطلق منها الناقد واملرجعّيات النظرّية التي يستند إليها، إال أن

وأن يلتزم هذا النظام وال يحيد عنه، وإال وقع في الخلط واالضطراب وكان  ،قراءته

ما إن يختار وجهة نظره لكن ، في االختيار  ة. الناقد حرّ بمثابة املبصر بأكثر من حاّس 

 حتى يسي  
ّ
ا بع منطًق ج بنظام صارم من الضغوطات والقواعد التي تفرض عليه أن يت

 داخلي  
ّ
 ا مت

ّ
 . 1ن من حصر موضوعه"سًقا حتى يتمك

 يحمل املناصرة بشّدة على طريقة تلّقي النقد العربّي للنظرّية الغربّية، ويعتبر أّن 

 فعنده أّن النقد األدبّي  .ة دون هضم لهاالغربيّ  ةأعاد اجترار النظريّ  النقد العربّي 

ات ا، فقد فشل في توطين النظريّ ا، وما يزال أوروبي  أوروبي   ا، وظّل "ولد أوروبي   :العربّي 

ة، شبه الحرفّية. وهو لم يدور في التبعيّ  ة، وظّل ة، والروسيّ أمريكيّ  -ة األورواألدبيّ 

، ، فهو بامتياز نقد بدوّي القرطاجنيّ  ، وحازميستطع تطوير عبد القاهر الجرجانّي 

 .2ا آخر."ة حينً ة وبريطانيّ ا، وأمريكيّ ة حينً يلبس أزياء فرنسيّ 

ن أعاله لحالة النقد العربّي يضيف املناصرة: "تبيّ  إضافة إلى هذا الرسم الكاريكاتورّي 

املكشوف( مع  قرب إلى )التناّص أالحديث )باستثناءات قليلة(،  النقد العربّي  أّن 

ا( لكتب ة ليست إال )تالص  ة النقديّ الكتب العربيّ  الحديث، ونجد أّن  النقد األوروبّي 

 .3".ة أو مترجمةة أصليّ ا ألفكار أوروبيّ ، ليس إال توليًف ة. فالتأليف العربّي غربيّ 

ون اد: "هناك ثالثة أنواع من النقاد: أكاديميّ كذلك فهو يمّيز بين أنواع عّدة من النّق 

، وليست لديهم األصليّ  هم ال يجيدون قراءة النّص تقنون لغة أجنبية أو أكثر، لكنّ ي

                                                           
 .64 :4668العجيمي،  1

 .50: 5002املناصرة،  2

 .54)أ(: 5002املناصرة،  3
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معرفتهم باللغة  ة أو أكثر، لكّن ون يعرفون لغة أجنبيّ ة واضحة، وأكاديميّ ة نقديّ منهجيّ 

ة، وال ة لغة أجنبيّ ون ال يعرفون أيّ ة غير عميقة، وهناك أكاديميّ األصل، عصاميّ 

 .1ات التطبيق."يستطيعون معرفة آليّ يتقنون املناهج وال 

"، تفاعليّ  كما ويناقش  املناصرة في كتابه "علم التناص املقارن )نحو منهج عنكبوتّي 

 ة الغربيّ ات األدبيّ ، النظريّ 5002
ّ
باإلضافة إلى  ،الحديث ياتها في النقد العربّي ة وتجل

باس. ينطلق مثل طه حسين وإحسان ع ،ة على أعالم النقد العربّي نماذج تطبيقيّ 

العوملة التي  الكتاب من االعتراف بفكرة التجنيس واإلشكاالت التي تواجهها في ظّل 

للثقافات. كما يقترح نشوء  اا بوصفها أمركة لالقتصاد ومحوً ا سلبي  موقًف  منهاخذ يتّ 

  علم التناّص 
ً

املقارنة "منهج  ا هو متعارف عليه األدب املقارن بمعنى أّن  مّم املقارن بدال

ة النصوص، وتحديد مفاهيمها في تحليل فكرة عامليّ  ات التناّص ي تسانده آليّ أساس ّ 

                                                           
كثيرين من أساتذة  "ويبدو للمناصرة أّن عبد الحليم عباس: عباس يقول ، 50: 5002املناصرة،  1

ن يتقنون هاتين اللغتين، يفتقدون إلى مّم  ة والفرنس يّ األدب املقارن في أقسام اللغتين اإلنجليزيّ 

. وهناك منهم من يدخل إلى التطبيق مباشرة في موضوعات "ات املقارنةآليّ "ة في فهم املنهجيّ 

التي  "اإلشكاالت"ة، هي طرح الخطوة األولى املنهجيّ  . ذلك أّن ة، دون مهاد منهجيّ ة، أو جزئيّ فرعيّ 

ا، إلى أن جمالي   ج في طرح االحتماالت بعد تفكيك النّص يرغب الباحث في اإلجابة عنها، ثم  التدرّ 

ة املستخرجة ، لكي نصل بعد ذلك إلى الدالالت الثقافيّ نصل إلى مرحلة الحفر في مفاصل النّص 

  .ة(، وليست الدالالت املسقطة عليه من خارج الدائرةغير نهائيّ )وهي دالالت  من دائرة النّص 

حول كينونة  ة ذات الطابع الصحفّي ا من الثرثرة التنظيريّ هناك كثيرً  د املناصرة في القول إّن ال يتردّ 

 في الواقع العربّي  "النقد املقارن "
ً
ا. فأغلب املقارنين العرب يترجمون ، تحمل الكثير من املبالغة أحيان

تأمالت في آراء عز  عباس عبد الحليم عباس، "ة دون اإلشارة إلى مصدرها"، ا مقارنة أجنبيّ كارً أف

(، 5041-8-50، شوهد )الدين املناصرة وأعماله .. الدراسات األدبية املقارنة إلى أين؟"

http://www.alrai.com/article/14251.html 
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 قًد ن العنكبوتّي  ويعتبر النقد التفاعليّ  . 1وتفريعاتها بال حدود"
ً

 للنقد الذي يرتكز ا بديال

 ة.ة هيكليّ أو على خطاطات شكليّ  أو انطباعيّ  ا على نقد حماس يّ أّم 

، فيقوم برصد 5002ة األدب"، ة في أدبيّ علم الشعريات قراءة مونتاجيّ أّما في كتابه "

 :" املنهج املونتاجيّ ة. ويقصد بذلك أّن ة بطريقة مونتاجيّ ات الغربيّ واستعراض النظريّ 

ة العرض الجديد، الناتج عن عملية املونتاج، فنحن ال ا، بل هو جماليّ ليس تلخيصً 

انب بعضها، بل نقوم أوال بإبداع اللقطة نختار عناصر جاهزة، نقوم بلصقها إلى ج

ة الفجوة بين رها، لتكون مالئمة لسياق العرض الجديد، ونستعمل جماليّ ونطوّ 

ة املزج، من أجل اختصار ة التباين، كذلك نستخدم جماليّ اللقطات، لتخلق جماليّ 

ة، ومن تشكيل ات جزئيّ ات وتقنيّ األزمنة. وهكذا يولد العرض الجديد، من جماليّ 

 .2يراعي اإليقاع العام." تركيبيّ 

ة إذا نظرنا إلى منجز الناقد عز الدين املناصرة فبإمكاننا أن نقف على مالمح أساسيّ 

في مشروعه النقدّي. لقد تطّرق في نقده إلى النظرّية النقدّية الغربّية في قراءاته 

لذي يدافع عن ق إلى النقد الفلسطينّي فبرزت شخصّية الناقد ا، ثّم تطرّ 3املونتاجّية

                                                           
 .2-2: 5002املناصرة،  1

 45: 5002املناصرة،  2

يمّيز املناصرة بين عّدة مصطلحات: الشعرية، الشاعرّية واملونتاجّية: "الشعرّية هي علم موضوعة  3

الشعر، كما عرفها جان كوهين. أّما الشاعرّية فهي الدرجات الجمالّية الفرعّية التي نلمسها عند 

ى مطلقات جمالّية. أّما القراءة لنّص ما في لغة ما، والتي تنتقل من الحالة الفرعّية الحًقا لتتحّول إل

ما هي عرض جمالّي جديد" 
ّ
 :5002املونتاجّية فهي ليست تجميًعا وليست لصًقا وليست تلخيًصا إن
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. الفلسطينيّ  رسالته األساسّية في الكشف عن املسكوت عنه في الخطاب النقدّي 

 .1باإلضافة إلى إسهامه في قصيدة النثر، والبحث في األدب الشعبيّ 

إلى حقل قراءة النصوص  يدعو املناصرة في منجزه النقدّي إلى تحويل النقد األدبّي 

ملنهجّية واملجال: "يفترض أن يصبح حقل النقد األدبّية التي تعتمد على ركيزتين: ا

املجال(، وبين  -ز بين )الحقلة، حيث نميّ هو حقل قراءة النصوص األدبيّ  األدبّي 

 فاملنهجيّ  ؛ةاملنهجيّ 
ّ
املجال(، الذي  -ا )الحقلالقراءات(. أّم  -ق بمنظور )القراءةة تتعل

. أو بكلمات أخرى القراءة  2ة(."ة، فهو )حقل النصوص األدبيّ ق عليه هذه املنهجيّ نطبّ 

 الجمالّية الثقافية للنصوص ، ونقد النقد:

ة يتفاعل مع مجالين: قراءة النصوص األدبيّ  حقل النقد األدبّي  ا أّن "لقد أصبح واضًح 

 . 3ة)نقد النقد(."ة النظريّ ة(، وقراءة النصوص النقديّ ة وثقافيّ )قراءة جماليّ 

أولّية الشاعر على الناقد بقوله:"لقد جئت إلى  ، من خالل شهادته،يوّضح املناصرة

رً  العالم األكاديميّ 
ّ
ا مثل أدونيس وخليل حاوي وعبد املعطي حجازي، أي بعد أن متأخ

، وهذا هو الفارق بيني وبين بعض الشعراء الذين خت كشاعر في الوطن العربّي ترّس 

ا تجربتي كأستاذ خوا أنفسهم كشعراء، أّم أصبحوا أساتذة في الجامعات قبل أن يرّس 

( فقد ساهمت في صقل ثقافتي وتعميقها، كما ازددت 4662-4681في خمس جامعات)

خبرة بالبشر املتعددي البيئات. فمهنة أستاذ الجامعة تشبه مهنة الصحافّي الذي 

يتفاعل مع اآلخرين، لكّن التفاعل في الجامعة يتّم مباشرة مع الناس. وهذا يصقل 

                                                           
ر كثيًرا باألدب الشعبّي، فكان من هواته ومحّبيه. واملتتّبع  1

ّ
من املالحظ أّن الشاعر املناصرة تأث

باألساطير واألمثال والرموز الشعبّية ومن لشعره يالحظ دون أّي أدنى شّك مدى تطعيمه لقصائده 

ا في هذا املجال" الجفرا واملحاورات"، 
ً
 .4661أهّمها جفرا. وقد كتب بحث
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ة الخبرة الحياتّية. ولم 
ّ
تؤثر مهنتي سلًبا علّي كشاعر إال من زاوية واحدة  وهي قل

 . 1الوقت"

ة الوقت" التي يحاول املناصرة اإلشارة إليها ملاًما هي مكّون أساس ّي 
ّ
من الواضح أّن "قل

في عملّية التفّرغ اإلبداعّي من أجل أن يصبح اإلبداع مهنة. فال يمكن ملبدع أن يترك 

ا لنوع أدبّي ما. بصمة له في املشهد األدبّي 
ً
 دون أن يكون محترف

وقد  ،جمع بين الفاعلّية والحداثةي ذيلقد اقترح املناصرة مبدأ "املنظور الثالث" ال

ا لكتابه "جمرة النّص الشعرّي  . ويقصد 5002،"جعل هاتين الصفتين عنواًنا فرعي 

ر الجمهور باملنجز الشعرّي للشاعر، وقوام ذلك  التّ 
ّ
واصل الذي بالفاعلّية مدى تأث

ينبني بين الشاعر وجمهوره من خالل القصيدة أو النّص الشعرّي؛ فقد يكون 

ّية السياسّية واالجتماعّية إسهام في الفاعلّية، إضافة إلى عناصر  خللظروف التاري

لتحافظ على بقائه واستمرارّيته. يقول املناصرة في  ؛جمالّية أساسّية يشملها النّص 

شاعر في العالم يرغب في أن تكون قصائده محدودة االنتشار  أّي  ذلك:" ال أعتقد أّن 

 
ّ
شاعر في العالم ال  أّي  ا. وال أعتقد أّن ة ضئيلة ال تتجاوز العشرين شخصً يقرؤها قل

ين. يكتب عن عصره ولعصره بل للقرون القادمة كما يزعم بعض الشعراء الهامشيّ 

ا بالنسبة لجمهور متلكها. أّم تمتلك عناصر الوصول إلى القارئ أو ال ت فطبيعة النّص 

القراءة فهو متغير من حقبة إلى أخرى. ولكن الشعراء كانوا دائما يحرصون على 

اعتراف القارئ، فالبعض يصل عبر الندوات واملهرجانات والبعض اآلخر يصل عبر 

 
ّ
صال األخرى من أجل الحصول على اعتراف القارئ أيًضا. وال الصحافة ووسائل االت

بعض الشعراء يحرصون على الحصول  شاعًرا واحًدا في العالم. صحيح أّن أستثني 

 على التصفيق والهتاف املبتذل بكتابة قصائد مبتذلة إلرضاء الجمهور، ولكّن 
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الصافية ذات الدرجة العالية من  الجمهور قد يصفق أيًضا للقصيدة الصحيح أّن 

 . 1ة"الشعريّ 

لّية والحداثة على اعتبار أّن كليهما يحاول املناصرة أن يمزج بين مفهوم الفاع

 
ّ
صال مع الجمهور في معناها األشمل، مع متباعدان في القصدّية والهدف؛ الفاعلّية ات

ب على ذلك من إخضاع النّص 
ّ
لضغوطات واقع املتلّقين، فينعكس في  كّل ما يترت

ا تن أى عن املباشرة الفنّية والخطابّية. بينما الحداثة باعتبارها خطاًبا نخبوي 

وتتمحور حول األنا والذات، فينعكس التعبير عادة في تغليف التجربة  ،الجماهيرّية

الشعرّية بالرمز واألسطورة. يعيق هذا التغليف في أحيان كثيرة التواصل بين الشاعر 

ّقي؛ ألّن هذا التواصل أمر محتوم في كّل عملّية إبداع. ويبقى السؤال عن مدى لواملت

 صل أو مدى غموضه.شفافّية هذا التوا

 ة )علم موضوعة الشعر( بما وصل إليه من تدقيق علميّ الشعريّ  ّن أيرى املناصرة: "

ة( د )اإلضافات النوعيّ ة. نحّد ستطيع قراءة طبقات الحداثة في األعمال الشعريّ ي

ا ة من نفس الجيل، وقياًس ا على أبناء دفقته الشعريّ ة قياًس للشاعر في أعماله الشعريّ 

الحداثة ليست حداثة  . كذلك ينبغي أن ننتبه إلى أّن في املوروث الشعرّي  على املنجز 

ا للحداثة. ومن جهة ة ليستا مقياًس ة حداثات ]...[   العزلة والنخبويّ واحدة بل عّد 

  أخرى هناك شعر حداثّي 
ّ
ر في عصره، وبطبيعة الحال، هناك أنواع فاعل وخالق ومؤث

ة والحداثة(، لنمنح )الفاعليّ  العنصرينة. هنا نأخذ بهذين ودرجات من الفاعليّ 

ة الفاعليّ  ألّن  ؛ة(القصيدة عالمات أخرى، مع الحذر عند تحديد مفهوم )الفاعليّ 

 مبتذل، وبعضها فوقيّ  مفتعل، وبعضها إديولوجيّ  ة أنواع: بعضها صناعيّ الحقيقيّ 
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ة ة الطبيعيّ ة السلطة، نحن نعني إذا )الفاعليّ ، يفرض على الجمهور بقوّ سلطوّي 

 . 1ة( "العفويّ 

ألّن اإلخالل بهذا التوازن يضّر  ؛ال بّد أن يكون هناك توازن بين الفاعلّية والحداثة

ويحّوله إلى مجّرد وعظ وخطابة. ومن ثّم يصبح النّص محكوًما  بالنص الشعرّي 

سلطة خارج النّص املتعددة: اإلديولوجيا، اإلعالم، رأس املال. وهو ما أصاب النقد ب

اته.العربّي ا
ّ
 لحديث في الكثير من محط

بقوله:" ال  حالة النقد العربّي  5002،"علم التناص املقارن "يصف املناصرة في كتابه 

أحد ينكر )مؤسسّية النقد( في الغرب. وال أحد يستطيع أن ينكر محاوالت جاّدة قد 

 األمريكّية في النقد العربّي  -ة األوروجرت من أجل )توطين املصطلحات( النقديّ 

ا منذ مطلع القرن العشرين وحتى اآلن. فهناك تابعً  ظّل  النقد العربّي  املعاصر، إال أّن 

ص، وهناك اندالق باسم ة مرتبكة للمصطلحات، وهناك انغالق باسم التخّص عمليّ 

، النقد اقترب من منطقة الصفاء النقدّي  ة. صحيح أّن االنفتاح على العلوم اإلنسانيّ 

 ه مع ذلك تشرنق على نفلكنّ 
ً

. وبالتالي يفترض أن ينفتح من سه، أي أصبح معزوال

، وليس ا من منطقة الصفاء النقدّي ا أساسي  ي( بصفتها جزءً خالل )عملية التلّق 

ة القمع:) بصفتها حالة قادمة من الخارج. ويفترض رفض الخضوع لرباعيّ 

 
ّ
ا وًرا تخريبي  صال واإلعالم...( التي تلعب داإلديولوجيا، السلطة، رأس املال، وسائل االت

ا ة التي تشهر نص  ذلك بفضح أقنعة هذه الرباعيّ  (. ويتّم بفرض الخارج على )النّص 

 
ً
  ا على حساب نّص متوسط

ّ
ة ة العلميّ كوداته الثقافيّ  -ما أوصل النقدممتاز مقموع. وكل

اإليصال يكون  ة، أي أّن إلى الرأي العام، استطاع الجمهور أن يرتفع بذائقته النقديّ 
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ة هي فضح )املسكوت وظيفة الناقد العارف الشجاع األساسيّ  أو ال يكون. إّن  في النّص 

 . 1، أو في محيط دائرة النص."عنه( في النّص 

يبدو أّن املناصرة يحاول مراًرا وتكراًرا الدفاع عن فكرة النّص الجّيد بمعزل عن 

من  املعيقات الخارجّية التي قد تكون في صالح مبدع معّين على حساب العديد

النصوص املبدعة األصلية؛ ألن تأثير خارج النّص بجميع أشكاله يعيق بروز النّص 

ذلك] تأثير جميع أنواع السلطات[ يؤثر في تقويم النص والحكم عليه  الجّيد :"كّل 

ة وغيرها التي ة واملاليّ ة والشخصيّ ة واالجتماعيّ مثال: حين تزول القصص السياسيّ 

 كانت تدور حول القصيدة، يتال
ّ
اذ، املرتبط بشهرة القصيدة، فتعود ش ى السحر األخ

تها بسهولة، ولكن عناصر السلطة عارية أمام القارئ، حيث يكتشف عوراتها وجماليّ 

، وفق اختالف ا عرضة للتقويم املستمّر دائًم  ا يجعل النّص تعيد إنتاج نفسها، مّم 

ة السلطوّية التي سا، كذلك الناقد، كذلك املؤّس ليس بريئً  الزمان واملكان. فالنّص 

ة، حيث يتم تعقد املؤتمرات والندوات، وتسيطر على املناهج الدراسية والجامعيّ 

ة. وفي املقابل، يظل اإلبراز واإلخفاء والحذف والتبرير والترويج وفق أسس إديولوجيّ 

 . 2ا."املبدع الفرد يناطح املؤسسة ويحفر ويبني بناء موازيً 

لنّص األدبّي ثالث مراحل، تعتمد املرحلة األولى على لذلك يقترح املناصرة في قراءة ا

القراءة الجمالّية للنّص، والثانية على القراءة املعرفّية ثّم الثالثة على املقارنة، 

ل ذلك نموذًجا متوازًنا لقراءة النّص: "في مرحلة أولى نقرأ النصوص 
ّ
وباعتقاده يشك

 وفي املرحلة الثانية نق ة.ة وجماليّ قراءة بنيويّ 
ّ
يات املعرفّية واألنساق الفكرّية رأ التجل

. هكذا يتكامل النقد األدبّي مع النقد ، ولكن دون أن نتجاوز محيط النّص في النّص 
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ق بالتناّص والتالّص بين النصوص الثقافيّ 
ّ
. أّما )املقارنة( فهي مرحلة ثالثة تتعل

 . 1القومّية والنصوص العاملّية."

، ألّن عملّية كثيًرا على دور الناقد في اختيار النّص  إضافة إلى ذلك، يعّول املناصرة

ق بثقافة الناقد ومنهجه
ّ
ق  ،االختيار نفسها تخضع لعوامل منها ما يتعل

ّ
ومنها ما يتعل

باأليديولوجّية التي يتبناها الناقد. ال يعيب املناصرة ذلك على الناقد بل يطلب أن 

التراكم في االختيار  للقارئ في االعتراض على هذا االختيار. وقد يبدو أّن  يكون الحّق 

ات آليّ  تشكيل ذائقة فنّية معّينة، أو ترسيخ ظاهرة أدبّية معينة: "إّن إلى يسعى 

ا: ا وثقافي  االختيار التي تحكم الناقد، هي تعبير عن نسق مكبوت، يمكن تحليله جمالي  

ا ا وإيجابً اء أن يناقشوه سلبً القرّ  يشاء، ولكن من حّق الناقد أن يختار ما  فمن حّق 

 
ً

: كمال أبو ديب ال يكتب إال عن شاعر أوحد هو أدونيس حول هذا االختيار، مثال

 
ّ
ص الشعر في سوريا كل

ّ
 باعتباره يلخ

ً
 إلياس خوري  نزار قباني. كما أّن ها متجاهال

صان الثقافة الفلسط )لبنان( وصبحي حديدي
ّ
ة والشعر ينيّ )سوريا( مثال يلخ

الحديث في شاعر أوحد هو محمود درويش، لكن أحمد أشقر في كتابه  الفلسطينيّ 

بامتياز( يقول العكس  وهو كتاب في النقد الثقافيّ  -درويش( ات في شعر)التوراتيّ 

في الشعر العربي  ا( هو األهّم أيضً  )السورّي  آخرين يثبتون أن نزار قباني ا، كما أّن تماًم 

 الحديث، بسبب 
ّ
ه أوصل الحداثة إلى االختراق الذي أحدثه في موضوعة الحب، وألن

 .2الشارع بعد أن كانت الحداثة مبهمة غامضة."

ال يّتفق املناصرة مع النقاد الذين يوقفون حياتهم لشاعر واحد أو "أوحد"، بحسب 

تعبيره، على الرغم من حّق االختيار املكفول لكّل قارئ بصفة عاّمة، ولكّل ناقد 

ل حركة أدبّية 
ّ
بصفة خاّصة. وهو ال يعتقد أّن شاعًرا واحًدا مهما بلغ شأنه أن يمث
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ك قد يكون االختيار مشوًبا بعوامل خارج نّصّية: ثقافّية في أي مجتمع كان. لذل

ه منظور أيًضا. ففي عملية املالءمة بين النصوص "االختيار عند الناقد تقنية لكنّ 

 ، وشخص يّ وإديولوجيّ  ة، نحن ننطلق من منظور نقدّي ات الشعريّ ة، والنظريّ التطبيقيّ 

ة التي يريدها الشعريّ الناقد أن يختار النصوص  ا. لهذا، عندما يقال: من حّق أحيانً 

ا عند الناقد، لهذا االختيار، ا منطقي  اء أن يجدوا تبريرً القرّ  للدراسة، يصبح من حّق 

 ة على نّص ق الناقد، الظاهرة النقديّ ا االعتراض أكثر، حين يطبّ هم أيضً ومن حّق 

ة. يّ وبنفس الدرجة من األهّم  ،آخر من نفس النوع ى نّص لن، ويرفض تطبيقها عمعيّ 

ا لشاعر يالئم الظاهرة هم االعتراض على الناقد الذي يختار نص  من حّق كذلك 

هذا الشاعر  غير مالئم لشاعر آخر، مع أّن  الناقد يستشهد بنّص  ة، لكّن اإليجابيّ 

اد، يختارون النصوص ا أخرى مالئمة للظاهرة املدروسة. وهناك نّق يمتلك نصوصً 

اسة، بنفس الطريقة التي يدرسون فيها ها تصلح للدر ة للدراسة، ألنّ ة السطحيّ الهامشيّ 

أو شهرة الشاعر  اد تسيطر عليهم فكرة شهرة النّص اك نّق نشة. وهالنصوص املهّم 

ة األوحد، دون ة، فتصبح الشهرة، هي نسق الشعريّ القادمة من خارج مفاهيم الشعريّ 

 .1ة."ة الخارجيّ ة والشعريّ ة الحقيقيّ تمييز بين الشعريّ 

ة املطلقة التي يقوم بها الناقد على النّص: نزع صفة الحاكميّ كذلك يحاول املناصرة 

كلمة )نقد( تعطي الناقد صفة )الحاكم املطلق(، الذي يزن النصوص بميزانه  "إّن 

قراءة الناقد  ميزانه هو القول الفصل، مع أّن  يزعم بعد ذلك أّن  ي، ثّم الشخص ّ 

د تكون قريبة من ليست إال قراءة واحدة من بين قراءات مختلفة ومتنوعة، ق

الصواب، وقد تكون خاطئة، ولهذا، فنحن جميعا، نقرأ، مجموعة وجهات نظر، ال 

 .2."أكثر وال أقّل 
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 "الناقد املبدع هو الذي يمتّص  عند ذلك يكون الناقد مبدًعا في ميزان املناصرة:

.  1مناهجه وطرقه، ألّن االمتصاص بعد الهضم يجعل الناقد يبدع عند التطبيق"

ة ات الحضاريّ مع مالءمته للمرجعيّ  باملتصاص الفهم الواعي للمفهوم النظرّي ويعني 

 واملعرفّية العربّية. 

نقدّية،  ة املعاصرة، يقف املناصرة على خمسة مناهجعند استعراض املناهح النقديّ 

: "ينبغي التمييز بين مناهج النقد ويضع نفسه ضمن املنهج الخامس في توّجهه النقدّي 

 ة إلى ما يلي:ة الحاليّ مكن تقسيم املناهج النقديّ ، وياألدبّي 

 أوّ 
ً

 ة.، كما هو سائد في الصحف اليوميّ االنطباعيّ  : النقد العمليّ ال

 .قيّ التذّو  والتفسيرّي  بفرعيه التاريخيّ  ا: النقد األكاديميّ ثانيً 

 
ً
العالقة ة ، الذي يتناول جدليّ والسيميولوجيّ  سانّي ل: والالبنيوّي  ا: النقد األكاديميّ ثالث

 ات.بالتقنيّ  وبنيته، أي يهتّم  ة النّص بين مادّ 

 املنقود. ا للنّص ا موازيً ا نقدي  ا نثري  ، الذي يقيم نص  اإلنشائّي  رابعا: النقد اإلبداعيّ 

ة بين ة تفاعليّ قراءة جدليّ  الذي يقرأ النّص  التفاعليّ  التفكيكّي  ا: النقد الجدليّ خامًس 

 .2له على غيره" وهو املنهج الذي أفّض  ،والداللةالبنيات واألنساق والسياق 

 في النقد الفلسطينيّ  .2

 ة اجتماعيّ بعد النكبة بعوامل سياسيّ  لقد ارتبط النقد الفلسطينيّ 
ّ
رت فيه كثيرا. ة أث

رات السياسيّ  األدبّي  وكان النّص 
ّ
ة واإلديولوجّية. وكان في الغالب األعّم صدى للمؤث

لصالح الفكرة واملضمون؛ فالواقع أكبر من أن  ات النّص النقد يتجاوز عن جماليّ 

ة ا يعتمد "قداسة" املضمون للقضيّ ا خطابي  تحويه قصيدة، لذلك كان التعبير مباشرً 
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في سبيل  البروز واالنتشار. وقد تعامل النقد العربّي  بعد النكسة بالكثير من 

ية التساهل في نقد النصوص الفلسطينّية. قد يكون مرجع ذلك مضمون القض

ة في الداخل وخاصّ  ة ملعرفة األدب الفلسطينيّ ة من جهة، والحاجة امللّح الفلسطينيّ 

متهم ة وفي مقّد . لكن سرعان ما قامت بعض األصوات الشعريّ 4622بعد  الفلسطينيّ 

ا درويش بالدعوة إلى نقد األدب الفلسطينيّ  ا 1نقًدا موضوعي 
ً
. وقد ال نكاد نجد اختالف

منذ النكبة حتى السبعينات من القرن  لحالة النقد الفلسطينيّ في التوصيف أعاله 

 العشرين. 

"جمرة النّص  يوّضح املناصرة موقفه من إشكالّية النقد الفلسطينّي في كتابه 

الحديث.  . وقد خّصص الفصل السادس فيه للشعر الفلسطينيّ 5002الشعرّي"، 

موّضًحا: "ثمت  لفلسطينيّ ينتقد املناصرة الخلط بين املضمون والشكل في األدب ا

 ة، وبين النصوص. لهذا فإّن الحديث بين السيرة الذاتيّ  خلط واضح في النقد األدبّي 

سة، بل يفترض أن تخضع مثل ا مقّد ين ليست نصوصً نصوص الشعراء الفلسطينيّ 

ا عسيًرا، ألّن ، بل يجب أن تحاسب مثل غيرها حسابً غيرها ملبضع التشريح النقدّي 

شاعر  أّي  لحة تجديد الشعر الفلسطينّي. وال يجوز أن يظّل ذلك سيكون ملص

ة هذا الشاعر أو يّ عة مهما كانت أهّم في دائرة التقديس بأشكاله املتنوّ  فلسطينيّ 

 . 2ذاك"

ًنا تارة وملّمًحا تارة أخرى  
ّ
واملتتّبع لهذا الفصل يجد أّن الشاعر ضّمنه نقًدا مبط

ن للشاعر كأّي قارئ أن يعترض على للشاعر محمود درويش. وفي رأينا، قد يكو 

"نجومّية" درويش الحقيقّية أو املصطنعة، لكّن نقده هدف إلى إعادة التوازن ملشهد 

حركة األدب الفلسطيني ، وذلك من خالل إبراز دوره كشاعر في هذه الحركة. ويرجع 
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 ،4622"فالقضية بدأت عام  املناصرة بأصل هذا اإلشكال إلى الكاتب غسان كنفاني:

 
ّ
صه ة(، خصّ عندما نشر غسان كنفاني كتابه )األدب املقاوم في فلسطين املحتل

  لشعراء جماعة حيفا املرتبطين بالحزب الشيوعيّ 
ّ
ي، دون أن يناقش كنفاني اإلسرائيل

 وهو )كيف يمكن لشعر ظهر في إطار مفهوم الحزب الشيوعيّ  السؤال الجوهرّي 

ة، بر شعراء ظهروا في ظل الثورة الفلسطينيّ وكيف ال يعت ،اأن يكون مقاوًم  اإلسرائيليّ 

ا عن الجنوب ة ودفاعً مات الفلسطينيّ ا عن املخيّ وبعضهم حمل السالح دفاعً 

ب منه غسان كنفاني في _ كيف ال يعتبر شعر مقاومة!!!( هذا التساؤل تهرّ اللبنانّي 

 . 1كتابه"

ف عند كنفانّي، بل يتعّداه إلى رجاء النقا
ّ
ه ش الذيكما أّن نقده ال يتوق

ّ
 :يعتقد أن

"شطب كّل شعر املقاومة الفلسطينية ولخصه في شاعر أوحد هو محمود درويش، 

لكّنه بدأ يعلن عنها )عبر مريديه في  وقد أعجبت هذه الفكرة محمود دروش نفسه.

عن  ى فكرة الشاعر األوحد  الجناح املنشّق الصحف( منذ أول التسعينات. ثم تبنّ 

لحركة فتح املسيطرة على  2دة ياسر عبد ربه، وقام بتبليعهالجبهة الديمقراطية بقيا

 .  3ة"ة تحت الوصاية اإلسرائيليّ السلطة الفلسطينيّ 

                                                           
 .481، وانظر 482 ن،م.، 1

نالحظ في لغة نقد املناصرة أسلوب الناقد الشاعر وليس الناقد املوضوعّي؛ فهناك العديد من  2

 ؛"5002)أ(: 5002لغوصة النقد اإلعالمّي"، املناصرة، " نفعاالته مثل:التي تعّبر عن ا املصطلحات

. "وحقيقة األمر أّنهم يخافون هوّيتهم 5044 )أ(:5002)سوق الشللّية وتبادل املنافع(، املناصرة، 

رونها إال عندما يضربون باألحذية!!!"، املناصرة، 
ّ
ويكرهونها ألّنها تسبب املتاعب، وهم ال يتذك

 .5041)أ(: 5002

 .460 ن،م.، 3
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اد صدى لصوته، ويوّجه املناصرة اّتهامه لدرويش في إقصاء اآلخرين باعتبار النّق 

ان يقول "يقول زكريا محمد أو يقول درويش نفسه، فاألمر سيّ  يرّددون ما يريد:

 موقعه املالئم على خارطة الشعر العربّي  د الشعر الفلسطينيّ "في الستينات حّد  ا:حرفي  

 د اسًم وإذا كان لنا أن نحّد  .الحديث
ّ
نا لن نجد غير ا يرتبط به االنفجار املذكور فإن

ما  كّل  ا به، وأّن ا له وإرهاصً ما كان قبله كان تمهيًد  فقد بدا أّن  ،محمود درويش

ا عليه]...[ لم نكن قد سمعنا باسم دً ا منه أو تمرّ له أو هروبً  اا استمرارً بعده كان إّم 

ر اة املقاومة بدون شعا ننشر قصائدنا الحداثيّ حيث كنّ  4622درويش قبل عام 

 .1ا")سأقاوم(. فانفجار الستينات كان إعالمي  

ا" أو 
ً
يدافع املناصرة عن هذا النقد املوّجه لدرويش باعتبار نفسه شاعًرا "محذوف

مظلوًما ومن حّقه أن يدافع عن نفسه، فيتحّول نقده إلى نقد تشوبه الشخصنة، 

ويهدف من مبتداه إلى تثبيت صوته الشعرّي في مسيرة األدب الفلسطينّي. ومن أجل 

الشعراء  د الذين أنصفوا درويش بقوله: "ولكن من حّق ّقاذلك يبّرر املناصرة نقده للن

عن الحداثة  أو غيره عندما يكون الكالم النقدّي املحذوفين أن ينتقدوا هذا الناقد 

نا نحن الشعراء واملقاومة. ومن حّق الناقد أن يقول أسبابه في االختيار، ومن حّق 

ه خاضع لهيمنة اإلعالم والسياسة."
ّ
 . 2املحذوفين أن نصف هذا االختيار بأن

تأثير السياس ي يّتضح تأثير السياسة واإلعالم في نجومّية درويش، بحسب املناصرة، بال

 الذي تبنّ  الفلسطينيّ 
ّ
 ى مشروع درويش واحتضنه ممث
ً

 لصوته وفكره: "منذ أول ال

ج لها سياسيون ة، رّو ة دكتاتوريّ ة قمعيّ ة اختصاريّ التسعينات برزت ظاهرة صحافيّ 

 ون أوّ ون انتهازيّ فلسطينيّ 
ً

   تقول بأّن ال
ّ
 ل وحده الشعر الفلسطينيّ محمود  درويش يمث

ة زمالء درويش لم يساهموا معه في تأسيس املدرسة الشعريّ  ي كأّن الحديث، وبالتال
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اد فاضح. وهذه الفكرة هي نتاج تحالف بعض النّق  وهذا خطأ علميّ  ،ةالفلسطينيّ 

الشباب املنتفعين مع بعض كتاب قصيدة النثر الشباب تحت تأثير تحالف أدونيس 

 تقع خارج النص]...[ج لهذه املقولة ألسباب وسعدي يوسف ودرويش نفسه الذي رّو 

ا ة غير عادلة علمي  إّن اختصار املسألة في صيغة درويش وزمالئه هي صيغة دكتاتوريّ 

ا "  . 1وأخالقي 

التي يجري الشاعر  وهي 2يعقد املناصرة كذلك موازنة في قضية الحذف والتعديل

 
ً

ا على شعرة بعد نشره  أعماله معتبرً تعديال
ً
ملكّية الشاعر لنّصه تنتهي  ا أّن  أو حذف

مطبوًعا. ويقول في  تعديل، وإن أصبح عمله األدبّي  له إجراء أّي  بعد موته، ويحّق 

ة في األساس أي يحّق للشاعر ألسباب "فكرة الحذف والتعديل فكرة طبيعيّ  ذلك:

                                                           
 .502-502 ن،م.، 1

في دراستي عن التغييرات في شعر درويش توصلت إلى النتائج التالية:" أّن التغييرات أو التنقيح   2

الذي أجراه درويش في شعره جاء على مستوى تغيير العنوان، النّص املوازي، تبديل املفردات، 

نات تغيير ترتيب األسطر، اإلضافة ثّم توظيف تقنّية الحذف، التي استعملها بكثرة حتى السبعي

وخصوًصا في نصوص قصائده، التي نشرت في مجلة الجديد في هذه الفترة. وقليلة هي التغييرات 

ل التنقيح والتهذيب في عملّية إقصاء العديد من 
ّ
التي جاءت ألسباب سياسّية أو دينّية. كما تمث

يدة قصائده على مدار مسيرته الشعرّية، مثل القصيدة الشهيرة "عابرون في كالم عابر"، وقص

"محمد" التي قالها في محمد الدرة الطفل املقتول، و"خطب الدكتاتور املوزونة"، يمكن تفسير هذا 

اإلقصاء برغبة درويش في تحرير مشروعه الشعرّي من قصائد رّد الفعل، أّما النوع الثالث من 

ل في زيادة وحذف وتبديل على النّص امللقى، وقد بّينت الدراسة أّن 
ّ
التغييرات  التنقيح فقد تمث

ا في املقام األول، ومن ثم ينطلق درويش في إلقاء قصائده  صّبت في إرضاء ذوق الجمهور وطني 

التجريبّية الجمالّية في املقام الثاني، وكأّن هذا اإللقاء هو الخيط الرابط بينه وبين الجمهور 

ه يمّهد له االنتقال في كّل مّرة إلى تجارب جمال
ّ
ّية أخرى. للتوسع انظر يحافظ عليه درويش، ألن

 .22-2: 5045حمزة، 
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ت ألسباب ]...[ وعندي تّم أبحاثهمح كما يفعل الباحثون ذلك مع ل وينّق ة أن يعّد فنيّ 

الحذف ألسباب  ا عند سميح القاسم ومحمود درويش فقد تّم ة عن إرادتي. أّم خارج

ها نوع من التراجع عن رها عند القارئ بأنّ ة كما هو واضح، بما يفّس ة اعتذاريّ سياسيّ 

 . 1فكرة املقاومة"

 سلطة السياس يّ  وفي توصيفه لحالة اإلقصاء التي تعّرض لها كشاعر، يبدو أّن 

ل كتاب أوّ  نوًعا ما ناصبت املناصرة العداء ما يزيد عن ثالثة عقود إذ إّن  واإلعالمّي 

 . يبدو لي أّن هذا التوصيف يشوبه بعض من املبالغة:4668صدر عن شعره  نقدّي 

ة الدعاية لشعر املقاومة( في النقد الحديث كان يخرجني مثال من )جنّ  "الطريف أّن 

خر هو آل آنذاك... بتهمة الحداثة. والطريف ا االستينات والسبعينات، الصاعدة إعالمي  

 
ّ
في الثمانينات ومنحني تهمة املقاومة عندما أصبحت  اثةي تهمة الحدنّ ه رفع عأن

 الحداثة هي الصاعدة إعالمي  
ّ
 ني شخصي  ا!!! مع أن

ّ
 . 2ا"ر للحداثة واملقاومة معً ا لم أتنك

إلى  ر الفلسطينيّ يصل الناقد املناصرة في خاتمة الفصل السادس املخّصص للشع

ب رّو 
ّ
اد الحداثة استنتاج، في رأيه، موضوعّي، يعيد األمور إلى نصابها، فيرت

في القرن  ا محموًدا، خارطة الشعر الفلسطينيّ الفلسطينّية بعد أن يقترح، باذال جهًد 

الدين  اد الحداثة الفلسطينية هم عزّ نفسه في رأس القائمة:" رّو  منّصًبا. و  3العشرين

املناصرة، محمود درويش، معين بسيسو، أحمد دحبور، مريد البرغوثي، سميح 

كالدعاية  ما هو خارج النّص  القاسم، محمد القيس ي، فدوى طوقان. إذا حذفنا كّل 

ة، وإذا ة وإعالميّ ة وماليّ سات سياسيّ النابع من مؤّس  ة، والترويج الشخصانّي السياسيّ 
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ابها هم: جبرا إبراهيم جبرا، توفيق قصيدة النثر فكتّ ا ما حذفنا شعراء األرشيف. أّم 

 . 1صايغ في الخمسينات وعز الدين املناصرة في الستينات"

الهدف األس، في رأينا، وباعتراف  لقد أكثرت من مقتبسات الناقد أعاله حتى أبّين أّن 

 الناقد املناصرة، هو أن يْنصف نفسه أوّ 
ً

لكن،  الحركة األدبّية الفلسطينّية.، ثّم ال

ث عنها املناصرة، وقد ته التي يتحّد يبدو لنا أّن الشاعر درويش إذا جردناه من نجوميّ 

ا في بعض نواحيها، فإّن   درويش يبقى شاعًرا كبيًرا بنّصه أوّ  يكون محق 
ً

؛ ألّن شعراء ال

  كثر اعتمدوا القضية رافعة لهم، غير أّن 
ً
بإقصائهم.  غربال النقد والزمن كان كفيال

  هناك مشروع حقيقّي وإذا كان 
ّ
ه سيثبت وإن أقص ي حيًنا من كمشروع املناصرة فإن

 الزمن.

ال شّك في أّن الناقد عّز الدين املناصرة قد قّدم مشروًعا متمّيًزا في النقد األدبّي. وقد 

ى ذلك في قرا
ّ
ته املونتاجّية التي قّدم فيها ملناهج النقد الغربّي ولنظرّياته، فكان ءتجل

 للحركة األدبّية الفلسطينّية، وإن الناقد األكاد
ً

ه قّدم تصّوًرا شامال
ّ
يمّي. كما أن

اختلفنا معه في مدى الظلم الالحق به كشاعر، وفي توصيفه للشاعر محمود درويش. 

 ة في النقد العربّي لقد استطاع املناصرة أن يبتدع مصطلحات أصبحت شبه رئيسيّ 

والنقد الثقافّي املقارن... مّما يدل ، واملنظور الثالث، الحديث مثل مصطلح التالّص 

 
ّ
 ه ناقد مبدع باإلضافة إلى كونه أوّ على أن

ً
 ا مبدًعا. شاعرً ال
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