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شكر خاص
للكتاب المساهمين في هذا الكتاب على
جهودهم الطيبة بوافر كرم ،ونخص بالشكر
الناقد العراقي د .حاتم الصكر على جهده
المقدر وسعيه الدؤوب في سبيل إنجاح هذا
ّ
الكتاب.
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مقدمة مجموعة «مجانين قصيدة النثر»

منذ البداية عمدت هذه اجملموعة «مجانني قصيدة النثر»
على استقطاب األقالم املتميزة في العالم العربي والتي أغنت
جتربة قصيدة النثر ومحاوالتها منذ جيل الرواد وحتى الوقت
الراهن .هذه القصيدة التي ما تزال في طور إرساء مكوناتها
عبر التجارب الكثيرة واملتوالدة في تطورها وهي اخلارجة
عن كل قاعدة على مر السنوات الطويلة في عمرها.

كما عمدت على االهتمام باألقالم الشابة واجلديدة
ونشرها عبر صفحتها على الفيس بوك على أمل أن تدفع
التجارب احلقيقية إلى الظهور واالستمرار آملة بذلك إغناء
وإثراء األدب والثقافة العربية بتمكني اجلديد املتطور وترسيخ
االهتمام باألسماء الكبيرة التي صنعت خطوطاً عريضة في
قصيدة النثر ما زالت مضيئة أمام املشاة في هذا الطريق.
وعبر االحتفاء بأسماء كثيرة كان لها جتاربها املميزة وثقلها
في الثقافة العربية.
ولتبقى في مستوى االنتقاء واالرتقاء كان لزاماً عليها أن
تبدأ مبسيرة النقد والتقومي وترسيخ هذه اخلطوط العريضة
املستخلصة من جتارب الرواد والتي كانت حدثاً فتح الطريق
إلى جتربة قصيدة النثر في األدب العربي.
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فكان تخصيص يوم كامل لنشر الدراسات إدراكا ملسؤولية
الشعراء واملثقفني أمام احلفاظ على التطور في القصيدة
في ظل االنهيارات العربية الطويلة على األصعدة اخملتلفة
فكان ينشر كل أسبوع عدد من اآلراء والدراسات منذ سنة
تقريباً .ساهم في ذلك عدد من الشعراء واألدباء ،كما انتقت
من املواد املنشورة على صفحات الفيس بوك ما يخدم هذه
املسؤولية.

والستكمال ما أخذته على عاتقها يتم اآلن نشر هذه
الدراسات في كتاب لتكون مرجعاً عربياً له أهميته ويقدم
إضافة للجميع والتقدمي بكل حرص على الفائدة املتوخاة
له أهميته و يقدم إضافة للجمع والتقدمي بكل حرص على
الفائدة املتوخاة وذلك على مستوى الثقافة العربية.
مساهمة بسيطة نتمنى أن متتلك الضوء الكافي لتكون دلي ً
ال
على هذا الطريق .مساهمة بسيطة نتمنى أن متتلك الضوء
الكافي لتكون دليال على هذا الطريق.

مجموعة مجانين قصيدة النثر
وداد سلوم
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مقدمة مجلة «مسارب أدبية»

خصصت مجلة «مسارب أدبية» العدد الثامن من إصدارتها
الشهرية حملور (قصيدة النثر بني الشعرية والشرعية) ،عدد
أبريل  ،٢٠٢٠كإصدارة مشتركة مع مجموعة «مجانني قصيدة
النثر» التي ساهمت في العدد بأكثر من خمسني قصيدة
لشعرائها ،وبحوار مع الشاعر املصري الراحل رفعت سالم
لروحه الرحمة -وبدراسات وقراءات في قصيدة النثر.ومن ثم أمل القائمون على اجمللة واجملموعة في تعاون مماثل
وإصدارات الحقة فكان هذا املنجز جملموعة من الدراسات
واملقاالت التنظيرية في قصيدة النثر.

وفي تقدمينا لهذا الكتاب؛ وإذ نحتفي بإخراجه للمهتمني
ولكنّا ال نغفل أن نشير إلى مساحات كبيرة للتنظير في
قصيدة النثر ظلت فارغة لفترات طويلة وأجيال تالحقت
م ّرت بتلك املساحات ولم جتب عن أسئلة القصيدة املتح ّولة
في خضم ثورة العالم بعد انطالق مجلة شعر  ١٩٥٧التي يؤرخ
بها لقصيدة النثر في الوطن العربي .لنخلص إلى املقصود
نورد أوال تقرير (أكادميية الشعر العربي بجامعة الطائف
أعده الناقد
السعودية) عن حالة نشر الشعر في مصر الذي ّ
األدبي الدكتور أحمد مجاهد الرئيس السابق لهيئة الكتاب
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في مصر .وأوضح إحصائيا في ثنايا التقرير أن نسبة نشر
دواوين الشعر الفصيح في  ٢٠١٨حوالي  ٪١فقط من جملة
الكتب املنشورة .و %3.7من جملة املنشور في األدب عموما،
و %25من جملة املنشور في الشعر فقط .أي أن  ٪٧٥من
الدواوين املنشورة انتمت للشعر العامِ ّي.

ونحن نطمح في منجزات الحقة لوقفات في سؤال الشعر
نفسه ،لقد اقتضت مرحلة ما أن يكون السؤال عن قصيدة
النثر ولكن تلك املرحلة صارت ممطوطة بفعل رافضيها
حتى انتهت إلى عصر اليوم الذي لم يعد فيه السؤال صاحلا
للتداول .ألنه أجيب عنه من خالل تنظير وتقعيد النقاد كما
نقدمه للقارئ .وألن قصيدة النثر التي كانت
في منجزنا الذي ّ
وحدثت نفسها لتصل إلى شكل
في عصر مجلة شعر حت ّورت ّ
مختلف متاما عن بداياتها املتواضعة .وألن معظم الشعر اليوم
هو من جنس قصيدة النثر وذلك وارد في إحصائية الدكتور
أحمد مجاهد الذي أورد حسم اإلحصاء لسؤال قصيدة
النثر“ :اكتساح لشعراء قصيدة النثر بالتوازي مع التنامي في
أعداد الشاعرات” .فهذا خيار املتلقي الذي لن يكون بطبيعة
احلال بدون أسباب واقعية ،فقصيدة النثر أثبتت جدارتها
وأنها األصلح لتناول قضايا العصر التي تهم املتلقي ،وهنا ال
نشير للشكل بل للمضامني التي يسع القالب احتوائها.
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يوضح الدكتور في إحصائه أن العناوين الشعرية لدواوين
الفصحى التي طبعت في  ٢٠١٨مبصر تقدر مبائة وخمسني
عنوانا فقط ( )١٥٠من جملة ( )٤٠٣٥عنوانا أدبيا ..ولكن
املتفحص لألجناس األدبية األخرى كالقصة والرواية يجد أن
ّ
كثيرا من العناوين هي لشعراء نثر يوظفون في فنون احلكاية
والسرد تقنيات قصيدة النثر .وهذه هي املساحات املتروكة
للنقاد في التنظير لقصيدة النثر في هيئتها اجلديدة املتداخلة
بأسلوبها متحررة من ثوب القصيدة لتستخدم خواصها
الشعرية والسردية في ظالل ممتدة خارج الديوان الشعري.
ال تعني اإلشارة لضرورة توسيع الدائرة أن التنظير في النثرية
انتهى دوره ،ولكنها مبقدراتها سبقت النقد بأشواط وعلى
النقد أن يتسارع خلفها الكتشاف متاهيها البعيد املتجدد.

مجلة مسارب أدبية
زياد مبارك
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الفصل األول
ماهية قصيدة النثر
* قصيدة النثر العربية
* الشعر جتريب
* قصيدة النثر ..وسؤال القصيدة
والنثر والسرد والتراث؟
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قصيدة النثر العربية
أحمد يعقوب  -فلسطين

الشاعر الفلسطيني الراحل توفيق صايغ كان أول من
رسخ قصيدة النثر في الوطن العربي قبل نازك املالئكة
وقبل أدونيس ،فشكلت مجموعته الشعرية «ثالثون قصيدة»
انعطافة نوعية في الشعر العربي.

من املعروف بأن قصيدة النثر قد واجهت نقدا شديدا،
وقد حتمل أصحابها كل إهانة ممكنة واتهموها بأنها منغلقة،
ومضجرة ،ومتعالية ،وهي شكلية ،وغامضة وغير مفهومة..
لكن قصيدة النثر استطاعت وبفعل روح التصميم احلداثي
حلركة «شعر» أن تنال حق اإلقامة في مدينة الشعر :وقد منح
هذا احلق لألعمال املشحونة بالصور والعناصر اجلمالية
كنتاج محمد املاغوط وأدونيس.
مع أن قصيدة النثر في الشعر العربي عندما ظهرت
كانت تعني ما ال ميكن أن تعنيه اليوم ،فالكثير من املياه قد
جرت في نهر الشعر واحلياة ..فالنص -القصيدة -اليوم
ال يشبه قصيدة النثر التي كان يكتبها بودلير أو مالرميه أو
أدونيس وأنسي احلاج ،إذ اجته الشعر إلى جتديد الشكل،
وجتديد املعنى ،والتحم متاما بنثرية العالم وفوضاه ...فلقد
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دخلت البشرية في عصر ما بعد الصناعة ،في سياق ما بعد
احلداثة ،وهذا العصر هو عصر املعلومات وعصر االتصاالت
وعصر ما بعد األيديولوجيا ،وعلى الصعيد املنهجي يسمى
عصر ما بعد البنيوية أو التفكيك.
لقد خاضت قصيدة النثر صراعاً حول نسب القصيدة
إلى اجلذر األوروبي– األمريكي .لكن ذلك ال يعني أن هذه
القصيدة بال جذر عربي .ففي التراث الصوفي جند أن
الشعر ال ينحصر في الوزن ،وأن طرق التعبير في هذه
الكتابات ،وطرق استخدام اللغة هي جوهرياً ،شعرية ،وإن
كانت غير موزونة .فإن حتديد شعرية الشعر بالوزن /القافية
أخذ يضطرب منذ القرن العاشر امليالدي ،خصوصا في
الدفاع النقدي الذي قام به أبوبكر الصولي انتصاراً لشعرية
أبي متام.
وفي آراء عبد القاهر اجلرجاني فقد نشأ ميل إلى التشكيك
في أن يكون الوزن والقافية مقياسا للتمييز بني الشعر والنثر.
وتقسيم املعنى عند اجلرجاني إلى نوعني :تخيلي وعقلي،
دليل بارز .فحيث يكون النص قائماً على املعنى الثاني ال يكون
شعراً ،وإن جاء موزوناً مقفى.

وفي أيلول  2003قدمت الباحثة سحر سامي رسالة
الدكتوراه إلى قسم اللغة العربية ،كلية اآلداب ،جامعة القاهرة.
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عن الشعر الصوفي وعالقته بقصيدة النثر .اعتبرت سحر
سامي :أن ابن عربي هو مؤسس لقصيدة النثر اجلديدة .وأنه
قدم نوعاً من التأسيس ميثل سبقاً ،بالقياس إلى الدراسات
احلديثة في مجال الشعرية ،بل وفي أشكال الكتابة النثرية
والسردية ،التي تع ّد متهيدا مبكراً لقصيدة النثر واإلبداع
القصصي والروائي احلديث.

فمحي الدين بن عربي خاض مغامرة الكتابة حتى نخاعها،
واستطاع أن يقدم عاملاً بدي ً
ال أو موازياً للواقع من خالل
اللغة .إنه يوجد باللغة وفيها ،ويعرف ذاته والعالم بهذه اللغة
وفيها أيضا .إنها لغة اإلشراق احململة بالتجليات .لغة تخلق
خالقها .وهي إظهار الوجود الباطني.
واستندت الباحثة إلى كتاب «الفتوحات» الذي يعتبر من
أهم كتب ابن عربي ،التي تتجلى فيها طاقته اإلبداعية ورؤاه
الفلسفية في حالة من النشوة والتوهج الفني ،بلغته املتميزة
وتراكيبه وصوره وأشكال التناص والسرد فيه .حيث فكرة
الشعر واخللق الشعري عند ابن عربي ،ال ينفصل جوهرها
عن فكرة خلق العالم ،وكيفية اخللق كتجسيد لظهور اخلالق
في خلقه ورؤيته لذاته في مرآة العالم واملوجودات ،وحيث
مييز فكرة الشعرية عنده ضرورة االنفالت من القوالب
اجلامدة واألطر التي حتد من حرية الروح.
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فاللغة عند ابن عربي ،من حيث كونها صياغة جديدة
رافضة ومختلقة مع كل التراث السابق ،ميثل اختالقها في حد
ذاته جزءا من مفهوم الشعرية يرتبط بالقدرة على استثمار
إمكانيات اللغة البالغية والداللية داخل النص ،وتوظيف كل
ذلك لفتح حدود اللغة على املطلق .ولهذا تتجاوز اللغة حدود
العالقة املنطقية بني األشياء لتكون ذاتها ،لغة تخلق منطقها
اخلاص ،تهدم العالم وتعيد تشكيله في سياقات جديدة،
وهي وسيلة وغاية في نفس الوقت حتمل قيمها اجلمالية.
بها يعرف الصوفي خالقه وبها يخلق العالم من جديد ويوجد
فيه.

وهي تعبير آخر عن فكرة النفس اإللهي في اخللق ،فهي
لغة وجودية ومعرفية بكل املقاييس ،وهي الصورة الشعرية
باملعنى الفلسفي عند ابن عربي ،وفكرة اخليال ،واخللق ،وما
يسميه ابن عربي بالقوة اخليالية.
فنص «الفتوحات املكية» يقيم كثيرا من العالقات مع
كم ال يحصى من النصوص ،مثل القرآن والنصوص الدينية
التوراتية واملسيحية واألحاديث النبوية ،وأقوال الصحابة
والشعر والتراث النثري العربي ،إضافة إلى اخلطاب الصوفي
برمته ،واخلطاب الفلسفي واألساطير .وهو نص مفتوح على
الوجود ،تستطيع الكلمة فيه اإلحالة على خطاب كامل في
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إطار العالقة اجلديدة ،التي حتددها رؤية ابن عربي الفكرية
واجلمالية.
كان أدونيس أول من ّ
نظر لقصيدة النثر العربية ..ففي
«مقدمته للشعر العربي» ينفي شرط الوزن عن القصيدة عاداً
إياه حتديداً خارجياً ..سطحياً ..ويقول عن ذلك :إن طريقة
استخدام اللغة مقياس أساسي مباشر في التمييز بني الشعر
والنثر فحيث نحيد باللغة عن طريقتها العادية في التعبير
والداللة ونضيف إلى طاقتها خصائص اإلثارة واملفاجأة
والدهشة يكون ما نكتبه شعراً .والصورة من أهم العناصر
في هذا املقياس ،فأينما ظهرت الصورة تظهر معها حالة
جديدة وغير عادية من استخدام اللغة.
ويقدم تصورات رؤيوية حول قصيدة النثر ..فيقول« :في
قصيدة النثر ( )...موسيقى لكنها ليست موسيقى اخلضوع
لإليقاعات القدمية .بل هي موسيقى االستجابة إليقاع
جتاربنا وحياتنا اجلديدة ،وهو إيقاع يتجدد كل حلظة».

ويكتب أدونيس ذلك في رسالة إلى أنسي احلاج تعليقا
على صدور ديوانه «لن» ...« :في مجموعتك ،صرا ٌخ يفتح
باب الرعب ،يسرطن العافية .صحيح أن الصراخ قلما يكون
وسيلة الشعر ،لكنه في هذه اللحظة من تاريخنا قد ٌر نفسي
يحكمنا .ومن يوقظ النيام اخملدرين قد ال يكفيه الصراخ
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وحده .هكذا تقربنا مجموعتك الشعرية من الوقوف وجهاً
لوجه مع اللحظة احلرجة ،أو قل احلاسمة ،في تاريخنا
الشعري .وبهذه اجملموعة إذن يزداد اجتاهنا صوب ما يجب
أن نتجه إليه في الشعر والفكر».
أما أنسي احلاج فإنه يتساءل في مقدمة «لن» عن املفارقة
التي تولدها تسمية قصيدة النثر ،قائال« :هل ميكن أن يخرج
من النثر قصيدة؟ .فطبيعة النثر مرسلة ،وأهدافه إخبارية أو
ضدي.
برهانية .إنه ذو هدف زمني وطبيعة القصيدة شيء
ّ
القصيدة عالم مغلق ،مكتف بنفسه ،ذو وحدة كلية التأثير،
وال غاية زمنية للقصيدة ،النثر سرد ،والشعر توتر ،والقصيدة
اقتصاد في جميع وسائل التعبير .النثر يتوجه إلى شيء،
يخاطب ،وكل سالح خطابي قابل له .النثر يقيم عالقته باآلخر
على جسور من املباشرة ،والتوسع ،واالستطراد ،والشرح
والدوران ،واالجتهاد الواعي -مبعناه العريض -ويلجأ إلى كل
وسيلة في الكتابة لإلقناع .الشعر يترك هذه املشاغل :الوعظ
واإلخبار واحلجة والبرهان».

لكنه يتساءل في موضع آخر من مقدمته« :هل من املعقول
أن نبني على النثر قصيدة وال نستخدم أدوات النثر؟» .اجلواب
يقول« :قصيدة النثر قد تلجأ إلى أدوات النثر من سرد
واستطراد ووصف .ولكن ،كما تقول سوزان برنار( ،شرط أن
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ترفع منها وجتعلها تعمل في مجموع ولغايات شعرية ليس
إال) .وهذا يعني أن السرد والوصف يفقدان في قصيدة النثر
غايتهما الزمنية».

وهو يقول« :في كل قصيدة نثر تلتقي دفعة فوضوية
هدامة ،وقوة تنظيم هندسي ومن اجلمع بني الفوضوية جلهة،
والتنظيم الفني جلهة أخرى ،وفي الوحدة بني النقيضني
تنفجر ديناميكية قصيدة النثر اخلاصة».
هكذا حتدث أنسي احلاج عن األسس النظرية ملفهوم
قصيدة النثر ،من حيث الشحنة احلماسية ،والرغبة في
الهدم ،وإعادة بناء مفهوم الشعر والقصيدة في نظرية األنواع
األدبية العربية.

فهو يكتب قصائد متمردة تتخلص من اإليقاع الوزني،
وتفجر قواعد اللغة ،وتطعم الفصحى بالعامية ،وتتحدى
موضوعات األخالق السائدة ،سواء في (لن) أو في (الرأس
املقطوع) أو في مجموعتيه الشعريتني( :الرسولة بشعرها
الطويل حتى الينابيع) و(ماذا فعلت بالذهب ،ماذا صنعت
بالوردة).

• اعتمدت قصيدة النثر العربية على مراجع عدة أمهها:

-كتاب سوزان برنار املعروف «قصيدة النثر من بودلير
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إلى أيامنا».

والتنظير النقدي ألدونيس وأنسي احلاج وجماعةمجلة شعر.
وكذلك بول شاؤول في الثمانينات والتسعينيات،ومجلة فراديس.

موسوعة برنسنت للشعر والشعريات ،والتي تقدممفصال لطبيعة قصيدة النّثر وما يجب أ ْن
وصفا
ّ
حتتويه دون غيره ،فهي حسب املوسوعة“ :تكوي ٌن
قاب ٌل الحتواء ك ّل سمات القصيدة الغنائية أو بعضها،
ُ
تختلف عن
غير أ ّنها تُكتب كما يُكتب النثر على الورق.
الشعري بأ ّنها قصيرةٌ و ُم ْح َك َم ٌة ،وتختلف عن
النثر
ّ
الشعر ا ُ
حل ّر بافتقارها إلى التشطير ،وعن فقرة النثر
القصيرة بإيقاعاتها اللفظ ّية املتواترة ،بوقعها الرنان
إيقاع
مبجازاتها ،وبكثافة تعبيرها .وقد تشتمل على
ٍ
داخلي منتظم وتعاقبات موزونة .غالباً ما ميت ُّد طولها
ّ
من نصف صفحة (فقرة أو اثنتني) إلى ثالث أو أربع
(معدل القصيدة الغنائ ّية) ،فإذا ما صارت
صفحات
ّ
ِ
وصارت
والتوترات أثرهما،
فقدت الصدم ُة
أطول،
ُ
ْ
ـوبغض النظ ّر عن شعر ّيتهاـ نثراً .لقد أُطلق مصطلح
ّ
أي قطعة من اإلجنيل
قصيدة النثر ،بال إدراك ،على ّ
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حتى روايات فوكنر ،والذي من املفترض أن ّ
يدل على
فني ُم ْد َرك متاماً وأحياناً ٍ
بذات واعي».
شك ّل ّ
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الشعر تجريب
عبد الوهاب الملوح  -تونس

ال حتتاج كتابة الشعر إلى ترتيبات لوجستية كما أنها
غني إلى تنظيرات أكادميية ولم تكن (أبدا) مادة للتصنيع
في ً
ليتُ َّم تعليبها لقد جاء اخلليل وأفسد الشعر وكلنا نعرف
حكاية عبيد ابن األبرص الذي قال شعرا خارج القطيع وال
فائدة من إعادة ترديد أبي العتاهية ”أنا أكبر من العروض“
فعملية تقنني الشعر هي حلظة تدجني الشاعر (الشاعر)
باالستغراق كما هتف املعري في رسالة الغفران ليس الشاعر
من يُدجن وليس الشعر مِ َّما يُفترض أن يُقال كان الشعر
دائما ضد املبني للمجهول ألنه كان حاضرا بالعفوية .وهو
ليس التعبير اجملاني باعتبار أنه التحقيق األزلي في حقيقة
هذا الكون وهو أيضا هذي القدرة على التصدي بشكل لغوي
فالت لكارثة اللغة املقدسة.
لقد كان الشعر ومنذ األزل حاجة الكائن للتصدي
للميتافيزيقيا .الشعر كائن غير ميتافزيقي؛ كائن ال يتحقق إال
بوجوده العيني وإمنا وجوده خارج صفاته القيمية ،هو كائن
بوصفه لغة متمردة لذاتها ،لغة حتتاج إلى من يتقنها يبحث
فيها ،يكونها من أجل أن تكون فالشعر ومادته اللغة كائن
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بالكلمات حتتاج إلى أن تتكلم بذاتها وليس بقيمتها املعنوية
أوال فكما في السياسة هناك أولويات في الشعر أيضا أال
وهي سياسة الكلمات “إن الكلمات ،في الشعر ،ال ينبغي أن
تُستخدم للداللة على شيء ،وال أن جتعل أحداً يتكلّم ،بل إن
لها غاياتها في ذاتها” موريس بالنشو.

ولهذا ليس من شأن الشعر أن يعبر على مقدمات نظرية
أو فلسفية وليس من شأنه أن يتعالى باملعنى الفلسفي هو
يتعالى جماليا يحقق كينونته من خالل اللغة وليس من خالل
القوانني واللغة متحولة عبر التاريخ .فالشعر ينهب نفسه من
أجل البحث عن إيقاعاته املتجددة .لن يختلف اثنان في أهمية
ما قدمته مجلة شعر ومنجزها الشعري والنقدي لقد سعى
املشرفون عليها إلى تأسيس توجه جديد للشعر كتابة ورؤية.
وفعال كانت املساهمات الشعرية مختلفة عن السائد وقتها
وصار بإمكان القارئ العربي أن يطلع على جتارب مغايرة
للمألوف في الكتابة الشعرية ،وكان هناك جهد واضح في
محاولة التغيير وحتديث الكتابة الشعرية ،غير أن هذا اجلهد
بني في توجهاته الكبرى على ما قام به الشاعر الكبير أنسي
احلاج من محاوالت في مرحلته األولى التي اتسمت باالرتكاز
أساسا على أفكار سوزان برنار.
ورغم أن هذه األخيرة كانت في عملها «قصيدة النثر
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من بودلير إلى أيامنا هذه» تقدم مجموعة من املقترحات
من خالل توصيفها لعمل قصيدة النثر من الداخل وكيفية
تشكلها .فلقد حتولت إلى مجموعة من القواعد الصارمة
عرف قصيدة
والقوانني املضبوطة ،حتى أن بعضهم أصبح يُ ِ ّ
النثر انطالقا من هذه املقترحات التي لم تكن في حقيقتها
إلزامية لكتابة القصيدة بالنثر ،والدليل على ذلك أن من يتابع
قصيدة النثر في بلدان أخرى ال يراها ملتزمة مبا قدمته
سوزان برنار ،بل إن بعض الشعراء الفرنسيني لم ينهجوا هذا
النهج من مثل سان جان بيرس في قصيدته (أناباز) هذي
القصيدة املطولة جدا ،وكذلك أيضا جاءت كتابات ماكس
جاكوب غير ملتزمة مبا حدده وقتها أنسي احلاج مترجما ما
قالته سوزان برنار اإليجاز والتوهج واجملانية.
ورغم أن صاحبة «قصيدة النثر من بودلير إلى أيامنا هذه»
تؤكد أن هذه القصيدة هي “خلق حر ،ليس له من ضرورة
غير رغبة املؤلف في البناء خارجا عن كل حتديد وشيء
مضطرب إيحاءاته النهائية” .فلقد أصر الكثيرون على
محاصرة هذا النوع من الكتابة والسعي إلى تعريفه تعريفا
محددا وهم ال يدركون أنهم بهذا املسعى إمنا ينسفون هذه
الكتابة ويعدمونها .فقصيدة النثر هي هذا االنفالت من كل
دسترُ ،مق ْونن ،مشروط ..هي هذي الشعرية التي ال
ما هو ُم ْ
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تلتزم بأي شيء سوى مبا هو مبتكر في جمالياته وكما يقول
باتاي “يَت ََح َّق ُق ِ ّ
ِني” .ذلك أنه
الش ْع ُر الْ َحقِ يقِ ّ ُي َخ ِار َج الْ َق َوان ِ
الدهشة ،والدهشة ليست ما يجيء وفق قواعد واشتراطات
فهي البحث املستمر في اللغة وفي صنوف اإليقاعات غير
املألوفة وفي أساليب القول الشعري غير املعلب هي “هذا
القفز في اجملهول” كما يراها بودلير .غير أنه وملا يتملك
الكثيرون من رغبة في التعريف والتحديد واالطمئنان ظلوا
يحاولون وضعها في أقفاص ال تتحرك وهي الكتابة املتحركة
التي ال تتنفس إال في الهواء.
فالشعر جتريب باألساس بل إنه التخريب املتواصل ،لذلك
ال ميكن احلديث عنه كأفق نضال بل هو كينونة ليس وفق
رأي هايدغر ولكن وفق ما يحاوله الشاعر من إقامة في هذا
الوجود.
وما القصيدة إال ٍ ّ
جتل من جتليات هذه الكينونة التي إمنا
هي خطيئة ،لقد صدق سيوران عندما قول ال يهمنّي القارئ
بقدر ما أن املهم هو محارب اللغة واإلطاحة بكل الباستيالت،
إنها كتابة الفراغ ،والفراغ ليس كبياض فالبياض كينونة هو
أيضا؛ الفراغ بوصفه حالة فيزيائية متغيرة وبوصفه انتظارا
وبوصفه جرحا بالغ اإليحاء؛ صامت دائما جارح أيضا غالبا
ما يكون صادما كيف ميكن حتويل الفراغ إلى شيء وقح أليس
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هذا من أسئلة الكتابة؟

البياض كون أيضا بل هو حقيقة ال تكشف عن أسرارها
للعابرين حذوها بل ملن يحاول اختراقها وهذا واحد من مهام
الشعر أيضا؛ وسيبقى النقد نقد الفن عموما معوقا كمن
يركب حافلة في االجتاه اخلاطئ طاملا ال يكتب بلغة إبداعية
تنسف أبراج النظريات وتُطيح بحيطان القواميس الصلبة،
ومحصلة األمر أن تخلخل عقلية السكونية وحتفر في أعماق
الكائن فتزلزل ثوابته.
أليس النقد كتابة إبداعية أيضا؟

إنها حالة ملتبسة تُتَ ْرج ُم توق الذات املستلبة إلى التحرر
من إلزامية وانضباطية السير داخل حدود مسار التاريخ؛
تفتح لها آفاق ابتداع تاريخها الشخصي ومتجيده؛ حالة
ملتبسة مبا أنها طارئة ..ولكنها متواترة أيضا .واحلقيقة أن
ما يجعل لبسها واضحا أنها تأتي في شكل قشعريرة تدهم
الكيان وتهز جميع مقوماته؛ ليست املسألة متعلقة بدرجة
تواطؤ هذا الكيان مع هذه احلالة غير أن ثمة ما يشبه التعاقد
السري بينهما؛ إذن ما الذي يجعل هذه احلالة طارئة؟ رمبا
ألنها متغيرة وال تضرب موعدا عندما تبدأ في الهبوب .عبارة
تهب فعال لتزعزع
هبوب مهمة جدا في هذا السياق؛ إنها ّ
فتستولي فتسطو فتتملك دواخل الذات وتسكنها ملدة .املدة
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وحدة زمنية غير محدودة لكنها أوسع من اللحظة.

كصاحب ابن املقفع الذي وقع في اجلب ينش ّد إلى شجيرة
كي ال يسقط في الهاوية حيث األفعى لكن يغويه عسل فينشغل
به غير عابئ باجلرذان تقرض أسفل الشجيرة كذلك الكاتب/
الشاعر وإذ هو في مهب الكتابة يتلذذ التماهي معها وقد
تأخذه حيث ال يدري كما أوقعت جويس في اجلنون وأوصلت
ناظم حكمت إلى أقبية السجون وتوهت رامبو الضليل وأخذت
بيد بول تسيالن إلى أعماق نهر السني واملسألة ليست هنا…
بل إنها ملتبسة ألنها مزيج من الغبطة والكآبة يحضر فيها
ويضج فيها الصمت وميتلئ احلضور بالغياب.
القلق املطمئن
ّ
وإذ ينخرط صاحب الرؤيا في هذه االنخطافة يسوقه التردد
وتدفعه الريبة وإذا به في مجاهل التيه وغيبوبة الرشد ،يذهب
بعيدا في استكشاف مدارات غير آهلة تأخذه في املغامرة؛
مغامرة لعل احلياء الديني وحده هو الذي دفع الفرزدق إلى
وصفها “أشد من آالم ضرسي” ولم يجرؤ على القول مثل
بيكيت إنها “جلسات تعذيب الروح” وألن من شأن هذه
احلالة أن تنعش الروح سيعمد الكاتب /الشاعر إلى تقويتها
مبوتيفات تعمل على إطالتها وجعلها تتلبث في قاع الدواخل
ومتس أدق اخلاليا كأن يلجأ إلى تغييب الوعي متاما عبر
تفجرات إشرافية
وسائل أخرى .حالة ملتبسة هي عبارة على ّ
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دفاقة ممتلئة باحلياة ال تشبهها غير حشرجة املوت لالنوالد
من جديد.
وأما القصيدة فهي في اخلارج الذي هو داخلنا.
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قصيدة النثر
وسؤال القصيدة والنثر والسرد والتراث؟
محمد على عزب  -مصر
()١

القصيدة بنية لغوية جمالية معرفية دالة على الشعر،
ُعر َفت به و ُع َ
رف بها ،فاٍ ن كان الشعر هو ذلك الكائن البرى
ميتص رحيق اللغة فاٍ ن القصيدة هي َش ْهد اللغة الذى
الذى
ّ
يفرزه كائن الشعر ،وكان للشعر منذ القدم عند مختلف األمم
أوزان موسيقية رسمية صائتة تخضع ملعايير متفق عليها،
وفى تراثنا العربي حصر اخلليل ابن أحمد الفراهيدي فى
عهد هارون الرشيد أوزان الشعر منذ العصر اجلاهلي حتى
عصره فى كتاب َس ّماه «الع َروض» وهو أحد أسماء مدينة مكة
املكرمة ،وكان مصطلح القصيدة يرتبط ارتباطا وثيقا بالشعر
العمودي القائم على وحدة الوزن والقافية حتى بعد حركة
التجديد فى القرن الثالث الهجري ،وظهور أشكال شعرية
جديدة خارجة على عمود الشعر ووحدة الوزن والقافية وهى
رجته
املوشح الذى يكتب بالعربية الفصحى وميكن أن تكون َخ َ
بالعامية واملَواليا الذى كان يكتب بالفصحى أو العامية ،اٍ ضافة
اٍ لى الفنون الشعرية العامية «الزجل والقوما والكان وكان» التي
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كانت تكتب بالعامية فقط ،ورغم اعتراف األقدمني بشعرية
هذا الفنون اٍ ّال أنهم لم يطلقوا على نصوصها مصطلح قصيدة
فكان كل نص يُسمى باسم الفن الشعرى الذى ينتمى اٍ ليه ،وإن
كانوا أطلقوا على وحدة بناء النص فى هذه الفنون مصطلح
بيت ولكن ميزوه عن البيت فى القصيدة العمودية الذى يتكون
من شطرين ،فالبيت فى املوشح والزجل والقوما والكان وكان
واملواليا كان عبارة عن عدة شطرات وليس شطرين فقط.
وظل مصطلح قصيدة داال على الشعر العمودي ومبرور
الزمن اختفى املوشح متاما ،وظلت القصيدة العمودية هي
املع ّبر عن الشعر العربي الفصيح ،وظلت كذلك فى النصف
األول من القرن العشرين رغم وجود محاوالت للتجديد
مثل جتربة أمني الريحاني فى ديوان «هتاف األودية»*
صدره مبقدمة عن مفهوم الشعر احلر 1عند «والت
الذى ّ
وايتمان» ،ومحاوالت عبد الرحمن شكري فى الشعر املرسل
املوزون وزنا عروضيا لكنه متحرر من القافية كما فى قصيدة
«نايليون والساحر املصري» ،ومحاوالت شعراء املهجر فى
جتديد شكل القصيدة وبنائها من مقطوعات شعرية منفصلة
متصلّة ،كل مقطع منها مختلف فى الوزن والقافية عن سابقه،
ومحاوالت الشعر املنثور الذى خرج على الوزن ولكنه التزم
بالسجع والقافية واٍ ن كان يتضمن صورة مجازية هنا أو هناك
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فهو قائم على اخلطابية والتكرارية والوصف االنفعالي،
وكانت محاوالت التجديد الشعرية آنذاك محاوالت فردية أو
محاوالت على نطاق ض ّيق لم ُ
حتدث َهزّة ذات بال فى املشهد
الشعرى العربي ،اٍ لى أن جاءت محاوالت على أحمد باكثير
فى أواخر الثالثينات وبداية األربعينات من القرن العشرين
فى مسرحية «روميو وجولييت» التي ترجمها شعرا منطلقا
متحررا منطلقا .ومسرحية «اٍ خناتون ونفرتيتي» التي كتبها
باكثير شعرا متحررا منطلقا ،ووضع باكثير فى مقدمة هاتني
املسرحتني أسس الشعر املتحرر املنطلق الذى يعتمد فى
وس ّمى ذلك النوع
بنائه املوسيقى على التفعيلة بدال من البيت ُ
من الشعر فيما بعد شعر التفعيلة أو قصيدة التفعيلة*،2
وذلك عندما تش ّكلت حركة أو تيار شعرى جديد فى بداية
أسس له باكثير ،وأخذت قصيدة
اخلمسينات انطلق ّ
مما ّ
التفعيلة شكل السطر الشعرى من الشعر احلر الذى نشأ فى
الثقافة األجنلوساكسونية عند والت وايتمان وكانت موسيقى
الشعر ا ُ
حل ّر الصائتة ال تلتزم باألوزان العروضية الرسمية
وتقوم على التنغيم واعتصار موسيقى اللغة حيث قال درينى
خشبة( :إن الشعر ا ُ
حل ّر هو الشعر الذى ال يتقيد بعدد
التفعيالت فى البيت الواحد فقد يكون البيت تفعيلة واحدة
أو تفعيلتني أو ثمانية أو عشرة ،وقد يصل اٍ لى اثنتي عشرة...
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وال يتقيد الشعر احلر باألوزان العروضية الرسمية ،فللشاعر
أن يبتكر أوزانا جديدة إن استطاع ،وقد غال شعراء الشعر
احلر فى ذلك حتى ال تلتفت اٍ ّال األذن املوسيقية وحدها إلى
«غنائهم املكتوب» كما يعبر مؤرخو اآلداب األوربية) ،3واٍ ن
كانت قصيدة التفعيلة استعارت الشكل الفني للشعر ا ُ
حل ّر
لكنها التزمت مبحددات الوزن العروضي من ناحية بناء
التفعيلة ،وربطت السطر الشعر بالوزن العروضي العربي،
واٍ ن كانت قد خرجت على عمود الشعر فاٍ نها لم تهجر الوزن
العروضي بشكل نهائي بل ظلت ملتزمة مبحددات وضرورات
العروض فى شكل وبناء التفعيلة من حروف متحركة وساكنة
هذا اٍ لى جانب وحدة التفعيلة فى النص الشعري ،وأطلقت
نازك املالئكة على شعر التفعيلة مسمى شعر حر وهذا خطأ
فالشعر ا ُ
حلر كما أشرت سابقا يختلف فى بنائه املوسيقى عن
شعر التفعيلة ،ورغم أن شعر التفعيلة لم يفارق الوزن بشكل
نهائي كان الع ّقاد الذى كتب قصيدة التفعيلة ثم تركها يحيل
قصائد التفعيلة اٍ لى جلنة النثر فى اجمللس األعلى لآلداب
والفنون جملرد أنها تخالف الشكل العمودي ،وقد أهمل النقد
العربي الرسمي فى تلك الفترة مولود جديد هو قصيدة
العامية عند فؤاد حداد وصالح جاهني فى مصر وميشيل
َط ّراد وموريس عواد فى لبنان ألنها تكتب بالعامية الدارجة
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وهذا موضوع آخر.

وفى سنة 1959م على صفحات مجلة شعر اللبنانية ظهر
املولود اإلشكالي اجلديد (قصيدة النثر) ،وقد نقل أدونيس
هذا املصطلح «قصيدة النثر» من الناقدة الفرنسية سوزان
برنار ،وكانت قصيدة النثر صدمة جمالية كبيرة فى الوسط
الثقافي العربي الذى ربط بني الشعر وموسيقى العروض
منذ 1500عام ،ولم يكن اخلالف مع قصيدة النثر من قِ َبل
أنصار القصيدة العمودية فقط بل مع بعض ر ّواد قصيدة
شعراء التفعيلة أيضا ،ومن نافلة القول االٍ شارة اٍ لى أن أساس
اخلالف كان متعلّقا بالوزن العروضي وأن مصطلح قصيدة
دال على بنية لغوية موزونة سواء كانت عمودية أو تفعيلة،
فجاء رفض البعض للمصطلح ذاته دون رفض أنه نوع أدبى
فاقترح البعض تسميته شعر منثور أو نثر شعرى أو نثر فنى
فاملهم أن ال يُسمى قصيدة ،وذلك الرتباط مفهوم مصطلح
القصيدة لديهم مبوسيقى الوزن العروضي كما أشرت سابقا،
والبعض اآلخر رفض قصيدة النثر رفضا مطلقا مثل نازك
املالئكة التي رأت أن قصيدة النثر تخريب للشعر العربي؟!،
وتساءلت هي وغيرها من الرافضني لقصيدة النثر كيف تكون
قصيدة وكيف تكون نثرا فى نفس الوقت ؟! ،وهذا السؤال من
وجهة نظري ليس سؤاال يبحث عن اٍ جابة بقدر ما هو سؤال
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استنكاري مبنى على وجهة نظر أصحابه ورؤيتهم اخلاصة
لعالقة الشعر بالوزن العروضي ،الذى هو باألساس الزمة من
لوازم الشعر عند العرب األقدمني وليس هو كل الشعر ،واٍ ّال ما
فرق النقد العربي القدمي بني ألفية بن مالك فى شرح النحو
واملوزونة وزنا عروضيا صحيحا وبني قصائد املتنبئ وأبى
نواس وأبى العالء وغيرهم من الشعراء الكبار احلقيقيني.

واستطاعت قصيدة النثر أن تخوض تلك املعركة إلثبات
مشروعيتها برأسي َح ْربة الرأس األولى هو التنظير لقصيدة
النثر وتقدميها للقارئ العربي فى كتابات أدونيس وأنسى
احلاج النقدية على أنها شكل شعرى جديد يبحث عن آفاق
شعرية جديدة وتبيئة هذا الشكل وصبغه بالروح والثقافة
العربية ،وأنه كما يُكتب الشعر بالوزن فهو أيضا ـالشعرـ
يُكتب بالنثر ،واعتبر أدونيس أن الشعر رؤيا ومييز بني الرؤيا
س ورؤيته
والرؤية اٍ ذا يقول( :والفرق بني رؤية الشيء بعني احلِ ّ
بعني القلب هو أن الرائي اٍ ذا نظر للشيء بالرؤية األولى يراه
ثابتا ،أما الرؤيا بالرؤية الثانية فاٍ ذا نظر اٍ ليه يراه ال يستقر
على حال واٍ منا يتغير مظهره وإن بقى جوهره ثابتا)،4
فالرؤيا هي التجربة الشعرية القريبة من احللم والتي يعيشها
الشاعر ُم َحلّقا بأجنحة اخليال والبصيرة يتجاوز السطح
اخلارجي لألشياء ،وينفذ للعمق باحثا عن اجلوهر ،ويصوغ
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الشاعر تلك الرؤيا عبر اللغة الشعرية التي تنزاح فى تركيبها
عن معيار اللغة التوصيلية ،فاللغة الشعرية هي لغة االٍ يحاء
واالٍ مياء والتخييل واجملاز والترميز ،وقصيدة النثر قصيدة
ألنها جتسد الرؤيا الشعرية للشاعر عبر التشكيل اجلمالي
باللغة الشعرية بعيدا عن الوزن العروضي الصائت ،وارتبطت
بالنثر ألنها تبحث عن شعريتها وحساسيتها اجلديدة فى
النثر اخلالي من ذلك الوزن العروضي ،ورأس احلربة الثانية
كانت نصوص قصيدة النثر عند أنسى احلاج ومحمد املاغوط
وأدونيس وسركون بولس وغيرهم ،وجاء جيل السبعينات
رفعت سالم وحلمي سالم وجمال القصاص ومحمد آدم
وغيرهم ليتخذ من قصيدة النثر خيارا جماليا يعبر به عن
جتربته الشعرية ويضيف اٍ لى منجز قصيدة النثر على مستوى
كتابة القصيدة وعلى مستوى التنظير ،وقطعت قصيدة النثر
شوطا كبيرا اٍ لى أصبحت شكال شعريا مركزيا فى الشعرية
العربية احلديثة منذ تسعينات القرن العشرين وخرجت من
رسخ لها رواد قصيدة النثر فى نهاية
األطر التعبيرية التي ّ
خمسينات القرن العشرين ،وهى االٍ يجاز ،والتوهج :اإلشراق،
واجملانية :الالزمنية باعتبارها لوازم لقصيدة النثر رصدتها
سوزان برنار فى كتابها «قصيدة النثر من بودلير حتى أيامنا»
والذى تض ّمن تعريفا لقصيدة النثر بأنها (قطعة نثر موجزة
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من غير اٍ خالل ،موحدة ومضغوطة كقطعة من بلور تتراءى
فيها مائة من االنعكاسات اخملتلفة ) ،5ولم تعد قصيدة النثر
مرهونة بهذه الشروط واألطر التعبيرية فاكتسبت أدوات
تعبيرية جديدة كااللتحام بشكل بارز بآليات السرد واملونتاج
السينمائي «التقطيع الصوري» والسينوجرافيا «البصرية
السينمائية» ،وارتادت قصيدة النثر مناطق شعرية جديدة
منها تناول اليومي املعيش واخلاص بالذات الشاعرة ،وموقف
الذات من العالم واآلخر والتاريخ واحلاضر.

وهكذا دخلت قصيدة النثر منذ ظهورها كشكل شعرى جديد
إلى آفاق الشعرية من باب الرؤيا الشعرية االٍ بداعية والتشكيل
اجلمالي ،وهو الباب الذى يدخل منه كل الشعر احلقيقي مهما
كان شكله الفني قصيدة نثر أو وزن أو عامية ،وهذا الباب
امللكي هو الرؤيا والتشكيل اجلمالي (ورؤيا الشاعر ليست
هي احملتوى أو املضمون االجتماعي أو الداللة الفكرية ،اٍ نها
تنحت خصائصها من جماع التجربة االٍ نسانية التي يعيشها
الشاعر فى عاملنا املعاصر بتكوينه الثقافي والسيكولوجي)،6
ويجسد لنا الشاعر رؤياه عبر اللغة الشعرية وقد رأت جوليا
ّ
كريستيفا فى اللغة الشعرية قوى مشحونة باالنفعاالت ،وهذه
االنفعاالت هي النبض واألثر الذى نشعر به عندما نتعاطى
الشعر.
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()٢

وملن يظن بأن قصيدة النثر بال قوانني أو شروط شعرية فاٍ ن
القانون الشعرى والشرط اجلمالي لقصيدة النثر هو الرؤيا
والتشكيل عبر اللغة الشعرية بوعى جمالي وحساسية شعرية
مغايرة ،وليس مج ّرد مخالفة الوزن العروضي فقط ،واٍ ذا دخل
شاعر اٍ لى آفاق قصيدة النثر من تلك اخملالفة فقط -مخالفة
الوزن -دون أن يدخل أوال من باب الرؤيا والتشكيل اجلمالي
نصا
ميكن أن يقع فى مأزق ضعف أو انتفاء الشعرية ويكتب ّ
نثريا ليس فيه روح الفقط ،متاما كالشاعر الذى يدخل للشعر
من باب الوزن دون الدخول من باب الرؤيا والتشكيل اجلمالي
فينتج نظما ضعيفا ال شعرية فيه.

اٍ ذا بالرؤيا والتشكيل اجلمالي حققت قصيدة النثر
شرطها الشعرى ،وهذا الشرط الشعرى يروق لي أن أسميه
َح َّل سحريا يجيب عن سؤال قصيدة النثر من ناحية صياغة
املصطلح والقصيدة والنثر والسرد؟ ،فهو شرطها وقانونها
الشعرى األبرز ،وهو احملدد األول للفروق اجلوهرية بينها
وبني النثر الفني والقصة القصيرة ،فالفرق بني النثر الفني
وقصيدة النثر ليس فى الشكل اخلطى البصرى ومساحات
السواد والبياض على الورق وكتابة النثر الفني فى شكل
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سطور مكتملة متأل مساحات البياض ،فقصيدة النثر فى
بدايتها عند رامبو وبودلير كانت تُ ْكتب فى شكل سطور
مكتملة متأل مساحات البياض ،ثم استعارت بعد ذلك شكل
السطر الشعرى من قصيدة الشعر ا ُ
حلر الذى نشأ فى
الثقافة األجنلوساكسونية ،وأول من قدم لنا السطر الشعرى
بديال للبيت هو الشاعر اللبناني أمني الريحاني فى ديوانه
«هتاف األودية» سنة 1910م ،واخلالف اجلوهري احلاد بني
قصيدة النثر التي هي شكل شعرى بامتياز وبني النثر الفني،
هو أن النثر الفني حتى واٍ ن كان فى بعض األحيان به بعض
الصور اجملازية والرموز فهو أوال وأخير نثر أدبى ينطلق من
رؤية -بالتاء املربوطة -مشاهدة بصرية بالعني ووجهة نظر
يعاجلها الناثر مبنطق فكرى ذهني ،ينطلق من رؤية مشاهدة
بصرية ووجهة نظر وليس من رؤيا شعرية ،والرؤيا الشعرية
تتسع وتضم بداخلها الرؤية باعتبارها مشاهدة بصرية أو
وجهة نظر فكرية ،اٍ ذا مفهوم الرؤيا أوسع وأشمل من مفهوم
الرؤية ويرى د .غالى شكري (الرؤية على أحد عناصر الرؤية
احلديثة فى الشعر).7
وحتى ما يطلق عليه النثر الشعرى هو نثر ليس شكال
فنيا محددا ويعتمد على االسترسال واالستطراد فى خط
مستقيم ال نهاية له ،وهو نثر وصفى قائم على املناجاة

38

قصيدة النثر( ....رؤى نـقــــــديّة)

والتأمل األخالقي والسرد االنفعالي ،8أما قصيدة النثر فهي
شكل شعرى /بنية لغوية جمالية معرفية قائمة على تنسيق
جمالي وتشكيل وجتسيد رؤيا الشاعر عبر اللغة الشعرية
ذات الطابع االنزياحى.

يبدو واضحا للقارئ أن قصيدة النثر تتكئ على السرد فى
بنائها الفني ،والقصة القصيرة قائمة باألساس على السرد،
اٍ ذا هناك اشتباك ما بينهما لدرجة أنه ميكن أن تتوقع أن
يصدمك سؤال مفاده كيف أفرق بني القصة القصيرة وقصيدة
النثر؟! ،والواقع اٍ ن اٍ مكانية حضور السرد وتوظيفه فى بنية
النص الشعرى مسألة قدمية ،فالسرد باعتباره طريقه
للحكي أو خيط ناظم للمقاطع والصور الشعرية أو اٍ طار
يؤطر القصيدة ويجمع مقاطعها موجود بدرجات متفاوتة
فى الشعر منذ القدم ،فاملالحم احلكائية الكبرى كانت تصاغ
شعرا مثل «االٍ لياذة واألوديسا» ،وهناك قصائد عمودية أو
قصائد تفعيلة استخدمت فعل السرد وكان فيها الشاعر راويا
يستخدم السرد احلكائي كاٍ طار جامع لفقرات النص الشعرى
مثل قصيدة «شنق زهران» لصالح عبد الصبور ،وقصيدة
النثر فى شعريتها اجلديدة كما يقول املرحوم شريف رزق
(التحمت بآليات السرد والسينما التحاما واضحا وحتررت
من أيدلوجية اللغة َ
وح َداثَ ِّنيتها وانحازت اٍ لى
صنِيتَها َ
وشخْ َ
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آداء سردي وبصرى بسيط وشفاف) ،9وحضور السرد فى
قصيدة النثر وفى كل أشكال الشعر يصبغه بالشعرية فيصبح
سردا شعريا وجزء من أدوات الشاعر التي حتقق الطابع
األيقونى للشعر أي قدرة املفردات واألدوات واألساليب التي
يستخدمها الشاعر على استحضار صورة كلية للعالم الذى
يشير اٍ ليه النص ،فالسرد الذى أصبح أحد األدوات البنائية
املهمة فى قصيدة النثر هو سرد شعرى قائم على االٍ يحاء
واالٍ مياء والتكثيف وأداة لنسيج شبكة املتخيل الشعرى
والربط بني مقاطع النص ،بينما السرد القصصي بناء فنى
جلنس أدبى سردي يقدم عاملا قصصيا فى مكان ما وزمن
ما تدور فيه حدث /أحداث يقوم بها شخصية /شخصيات
ويقدم الراوي هذا العالم القصصي عبر الراوي الذى يتخذ
منظورا معينا (راوي غائب أو راوي حاضر مشارك أو سرد
بضمير امل ُ َخ َ
اطب) ويوهمنا بأن هذا العالم القصصي موجود
بالفعل ،فالقصة القصيرة فن سردي تقدم خطاب قصصي
أما قصيدة النثر فهي شكل شعرى بامتياز واٍ ن َّ
وظ َفت السرد
فاٍ نها تستخدمه كأداة من أدواته التشكيلية وتصبغه بالشعرية
ويقول املرحوم شريف رزق عن مراوغة السرد الشعرى فى
قصيدة النثر اجلديدة لكى يحافظ على خصوصيته فاٍ نه
يستغل (آليات احلذف والوصل والفصل ،وتقنيات أخرى،

40

قصيدة النثر( ....رؤى نـقــــــديّة)

سنيمائية كاملونتاج وغيرذلك مما يعزز حضور الفعل السردي
أكثر من احلدث احلكائي ).10

ويتبنَّى بعض األدباء والنقاد وجود شكل أدبى يتموقع
ص) ،هذا باإلضافة اٍ لى
بني الشعر والنثر والقص يُسمى (نَ ّ
مصطلح (القص قصيدة) أو (عبر النوعية) عند الشاعر
والروائي والناقد اٍ دوار اخلراط ،وخالصة القول فى ذلك من
وجهة نظري التي تتفق أو تختلف معها هو أن األشكال األدبية
والفنية ميكن أن تستفيد من بعضها البعض ،لكن دون ذوبان
األجناس التي أرى أنها مقولة نظرية ال تتحقق فى الواقع
َّص يغلب عليه
ص ،فاٍ ن كان الن ّ
ص َق ّ
األدبي فالشعر شعر وال ّق ّ
الرؤيا الشعرية والتشكيل اجلمالي بلغة شعرية مشحونة بقوى
انفعالية فاٍ نه يقدم خطابا شعريا ويُطلق عليه مسمى قصيدة،
واٍ ن كان النص يقدم عاملا تدور فيه أحداث فى زمان ومكان
ما تقوم بها أشخاص ويقدم رواى عبر السرد القصصي
احلكائي الذى ينطلق من بؤرة احلدث ويورد تفاصيله وتناميه
الدرامي فاٍ نه نص قصصي يُطلق عليه مسمى قصة قصيرة
أو قصة قصيرة جدا.
()٣

فى محاوالت البحث عن جذور لقصيدة النثر فى تراثنا
العربي نَ َّقب بعض الباحثني عن ذلك فى تراث النثر الفني
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العربي ،بحثا عن جملة موحية هنا أو صورة مجازية هناك،
وهم بذلك من وجهة نظري ال يضعون األمور فى نصابها
لسببني األول منهما :هو أن قصيدة النثر بوصفها شكال شعريا
لم تُعرف اٍ ّال فى أواخر القرن التاسع عشر فى فرنسا وبعدها
أصبحت شكال شعريا عامليا ،صبغته كل أ ُ َّمة بثقافتها وروحها
ووعيها اجلمالي ،وجنح الشعراء العرب فى ذلك وأصبح
لدينا قصيدة نثر عربية ،وأن هذه احملاوالت ما هي اٍ ّال تلفيق
فكيف تبحث فى النثر الفني عن جذور نوع شعرى يبحث عن
حتقق شعريته فى النثر اخلالي من الوزن؟! ،واٍ ن كان النثر
َص ِّو ّفة يتضمن رمزا هنا
الفني العربي القدمي وخاصة نثر املُت َ
أو صورة مجازية هناك فاٍ نه نثر أوال وأخيرا ينطلق من رؤية
فكرية ووجهة نظر ولم ينطلق من رؤيا شعرية وتشكيل جمالي
مثل قصيدة النثر ،واٍ ن كان قصد هؤالء الباحثني هو أن هناك
نصوصا نثرية قدمية ميكن اعتبارها جذورا لقصيدة النثر
ألن بها بعض التشكيالت اجملازية واألخيلة واألبنية اللغوية
القائمة على االنحراف عن معيار اللغة العادية ،وبذلك فهي
نصوص نثرية صيغت بلغة قريبة من لغة الشعر ،فاٍ ن هذا
االنحراف واالنزياح عن اللغة العادية موجود بدرجات متفاوتة
فى لغة األدب بوجه عام ،واٍ ن كان االنحراف واالنزياح شرط
أساسي فى لغة الشعر ،فاٍ ن اللغة الشعرية اٍ لى جانب ذلك
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كما رأت جوليا كريستيفا مشحونة بقوى انفعالية وهذه القوى
االنفعالية هي النبض واألثر الذى نشعر به فى لغة الشعر.

السبب الثاني :هو أن قصيدة النثر تنتمى جلنس الشعر،
وكما هو معروف فاٍ ن تراث الشعر القدمي لدى كل األمم كان
قائما على الوزن والقافية ،واٍ ن كانت قصيدة النثر فارقت الوزن
والقافية حيث أنها شكل شعرى حداثي ،فاٍ ن تراث الشعر هو
تراثها فالشاعر القدمي كان يخاطب الشعور وكان لديه تَخْ ييل
وانحرافات لغوية جمالية ،وكان يشحن مفردات وتراكيب اللغة
بقوى انفعالية تتوافق مع عصره وشروطه الثقافية واملعرفية،
وقصيدة النثر انطلقت من مخاطبة الشعور اإلنساني عبر
الرؤيا واللغة الشعرية املشحونة بالقوى االنفعالية بآليات
جديدة مغايرة ألليات الشاعر التراثي ،فهي اٍ ذا حلقة معاصرة
سبقتها حلقات ممتدة بجذورها فى التراث الشعرى ،وصراع
قصيدة النثر ليس مع التراث الشعرى العمودي ببساطة ألنه
تراث وانتهى ،بل الصراع مع من يلزمون مبحاكاة النموذج
التراثي واعتباره النموذج املثالي الذى ميكن أن يعبر عن
الشعرية املعاصرة دون غيره من األشكال احلديثة واملعاصرة،
ولتكن عالقة قصيدة النثر بالتراث الشعرى العربي عالقة
قائمة على األسئلة ع ّما أضافته قصيدة النثر من رؤي شعرية
وصياغات وتشكيالت لغوية ،واعتبار شاعر قصيدة النثر أن
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تراث الشعر العربي هو تراثه يتفاعل معه باعتباره زاد ثقافي
وحصيلة معرفية جمالية ،وحلقة من حلقات الشعرية العربية
التي تنتمى لها قصيدة النثر احلديثة واملعاصرةَ ،فينتُج اجلدل
املثمر بني القدمي واجلديد فى وعى الشاعر املعاصر الذى
اتخذ من كتابة الشعر بالنثر وسيلة للتعبير عن رؤاه وشعريته
اجلديدة ،مخالفا أسالفه الذين اتخذوا من الشكل العمودي
املتاح واملعروف فى عصرهم وسيلة لتعبير عن شعريتهم ،اٍ نها
سلسلة التطور فالقدمي له شرطه اجلمالي وفقا لظروف
عصره الثقافية واالجتماعية واجلديد له شرطه اجلمالي
املعاصر ،فال قطيعة وفى نفس الوقت ال محاكاة لألساليب
اجلمالية فى صياغة اجلملة الشعرية اٍ منا كما قلت أشرت
سابقا عالقة تط ّور فى سلسلة ممتدة.
رمبا كان أحد دوافع البحث عن جذور لقصيدة النثر
فى تراثنا النثري هو دحض تهمة التغريب التي ألصقها
البعض بقصيدة النثر؟! ،وفى نفس الوقت اجتهت عملية
البحث تلك فى النثر الفني بدال من التراث الشعرى بسبب
مفارقة قصيدة النثر للوزن العروضي ،وفى السطور السابقة
أشرت اٍ لى أن تراث الشعرى العربي هو تراث قصيدة النثر،
أ ّما تهمة التغريب التي يلصقها البعض بقصيدة النثر وأنها
وافدة من الغرب ،فقد أشرت فى مقالي (األدب العربي
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ووهم التجذير) أن قصيدة التفعيلة باعتبارها شكال شعريا
حديثا هي األخرى استعارت السطر الشعرى من الشعر ا ُ
حلر
الذى نشأ فى الثقافة األجنلوساكسونية ولم يكن موجودا فى
ثقافتنا العربية ،وكذلك املسرح والقصة القصيرة والرواية
لم تكن موجودة فى تراثنا العربي ،فاألشكال األدبية واٍ ن
نشأت فى بلد معني فاٍ نها ملك لإلنسانية كلها ،ال يهم من أين
جاءت فاملهم كيف أصبحت وهل اصطبغت بالوعى اجلمالي
والروحي الثقافي العربي أ ّم ال؟ ،وهذا ما أجابت عليه قصيدة
النثر منذ ظهورها كشكل شعرى جديد ،ونالت مشروعيتها
واستحقاقها الشعرى واجلمالي فى املشهد الشعرى العربي
احلديث واملعاصر.
التعليقات وا ٍالحاالت

1ـ مقدمة ديوان (هتاف األودية) ص  5ـ أمني الريحاني ـ
املؤسسة العربية للدراسات والنشر ـ بيروت 1986م.

2ـ آراء حول قدمي الشعر وحديثه ـ عبد العزيز املقالح ـ كتاب
العربي ـ ص  ،159 ،158وفى مقدمة ترجمة (مسرحية
روميو وجولييت) ـ مكتبة مصر ـ بدون تاريخ ص .3ومقدمة
مسرحية (إخناتون ونفرتيتي) ـ الطبعة الثانية ـ دار الكاتب
العربي القاهرة 1967م ،ص.5
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3ـ دريني خشبة – الشعر احلر والشعر املرسل ـ مجلة الرسالة
ـ القاهرة  25ـ  10ـ 1943م ،العدد .5343
4ـ أدونيس ـ الثابت واملتحول ـ دار العودة بيروت ـ 1978م ـ
اجلزء الثالث ص.168

5ـ قصيدة النثر ـ سوزان برنار ـ ترجمة زهير مغامس ـ الهيئة
املصرية العامة لقصور الثقافة 1996م ،ص  136و.137
6ـ د .غالى شكري ـ شعرنا احلديث اٍ لى أين ـ دار األفاق ـ
بيروت 1978م ص.75
7ـ املصدر السابق ص.76

8ـ محمد جمال باروت ـ احلداثة األولى ـ احتاد كتاب وأدباء
االٍ مارات ـ 1991م ،ص 159وما بعدها.
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الفصل الثاني
قصيدة النثر بين القبول والرفض
* التنظري املؤيد لقصيدة النثر ِمنْ ذوي املوزون
أم رثاثة؟
خباثة ْ

* جملة شعر :اجلماعة واملشروع

* ما مستقبل قصيدة النثر ذاهتا؟ السؤال
األكثر إحلاحا
* إمكانات النوع النصي ،واشتراطات النمط
الشعري
* شعر ّية املُكا َت َبةّ ،
ستأج ُر..
السا ِئ ُح املُ ِ
والش ُ
اعر ّ
نقدي يف قصيدة النثر
عري/
ّ
* َبيانٌ ِش ّ
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التنظير المؤيد لقصيدة النثر ِم ْن ذوي الموزون
أم رثاثة؟
خباثة ْ
جوانا إحسان أبلحد  -العراق

حيدث أن َّ
حيط نورس التساؤل على حبرية الفكرة اآلتية بذهين:
ما الذي يُع ِّرف النتاج اللغوي /اإلبداعي /العربي على أن ُه
ِ
(شعر) ومبنأى تام عن التعريف العتيق لقدامة بن جعفر بأن ُه
(كالم موزون مقفى له معنى) هو ِّ
الشعر امل ُ َسلَّم بهِ أو املُش َّرع
ألجلهِ .
هجج هذا النورس مِ ْن على بحيرة فِ ْكري باإلجابة
وهو ذا أ ُ ِّ
مِ ْن منظوري اإلبداعي على هذا التساؤل الش ِّيق َوالشاق في
آن..
صنَّف النتاج ِ
(شعراً) بالدرجة األولى لو احتوى على
برأيي يُ َ
سمة ِّ
الشعرية والرابضة على صخرة اخمليال التصويري/
الرؤيوي ،ثم تفتيت تلك الصخرة مبعاول الكتابة ِّ
الشعرية
كاالستعارة ،الكناية ،االنزياح ،ثم مجموع النتاج قابل للقراءات
املُتعددة التأويل والتأوين .أعتقد عند توافر هذه السمات
يكون النتاج ِشعراً بغض النظر َع ْن موزائيك بنائهِ  ،لو يتراصف
على التفاعيل اخلليلية أو بأسلوبية حرة.
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وكم مِ ْن أشعار قدمية وصلتنا مِ ْن حضارات قبل امليالد
فت كـ ِ
(شعر)
وص ِّن ْ
ْ
وكانت مخطوطة على احلجر أو ورق البردي ُ
بذهنية أوانها أو حتى بذهنية الناقد لها بيومنا هذا ،وبديهياً
كانت مكتوبة بأسلوبية حرة وخارج املصفوفة الفراهيدية.
ْ
إذن ِّ
الشعرية هي احلد الفاصل بني تصنيف النتاج ِ
كشعر
مِ ْن عدمه بغض النظر عن موزائيك بنائه على ح ِّد رؤيتي
الشخصية /الشاخصة بذاك النورس..
قصيدة النثر ،ونورسها الذي حلَّ َق بآفاق ِّ
الشعرية ومبنأى
شاسع جداً عن سجن التعريف العتيق ِّ
للشعر (كالم موزون
مجاز ونيف بالقصيدة
مقفى له معنى) ،وعليه أسميتُها منذ
ٍ
املُجنَّحة ..لكن ما انفك تعاطي ذوي املوزون مع هذه املُجنَّحة
ؤج ُج ذهني باالعتقاد اآلتي:
يُ ِّ
َ
َ
بنورسك ِّ
الشعري ضمن
شأنك اخلاص لو تُحلِّق
أعتقد هو
سياج ذاك السجن أو جتعل ُه يفطس متاماً بسرداب ذاك
َ
شأنك اإلبداعي بالنوارس ِّ
الشعرية
السجن ..لكن ما مدى
األخرى واملُتص ِّيرة مث ً
ال على هيئة قصائد نثر؟!
يج ِّربوا كتابة قصيدة
يحاو ُل أحياناً بعض شعراء املوزون أن ُ
النثر ،رمبا من باب اِستسهالها وسخريتهِ الباطنية أو العلنية
منها ،أو من باب جتريب حقيقي يؤمن بقيمتها اإلبداعية،
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بكلتا احلالتيْن اللغط األكبر الذي يقع به هؤالء املُج ِّربون
ِ
سماعهم مبعيار واحد مِ ْن معاييرها -الذي ميقتونه
يأتي مِ ْن
َويستغربونه -واملُتم ِّثل بالالوزن /الالقافية.
ويأتي جتريـبُهم بها كمحاولة االِنسالل مِ ْن الوزن املُـناط
بـسليقتِهم ِّ
الشعرية وحرية الكتابة املُرادفة عندهم حلرية
نتاجهم /جتريبُهم على هيئة خاطرة
البوح ليس إال ..فـينتهي ُ
تتو َّكـأ ُعـ َّكا َز البوحية السافرة لغوياً وداللياً
وضاجة بالكنايات
َّ
املستهلكة ..رمبا يجهلون أو يتغافلون أن قصيدة النثر
نعتي احلقيقية/
احلقيقية /احلاذقة وثالثة خطوط حتت
ِّ
احلاذقة ال تؤتى بسهولة وتُـ َع ُّد أصعب أنواع ِّ
الشعر..
معاييرها شائكة وجدانياً /شا َّقـة فنياً ،بينما املعيار األصعب
الذي يُص ِّن ُ
ف النص كقصيدة نثر هو عمقها الفلسفي ونوعية
رؤاها بتقنية مغايرة باالنزياح واالستعارة عن التي ِ
بالشعر
املوزون .وليس بالضرورة هناك املقدرة التامة من حتقيق
العمق الفلسفي أو االستعارات املبتكرة عند جميع معتنقي
قصيدة النثر ،كما أنه ليس بالضرورة كل معتنقي املوزون لو
نتاجهم على هيئة خاطرة
ج َّربـوا كتابة قصيدة النثر ينتهي ُ
جـلـ َّيـة.
هذا التجريب بنورس َّيـة قصيدة النثر سوا ًء جا َء ُم َحلِّقاً أم
ٍ
جديد
لون
بأي ٍ
زاحفاً ،أراهُ صحياً باحلالتيْن ..ألن التجريب ِّ
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على اِعتناقنا اإلبداعي ولو مـ َّرة واحدة ب ُع ْم ِرنا اإلبداعي
حركة ناجعة وماتعة في آن.
يتنص َل
وعلى سبيل املثال ،ماذا لو حاو َل شاعر املوزون أن َّ
ٍ
بكنايات أدهش تأ ُّثراً بقصائد
مِ ْن منطية تعابيره ويأتي
النثر -القوية -وماذا لو حاو َل شاعر قصيدة النثر صياغة
ٍ
بطريقة أبلغ تأ ُّثراً بقصائد املوزون -القوية ،-أجل
العبارات
هكذا جتريب يُساورنا باالنفتاح على فنيات جديدة ويساعد
على عملية التبادل اللغوي والرؤيوي بني األلوان ِّ
الشعرية.

وهذا املسفوك مِ نْي أعاله على سبيل شأنك اإلبداعي/
التجريبي بقصيدة النثر وأنت فقط شاعر موزون .لكن إن
َ
شأنك التنظيري/
نت تعتنق املوزون إلى جوار النقد ،ما
ُك َ
النقدي بهذي القصيدة املُجنَّحة -آنياً -وأغلب معتنقي
قصيدة النثر -آنياً -يكتبون ما يُصنَّف باخلاطرة ويق ِّدمونها
بشكالنية قصيدة النثر ..واألنكى تأتي حضرتك ومتارس
تنظيراً مغلوطاً على كيان إبداعي بأكملهِ و ُع َّك َ
ازك يستند على
َ
ٍ
أرضيةِ
تنظيرك
ليست بقصائد نثر ،سوا ًء جا َء
نتاجات رخوة
ْ
مؤيداً أم معارضاً لها .أيضاً هناك احتمالية نفوق نورسها
بني يديْ َك لو أخضعتَها إلحدى منهجيات النقد الكالسيكي،
وهي القصيدة احلديثة فنياً ولغوياً وأيديولوجياً ،وحضرتك
تعبير وتخريج حتى الرثاثة!..
اجلاهلي ب ُك ِّل
ٍ
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ثم حضرتك كشاعر /ناقد موزون ال مناص َ
بأن
أنك جتزم َّ
الناجت الصحيح ملعادلة ِّ
الشعرية العربية ال يستخرج إال مِ ْن
ِّ
فالشعر العربي عندك مقرون
خالل املصفوفة الفراهيدية،
باإليقاع ،واإليقاع عندك ال يتح َّقق إال مِ ْن فوهة العروض..
وألن قصيدة النثر ال ترتدي بُردة اإليقاع اخلليلي ستبقى
مبنظورك ليست ِشعراً ..و ُهنا اإلسقاط امل ُ َّ
َ
بطن لها حتى لو
َ
ـت بتبيان
منهجيتك النقدية
ْ
أسـ َهـ َب ْ
ثرثرت بجمالية صورها أو ْ
أي إيجابية فنية بها ،لكن بنهاية التنظير قد تُص ِّرح أو تُل ِّمح
شهي لكِ نَّه
بطعام
ليست ِشعراً ..و ُهنا اللقمة اخلنَّاقة
أنها
ْ
ٍ
ٍّ
مسموم!..
بَ ْل ُهنا الطعنة السامة بخاصرة النضال اإلبداعي عند
معتنقيها وهم يحاولون تقدميها ِ
كشعر على َمـ ِّر ُع ْم ِرها،
خصوصاً قصيدة النثر العربية.
شخصياً أرى أن التنظير السديد /البنَّاء لقصيدة النثر
يأتي فقط من الذي يعتنقها إبداعياً وبهيئة قوية وقاهرة في
آن ..فهو األعمق واألعرف بر َّف ِ
ـات أجنحتها عند محاولة
التحليق مبعاييرها الشائكة فنياً /الشاقة وجدانياً.

بينما محاوالت التنظير لها مِ ْن ذوي الفنون األخرى ،فأغلبه
يصب ببالوعة اإلسقاط امل ُ َّ
بطن أو اللغط السافر حتى لو جا َء
ُّ
مؤيداً لها -هذ ِه رؤيتي الشخصية -وال أراها فقط مع تنظير
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ذوي املوزون بَ ْل تشمل القاص والروائي عندما َّ
نظ َر لها.

ومنْ نافذة رؤية ُمغايرة َو ُمنصفة يف آن:
ِ
أراني أمقت تنظير معتنقي قصيدة النثر ،حصراً الذي
يتناسى بلورة معاييرها أو إنصاف مبدعيها احلقيقيني
بـتدا ُرس أسلوبيتهم ،وينهمك فقط بالتنظير املقارن بينها
وبني املوزون فيُسهب ويُبالغ بجدواها اخلارقة في األلفية
الثالثة ثم يتنبأ باِندثار القصيدة املوزونة!..

وأغلبنا يدرك عدمية هذا التنبؤ /التمني واملسألة محسومة/
متأصلة بذائقة املتلقي العربي واملُبرمجة سماعياً باالجنذاب
إليقاع املوزون األش ُّد واألشجى!..
ختاما:
برأيي قصيدة النثر العربية ال مناص لها إال أن تسي َر ٍّ
بخط
متواز مع القصيدة املوزونة وحتاول أن تتنافس معها بهيئة
ٍ
ش َّفافة على حلبة النص اإلبداعي -ال غير -فهذا األبقى
واألبهى للنوعيْن والذي يُط ِّور ِّ
الشعرية العربية مِ ْن خالل
النوعيْن .وأمتنى على الـنُـ َّقـاد مِ ْن كال النوعني أن ينشغلوا
بالتنظير الذي يُرادف التدا ُرس اجلاد /التطوري املنفرد ب ُك ِّل
نوع على حدة ،ويخرج َج ْم َعهم مِ ْن دائرة النقد املقارن بني
ٍ
التعصب والتنافر والالجدوى إبداعياً.
النوعيْن ،والذي يُؤ ِّلب
ُّ
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أحب ِّ
الشعر املوزون وأتذ َّوق ُه بحاسة ن ِّيرة جداً/
شخصياً ُّ
كانت بداية وجداني اإلبداعي بهِ قبل
ُمستأنسة جداً ،حيثُ
ْ
اِعتناق القصيدة املُجنَّحة ،كما أؤمن بتأثير ِه األكبر /األطيب
على العامة ،لَ ِّكنِي أنبهر فقط للموزون املُتج ِّدد /املُتف ِّرد لغوياً
وداللياً ،فأُراهن على فعاليته اإلبداعية باأللفية الثالثة بالذي
يُنافس قصيدة النثر َوأبهى!..
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مجلة شعر :الجماعة والمشروع
َ
الصكر  -العراق
حاتم

نحاول هنا تلمس أولى الدعوات الرسمية املعترف بها
نصي قابل للقراءة والنقد ضمن
حول قصيدة النثر ككيان ّ
الشعرية العربية التي سيطرت عليها التجارب الوزنية بأسماء
مختلفة ..أعني هنا مجلة «شعر» اللبنانية.

لقد مهدت محاوالت كثيرة لظهور اجمللة واجلماعة
وبالتحديد ما عرف نقدياً بالشعر املنثور (محاوالت امني
الريحاني وجبران ،وغيرهما) لكن ذلك لم يؤجل أو يلغي
احلاجة لتحرير القصيدة لغوياً وإيقاعياً .فكان رواد قصيدة
النثر يجتمعون كمسمى طليعي إلجناز تلك املهمة .وأرى
أن التمهيد ملقاالتنا بالوقوف على جتربة اجمللة واجلماعة
ضروي ملناقشة أزمة القصيدة وما يتصل باملصطلح واملفاهيم
املتصلة بكتابتها .وكذلك فضائل الرواد وسقطاتهم أيضاً
كمراجعة للتجربة وضرورة تخطيها.
لم نعد نعرف حتديدا َمن الذي أطلق على مجموعة
الشعراء الذين الت ّموا حول مجلة شعر منذ انطالق عددها
مرسخاً
األول ببيروت شتاء عام  1957وصف جماعة شعر ّ
بذلك مغالطة فكرية كبيرة ،كون مصدريها وأصدقائهم نخبة
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ال ترضى بنعتها باجلماعة ،وال أن توصف باإلجماع ،بل
كان التفرد والتجاوز والرفض هي أكثر شعارات اجملموعة
استفزازا و أشهر راياتها إعالناً ،ولرمبا كان اخلروج على
اجلماعة والعرف الشعري املستقر هو أفضل ما حلم هؤالء
بأن يوصفوا به.
ولكن ما فعلته تلك النخبة الصغيرة وبأعداد محدودة
وسنوات قليلة ترك -في مسار الشعرية العربية -بَصم ًة
واضح ًة وشديدة األثر لم تتهيأ جملالت أطول عمرا ،وتصدرها
مجموعات أكثر تأثيرا ونفوذاً ،ورغم أنها جاءت في سياق
ثقافي غير مناسب لقبولها  ،إذ لم تكن قد استقرت بعد
احلركة األخف منها ثورية وتغييراً ،أعني حركة الشعر احلر
باملقترح العراقي الذي قاده الشعراء الرواد نازك والسياب
ومن تالهما من اجملددين :البياتي وعبد الصبور وحجازي
ونزار وخليل حاوي وسواهم… والتي لم تكن مبطالبها الفنية
واجلمالية وبرنامجها الكتابي تغفل اشتراطات الشعرية
العربية املوروثة بصدد الوزن والقافية ووجودهما ولكن
بكيفيات مختلفة وهيئات متنوعة في القصيدة اجلديدة.

أ ّما أن تظهر بعد ذلك بحوالي ثماني سنوات دعوة لهجر
القافية والوزن متاما ومؤاخاة النثر والشعر معا في قصيدة
نثر تعتمد إيقاعات ال مرئية أو محددة  ،فهو ما لم تكن األذهان
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واألفهام مهيأة له ،فضال عن نداءات اجمللة وشعرائها بشأن
التمحور حول اللغة ،وهجر املوضوع واملعنى ونبذ االلتزام
بالقضايا العامة ،وعدم مراعاة فهم اجلمهور ،ولقد كان
ذلك مبعث هجوم على اجمللة واجملموعة ومشروعها قصيدة
النثر من أطراف متباينة املناشيء واالجتاهات واحلاضنات
الفكرية ،من املاركسيني والقوميني وحتى اجملددين من
رواد حركة الشعر وأتباعها ،ولم تخرج حجج الرافضني عن
الدعوى باستحالة جمع الشعر والنثر في قصيدة ،وبأن هذا
الذي تنشره اجمللة نثرا غامضا ،وتقليدا للشعر الغربي،
ومظهر عجز الشعراء عن الكتابة بالوزن أو جهلهم بها.

كان أبرز شعراء اجملوعة وكتابها في اجمللة يوسف اخلال
وأدونيس وتوفيق صايغ وأنسي احلاج وشوقي أبو شقرا
وعصام محفوظ وجبرا ابراهيم جبرا ومحمد املاغوط
وخالدة سعيد وفؤاد رفقة ورياض الريس ثم ليكون قريباً
منهم رغم احملافظة على الكتابة بالشعر احلر شعراء مثل
السياب الذي كان يراسلهم وسواه من ضيوف اجمللة واملنتدى
أو اخلميس الشعري الذي تعقده اجمللة.
لم يكن اخلصوم وحدهم سبب توقف اجمللة األول خريف
عام  ،1964بل كانت اجملموعة ذاتها تعاني مشكالت داخلية،
اعترف ببعضها يوسف اخلال رئيس التحرير في بيان التوقف
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األول ،ومنها حاجز اللغة بني اجمللة وقرائها وبني قصيدة النثر
واملتلقي ،ولكن التوليف الفكري للمجموعة وتباين منطلقاتها
رغم التمامها الظاهري حول املشروع كان سببا أكثر أثرا
في التوقف وتعثر املشروع التحديثي ،األمر الذي تغفله كثير
من الدراسات التي تناولت جتربة اجمللة ومشروعها ،رغم
اعتراف أفراد اجملموعة نفسها بذلك ،فجبرا إبراهيم جبرا
ال يصنف كتابته الشعرية ضمن قصيدة النثر بل يسميها
الشعر احلر باملصطلح الغربي السليم الذي ينطبق على شعر
والت ويتمان ،ويدرج شعر توفيق صايغ واملاغوط ضمنه ،وهو
ما ن ّبه إليه الدكتور عبدالواحد لؤلؤة في دراساته املبكرة حول
قصيدة النثر ،بينما ينتمي عدد من شعراء اجملموعة مليراث
قصيدة النثر الفرنسية ذات التمركز اللغوي وإغفال املعنى،
مقابل إنتاج عالقات لغوية غريبة وبنى صورية صادمة –كما
في شعر أنسي احلاج وأبي شقرا ،ومن اجلماعة من لم يهمل
الوزنية متاما مثل فؤاد رفقة .أما في املنظور الرؤيوي فثمة
متدينون ودنيويون ،إليوتيون وبودليريون ،وفي املوقف من
التراث هناك من يصرخ ويصرح بأنه ال تراث له وأنه خارج
املوروث كله ،بينما تفرد اجمللة وبتأثير مباشر من أدونيس
صفحات من كل عدد خملتارات من الشعر العربي القدمي،
كانت نواة قراءته املعمقة للموروث الشعري التي نتج عنها
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كتابه املهم ديوان الشعر العربي.

ولعل أكثر اجلنايات التحديثية فداحة هو ما ّ
بشرت به
اجمللة بحماسة غريبة ألفكار سوزان برنار في أطروحتها عن
قصيدة النثر من بودلير حتى أيامنا ،وليس اخلطأ في تبني
أفكار برنار والقوانني التي استقرأتها من متابعة التحديث في
أدب لغتها الفرنسية ،بل في التلخيص اخملل واالبتسار الذي
صنعه كتاب اجمللة لتلك األفكار والصنمية التي منحوها لها.
لم تغب عن عقل محرري اجمللة وأصدقائهم تلك التباينات
فراحوا ميهدون ألرض مشتركة لتقبل جتاربهم املتنوعة،
فاهتموا -كل عدد -بتقدمي ترجمات مطولة لشاعر غربي
حداثوي ،ولم مينع تباين احلاضنات الفكرية لهم من االلتقاء
حول ساللة متمردة ،ترضي القادمني من الثقافة اإلنكلو-
سكسونية كجبرا وصايغ واخلال ،والفرانكفونيني كأدونيس
وأنسي احلاج وأبي شقرا ،كما حرصوا على تقدمي الثقافة
املتنوعة ال الشعرية فحسب  ،فظهرت االهتمامات بالتشكيل
والدراما في إشارة حلاجة قارئهم اجلديد لتلك الفنون
املتواشجة في كتابتهم الشعرية.

لكن ذلك لم يخفف الهجوم على اجمللة التي اتهمتها نازك
املالئكة مثال بأنها مجلة تصدر ببيروت ٍ
وروح
بلغة عربية
ٍ
غربية وبأن جتارب شعرائها ونصوصهم بدعة غريبة حتى
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استحال معنى كلمة شعر عندهم كما تعتقد إلى التعبير عن
النثر واستفزها بخاصة وضع اجمللة كلمة شعر على كتب ترى
نازك أنها حتوي نثرا ال شعرا كديوان املاغوط (حزن في ضوء
القمر).
ولعل إصدارات اجمللة وجوائزها التي فاز ديوان السياب
(أنشودة املطر) بإحداها عام  1960دليل طموح اجملموعة
واجمللة ،إذ لم تكتف باإلصدار الفصلي لها أو بالندوات
وتعدت ذلك إلى املنشورات التي حتمل اسم (دار شعر)
احلاضنة للمجلة.

وألن شعر ليست مجلة باملعنى املهني واحلِ َرفي ،فقد
ظل -حتى بعد توقفها -مناخها الذي أشاعته في الشعرية
العربية ،وتواصلت جتارب كتّابها وشعرائها وتوسع أفق قراءة
قصيدة النثر وكتابتها ،ولعل تعثر اجمللة كإصدار وجناح
تلق وتداول غريبتني،
قصيدة النثر كمشروع يثير مشكلة ٍ
إذ لم يحصل أن تتوقف اجمللة بقرار من محرريها ثم تعود
ثانية للصدور لتتوقف نهائيا ،بينما يتسع مشروعها ويكتسب
شرعية واعترافاً من املؤسسات االجتماعية واألدبية وحتى
األكادميية.
أمثولة مجلة شعر في الشعرية العربية كتاب ًة ونقدا وقراء ًة
تستحق التوقف والدراسة بعد مضي خمسني عاما على
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الشرارة األولى التي أشعلتها التوجهات النظرية والنصوص
والرؤى التي زخرت بها اجمللة ،رغم سنوات حياتها القصيرة
التي استمرت بعد توقفها ،وظلت مجال خصام ونقاش دلي ً
ال
على أهمية ما جاءت به وخطورته وحيويته.
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ما مستقبل قصيدة النثر ذاتها؟
السؤال األكثر إلحاحًا
َ
الصكر  -العراق
حاتم

كثيراً ما يواجهنا في امللتقيات الثقافية واحلوارات السؤال
عن مستقبل قصيدة النثر .فاالحتكام إلى القول بالتجدد
وحاجة اجلسم الشعري إلى دم جديد تضخه القصيدة وهي
تستكشف العالم والذات ،يجعل من املنطقي التساؤل عن
مجرى أو طريق جديد للقصيدة الباحثة عن التجدد ..وأرى
أن السؤال ذو مشروعية رغم ما يبطن ن ّيات بعض املتسائلني
من تشكيك بإمكان استمرار قصيدة النثر كنوع شعري.
األسئلة حتمل معرفياً توجهات تدفع باجتاه إجابة محددة.
لكننا سنحاول اإلفالت والتغافل عن تلك التوجيهات التي
يتضمنها السؤال ،ونتبصر في ما ميكن أن يحدد حياة وجتدد
أو موت النوع الشعري.

يهبنا التاريخ الشعري أمثوالت كثيرة حول املوضوع.
انقرضت السونيتات الغربية تقريباً وصارت جزءاً من برنامج
قصيدة ما أو جتربة ال تعني عودتها للتداول .وعربياً حصل
ذلك بصدد املوشح .سيقول بعض شعراء قصيدة النثر إنها
ال تاريخية وبالتالي يكون االحتكام إلى جتارب نوعية أخرى
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غير مبرر .بجانب التعالي على املوروث الشعري أو قصور
االطالع والتثاقف مع األشكال الشعرية من حيث الساللة
والتاريخ دون أن يعني ذلك االرتهان بها أو االرتباط جينياً
مبزاياها .هذه مناسبة للبوح بأن اللغة هي ميراث مشترك
بني األنواع والتهاون بشأنها والضعف أو اخلطأ اللغوي
و النحوي أو التركيبي ال يبرره التمرد أو الثورة أو التجاوز
وسواها من الالفتات النظرية التي رفعها رواد كتابة قصيدة
النثر ،وصارت جزءاً من برنامجها وخلفياتها.

أصل من هذا للتمثيل بأنواع لم يكتب لها االستمرار
رغم ما فيها من حتديث كشعر البند واالستمرارية الرجزية
والتدوير ..ولكل منها ظرف خاص أملى ظهورها ،ليس مكان
بيانه هنا .كما أن توقف كتابتها له مستجدات إطارية تسببت
فيه.

ما أراه أعرضه هنا للنقاش واإلضافة واقتراح اآلراء
والتوقعات .رغم أنني ال أجزم بإمكان التوقع فيما يخص
مستقبل أو غد الشعر كله ،وقصيدة النثر خاصة .وأعرض
أدناه إحدى إجاباتي على سؤال ُو ّجه لي حول مستقبل الشعر
ضمن استفتاء ثقافي أسهم فيه شعراء وكتّاب نقد وقراء
متخصصون.
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-٢-

في أرض ذات طبيعة زلزالية كالشعر ،من يستطيع التنبؤ مبا
ستكون عليه قصيدة املستقبل ،أو أي نوع من القصائد ستكون
جديرة بذلك املسمى؟

رمبا سي َق ذلك االدعاء في مرحلة احلماسة التبشيرية
كما أود تسميتها -من مراحل حياة قصيدة النثر وتداوليتهااملبكرة .،لكنها في احلق أصبحت قصيدة احلاضر احتكاما
إلى هيمنتها على املشهد الشعري ،وطرق الكتابة الشعرية
املعاصرة وأساليبها املمكنة .أما املستقبل في الشعر خاصة
فإنه ضرب من احلدس والتوقع ال ميكن الوثوق به كشيء
مطلق ونهائي .فاحلساسيات الشعرية دائمة التغير ،وبالغة
التأثر بسياقات محايثة لها ،هي جزء من مزاج عصر كتابتها،
ونوع تلك الكتابة مقارنة بالعلوم اإلنسانية واجملاالت القريبة
منها ،ال سيما الفنون النثرية واملؤثرات الثقافية املمكنة في
زمنها.

نقول هذا مؤيدِ ين مبا جعل قصيدة النثر اليوم بهذا الشيوع
والتداول احلر واملتنوع .ومنحها جماهيرية نسبية وقبوالً في
األوساط الثقافية واألكادميية .وكذلك بالتأمل في تبدالت
احلساسية الشعرية ذاتها :كاختفاء املطوالت الشعرية ،وامليل
للتركيز والكثافة -ذلك الشرط الذي سخر منه نقاد قصيدة
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النثر حني سمته سوزان برنار واحداً من مستلزمات كتابة
قصيدة النثر ،ونقله عنها رواد كتابتها العرب -وهيمنة السرد
املطلقة على القصيدة احلديثة ،بدي ً
ال عن الغنائية والوصفية
واملعاجلات اجملردة في القصيدة التقليدية.

ما ميكن الوثوق به ووضعه في الئحة التوقع هو اجلانب
التقبلي والبنيوي للقصيدة .فالقراءة املستقبلية ستدرج
قصيدة النثر بشتى أنواعها وأمناطها :الداللية واملوضوعية
والسردية وسواها ضمن جنس الشعر دون تردد وتساؤل.
ّ
سيخف رفضها ،وتدخل بتراكم مناذجها وتنوع مناخاتها
ضمن ذخيرة القراءة وخبرات القارئ – مبصطلحات علماء
القراءة والتلقي -ما يجعل قراءتها قيد إمكان الكثير ممن
ال يقاربونها حالياً ألزمات موضوعية وذاتية؛ كتسميتها
املستفزة ،ومخالفتها للسائد املألوف من الشعر ،وهذا ما
حصل في الشعر العاملي نفسه كتجارب ميكننا استخالص
عبرها ودالالتها.
كما تظل قصيدة النثر بجانب أنواع اجلنس الشعري األخرى
بكونها تلبية لتنوع احلساسيات الشعرية ذاتها .فاألمزجة
تتأثر رفضاً وقبوالً بسياقات يصعب التكهن بها؛ ألنها تتعلق
بيوميات احلياة وثقل أحداثها ووقائعها ،ولعل في مقدمتها
احلروب كوقائع كبرى ،والتغيرات السياسية واإلجتماعية
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والتقنية وسواها.

توقع آخر ممكن خارج احلدوس املستجيبة للنيات
والرغبات ،هو إمكان صيرورة قصيدة النثر شعبية وجماهيرية
بفعل وسائط التواصل وما تفرضه من هيئات وتشكالت للنوع
الشعري .مث ً
ال قبول قصيدة الومضة ،وماعرف عربياً بالهايكو
حتى في مخالفة مناذجه ملنطلقات الهايكو الياباني -ضمنمناخ الشعرية العربية املتحررة من مفهوم القصيدة املقطعية
أو الطويلة وامللحمية .تغيرت احلساسية إذاً بفعل الوسائط
الشائعة اليوم؛ كالرسائل النصية في الهواتف واألجهزة
احملمولة والقراءة اإللكترونية اليوم ال تتحمل التطويل
واإلطناب كبنى للنصوص..
وهو ما يحمل سلبيات ممكنة أيضاً ،صرنا نراها في كتابة
قصيدة النثر كالتماثل الصوتي والتقليد ،والتوهم بنثرية
القصيدة وجعلها مسرحاً للخواطر والغنائيات واالستعراض.
ذلك كله نوع من احلِ جاج الشخصي الذي أسوقه دوماً لتقرير
قناعتي بأن ال شيء متوقع ونهائي ومستقر في الكتابة
الشعرية.
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إمكانات النوع النصي
واشتراطات النمط الشعري
َ
الصكر  -العراق
حاتم
”الشعر وردة الرياح ،ال الريح بل املهب ،ال الدورة بل املدار“
أدونيس

تسعفنا العودة إلى نظرية األدب بكثير من األمثلة والنماذج
والتوصالت التي تضيء مناطق العتمة في حوارنا حول
األشكال الشعرية ومديات التجديد والتحديث املمكنة.
وهي تعيننا لكي ال يظل احلوار منحصراً في موضوع الكتابة
الشعرية لذاتها كفن ،دون االحتكام إلى اجلانب اجلمالي
املكمل لوجودها النصي وهو عملية القراءة والتقبل .وينشأ
التحديث عادة من ذلك الصراع بني النوع والنمط :النوع
الذي يشمل أفراد النصوص وتعديالتها على فهم القصيدة،
والنمط الذي يحاول الثبات متمسكاً بهيئته وهويته.

أشار املعنيون بنظرية األدب إلى أن األجناس األدبية
واألنواع تعمل عبر تاريخها وما يتراكم من مفردات نصية
دفاعا عن وجودها
حتت الفتتها على تكريس منط محدد
ً
وهويتها .قد يتغير هذا النمط أو يتطور أو يتراجع أحيا ًنا،
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لكنه مييل إلى تثبيت ما يتشكل من صفات متيزه ،وحتفظه
ً
مستقل بجانب سواه .يتهيأ القارئ ليكون مستو َد ًعا لتبدالت
النص ومكم َن تغ ّيرات النوع الذي ينتمي إليه ،فيتسلم ما
يصل إليه ليستشف منه تلك املزايا ويقوم بتثبيتها ،فيكون لها
هيئات محددة يقيس إليها ويحيل عليها َّ
كل ما سيتسلمه وعيه
وإدراكه للنصوص التالية املنضوية حتت ذلك النوع .وهنا
يذب عن شعرية النوع وأنظمته
يتخذ مهمة احلارس الذي ّ
ومزاياه؛ فال يتقبل أي انزياح عنه أو انحراف .واخلطورة التي
ينبه إليها تودوروف في دراسته عن الشعرية تكمن في أن
األمناط األدبية املعروفة جي ًدا لدى اجلمهور سوف يعتمدها
أي اجلمهور -مفاتيح لتأويل األعمال ،فيصبح اجلنساألدبي أفق االنتظار بالنسبة للقارئ ،واألخطر هو أن يجهد
ً
مفرغا عمله في
الكاتب كي يستبطن هذا االنتظار ويلبيه
منوذج كتابي له أبعاده ومميزاته.
تلك السلطة التي متنحها القراءة للقارئ يعضدها
استخالص املزايا وإحاطتها مبا يشبه املقدس الذي ال ميس.
وهذا عني ما واجه القصيدة العربية في مرحلتي التجديد
والتحديث .وهو ما تؤكده القراءة التاريخية حملاوالت التجديد
األسلوبية واملوضوعية حتى في عصور ازدهار الشعر
وحيويته .وكان النمط املك َّرس هو احملك الذي قيست به
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أشعار اجملددين وجرى تسخيفها أو االعتراض على توجهها
األسلوبي واملوضوعي وبناء اجلملة الشعرية وآليات الصورة
واخليال والفصل بني الذات واملوضوع؛ ليظل النمط متسي ًدا،
وليكون النص تكرا ًرا ملا يراد أن يثبت من وصف للشعر ال
ميكن أن تخالفه القصيدة أو تخرج عن إطاره .وهكذا ظل
الشعر كجنس أدبي يعمل كتلو ًّيا بتراكم نصوصه على تثبيت
مزاياه ،فيما حتاول القصائد بكونها أفراد النصوص أن تزيح
عن تلك املزايا جمودها وابتذالها بالتكرار.
شعرية الغرب ومجالياهتا

في حني حتدث الغربيون مبك ًرا عن أهمية األثر اجلمالي في
الكتابة .فشعرية أرسطو تقوم على (ما يجعل األثر الشعري
ً
جميل) .ولذا اعترض على من يقرن األثر الشعري بالوزن.
فعد من ينظم شع ًرا في الطبيعيات طبيع ًّيا أكثر منه شاع ًرا
َّ
فيما َع َّد ناظم الرابسودية شاع ًرا رغم أنها مؤلفة من أوزان
شتى وعناصر شعرية مختلفة .وهذا ما الحظه ابن رشد وهو
ينقل كتاب أرسطو «فن الشعر» إلى العربية فذكر أن األقاويل
اخمل َّيلة التي تتكون من أوزان مختلطة غير موجود عندنا.
هذا التوصيف لشعرية النص جعلت الغربيني أكثر
ً
وقبول لتوليد األنواع األدبية من النقد العربي حيث
تسامحا
ً
ظلت حدود األنواع ال ميكن جتاوزها .واستقر تعريف الشعر
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مقتر ًنا بالوزن والقافية والنظم املقصود ألداء املعاني ..يجري
احلديث غالباً عن الشعر في تراثنا النقدي -وهو يتمحور
حول الشعر في مجمله -بكونه ً
منطا لكتابة مخصوصة،
يجر احلديث عن الشعر صف ًة للكالم أو القول بحيث
ولم ِ
ال ميثل النمط اخملصوص إال إمكاني ًة من إمكانات حتقق
القوانني اإلنشائية ،إلى جانب إمكانات وكيفيات أخرى،
كما يالحظ حمادي صمود في دراسة له عن الشعر وصفة
الشعر في التراث .ولم تفلح املقترحات الوصفية اخلارجة
عن النمط في خلق رأي نقدي مغاير ،كتقييد السجلماسي
الشعر بالتخييل واالستفزاز ،وحديث حازم القرطاجني عن
االستغراب والتعجب ،ونظريات عبد القاهر اجلرجاني في
النظم والغموض ومعنى املعنى ..وسواها.
لقد امتلك الغربيون القدرة على قبول األنواع املو ّلدة،
ولهذا لم يختلفوا كثي ًرا حول قصيدة النثر كما حصل في
نقدنا العربي احلديث .ولم تسعفنا مالحظات ابن رشد
وحازم ً
مثل عن القول الشعري الذي ال يندرج في التنميط
لت شعريات مقترحة خارج النمط،
العام للشعر ،كما أُغفِ ْ
كاملواقف واخملاطبات ،للنفري وطوق احلمامة البن حزم
وأدبيات الصوفية والرسائل والتوقيعات.
يُ ِ
لحق التنميط النوعي أضرا ًرا كبيرة في مفاهيم األدب.
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في الشعر ً
مثل ميكن أن تخفي قصيدة رديئة البناء ضعفها
وهشاشتها بالتزام اشتراطات النمط النوعي الشائع كمهيمنة
لتمييز الشعر .ولألسف فقد ساهمت بعض أطروحات
التجديد واحلداثة في تكريس ذلك التساهل الفني بإلغائها
املطلق ألحكام القيمة ،ونفورها التام من أي تقومي للنصوص،
ومن جهة أخرى أعطت شهادة والدة أو هوية نوعية لنصوص
متواضعة وضعيفة البناء بانتمائها لتيار حداثي في األسلوب.
وهذا ما نسجله من خالل متابعتنا لنماذج مما يحسب على
قصيدة النثر ،تلك النماذج التي تنطلق من وهم شائع مؤداه أن
التنازل عن اإليقاع التقليدي املتحصل من املوسيقى اخلارجية
(الوزن والقافية) ،واالحتكام إلى نثرية الشعر تكفيان إلعطاء
وصف أو ع ّينة دم وصنف نوعي لذلك النص املتهافت فتزكي
انتسابه لقصيدة النثر.
التناص النوعي

إن التخلص من الهيمنة األسلوبية أو البنائية سيتيح
تدريج ًّيا تقارب الفنون األدبية واقتراضها مزايا ما يجاورها
في اجلنس .وهذا توسيع فني لصفة النص ،ومتدد نوعي على
املستوى اجلمالي ،أعني التقبل والقراءة .وسيكشف البحث
عن أثر الفنون اجملاورة ووجودها في عملية تناص نوعي
أنواعا من االنفصال عن التصنيفات الوصفية التقليدية؛
ً
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أي تلك التي تَنسب للنوع تقالي َد ال يصح اختراقها .ورمبا
ميهد ذلك لظهور النص كجنس ثالث مستقل بجوار الشعر
والنثر .وسيظهر أثر ذلك في الشعر املتخلص من هيمنة
ّ
اخلطي
اإليقاع واملعنى ،وفي القصة املتخففة من السرد
الرتيب ،لصالح استضافة أنواع مقاربة ،فيستوعب فضاء
القص ما يُجلب له من حوار مسرحي أو مشهدية سينمائية،
واملنجز بطريق التكرار ً
مثل،
حتى اإليقاع املقت َرض من الشعر
َ
والتصميم املس َبق في بناء املقاطع السردية وتوزيعها بالهيئة
البصرية اخملصوصة ،والعناية بتقنيات استهاللها وخوامتها.

وإذا كانت الدراسات املرافقة للحداثة قد وضعت للنص
أوصا ًفا تتلخص في كلّيته ووحدته ،وتركيب عناصره،
وجتانس بنيته واتساقها ضمن نظام توزيعي ،فإن النص
بالتشكل اجلديد له ،واملستقل عن التوصيفات السابقة
سيتميز بقدرته على خلخلة التصنيفات القدمية ،ومتدده
عبر شبكة من التركيب واالنتظام ،وال نهائيته وتعدديته أي
حتقيقه للمعنى املتعدد ،ورمزيته املطلقة ،ومتعته التي ال
تنفصم .وتلك صفات مستخلصة من مقترحات روالن بارت
نصا عرب ًّيا بالضرورة،
في (درس السيميولوجيا) قد ال تلزم ًّ
لكنها تقترح له طر ًقا رمبا يسلكها كحلول ألزمته وسط
الفوضى املصطلحية واملفاهيمية ..وصعود سلطة القراءة

73

قصيدة النثر( ....رؤى نـقــــــديّة)

املتعجلة واملبتسرة ولكن املؤثرة في خلق قارئ غير مختص
لكن له سلطة الناقد ،وذلك كله بفضل وسائل االتصال
ووسائطه والتدوين اإللكتروني املتيسر للجميع .النصوص
تبحث عن حياتها أيضاً وسط موج التواصل وحتظى بتشكالت
تناسب شعريتها وتستثمر وسائطها .قصائد تضيء في جلة
التواصل ..ونتابعها مالحقني صيدها الذي تهبنا إياه..
نصوص يبعثها الوسيط كقصائد صالح فائق غير املعنونة
هروباً من التنميط ،واملكتفية بوجودها املقتصد واملنسرب
بسالسة وعمق ،وكثير من نصوص شعراء (مجانني قصيدة
النثر) امللبية لطبيعة النشر وكيفياته ،كأمثلة فحسب.
ً
أعمال هربت
لكننا ال نرغب أن نحشر في مسمى النصوص
من ِشباك نوعها الذي ال حياة لها خارجه ..فالنصوص ليست
أسما ًكا ميتة بعي ًدا من مياهها ،وسياقاتها التي انتزعت منها،
بل هي مثل كائن حي له أرضه وماؤه وفضاؤه.
كخالصة:

أشير إلى أنني استخدمت مصطلح النص هنا في مناسبتني:
مبعناه العام الذي يحيل إلى املنت األدبي ،ومبعناه اجملت َرح حدي ًثا
مبعنى ما يخرج على االندراج في النثر أو الشعر ،وتكون له
سمات مجتمعة من مصادر نوعية متعددة ،ويستعصي لذلك
على التجنيس النمطي .كما استخدمت مصطلح التجديد
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إشارة إلى املقترحات التي بدأت اخلروج على النمط ،ولكن
بشكل مخفف ومبطالب تعديلية ال تغييرية .ومنها جتارب
التفعيلة التي عرفت بالشعر احلر في بداياته خاصة ،فيما
استخدمت مصطلح التحديث لإلشارة للمقترحات اجلذرية
التي قدمت مقترحات متس البنية والهيئة والشكل العام،
خروجا جذر ًّيا على النمط ،ومثالها النموذجي في ظني
وتُعد
ً
هي الكتابة بطريقة قصيدة النثر.

والسجال النقدي ِ
وحجاج القراءة يسيران به ْدي تلك
القناعات النظرية التي تتكيف ،وتظهر مبسميات وصفات
مختلفة ولكن بجوهر واحد.
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ّ
ستأج ُر
الم
المكا َت َبة،
ِ
ِ
اعر ّ
والش ُ
السائ ُِح ُ
شعر َّي ُة ُ
َب ٌ
نقدي
عري/
ش
يان ِ
ّ
ّ
مازن أكثم سليمان  -سوريا

عاصرة
أوَّ ًال :حتقيب ميالد اللَّحظة ال ِّشعر ّية املُ ِ
بدأت أعم ُل -جترب ًة وجتريباً -على إيجاد مناطق ِشعر ّية
ُ
كتبت
جديدة من ُذ ديواني األ َّول (قب َل غزالة النَّوم) ،الذي
ُ
قصائ َدهُ خال َل األعوام ( ،)3002 – 4991ونشرتُ ُه في العام
(ُ ،)6002مروراً بقصائدي املكتوبة خالل العقد األ َّول من
القرن احلالي ،وانها ًء مبجموعة جتارب بعد العام ،0102
قدمتِها نصوص كتابي قيْد النَّشر ( َف َجوات ُح َّرة).
وفي ُم ِّ
َّص ّية ُمحا َوالت تنظير ّية مت َّثل َ ْت
وراف َق هذ ِه التَّجارب الن ِّ
أساسي_ في بَياني ِّ
عري األ َّول( :اإلعالن
نح ٍو
الش ّ
_على ْ
ّ
جي) املنشور في صيغتهِ األُولى في العام  ،2015ثُ َّم
التَّخا ُر ّ
بَياني ِّ
ضاعف
عري /الن ّ
الش ّ
اقي امل ُ َ
َّقدي ال َّثاني( :اجل َدل ال ِّن ْس َي ّ
ِ
البينشعر ّية) املنشور أ َّول م ّرة في العام ،2018
– االنتصال ّية/
ألستكم َل هذا الع َمل التَّنظيري ب َبياني هذا الذي نح ُن بصددِ هِ.
ملّا كا َن ُسؤا ُل ِّ
الشعر ُسؤاالً دائِم ا ُ
حلضور ،وكانَ ْت ِسم ُة
(األزمة) ُملتصقة بأصل ِّ
االشعر وكينونتهِ  ،وال سيما أ َّن ُه قدِ
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وجمال ّياً
َ
ني زمن وجود ِه
ٍ
دائم ب َ
ارتبط وجود ّياً َ
لي ٍ
بالتباس ج َد ٍّ
في العالم ،وزمنهِ
اخلاص ،لهذا يبدو ال َبحثُ عن ِش ٍعر
ّ
جديد بحثاً وجيهاً دائِماً ،ويستم ُّد أصالتَ ُه في هذ ِه احلقبة
حتديداً -من طبيعة العصر اجلديد الذي نح ُن في خض ِّمهِ ،تراكمي يعتري ِّ
الشعر ،يحتفي باخليانة ،مثلما
انقطاع
فك ُّل
ٍ
ّ
جتلبب بدعوى االطمئنان
تراكمي _مهما
يدعو ُك ّل اتّصال
َ
ّ
َّماسك وق َّوة ا ُ
حلضور_ إلى هذ ِه اخليانة.
والت ُ
كوني ُمتسارع ،وما طب َع
إن ما بلغت ُه العومل ُة من ُطغيان
َّ
ّ
السوق ال َّرأسمال ّية
العصر احلالي بتم ُّدد غير مسبوق آلل ّيات ُّ
النيوليبرال ّية ،فض ً
ّ
والشامل لعصر
ال عن االنفجار العميق
تكنولوجيا املعلومات وال َّرقم ّيات ،يُفضي -حتماً -إلى إعالء
الشعر ِّ
الوجاهة الكامنة في ُسؤال ِّ
والشعر ّية ،حيثُ يبدو من
َّ
روري أ ْن يُفتَ َح هذا التَّساؤل على مصراعيهِ  ،فال َبحثُ
الض ّ
ٍ
ٍ
وطاقات جديدة هو أولو ّية
بسمات
اآلن -عن ِش ٍعر جديدوجود ّية وجمال ّية تدف ُع إلى التَّنقيب -جترب ًة وجتريباً -عن
آل ّيات تخليق ِشعر ُمغايِر بأساليب وجود ُمغايِرة وذات كينونة
ُم ِّ
ٍ
بوجه عا ّم،
الفن
تجذرة عميقاً في ُمواجهة عصر ال يرح ُم ّ
ش ِّ
ويُه ِّم ُ
الشع َر ٍ
خاص.
بوجه
ّ
َ
معرفي جديد يُفضي إلى
عصر
ولذلك ،فاحلديث عن
ٍ
ّ
معرفي في ِّ
الشعر) ،وهو
احلديث عن ضرورة حدوث (حت ُّول
ّ
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ليس حت ُّوالً ناهضاً على االنعكاس املُطابِق للعصر ،بقدر ما
َ
اختالفي يبحثُ فيه ِّ
الشعر عن منطقتِهِ املعرف ّية
هو حت ُّول
ّ
إن
اجلديدة التي حتمي وجو َدهُ في هذا العصر املُرعب؛ أي َّ
ِّ
الشعر اجلديد -بهذا املَعنى -هو ُمقا َومة وجود ّية /إبداع ّية
جانب أ َّول ،وحدس مبا بع َد هذا العصر،
للعصر احلالي ،من
ٍ
لحاً :هل يُمك ُن
جانب ٍ
من
ٍ
السؤال اآلتي ُم ّ
ثان ،و ُهنا يصب ُح ُّ
معرفي ُمغايِر في مطلع
تل ُّمس مالمح ِشعر ُمختلِف بتح ُّول
ّ
األلف ّية ال ّثالثة؟
َ
بادئ ذي بدء -بفهمالسابق
السؤال ّ
تقو ُم اإلجاب ُة عن ُّ
الشعر ُوف َق حتقيب مسيرة ِّ
املعرفي في ِّ
الشعر،
طبيعة التَّح ُّول
ّ
أن ِّ
َ
عرف مرحلتيْن معرفيتيْن
الشعر
حيثُ أعتق ُد -شخص ّياًَّ -
كبيرين عب َر تاريخهِ  ،أ َّثرا على طبيعتِهِ ووظيفتِهِ ُ ،هما:
ُ -1مهيمنات املرحلة ِّ
امتد ْت من ُذ بدايات
الشفاه ّية :والتي َّ
الشعر حتّى عصر ُظهور ِّ
ِّ
الطباعة وتط ُّو ِرها.

	-2

بدأت بالنُّم ّو مع
ُمهيمنات املرحلة الكتاب ّية :والتي
ْ
ُظهور ِّ
الطباعة ،وتط ُّور الكتابة ،وتق ُّدم َ
نظر ّيات ِّ
الشعر
احلداثي.
احلداثي وما بعد
ّ
ّ

ومع بدء تط ُّور عصر العوملة وتكنولوجيا املعلومات ّية وال َّرقم ّيات،
معرفي جديد في ِّ
الشعر،
كا َن البُ َّد -في رأيي -أ ْن ينش َأ حت ُّول
ّ
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مبهيمنات جديدة ،أدعوه من جانبي:
ُمرتبط ُ
 -3مرحلة ُمهيمنات ِشعر املُكاتَ َبة.

ثانيا :ما املُكا َت َبة؟
احت َف ِت احلداث ُة ِّ
بسلطة
الشعر ّية التَّقليد ّية -غالباًُ -
امل ُ َس َّبقات األيديولوج ّية واملاهو ّية ال َقبْل ّية َّ
ض عل ُم
للذات ،ون َه َ
َجمال هذه احلداثة على االنتقال من (علم َجمال اخلطابة)
إلى (علم َجمال الكتابة)َّ ،
وظل الهاجس الزّائف للحداثة هو
القبض على املَجهول عب َر االنتقال من املُتحول في العالَم
َ
وذلك عب َر
َّص،
هائي في عالَم الن ّ
اخلارجي إلى ال ّثابت ال ِّن ّ
ّ
التَّمر ُكز على ا َ
جلوهران ّيات احل ِّد ّية امليتافيزيق ّية مبا هي
َجوهرانيات حت ُّكم وإحضار وإخضاع لل ُمطابَقات امل ُ َس َّبقة،
بطي العالَم ِّ
إذ لطالَما قا َم ْت ّ
عري على َمركزيتها
الذات
الش ّ
ِّ
االستبداد ّية املُتعالية ،بدالً من َفهم احلداثة ِّ
الشعر ّية بوصفِ ها
حرك ّية دائمة تنتق ُل من املُتح ِّول إلى املُتح ِّول عب َر ج َدل ّية
(حتريك املاه ّية)؛ أي ب َف ْه ِم املاه ّية بأ َّنها ال تكا ُد تتع َّي ُن مبا
وجود ُمختلِفة ،حتّى تتح َّو َل بفعل اللَّعب ا ُ
ٍ
حل ّر إلى
أساليب
هي
ُ
َ
َّص باستمرار على املُحت َمل واملَجهول
َ
(ع َرض) جديد يفتَ ُح الن ّ
إلى ما ال نهاية.
الدعوات التَّنظير ّية والتَّطبيق ّية ملَشروع (الكتابة)
تس َع َّ
لم ْ
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هي من دعوات احلداثة ِّ
الشعر ّية َّ
الشهيرة_ إلى
_التي َ
َّ
رسخت
حتطيم ُسلطة امل ُ َس َّبقات امليتافيزيق ّية ،بقدر ما
َ
تلك امل ُ َس َّبقات التَّح ُّكم ّية عب َر النَّظر إلى (الكتابة) بوصفها
زمن ِّ
تراكمي
خط ّي
َمرحلة (تأريخ ّية ف ِّن ّية) تنتمي إلى ٍ
ّ
للشعر ّية ِّ
ِّ
العمودي ث َّم شعر التَّفعيلة ث َّم قصيدة النَّثر
(الشعر
ّ
ث َّم الكتابة) ،ولهذا أخفقت الكتابة في تفكيك سيادة ال َقبْل ّيات
املُهيمِ نة ،ولم تبسط شعر ّية جديدة وأصيلة النشغالها بأسئلة
جوانب كثيرة منها على َموضوعة الثُّنائ ّيات،
زائفة تقو ُم في
َ
لي الذي يطوي االختالف وميحوهُ في
لي التَّقابُ ّ
والنَّفي التَّمثُّ ّ
َوحدة ُمستق ّرة ُمتعالية و ُمطلَقة.
س آل ّية تفكيك َمشروع (الكتابة) واالنتقال إلى
َّ
تتأس ُ
مشروع (املُكاتَ َبة) عندي على االنتقال من فكرة (حترير
َ
وذلك بنا ًء على اقتراحاتي
الوعي) إلى فكرة (حترير الوجود)،
التي تنطوي عليها (القصد ّية التَّخا ُرج ّية ال ِّن ْس َياق ّية) بوصفِ ها
صم ّ
الذات) ،والن ََّظر
نح ٍو
تن َه ُ
ّ
ض على ْ
محوري على فكرة ( َف ْ
فاعل)؛ أي بوصفِ ها (موجوداً
إليها بوصفِ ها ( َد ِازن :على وزن ِ
ُ
ٍ
وجود
أساليب
نص املُكاتَبة
بشر ّياً /لُغو ّياً)
َ
يبسط في عالم ّ
ني قصد ّية
ُمتن ِّوعة تنج ُم عن (احلرك ّية اجل َدل ّية املُلت ِبسة) ب َ
ال َذات ّ
الوقائعي ،وقصد ّية ال ّذات
الشاعرة املَوجودة في العالَم
ّ
ِّ
َّص ،حيثُ أسعى إلى تفسير
الشعر ّية املوجودة في عالَم الن ّ
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(املُهيمِ نات املَجاز ّية /الوجود ّية التَّفا ُعل ّية) _في_ َفجوة
مبحا َولة ُمقا َربة اآلل ّيات
نفصم) الن ِّ
َّص ّي لل ُمكاتَ َبة ُ
(املُنفتَح /امل ُ َ
الن ََّظر ّية واإلجرائ ّية َ
لتلك املنطقة الكثيفة والغامِ ضة التي يت ُّم
َ
مبجا َوزة ما تناساه
فيها تخليق هذا العالَم اجلديد،
وذلك ُ
ُم ِّ
نظرو احلداثة وما بع َد احلداثة و ُكتّابِهِ ما من إشكال ّية ُمزمِ نة
َّجريدي للُّغة عن ال ّذات والوجود ،وال
صل الت
ّ
تقو ُم على ال َف ْ
ميتافيزيقي ُم َس َّبق َ
يض ُع فكرةَ حتقيق أصالة
ص ٌل
سيما أ َّن ُه َف ْ
ّ
التَّشتُّت والت ِّ
وضع ّ
َّشظي والتَّبا ُعد واالختالف َم ِ
شك في نسبة
غير قليلة من نصوص احلداثة وما بع َدها و ْف َق اعتقادي.
اقي) في ِشعر املُكاتَبة على
ينطوي (ال َف ْ
لي ال ِّن ْس َي ّ
صم اجل َد ّ
ُ
جذري في عناصر
تهدف -أ َّوالً -إلى تعديل
آل ّيات تخا ُرج ّية
ّ
العمل ّية اإلبداع ّية في ِّ
الشعر ،باالنتقال من ثالث ّية ّ
(الشاعر –
العالَم – العمل ِّ
غوي) إلى ثالث ّية (الذات ّ
الشاعرة
عري اللُّ ّ
الش ّ
الوقائعي – ال ّذات ِّ
الشعر ّية املوجودة في
املوجودة في العالَم
ّ
نص
العالَم
االفتراضي – َّ
اقي املوجود في عالَم ّ
الد ِازن ال ِّن ْس َي ّ
ّ
املُكاتَ َبة) ،وتسعى هذ ِه اآلل ّيات اجل َدل ّية -ثانياً -إلى جتا ُوز
َ
تلك ال ُّرؤى واآلل ّيات ال َقبْل ّية (الثُّنائ ّية) التي كانت ترى عالَم
َّص إ ّما بوصفِ هِ فع ً
ذات وقائع ّية ِ
(سياق ّية)
ال تعبير ّياً أجن َزتْ ُه ٌ
الن ّ
واعية و ُمتح ِّكمة بهذا العالَم حت ُّكماً ُمتعالياً ُم َس ّبقاً ( َمركز ّية
السلطة ُّ
الشمول ّية ّ
(نسق ّية
للذات) ،أو بوصفِ هِ بِنية َ
املُؤ ِّلفُّ :
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تماسكة ،و ُمكتفية بذاتِها ،و ُم ِ
لُغو ّية ال شعور ّية ُم ِ
نفصلة عن
املُؤ ِّلف ،و ُمتعالية على الوجود في العالَم ُم َس َّبقاً أيضاً (موت
املُؤ ِّلف :املَحو ُّ
مولي لل ّذات) ،ليُم ِّث َل ما أصط ِل ُح عليه بِـ
الش ّ
(براديغم ال ِّن ْس َياقية) إعاد ًة للن ََّظر ،أو أل ُقل خلخل ًة (انزياح ّية)
ِ
و(الفاعل
(الس َياق – الن ََّسق)
لثُنائيتَي احلداثتيْن التَّقليديتيْنِّ :
(الد ِازن ِّ
عري
– املَفعول به) ،عب َر احلرك ّيات التي يُ ِ
مار ُسها َّ
الش ّ
لي املُلت ِبس) لقصد ّية
اقي) بوصفِ هِ (احلامِ ل اجل َد ّ
ال ِّن ْس َي ّ
َّص مبا ه َو
البشري
املَوجود
ّ
اإلبداعي الذي يفتتِح عالَم الن ّ
ّ
حصلة ج َدل ّية
(عالَم ب َ
ني عالَميْنَ :مجاز املَجاز)؛ أي مبا هو ُم ِّ
الذات ّ
ني قصديتَي ُسلطة ّ
الش ِ
اعرة املَوجودة في العالَم
ب َ
الذات ِّ
الوقائعي ( َمجاز العالَم) ،وقصد ّية ُسلطة ّ
الشعر ّية
ّ
االفتراضي (عالَم املَجاز).
املَوجودة في العالَم
ّ
َّ
حاور املُفيدة في إيضاح َمعالِم َمشروع ِشعر
لعل من امل َ ِ
َّنظيري انطالقاً من البُعد
(املُكاتَبة) ،يكم ُن في البناء الت
ّ
ِعجمي؛ فاملُكاتَبة مثل الكتابة تأتي من اجلذر ( َكت ََب) ،لكنَّها
امل
ّ
الثالثي املزيد
تنفص ُل عن (الكتابة) في كونها مصدراً للفعل
ّ
(كات ََب)َ ،
ذلك أن َمعنى هذا الفعل هو ( َكت ََب بعضهما إلى
َ
َّصل عب َر
ملنقط ٍع،
وصل
بعض) ،فاملُكاتَبة ُمحايَث ُة
وفص ٍل ملُت ٍ
ٍ
ْ
اإلبداعي)؛
َّص ّي
اقي) لِـ َّ
(الد ِازن الن ِّ
(ال َف ْ
ّ
لي ال ِّن ْس َي ّ
صم اجل َد ّ
نظر ّياً وإجرائ ّياً
مت فص ُم ُهما َ
أي بالن ََّظر إليه كأ َّن ُه (ذاتان َّ
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هي ( ُمدازَنة)
لي ُملت ِبس) ،حيثُ َّ
إن املُكاتَبة َ
عب َر حامِ ل ج َد ّ
باملَعنى ِّ
سأتوس ُع في
عري للتَّخا ُرج ّية ال ِّن ْس َياق ّية التي
الش ّ
َّ
صم
شرحها في الفقرات اآلتية؛ أي إ َّنها تأصي ٌل حلرك ّية َف ْ
الدازن) بوصفِ ها ج َدل ّية التَّخا ُرج ِّ
ّ
بي
(الذاتّ /
الش ّ
عري التَّرا ُك ّ
(الد ِازن ِّ
اقي – الزَّمان ّية –
في ( َوحدةَ /فجوة) َّ
الش ّ
عري ال ِّن ْس َي ّ
قتر ُح عب َر َمفهوم (املُكاتَبة) ُعنصراً أساس ّياً في
اللُّغة) ،وهنا أ ُ ِ
صل ال ّذات عن
آل ّيات انزياحها ،يتم َّث ُل باالنتقال من فكرة َف ْ
إن َّ
(الذات/
صل اللُّغة عنه عب َر االكتفاء بالقولَّ :
الوجود ب َف ْ
الد ِازن َوحدة مركز ّية ُمتعالية تكت ُُب إلى َ
آخرُ :متلقٍّ غيري)،
َّ
أن َّ
الد ِازن تتبا َد ُل ج َدل ّياً الكتابة م َع ِ
نفسها
إلى فكرة َّ
(الذاتَّ /
أي شيءٍ َ
آخر بوصفِ ها َموجوداً بشر ّياً /لُغو ّياً في
أ َّوالً وقب َل ِّ
ّ
ويتباع ُد ُمف ِّتتاً َمركز َّيتَ ُه امل ُ َس َّبقة:
يتشظى ويتبعثَ ُر
العالَم
َ
املُتل ِّقي ِّ
اقي
لي ال ِّن ْس َي ّ
مني) ،إذ تفت ِت ُح حرك ّية التَّخا ُرج اجل َد ّ
الض ّ
َّص ا َ
(االختالفي) بوصفِ هِ
للد ِازن امل ُ ِ
جلديد
َّ
نفصم عالَ َم الن ّ
ّ
عالَماً
ُ
حصل ُة
يبسط
هي ُم ِّ
َ
أساليب وجود ( َمجاز املَجاز)؛ مبا َ
ج َدل ّيةِ احلرك ّيات القصد ّية لل ُعل ُ ّو املُحايِث في َفجوة (املُنفتَح/
نفصم).
امل ُ َ
الفصم اجلدَ ّ
ضاعف يف ِشعر املُكا َت َبة
ثالثا:
يل املُ َ
ُ

ستوى منه هو سعي إلى ُمجا َوزة
إذا كا َن ِشع ُر املُكاتَ َبة في ُم
ً
املُطابَقات املركز ّية امل ُ َس َّبقة استناداً إلى خلخلة َوحدة ّ
الذات
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مركزي
املُحتف ّية في ِشعري احلداثة وما بع َدها بنظام
ّ
ثت
ميتافيزيقي ينسى الوجودَّ ،
لي الذي َّ
حتد ُ
فإن الفصم اجل َد ّ
ّ
بياني األ َّوليْن يُع ِّمق غاياتِهِ التَّجا ُوز ّية املرغوبة
عنه في
َّ
لي
ُ
لي؛ أي بالفصم اجل َد ّ
مبضاعفة حرك ّية الفصم اجل َد ّ
اقي مكان ال ّذات املُتعالية
ضاعف الذي يُح ّل َّ
امل ُ َ
الد ِازن ال ِّن ْس َي ّ
الشعري تبعاً مل ُ َس َّبقات َ
واملُتح ِّكمة بالعالَم ِّ
نظر ّية وتطبيق ّية
نح َو اجملهول واالختالف.
تُصادِ ُر ُح ِّر ّية االنفتاح ْ
لي
حتتفي قصيدة املُكاتَ َبة عبر حرك ّية الفصم اجل َد ّ
وهي إعادة فهم (القطيعة)
ضاعف بـ ِـ (االنتصال ّية)،
امل ُ َ
َ
نفصم) بوصفِ ها تنطوي ج َدل ّياً
ِّ
الشعر ّية في َف ْجوة (املُنفتَح /امل ُ َ
على آليتي (القطع والفصل) و(التَّعالُق واال ِّتصال) في ٍآن معاً،
نح َو
وهذا ال َفهم هو ُخطوة إجرائ ّية ضرور ّية في ِشعر املُكاتَ َبة ْ
جاوز للميتافيزيقا
إعادة فتح عالَم القصيدة على اجملهول وامل ُ ِ
والسلطو ّية تبعاً حلرك ّية جدل ّية تُف ِّتت َوحدة املُطابَقة
التَّح ُّكم ّية ُّ
مي في الوقت نفسه
مي واالنفصال التَّرا ُك ّ
باالتّصال التَّرا ُك ّ
ني ال ّذات ّ
الوقائعي ،وال ّذات
الشاعرة املوجودة في العالَم
ب َ
ّ
ِّ
االفتراضي ،مبا يفت ُح عالَم ِشعر
الشعر ّية املوجودة في العالَم
ّ
الد ِازن اجلديد.
ِس َياق َّ
املُكاتَ َبة على ن ْ
اقي املُلت ِبس انتصال ّياً
لي ال ِّن ْس َي ّ
كما يحتفي الفصم اجل َد ّ
(الد ِازن /ال ّذات)
هي حرك ّية َّ
مبا أدعوهُ( :البينشعر ّية) التي َ
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هي
ال ُفصام ّية باستجابتِها اجل َدل ّية لدافع ّية
ْ
الفصم التي َ
اللِّيبيدو اجلديد بوصفِ هِ كوجيتو ُمكاتَ َبة ُمغايِر يفتَ ُح عالَم
ني شهوة ُحضور ُسلطة
لي ب َ
ال ِّن ْس َياق املُختلِف عب َر صراع ج َد ّ
الذات ّ
ّ
الشاعرة الوقائع ّية ،وشهوة ُحضور ُسلطة ال ّذات
ِّ
الشعر ّية االفتراض ّية.
يتعمق
َّ
لكن بلوغ ُمجا َوزة املُطابَقات امليتافيزيق ّية لل ّذات َّ
ِ
الفاصم عبر ُمجا َوزة ليبيدو
ضاعفة حرك ّية اجل َدل
مب َ
ج َدل ّياً ُ
(االنتصال ّية /البينشعر ّية) لل ُمستوى األ َّول من الفصم (أي
ُمستوى َشهوتَي ا ُ
فقيُ :مهيمنات
حلضور:
ْ
لي األُ ّ
الفصم اجل َد ّ
َ
نفصم على آل ّيات
لي)،
وذلك بفتح حرك ّية امل ُ َ
االنزياح األ َّو ّ
انوي) الذي يتجاو ُز
ضاعفُ :مهيمنات االنزياح ال ّث ّ
(اجل َدل امل ُ َ
قي (أدعوهُ أيضاً :ج َدل املُطابقتيْن)
ْ
لي األُ ُف ّ
الفصم اجل َد ّ
لي
ّ
عمودي (أدعوهُ
باالرمتاء أبعد _في_ حرك ّية ْ
فصم ج َد ّ
بالسعي إلى االنتقال
أيضاً :ج َدل املُطابقة /االختالف)؛ أي َّ
من ج َدل ّية (مجاز العالَم :ال ّذات ّ
الشاعرة املوجودة في العالَم
الذات ِّ
الوقائعي) و(عالَم اجملازّ :
الشعر ّية املوجودة في العالَم
ّ
االفتراضي) ،إلى (مجاز اجملاز) الذي تنطوي عليه (شهوة
ّ
اقي اجلديد.
الغِ ياب) ِ
لدازن املُكاتَ َبة ال ِّن ْس َي ّ
ِ
الفاصم بوصفِ هِ استجابة لليبيدو
ضاعفة اجل َدل
َّ
إن ُم َ
حد بعيد _كما أعتق ُد_
الغِ ياب (كوجيتو الغياب) يُح ِّق ُق إلى ٍّ
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ُخصوص ّية ِشعر املُكاتَبة اجلديد (الوجود ّية /ا َ
جلمال ّية) ،وهو
االنزياح األصيل الذي َّ
وبات يُنادي ُّ
الشعراء كي
مت نسيانُ ُه،
َ
املعرفي ِّ
عري املطلوب في هذا
يكونوا أوفياء للتَّح ُّول
الش ّ
ّ
َّ
لي
ولعل فهم اآلل ّيات االنزياح ّية لهذا
العصر،
ْ
الفصم اجل َد ّ
إيضاح أكبر ينطوي عليه القسمان
ضاعف حتتا ُج إلى
امل ُ َ
ٍ
اآلتيان من هذا ال َبيان.
رابعـا ً :علم َجمال املُكا َت َبة
ضاعف) ملُجا َوزة
َّ
اقي امل ُ َ
إن ُطموح (ال َف ْ
لي ال ِّن ْس َي ّ
صم اجل َد ّ
احلداثتيْن ِّ
الشعريتيْن ال يتح َّقق في اعتقادي باالنتقال فقط
من (علم َجمال اخلطابة) إلى (علم َجمال الكتابة)؛ إ َّنما يُق ِّد ُم
صم إمكان ّية َ
ٍ
جديد أصط ِل ُح
القتراح
نظر ّية وجتريب ّية
هذا ال َف ْ
ٍ
عليه بِـ( :علم َجمال املُكاتَبة).
ِّ
يُ ِّ
اخلط ّي لتأريخ
حط ُم (علم َجمال املكاتَبة) أ َّوالً الزَّمن
ِّ
ليس ْت
ليس ْت رداً على الكتابة ،والكتابة َ
الشعر ّية ،فاملُكاتَبة َ
ما جا َء بع َد قصيدة النَّثر ،وال قصيدة النَّثر هي ر ّد على
هي ر ّد على ِّ
العمودي ،فهذا
الشعر
ّ
قصيدة التَّفعيلة التي َ
احلد ّية
يوق ُعنا من حيثُ ال ندري في منطق الثُّنائ ّيات التَّقابُل ّية
ِّ
أن (علم َجمال املُكاتَبة) هو ر ّد على
وامليتافيزيق ّية ،في حني َّ
َو ْهم الفكرة احلداث ّية وما بع َد احلداث ّية القائِلة بِـ (تصحيح
السابق) عب َر التَّرويج ألمنوذج شعر ّية جديدة ،وهذا
اخلطأ ّ
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هي احتفاء باخلطأ ،ال
أم ٌر
ُ
ترفض ُه (نظ َر ّية املُكاتَبة) مبا َ
للصحيح ،إمنا بوصفِ هِ (فرق ا ُ
جي
بوصفه نقيضاً َّ
جلهد التَّخا ُر ّ
احليوي) حرك ّياً ،فاخلطأ حرك َّية التح ُّول املُستم ّر في َفجوة
ّ
نفصم) ،وهذه َمسألة تُؤ ِّكد فكرة ُمجا َوزة ثنائ ّية
(املُنفتَح/امل ُ َ
ؤيوي _
اليومي)/
اآلني –
(العياني –
(الكشفي _ ال ُّر ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ال ُكلِّ ّي)َ ،
حصلة القصد ّية ال ِّن ْس َياق ّية تُف ِّت ُت أ ّية َوحدة
ذلك أن ُم ِّ
قدمتِها ثُنائ ّية
ثُنائ ّية تقابُل ّية ذات ُجذور ميتافيزيق ّية ،وفي ُم ِّ
(احلقيقةّ /
أن هذِ ِه املُجا َوزة املُقت َرحة
اللحقيقة) ،وال سيما َّ
ِّ
اخلط ّية التَّأريخ ّية/
تنطوي أيضاً على ُمفا َرقة ثُنائ ّية (الزَّمان ّية
َفجوة انفتاح تكرار االختالف).

َّجريب) في (املُكاتَبة) – كما أعتق ُد -أحد
يقتر ُح (الت
ِ
ُ
أه ّم عناصر (علم جمالها) ،فهذا التَّجريب في َمرجعيتِهِ
نظر ّياً وتطبيق ّياً
س َ
الن ِ
ّاهضة على (براديغم ال ِّن ْس َياق ّية) يُ ِ
مار ُ
نقضاً عميقاً للحداثة وما بع َد احلداثة في ( َمشروع الكتابة
حتد َث عنه هذا املَشروع
وما قبلها) ،يكم ُن في ُمجا َوزة ما َّ
حو َل (دمج األجناس األ َدب ّية في الكتابة) ،حيث و َق َع ُم ّ
نظرو
احلداثتيْن من َجديد في ُه َّوة ميتافيزيق ّية ُم َس َّبقة تقو ُم على
َمبادئ التَّح ُّكم واإلخضاع واإلحضار والتَّمثُّل واملُطابَقات؛
َ
نص
وذلك حينما
حتدثوا عن (جتا ُور) ب َ
َّ
ني األجناس في ّ
َّص ِشعراً ِونثراً وحوارات مسرح ّية
(الكتابة)؛ أي أ ْن نقرأ في الن ّ
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رى قصص ّية ومونولوجات داخل ّية ويوم ّيات
وسرداً روائياً و ُذ ً
ِس َياق ّياً
َ
وخ ِ
لكن (علم َجمال املُكاتَبة)
ُ
واطر...إلخَّ ،
ينهض ن ْ
َّجنيسي)
ترفض مبدأ (التَّع ُّين الت
على فكرة (اختالف ّية)
ُ
ّ
كأن َ
تلك األدب ّيات
الذي تُوحي بهِ أدب ّيات ( َمشروع الكتابة)َّ ،
لص ٍق
كانَ ْت تقو ُلَّ :
إن كتابة ّ
س على ْ
نص عابر لألجناس َّ
يتأس ُ
تلفيقي ُمفت َعل لِـ (ال ِّتقن ّيات الف ِّن ّية) ِّ
خط ّياً وجتا ُور ّياً برصفِ ها
ّ
إلى جانب ِ
ٍ
وجود ُمغايِرة تنف ِت ُح
أساليب
بعضها ،ال بوصفِ ها
َ
عب َر (آل ّيات وجود ّيةَ /مجاز ّية ج َدل ّية ُمحايِثة) بال فواص َل عن
َّص؛ أو كأ َّنها كانَ ْت ُ
تنظ ُر
ُك ّل كيف ّيات الوجود في عالَم هذا الن ّ
إلى َ
ِ
عناص َر لُغو ّية جتريد ّية ُمضافة من
تلك ال ِّتقن ّيات بوصفِ ها
َّص ،و َمعزولة أص ً
ال عن أساليب الوجود في العالَم،
ِ
خارج الن ّ
وه َو األم ُر الذي يخو ُن عب َرهُ احلداث ّيون وما بع َد احلداث ّيني
رو َح االنزياح والت ّ
اللي
َّشظي والتَّبعثُر واالختالف والتَّع ُّدد َّ
الد ّ
ببسطهِ م ُمطابَ ٍ
قات ُم َس َّبقة من جديد.
ضاعف في ِشعر املُكاتَ َبة يقو ُم على
إن
َّ
لي امل ُ َ
ْ
الفصم اجل َد ّ
السياحتيْن):
اقتراح
ّ
مالي) جديد أدعوهُ( :حرك ّية ِّ
(وجوديَ /ج ّ
	 -1ال ِّسياحة الفوق ّية:
أ /سياحة عابرة لألجناس األدب ّية.

للحقول املعرف ّية.
ب /سياحة عابرة ُ
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ج /سياحة عابرة للن ََّظر ّيات واملدارس األ َدب ّية والف ِّن ّية
والفكر ّية.
 -2ال ِّسياحة التَّحت ّية:
أ /تشويش امل ُ َ
باطنة.

الشاعر ال ّرائي إلى ّ
ب /من ّ
املرئي (عص ُر البصيرة
الشاعر
ّ
اجل َدل ّية).
جَ /خل ْ ُق املكشوف من َقبْل.

َّجنيسي)،
السياحة الفوق ّية على ما أدعوهُ (التَّمنُّع الت
تن َه ُ
ض ِّ
ّ
ني األجناس األ َدب ّية ،وا ُ
حلقول
حيثُ تتح َّر ُك ِشعر ّية املُكاتَ َبة ب َ
املعرف ّية ،والن ََّظر ّيات واملدارس األ َدب ّية والف ِّن ّية والفكر ّية،
وائي مث ً
ال ،أو
فم َّر ًة تُهيم ُن في عالَم الن ّ
َّص تقن ّيات َّ
السرد ال ِّر ّ
تناصات مع اكتشاف ُط ِّب ّي حديث ،أو مع بعض ال ُّرؤى
تُهيم ُن ّ
َ
ني ُك ّل
من نظر ّيات ال ُّرومنتيك ّية ،من دون أ ْن
ترتبط العالق ُة ب َ
َ
ِ
ِ
تتقاط ُع
السياحة الفوق ّية إ ّال باجل َدل
الفاصم ،حيثُ
عناصر ِّ
العناصر وتتشابَ ُك ،أو تتتالى ،تبعاً ألساليب انفتاح العالَم
ِّ
عري اجلديد.
الش ّ

َّجنيسي ال ُّرؤى
وهكذا ،تتجا َو ُز املُكاتَ َب ُة عبر التَّمنُّع الت
ّ
ً
ني َ
فمثأل تُخلِّ ُ
ِ
السياح ُة
تلك اال ِّتجاهات،
احلد ّية
الفاصلة ب َ
ِّ
ف ِّ
الفوق ّية َ
ني ِّ
ذلك الفصل الت
الشعر والفلسفة ،حيثُ
َّقليدي ب َ
ّ
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تتجا َو ُز املُكاتَب ُة َ
احلد ّية امليتافيزيق ّية
تلك الثُّنائ ّية التَّقابُل ّية
ِّ
العقالني الذي م َّثلت ُه ال َفلسفة في تاريخ
ني اخلِ طاب
القائمة ب َ
ّ
البالغي الذي م َّثل ُه ِّ
الشعر في
جازي
الفكر ،واخلِ طاب امل َ ّ
ّ
تاريخ األدب ،فكما اقتح َم ِت اللُّغة االستعار ّية ُحقو َل ال َفلسفة
احلديثة وامل ُ ِ
عاصرة ،ينبغي فتح الباب عريضاً أما َم اقتحام
األدبي.
األسئلة ال َفلسف ّية ُحقو َل اإلبداع
ّ
َّ
فصل األ َدب عن ال َفلسفة أحد أه ّم عناصر
لعل فكرة ْ
ُسلطة (ميتافيزيقا ا ُ
حلضور) التي نظ َر ْت إلى الفَلسفةِ
بوصفها َ
ركزي املُتعالي املُتح ِّكم بالوجود
ذلك اخلِ طاب امل َ ّ
نهائي ،بينما كا َن
نح ٍو
عب َر لُغة برهان ّية تع ُّي ُن (احلقيق َة) على ْ
ّ
األدب خيان ًة للجوهران ّية العقالن ّية املُتعالية وال ّثابتة عب َر
ُ
أص ٌل
أن (براديغم ال ِّن ْس َياق ّية) يرى َّ
املَجاز ،في حني َّ
أن املَجا َز ْ
وأن قصد ّية
في (وجود املوجود
البشري اللُّغوي في العالَم)َّ ،
ّ
جي تبسط ( َوحدةَ /فجوة) (املُنفتَج/
ال َف ْ
لي التَّخا ُر ّ
صم اجل َد ّ
نفصم) لِـ (الدازن ِّ
عري ال ِّن ْس َياقي – الزَّمان ّية – اللُّغة)
الش ّ
امل ُ َ
بي) ِّ
عري/
الش ّ
بفعل طبقات ُمع َّقدة من تخا ُرج (املَجاز التَّرا ُك ّ
الفلسفي.
ّ
لبس ِط الت ِّ
َّشظي
َّ
إن َسعيي القائِم عب َر (براديغم ال ِّن ْس َياق ّية) ْ
والتَّبا ُعد واالختالف في نُصوص (املُكاتَبة) ،يت ُّم بتأصيل
ُمجا َوزة ثُنائ ّية (األ َدب _ ال َفلسفة) َ
نظر ّياً وإجرائ ّياً؛ وهذا
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ض
اقي) التي ين َه ُ
ما ت ِّ
لي ال ِّن ْس َي ّ
ُقد ُم ُه حرك ّية (التَّخا ُرج اجل َد ّ
بي) تبعاً آلل ّيات تعالُق ِ
وصراع واتّصال
بها (املَجا ُز التَّرا ُك ّ
وانفصال وانقالب ،يتجا َد ُل عب َرها حقال (األ َدبِّ /
الشعر)
و(الفكر /ال َفلسفة) كأ َّن ُهما غرفتان _في_ بيت الوجود
جاز أ ْن
الواحد َمفتوحتان على بعضهما بنافذةٍ تُتي ُح لل َم ِ
وبباب يُتي ُح ل ُه االلتحا َق بِـ (االلتباس
ص)،
ٍ
َّلص ِ
يُ ِ
س (لُعب َة الت ُّ
مار َ
حقل من ُهما اجلهاز
لي) إلى ما ال نهاية ،حيثُ يُف ِّت ُت ُك ّل ٍ
اجل َد ّ
امل َ
َ
إنتاج ُه باستثمار (كثافة
لآلخر ،ويُعي ُد
واإلجرائي
فاهيمي
َ
ّ
ّ
املَجاز) مبا يُ ُ
وجديداً من ِّ
بسط َ
الشعر ّية اجل َدل ّية
منطاً ُمغايِراً َ
ال ِّن ْس َياق ّية _في_ نُصوص (املُكاتَبة) ،تنطوي عليها
حصلة (املُهيمِ نات املَجاز ّية /الوجود ّية التَّفا ُعل ّية).
ُم ِّ
رس ُخ علم َجمال (املُكاتَبة ال ِّن ْس َياق ّية ا ُ
حل ّرة اجلديدة)
يُ ِّ
َّفاعلي ال التَّص ُّو ِر
قلب التَّخا ُر ِج الت
جتذي َر (االستعا َرةِ) في ِ
ِّ
َّجريدي ِّ
بي)
الت
ِّ
الذ ِّ
هني ،وهو األم ُر الذي يُتيح لِـ (املَجاز التَّرا ُك ّ
ؤسس ما أدعوه بِـ (ميال َد اللَّحظة الفلسف ّية الكون ّية
أ ْن يُ ِّ
عاصرة) عب َر ب ّوابة عالَم ِّ
امل ُ ِ
(الشعر /املُكاتَبة :ميالد اللَّحظة
ِّ
عاصرة) ،وهذا امليالد ه َو في الوقت ِ
الشعر ّية امل ُ ِ
نفسهِ آل ّية
ُمتح ِّركة في االتّجاهيْن معاً -وبال ِ
فاص ٍل ح ِّد ّي بع َد اآلن -من
ثان ،ن َه َ
ض ْت
جانب ٍ
جانب أ َّول ،وه َو آل ّية (عالَم ّية كون ّية) من
ٍ
ٍ
تاريخي) ُمرت ِب ٍط بعصر العوملة وتكنولوجيا
(حتقيب
على
ٍ
ّ
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املعلومات وال َّرقم ّيات.
نحو اجملهول ،وبدت ُسلطة العوملة
ُكلَّما جنَ َح الكوكب أكثر ْ
أن
أقسى،
دت ثورة تكنولوجيا املعلومات وال َّرقم ّيات ،بدا َّ
َّ
ومتد ْ
العصر ال ّراهن في طريقهِ لإلطاحة بالفلسفة إلى غير رجعة،
ُ
مسكاً بأسئلتِهِ
يبسط عوا ِل َم ُه ُم ِ
لكن ِشعر املُكاتَ َبة اجلديد
َّ
الكيان ّية املُغايِرة ،و ُمعلِناً في َفجوة تخا ُر ِجهِ تضا ُمنَ ُه ِّ
مني
الض ّ
أن هذ ِه اللَّحظة العالَم ّية املسعورة -مبا
مع الفلسفةُ ،مؤ ِّكداً َّ
املعرفي اجلديد في
هي حلظة ِشعر ّية محمولة على التَّح ُّول
َ
ّ
ِشعر املُكاتَ َبة -ت ِّ
ُبش ُر بعودة الفلسفة من ب ّوابة ِشعر املُكاتَ َبة.
ال شيء أكثر وفا ًء للفلسفة من ِّ
أن
الشعر ،وهذا ال يعني َّ
يبسط في عوالِمِ هِ َ
ُ
نظر ّيات فلسف ّية أو قراءات
ِشعر املُكاتَ َبة
عري للفلسفة
فلسف ّية تقليد ّية أو جديدة؛ إ َّنما هو اختبار ِش ّ
عبر سياحة اجملاز :ال مكان أكثر رحابة من ِشعر املُكاتَ َبة،
ليس فقط الختبار الفلسفة؛ إ َّنما الختبار األجناس األدب ّية
َ
َ
وذلك
واحلقول املعرف ّية والن ََّظر ّيات األ َدب ّية والف ِّن ّية والفكر ّية،
اجملازي بوصفِ هِ حرك ّية أحداث وأساليب وجود
عب َر بسط
ّ
ِ
السياحة الفوق ّية.
تنف ِت ُح َف ْجوتُها
الفاصمة عبر ِّ
بنهوضهِ أيضاً
ِ
املعرفي في ِشعر املُكاتَ َبة
ويكتم ُل التَّح ُّول
ّ
حاور اآلتية:
السياحة التَّحت ّية املُؤ َّلفة من امل َ ِ
على آل ّيات ِّ
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تشويش امل ُ َ
باطنة :إذا كانت املُكاتَ َبة ُمدازنة تتجا َو ُز فكرة
َّ
الد ِازن َوحدة مركز ّية ُمتعالية تكت ُُب إلى َ
آخرُ :متلقٍّ
(الذاتَّ /
أن َّ
الد ِازن تتبا َد ُل ج َدل ّياً الكتابة م َع
غيري) ،إلى فكرة َّ
(الذاتَّ /
ّ
آخر بوصفِ ها َموجوداً بشر ّياً /لُغو ّياً
نفسها أ َّوالً وقب َل أي شيءٍ َ
ِ
ّ
ويتباع ُد ُمف ِّتتاً َمركز َّيتَ ُه امل ُ َس َّبقة:
يتشظى ويتبعثَ ُر
في العالَم
َ
متلقٍّ
فإن التَّشويش اجلديد في املُكاتَ َبة ال يقو ُم -كما
ضمني)َّ ،
ّ
وسالالتِهِ مث ً
احلواس
ال -على تشويش
ّ
كا َن في حداثة رامبو ُ
ُ
احلواس بوصفِ هِ محموالً على
ينبسط تشويش
فحسب؛ إ َّنما
ّ
تشويش امل ُ َ
باطنة القائِمة على ما أدعوه (صورولوجيا الباطن):
اقي في
وهي العالقة التَّرا ُكب ّية اجل َدل ّية املُع َّقدة َّ
َ
للد ِازن ال ِّن ْس َي ّ
ضاعف
لي امل ُ َ
تخليقِ هِ عالَم املُكاتَ َبة اجلديد عبر الفصم اجل َد ّ
الذات ّ
ني ّ
الوقائعي ،وال ّذات
الشاعرة املوجودة في العالَم
ب َ
ّ
ّ
داز ُن
الشعر ّية املوجودة في العالَم
االفتراضي ،و ُهنا يقو ُم ِ
ّ
ّ
الشاعر املُكاتِب بتشويش عوالم هذ ِه العالقة اجل َدل ّية عبر
ُ
اقي
باطني
كتابي)
(وجودي/
حوار
ّ
يبسط عب َرهُ العالَم ال ِّن ْس َي ّ
ّ
ّ
أن صورولوجيا
اجلديد ،وهذا األمر يعني _فيما يعني_ َّ
املُكاتَ َبة تقوم على فتح َف ْجوة أساليب وجود (صورة ال ّذات
ُ
َ
يبسط الفصم
املفصومة) بدالً من (صورة
اآلخر) ،حيثُ
هي
للد ِازن عالق ًة ج َدل ّية ب َ
لي َّ
ني ذاتيْن ،تكو ُن ُك ّل من ُهما َ
اجل َد ّ
آخر ُ
أساس تشويش امل ُ َ
َ
باطنة
هي
ُ
لألخرى ،وهذ ِه العالقة َ
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اخلالِق لعالَم ِشعر املُكاتَ َبة اجلديد.
الشاعر ال ّرائي إلى ّ
من ّ
املرئي (عص ُر البصيرة
الشاعر
ّ
اجل َدل ّية) :تُستك َم ُل آل ّيات تشويش امل ُ َ
باطنة باالنتقال -كما
ذكرت من قبل -من احلقبتني اآلتيتني:
ُ
	 -1مهيمنات املرحلة ِّ
الشفاه ّية.

	-2

ُمهيمنات املرحلة الكتاب ّية.

إلى احلقبة اآلتية:

ُمهيمنات ِشعر املُكاتَ َبة.
-3
معي) ِّ
لقد هيم َن في املرحلة َّ
للشعر،
الشفاه ّية البُعد َّ
(الس ّ
(البصري) ِّ
للشعر ،وسيُهيم ُن
وهيم َن في املرحلة الكتاب ّية البُعد
ّ
في مرحلة املُكاتَ َبة :بُع ُد (البصيرة).
إن تشويش امل ُ َ
باطنَة القائِم على صورولوجيا املُكاتَ َبة اجلديد
َّ
حل ْدس ِّ
ضمني) تفتت ُح َفجوة ا َ
( ُمتلقٍّ
عري امل ُ ِ
نح َو
الش ّ
نبسطة ْ
ّ
اجملهول عب َر (البصيرة) اجلديدة التي تنق ُل ِّ
الشعر ّية من
َ
ائي إلى مرحلة ّ
مرحلة ّ
وذلك
املرئي؛
الشاعر
ّ
الشاعر ال ّر ّ
الد ِازن ج َدل ّياً ترى ال ّذات
بوصف ُك ّل ذات ضمن حرك ّية فصم َّ
أساس تخليق ال ُّرؤيا في ِشعر املُكاتَ َبة ناجماً
األُخرى ،فيبدو
ُ
للدازن مبا هو ج َدل فصم ال ّذات
اخلي ّ
عن آل ّيات اجل َدل ّ
الد ّ
كأن ُك ّل ذات
الذي
ُ
ينهض على آل ّيات البصيرة اجلديدة؛ أي َّ
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من ّ
هي
الذاتيْن املفصومتيْن تخا ُرج ّي ًأ
َّ
(الد ِازن املفصوم) َ
مرئي من ّ
لي
شاعر
الذات األُخرى ضمن َف ْجوة امل ُ َ
نفصم اجل َد ّ
ّ
اخلالِق لعالَم قصيدة املُكاتَ َبة اجلديد ،مبا هو عالَم تشويش
امل ُ َ
باطنة.

ني
إن
لي ب َ
جَ -خل ْ ُق املكشوف من َقبْلَّ :
ْ
الفصم اجل َد ّ
الذات ّ
الوقائعيّ ،
ّ
والذات
الشاعرة املوجودة في العالَم
ّ
ِّ
االفتراضي ،يخل ُ ُق عالَم
الشعر ّية املوجودة في العالَم
ّ
الفصم
ِشعر املُكاتَ َبة اجلديد بوصفِ هِ ُمجا َوز ًة عب َر آل ّيات
ْ
ليس ْت
ملَا كا َن مكشوفاً من قبل ،فالقصيدة اجلديدة َ
هي خلق عالَم جديد ل ُه
قصيدة كشف فحسب؛ إ َّنما َ
الفصم الن ِ
ّاهضة
اخلاصة عبر حرك ّية
أساليب وجود ِه
ّ
ْ
تخا ُرج ّياً على تشويش امل ُ َ
باطنَة وآل ّيات مخض البصيرة
عند ّ
املرئي ،لتحقيق ُمجا َوزة الكشف نح َو
الشاعر
ّ
اخللق.

ومبعنى َ
اقي
آخر :تسعى املُكاتَ َبة عبر الفصم
اجلدلي ال ِّن ْس َي ّ
ّ
للد ِازن إلى تعميق االنزياح عن ُسلطة املُطابَقات التي كانت
َّ
ُ
تبسطها ُمهيمنات الكشف ،لبلوغ ما هو أبعد من الكشف؛ أي
اكتفت ُم َ
عظم
لبلوغ اخللق بوصفِ هِ احتفا ًء باالختالف ،حيثُ
ْ
قصائد ِشعر احلداثة وما بعدها مبا أدعوهُ( :كشف املكشوف
لسلطة املُطابَقات امل ُ َس َّبقة ،في حني
من قبل) بوصفِ هِ تعميق ُ
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ضاعف
يسعى ِشع ُر املُكاتَ َبة عبر حرك ّية
لي امل ُ َ
ْ
الفصم اجل َد ّ
إلى ُمجا َوزة ُمطابَقات الكشف ،ببلوغ أساليب وجود ا َ
خللْق
اجلديد املُغايِر.
خامسا  :يوتوبيا ُمكا َت َبة ّ
ستأجر
الشاعر املُ ِ
ً
فارق لأليديولوجيا امليتافيزيق ّية
ينهض املوقف
ُ
اليوتوبي امل ُ ِ
ّ
في ِشعر املُكاتَ َبة على فكرة ّ
ستأجر) :وه َو
(السائ ُح امل ُ ِ
الشاعر ّ
اليوتوبي اجلديد ،فاالستئجا ُر هو ِسمة ِشعر
شاع ُر املُكاتَ َبة
ّ
املُكاتَ َبة اجلديدةّ ،
هاج ٌر دوماً،
ستأج ُر هو شاعر ُم ِ
والشاعر امل ُ ِ
ال يُقيم في ُسلطة التَّملُّك( :أيديولوجيا متلُّ ُك ٍ
بيت في املفهوم
احلياتيُ :مطابَقة) ،وال يُقيم في ُسلطة التَّصعلُك( :أيديولوجيا
ّ
اخلارج ّ
للشاعرُ :سلطة متلُّك مقلوبةُ :مطابَقة مقلوبة)؛
متلُّ ُك
ِ
لي
إ َّنما هو ُم ِ
فصم َّ
ستأج ٌر دائِم التَّن ُّقل في َفجوة ْ
الد ِازن اجل َد ّ
نح َو
جي بهدف َخلْق عالَم قصيدة املُكاتَ َبة املفتوحة ْ
التَّخا ُر ّ
اجملهول باستمرار.
وتقوم حرك ّية ّ
ستأجر على اآلل ّيات األربع اآلتية:
الشاعر املُ ِ
ُ

	-1

ُ
استشراف ما بع َد العصر ال ّراهن :يقو ُم التَّح ُّول
اليوتوبي في ِشعر املُكاتَ َبة اجلديد على
املعرفي
ّ
ّ
ُمجا َوزة ّ
ستأجر في سياحتِهِ
االنعكاس
الشاعر امل ُ ِ
َ
نح َو استشراف اجملهول
املُطابِق للعصر ال ّراهنْ ،
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بوصفِ هِ استشراف االختالف في عصر ما بع َد العوملة
وتكنولوجيا املعلومات ّية وال َّرقم ّيات.
املعرفي
	 -2االلتزا ُم باحلرك ّية وال ُكلِّ ّيات :يُق ِّد ُم التَّح ُّول
ّ
اليوتوبي في ِشعر املُكاتَ َبة تعدي ً
ال جذر ّياً ملفهوم االلتزام
ّ
َّقليدي املعروف بوصفِ هِ التزاماً بالقضايا ال ُكبرى،
الت
ّ
فيدعو هذا ِّ
الشعر إلى التزام ّ
ستأجر في
الشاعر امل ُ ِ
سياحتِهِ باحلرك ّية املُتح ِّولة واختالف أساليب الوجود
امل ُ ِ
نبسطة في عوالِم القصائد مبا هو التزام بال ُكلِّ ّيات،
وهذا ال ينفي أه ِّم ّية القضايا ال ُكبرى ،لك َّن ُه يُغ ِّير في
طريقة املُعالَجة ِشعر ّياً.
املعرفي في ِشعر املُكاتَ َبة
 -3يوتوبيا التَّرويج :يقو ُم التَّح ُّول
ّ
اجلديد على (يوتوبيا التَّرويج) ،فالعصر ال ّراهن
يحتفي ب ِـ (االستهالك) امل ُ ِ
نبسط أيديولوج ّياً ليكو َن
ِسمة عصر العوملة وتكنولوجيا املعلومات وال َّرقم ّيات،
وهو -بنقل مفهوم (االستهالك) إلى ِّ
ليس
الشعرَ -
سوى فقدان ُ
أن ِشعر املُكاتَ َبة
للخصوص ّية ،في حني َّ
اجلديد ينفي (االستهالك) مبا هو سيولة البيع
ِّ
معرفي
والشراء ،ويحتفي ب ِـ (التَّرويج) مبا هو إشها ٌر
ٌّ
ٌ
وحافظ ُ
للخصوص ّية :من حقّ قصيدة املُكاتَ َبة
تعال
ُم ٍ
َ
لذلك تكم ُن في استثمار
أ ّال تُستهل َ َك ،وأفضل طريقة
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ّ
ستأجر في سياحتِهِ الفوق ّية والتَّحت ّية أدوات
الشاعر امل ُ ِ
الوجودي
العصر ال ّراه َن بالتَّرويج واإلشهار والتَّع ُّين
ّ
املعرفي حفظاً ُ
خلصوص ّية قصيدة املُكاتَ َبة.
ّ
ف قدرة ّ
	 -4ا ّ
مشاعي :تتك َّث ُ
السائح
لشاع ُر ُمؤ ِّو ٌل
الشاعر ّ
ٌّ
املُستأجر في قصيدة املُكاتَ َبة على تأويل ّ
َ
واآلخر
الذات
مشاعي ال
والعالَم ،فشاع ُر املُكاتَ َبة اجلديد هو ُمؤ ِّو ٌل
ّ
ُ
ُحدود وال ُم َس َّبقات في تأويلِهِ
ينبسط
اليوتوبي الذي
ّ
في أساليب وجود مختلِفة في عالَم القصيدة امل ُ ِ
نفصم
ج َدل ّياً ،واملشاع ّية ُهنا روح االختالف في ِشعر املُكاتَ َبة
بوصف َ
ِ
تلك
عن ُمطابَقات ِشع َري احلداثة وما بع َدها،
كانت تُم ِّث ُل متلُّكاً وحت ُّكماً ُم َس َّبقاً ينفي ُقدرة
املُطابَقات ْ
ّ
الشاعر األصيلة على أ ْن يكو َن ُمؤ ِّوالً مشاع ّياً ُح َّراً،
َّ
ولعل انفتاح عصر َّ
الشبكات املعلومات ّية وال َّرقم ّيات
هائي يُم ِّث ُل الفضاء األمثل النبساط روح
على غير ال ِّن ّ
املشاع ّية.
تدعي ِشعر ّية املُكاتَ َبة أ َّنها اقترا ٌح جدي ٌد يتجا َو ُز َ
تلك
أخيراًَّ :
ِّ
واحلد ّية التي قس َم ِت ِّ
الشعر تراتُب ّياً ،حيثُ تفتَ ُح
اخلط ّية
ال ُّرؤى
ِّ
املُكاتَ َب ُة ذراعيْها ِّ
العمودي ولشعر التَّفعيلة ولقصيدة
للشعر
ّ
النَّثر وملشروع الكتابة ،ال ليكو َن الفيص ُل موقفاً ُم َس َّبقاً يُع ِّي ُن
قبْ ِل ّياً ِّ
نج َز املُراد خوضه وحتقيقه؛ إ َّنما
الشع َر
َ
املطلوب أو امل ُ َ
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ليكو َن الفيص ُل موقفاً إبداع ّياً ف ِّن ّياً رحباً مرجعيتُ ُه الوحيدة
ُح ِّر ّية العالَم ِّ
عري الذي يج ُد ّ
الشاع ُر في ُمنفت َِحهِ كينونَتِهِ
الش ّ
األصيلة أ ّياً كا َن شك ُل َ
ذلك العالَم.
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في قصيدة النثر
منصور اﻷصبحي  -اليمن

بعض النقاد الذين يعتبرون قصيدة النثر نكرة شعرية
ورمبا سماها بعضهم مسخا شعريا وغيره وذهبوا إلى اعتبار
رموزها ضديني للعمودية مثال أو للفصحى بصورة عامة
فكانت انطباعاتهم النقدية أو حتليالتهم في ذات سياق النقد
أكثر حتامال على القصيدة النثر ،العتبارها الال منطي وليس
لكيانها املغاير كأحدث ظاهرة شعر نتجت عن أرقى جتربة
شعرية عاملية وأغلب رموزها عربيا ضليعون في الفصحى
ولهم جتربة عميقة في ذلك سواء بانبثاقهم منها كأدونيس
أو غيره ،بعكس احلداثيني والذين أدهشتهم احلالة املغايرة
لقصيدة النثر فانطلقوا أول ما انطلقوا منها هؤالء هم
أخيرون حتامل بعضهم على العمودية أو حتى التفعيلية بنوايا
ال تعتبر مقياسا للندية في اللوحة الشعرية ،بل بعض شعراء
التنوع الشعري وضعوا محددات في عالقاتهم الشخصية أو
مجالساتهم وفق عالقة العمودية بالنثرية قد يكون هذا غير
منطقي لكنه الواقع الذي نراه أحيانا.
إمجاال:

يبقى اللون املغاير في الشعر هو احلامل املوضوعي للشعر
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كشعر بعيدا عن التنميط ،وتبقى أغلب تفاصيل الصنف
الشعري املتنوع الرؤى البنيوية واملضمونية أشبه بحاالت
جتديدية تطورية نتيجة لتطورات دينامية ارتبطت بالشعر
مثلما ارتبطت بكل تفاصيل األدب أو احلياة بشكل عام.
بجغرافيا احلركة األدبية العربية طرأت بعض التطورات
التي بعضها نشأت في بيئات مختلفة كنتاجات فلسفية
وحركات ثورية وتطورات تاريخية فعبر عنها النص األدبي
ومنه الشعري كترجمة النفعالية جادة وجدت لها مبررات
الكينونة ،لكنها عربيا بقدر انتفاشتها باتت منقوصة التواؤم
التبريري وهذه الفجوة تسببت بتصادم الواقعي السائد
بالتخيلي املغاير ،وهكذا...
في هذه النقطة أقول :لوال الثورة الفرنسية كإحدى أشهر
الثورات في التاريخ اإلنساني وتعتبر األم ألغلب ثورات عصر
ما بعد احلداثة ما كان العقد االجتماعي ،وما كان جان جاك
روسو وال غيره ،من هذا العقد كوثيقة أنطولوجية انتمت
أغلب حاالت املعرفة ومنها الثقافية بتنوعاتها كظاهرة جادة
التنوير.

باعتقادي لم يتم حتى اللحظة أي فصل توأمي بني الهايكو
كفاصلة أدبية وبني الومضة وبني احلالة السردية وبعض
تشابهاتها اآللية وعليه قس أكثر إشكاالتنا املغايرة التي أغلبها
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انتقلت إلينا دون خطة إحالل رغم أننا بحاجة إلملام تام بكل
اللوحة األدبية لنتعرف على تراثنا األدبي املادي وبعده ننتقل
إلى اآلخر األكثر تفاؤال بانتقاالتنا األدبية العتبار جتديدي
وتوافقي مع إنتاجاته اجلوهرية.
هنا ال ميكننا الفرز النمطي بني أصناف اللوحة الشعرية
لكي نضع قصيدة النثر في إطار خاضع للمزاج أو انطباعات
ذوقية محدودة الرؤى التقنية ،فهي جزء من حالة شعرية
فرضت نفسها عامليا وأتت ثمارها انزياحا وتصويرا وبنيويات
فلسفية وأعماق ال يتسرب منها أي من خصوصياتها ليحل
محلها حال فراغي إنشائي بعمومه أو خصوصه وامتيازات
أخرى كجمهورها الواسع وهم عشاقها والناصيون والناقدون
وآخرون.

طاملا قصيدة النثر قد بنيت وفق رؤية تقعيدية سواء في
البنائية أو قواعد الرسم على زجاج الوعي العام فاستطاعت
أن توصل رسالتها إلى ما وراء املتوقع فهي قيمة هنا كنص
شعري ،وهنالك القيمة كردة فعل املتلقي والذي صاغت
باملتاح من األفكار وحرارة األلوان والصور التخيلية وفلسفتها
الساخرة وعيه الثقافي دون أعباء إضافية كثقاالت مكتسبة.
باحملصل :هي خفيفة الوزن مثل ريشة طائر ال حتتاج ملن
يحملها أي جهد تتحكم به القوة العضلية الذهنية ،كتحليل
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معاني ومفردات وترادفات وإشكاالت قد توجد بنص العمود
أو حتى في نص التفعيلة.
العرب حساسون جدا في حتليل الكالم ،بالتالي هم يطلقون
على بعض العبارات صفة الشعر ،ومن ذلك قالوا بأن القرآن
شعر وهذا ليس من فراغ لكن الحتكامهم للقوانني الشعرية.
وعند أي حديث عن قصيدة النثر يجب أوال معرفة تأصيلية
هذا النوع من الشعر احلر والذي يعتبر جتديدا أو انتقاال
تدريجيا عن التقليد الشعري الذي قام عليه الشعر املوزون
ذو الشطرين.
والشعر من حيث املبدأ هو كالم يقصد به الوزن والتقفية،
أما إذا اتفق ذلك في الكالم على غير قصد فال يسمى شعرا،
هذا احلصر القصدي الذي سيكون ردا على متهمي القرآن
بأنه شعرا ،حتى في اآليات التي وردت موزونة.
كما يبعد النصوص النثرية العربية القائمة على التجليات
الذاتية والتجريدية ،كما في النثر الصوفي حتديدا ،وعليه
يبقى أي نص شعري بكل أصنافه شعرا.
وبحسب الدكتور حامت الصكر :أي بحث في إيقاع الشعر
غير محدد ،ما دام ال يؤكد احلقائق املوسيقية اخلارجة التي
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اكتشفها اخلليل بالشعر العربي ،واملنطلقة من كون الشعر
كالما موزونا.
ويالحظ أدونيس أن هناك توافقا بني قول الشعر وسماعه،
أي بني ما يقصده الشاعر ويقصده املستمع.
يرى حازم القرطجاني أن هناك فرق بني شعرية الشعر
والقول الشعري إذ ربط بني الشعرية والتخيل دون محاكاة.
يرى الفارابي أن القول إذا كان مؤلفا مما يحاكى الشيء ولم
يكن موزونا بإيقاع فال يعد بشعر ،لكن يقال له قول شعري.
ورمبا حطمت قصيدة النثر إيقاعها اخلارجي لتفسح حيزا
كبيرا الستضافة السري في الشعري انطالقا من جوهريتها
الداللية ذاتها.
كما حطمت جانبها الصوتي ما جعل اعتمادها أوال في بنائها
على الداللة ،مع مالحظة أن عناصر الداللية وحدها تكفي
خللق جمال مطلوب.
وقد أنصفت الناقدة سوزان برنار قصيدة النثر بل أخبرت
عن جمالياتها بقولها -والذي أذكر جزءا بسيطا جدا منه:
إن قصيدة النثر مستعارة من النثر العادي والذي يخلو من
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البهرج والزخرفة ،فكلماتها مشحونة بقوة خفية يسري عبرها
التيار الشعري كما يسري التيار الكهربائي عبر سلك غليظ
ليغرقنا بالنور فجأة .كما متتاز باإليجاز والوحدة املوضوعية
واالستقاللية في تكوين عالم قائم بنفسه.
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الفصل الثالث
تقنيات قصيدة النثر

•التقنية األدبية ووظائفها يف قصيدة النثر
•معايري قصيدة النثر
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التقنية األدبية
ووظائفها في قصيدة النثر
الجمال  -مصر
أشرف
ّ

لم يواجه شكل كتابي بتحفظات قد تصل لدرجة احلصار
األكادميي واإلعالمي كما واجهت قصيدة النثر ..ذلك الشكل
العبقري الذي جتاوز املفاهيم الكالسيكية حول الشعرية
والكتابة الفنية بشكل عام ..وأحدث ما يشبه الصدام مع بنية
الوعي املتراكم جتاه مفهوم الشعر بدءا من العنوان الذي يشير
ملفارقة (قصيدة /نثر) ،ومرورا بتقنية أداتية للتعبير غير
النمطي والتجاوزي ،وختاما بتوظيف أنساق جمالية ولغوية
إلنتاج الداللة وفتح أفقها التأويلي تأصيال لوعي إبداعي
مفارق ومغاير للمألوف ،ولذاكرة التلقي وجدلية التفاعل مع
املوروث اجلمالي املتأصل للوعي اجلمعي مبفهوم الشعرية
وطبيعتها ..لقد استطاعت قصيدة النثر أن حتدث ثورة في
بنية الكتابة الشعرية ،وحترك املاء الراكد في محيط األدب
منذ عقود طويلة لتفجر طاقات اللغة وتستكنه جمالياتها
بوسائل غير اعتيادية ،وحتتفظ لنفسها مبكان ومكانة تؤصل
لفرديتها وتفردها حتى باتت تطغى على سائر أشكال الكتابة
الشعرية عامليا وليس في محيط الثقافة العربية فحسب..
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ويرجع ذلك بشكل أساسي لطبيعة التقنية املستخدمة في
قصيدة النثر ..إذ متثل التقنية الوعاء الفني املنتج جلمالية
النص وداللته ..واحملدد لشكله وموقعه بني دوائر النصوصيات
اخملتلفة ..وميكن تتبع أدوات التقنية الفنية في قصيدة النثر
ورصد مالمحها وإيجاز بعضها على النحو التالي:
-1

التشظي:

ال تراهن قصيدة النثر على العالقات املألوفة وطبيعة
التصورات املقولبة حول العالم واللغة واملعجميات الثبوتية
وقوالب النقد األدبي املعلبة بنيويا وأسلوبيا ..تنطلق قصيدة
النثر من وعي مبدئي بطبيعة التغير كحقيقة دينامية تشكل
تصوراتنا عن الوجود واحلياة وكذلك الصراع الذي يضفر
ثالوث الوجود (الله /العالم /اإلنسان) وينعكس ذلك على
إيديولوجية الشاعر وطريقة القراءة والتأويل لوجوده وذاته
فيسعى جادا لتفتيت املوروث واجملهز واجلامد املعلب عن
طريقة آلية التشظي إلحداث الدهشة اجلمالية ،وخللق وعي
مغاير بالوجود ،حقائقه ومضمونه ،مبا يناسب ثورية الشكل
الكتابي ذاته (قصيدة النثر) ..ولكن التشظي هو من قبيل
الفوضى املنظمة التي تفتت لتلحم وتهدم لتبني ،ال الفوضى
املدمرة التي تنمحي معها خصوصية الشعر وتدخله دائرة
السرد الهذياني أو القص احلكائي التقريري أو اخلواطر
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السردية املقالية ،فهذا إن حدث فإمنا يحدث جزئيا لفقر
بعض الشعراء وعدم قدرتهم على توظيف أدواتهم الفنية
بشكل احترافي مدروس ..وال مينح هذا مشروعية للتقنية
ما لم حتفظ للشعر خصوصيته وحتدد جغرافيته وتخومه
التي متنحه شكال فنيا خاصا له مالمحه احملددة والواضحة
فنيا وأسلوبيا ،وطريقة الصياغة ،وتوظيف القيمة سواء كانت
معجمية أو جمالية.
-2الصورة:

يعد التعبير بالصورة وسيلة من أهم وسائل التقنية للتعبير
الشعري في قصيدة النثر ..إذ هناك إميان ما بأن مظهرية
لتجل حقائقي
العالم املتمثلة في صوره وأشكاله هو انعكاس ٍ
ومضموني ..فالصورة عالمة وإشارة إلى معنى ..ولكن بدون
خيار املباشرة والتصريح الذي يقتل امتداد الداللة واتساعها..
هو تعبير إيحائي وإشاري يرتكن إلى قدرة املتلقي من خالل
وسيط الوعي اجلمالي الذي ميتلكه إلى فهم اإلشارة وصهرها
وحتويلها إلى قيمة فنية وجمالية وفكرة فاعلة ..فاملتلقي
هنا شريك أصيل في عملية اإلبداع ..الصورة تنظر للعالم
على أنه ليس رسالة حرفية ومواضعات سكونية غير قابلة
لثنائية التأويل أو ضدية املعنى ..التعبير بالصورة والرمز هو
مبثابة إسقاط ضمني ألحادية الرؤية ودوجمائية التصور..
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وإشعار واضح وصريح أن العالم يتسع لكل التصورات ،وأن
الفرد والذات الشاعرة هما مصدر إنتاج هذه التصورات..
فالعالم وفقا لهذا التصور ليس مفهوما فوقيا وإمنا شريك
جدلي وتفاعلي مع الشاعر ..كل منهما ينتج اآلخر ويسهم في
خلقه وتكوينه ..وهو ما مينح النص رحابة وقدرة على تخطي
الداللة الثابتة عبر تغير الزمان واملكان.

	 -3التفاعلية:

وهو مفهوم يقصد منه قدرة قصيدة النثر كنص أدبي على
مالمسة الفنون األخرى واستعارة جمالياتها واستدعائها
بشكل غير مباشر بحيث تكون حاضرة ..ليس حضورا
استقالليا ولكنه حضور متاهٍ يحفظ للقصيدة خصوصيتها
كشكل فني دون أن يحرمها من توظيف فنيات تثري النص،
مستفادة من تفاعلها مع بقية أشكال الكتابة الفنية كالقصة
القصيرة واألقصوصة والرسالة واملناجاة واخلاطرة ..ولذكاء
الشاعر دور كبير في ذلك ،بحيث ميثل حاجزا ال مرئيا يحول
دون ذوبان قصيدته وانفالتها وتفتتها في األشكال األخرى،
بحيث تكون لديها قدرة على التمثل وإعادة اإلنتاج وليس
محاكاة لتقنية كتابة مغايرة خلصوصيتها ..فقصيدة النثر
طموح لتستوعب تقنية الرسم من خالل الصورة واحلكي
من خالل القص واملشهدية السينمائية والسردية الروائية،
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كما تستدعي الومضة واملفارقة وغيرها من التقنيات إلنتاج
املعنى الشعري بطريقة تدوير القيمة وخلقها خلقا جديدا ال
تصديرها كما هي معلبة في موارد استدعائها.

4ـ التخطي:

وأقصد به القدرة على جتاوز العالقات املنطقية في
البناء اللغوي وأمناط التعبير ومواضعات النظام الكالمي
وتصورات متحدثي اللغة عنه ..بحيث يلجأ الشاعر إلى
استخدام عالقات لغوية غير مألوفة تنتقل بفكرته من سطر
لسطر مستخدما عنصر املفاجأة لتخطي املألوف املتوقع..
فكل جملة هي مبثابة مقدمة للجملة التي تليها ولكن الشاعر
في قصيدة النثر يفاجئ املتلقي كثيرا بنتائج ال حتيل إليها
مقدماته عن طريق اإلزاحة واإلشارية واملنطقية الشعورية
ال منطقية اللغة نحوا وصرفا ومعجما ..وهذا ما مينح
قصيدة النثر خصوصية فارقة متيزها عن منطق السرد
ومعقولية بنائه في الرواية والقصة مثال ..فالتعبير الشعري
داخل قصيدة النثر تعبير فصامي يضع املتلقي دائما قيد
احتمال الدهشة واملفاجأة وتخطي املتوقع التراتبي في إنتاج
الداللة ..هو تقنية مضللة ذات قصدية من الذات الشاعرة
في عالقتها اجلدلية مع املوضوع (العالم) بهدف التفلت من
خنق الداللة والرغبة في ابتكار لغة خاصة متيز القصيدة
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النثرية عن غيرها والشاعر عمن سواه ..وتخرج النص عن
العرفان اإلطالقي التعميمي في ظل انتصار فكرة النسبي
املتحرك واملتغير الالثبوتي ..وهذا ما يتعارض مع اليقني
املنطقي في بناء النسيج اللغوي باعتبار اللغة نظا ًما ذهن ًيا
ً
مفترضا ومتصو ًرا عن العالم من حولنا.
 -٥الذاتية:

ومما مييز تقنية قصيدة النثر :الذاتية ..باعتبار أن الشاعر
يتحدث عن نفسه وعن العالم من خالل نفسه ،محاوال أن
يحتفظ برؤية تخصه ليست مجرد إعادة إنتاج لرؤى السابقني
أو استهالك مكرور ومنطي ملا قيل من قبل ..تتطلع قصيدة
النثر دوما ألن تكون ابنة شرعية لتصورات شاعرها وفرديته
وتفرده ..باعتبار أن الشاعر جتربة وجود ومرآة لتجليات
بالغة اخلصوصية ملتبسة بأنوية بيئية وثقافية وأفق عرفاني
متفرد يدافع عن بقائه داخل زحام عوملة األفكار واألوطان
والثقافات ..تسعى قصيدة النثر حثيثا لتأسيس وجودية
نصية مقابل إمبريالية واقعية متحركة تلتهم كل خاص
وفردي ..وما لم ينجح الشاعر في ذلك يصبح صدى لغيره
وحتاصر قصيدته بفكرة املوت في توابيت ذوات اآلخرين..
أو االجنراف في غنائية جماعية مستهلكة ال متنح لنصوصه
ذكرى على نقوش القصيد.
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 -٦اإليقاع:
تتباهى القصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة دائما
باملوسيقى الظاهرة املتمثلة في األوزان والقوافي والتفاعيل،
وهو ما ال يتوفر في قصيدة النثر ..والواقع أن هذا تباهٍ
سطحي وشكالني وغير صحيح في حقيقته ..فقصيدة النثر
لها إيقاع وموسيقى ..ولكنه إيقاع خاص وموسيقى ذكية ال
ترصدها األذن وإمنا ترصدها الروح ويسمعها العقل الواعي
مبفهوم الشعرية ..فتدفق الصور والرموز بإيقاع تخيلي بنائي
بطريقة محددة ميثل حلمة املوسيقى الداخلية للنص ..ميكنك
أن تصغي لنمطية استلهامية حلقول التخييل لدى كل شاعر..
وميكنك أن ترصد إيقاعا مفرداتيا معجميا لدى كل شاعر،
وميكنك أن تلمح إيقاعا تصوريا وحتليليا لبنية الوجود والذات
داخل كل نص ..إنه إيقاع خفي يدرك وال يسمع ..بعيدا عن
الطنطنة الشكالنية التي تفرغ املضمون من محتواه وحتيله
إلى عالقات صوتية ال متس العقل وال تلمس الوجدان ..وهذا
في تصوري إيقاع وموسيقى أعقد بكثير في صناعتها من
املوسيقى الظاهرة التي تطعن جوهرية الشعر لصالح شكله
وشكالنيته.
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 -٧اجلوهرية:
إن حصر الشعر في اجلانب املوسيقي وفي األوزان
والتفعيالت لهو فهم ضيق ملفهوم الشعرية ..وهو محاولة
لشكلنة ماهية الشعر وجوهره واخلروج به عن حقيقته تلك
صف
التي أدركها القدماء بوعي شديد ..فعلى سبيل املثال َو َ
كفار قريش القرآن الكرمي الذي ال ميكن إدراجه حتت أوزان
وتفعيالت املوسيقى العروضية بأنه شعر ..وذلك بنص آية
صريحة في قول الله تعالى (ويقولون شاعر) وذلك يومئ
بفهمهم الثاقب جلوهر الشعرية ،إذ أدركوا أن الشعرية طاقة
كامنة وج ّوانية متثل أيقونة املاهية النصوصية وحقيقتها ال
شكلها ..وهو ما تفصح عنه بطريقة خاصة إلنتاج الداللة
ومت ّثُل العالم وهندسة املعنى واستدعاء مراسم التخيل
والتعبير عن العالم بالرموز والصور ..وحتطيم بنية التركيبات
الكالسيكية للغة واخلروج عن منطية السرد التعبيرية..
وتفجير معجمية مضافة إلى منت املعجمية األساسية للخروج
عن املألوف والنمطي اللفظي والشعوري ..وتخطي مواضعات
اللغة بطريقة خاصة متثل روح قصيدة النثر التي توظف تقنية
الكتابة بشكل مغاير عن بقية األشكال التعبيرية األخرى.
إن الشعر محاولة هدم وبناء ..إعدام وخلق لقيمة الشكل
وباطن املضمون وطريقة األداء الفني واستلهام الفكرة
واإلفصاح عنها في نصوصية كتابية مشحونة بخيال قوي
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وفاعل في مناجاة وعي وروح املتلقي ..وإنه من الفقر والضيق
حصر مفهوم املوسيقى في السماع األذني واإليقاع امللموس..
فثمة موسيقى فكرية وروحية تكنت طاقة التخيل وهندسة
العبارة في القصيدة النثرية وحتتاج لذائقة أكثر عمقا لدى
املتلقي ..ألنها تتخطى املفاهيم الشكالنية واملباشرة ملوسيقى
الشعر املوزون ..وها هو عبد القاهر اجلرجاني من كبار
البالغيني القدامى والنقاد األفذاذ يورد واقعة األعرابي الذي
سئل :ل َم حتب حبيبتك؟ فأجاب :ألنني أرى القمر على جدار
بيتها أحلى منه على جدران الناس ..ويستخلص عبد القاهر
من هذا املوقف :أن الشعر ميكن أن يوجد دون أوزان ..وها
هو حسان بن ثابت الشاعر اخملضرم يسأل ولده :ما الذي
يبكيك؟ فقال االبن :لسعني طائر كأنه ملتف في بردى حبرة.
قلت الشعر ورب الكعبة.
فقال حسان :لقد َ
 -٨التعقيد:

ليس هناك تناقض يضفر بنية القصيدة النثرية باعتبارها
شعرا ..ألن الفن احلقيقي هو ما يوظف التقنية بشكل ثوري
مينحها رحابة وأفقا ممتدا للقراءة والتأويل ..والقصيدة
النثرية هي وليدة املد الثقافي واإلنساني املعقد في الفلسفة
والعلوم والتتابع التاريخي وإنتاج النظريات التي تشكل وعي
اإلنسان بذاته ..وسقوط الفلسفات األثينية التي تفصل بني
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الشكل واملضمون واملادي واملثالي والعرض واجلوهر ..ثمة
تداخل بني أشكال الكتابة واستدعاء وظائفها ..فلم يعد النظر
إلى امللمح اخلارجي هو احملرك إلنتاج القيمة ..إن البذرة
الكامنة في باطن األرض هي ما تشكل الشجرة ..والطاقة
الشعرية التي تكنت قصيدة النثر هي ما يشكل وعينا بشعريتها
ال إيقاعها الظاهر ..وقصيدة النثر هي بوابة الشعر للخروج من
حجريته وتكلسه ومتثل اآلني واحلاضر واملعيش ..واخلروج
من أكفان الرؤى املاضوية املعلبة واجلاهزة ..هي رهان الوعي
في جدليته مع العالم ..ومحاورة الذات مع املوضوع وفق لغة
ُ
تخاطب غير مباشرة تناسب تعقيدات العالم
ذكية وأدوات
واألفكار وطرائق متثل الوجود ..وإنتاج فعل القراءة والتأويل
إشارة ال تصريحا لكي ال ميوت النص وتتحجر جماليته في
مظهرية كتابية ال تعبر عن حقيقة الفن من قريب أو من بعيد.
 -٩اإلطارية:

ومع ثراء قصيدة النثر ورحابتها وقدرتها على التماس
والتداخل واستدعاء تقنيات أدبية من فنون أخرى كالقصة
القصيرة واخلواطر واملراسالت مثال إال أن ذلك ال ميس
جغرافيتها اجلمالية التي حتدد مالمحها اخلاصة وتشكل
إطارها البنائي ..فالعوملة كقيمة ال تعني غياب تفاصيل
النص والتخلي عن متسكه بهويته التي متنحه خصوصية عن
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بقية األشكال األخرى ..فاإلطار مفهوم أدبي ميكن أن يكون
وعاء للتقنية ..وقد يوظف القاص تقنية شعرية داخل إطاره
القصصي وهذا ال يعني أن قصته شعر ..وقد يوظف الشاعر
تقنية قصصية داخل إطار شعري وهذا ال يعني أن قصيدته
قصة ..إن تبادل التقنيات وتوظيفها هو قيمة جمالية مشروعة
ومطلوبة لتغذية املعنى وإثراء الداللة وحتقيق غنى الطرح
اجلمالي النصوصي بغير تناحر أو تذويب ملالمح اإلطار..
فإن حدث هذا التناحر والتماهي الذي تغيب معه خصوصية
الشكل األدبي فإن ذلك يعني ضعف املبدع أمام تقنيته ..وهو
وإن كان عيبا في املبدع فإنه ال يعني أنه عيب في اإلطار..
فالشاعر احملترف هو من يوظف التقنية األدبية على تنوع
منابعها دون أن تتفلت منه أعمدة إطاره التي تشكل جسد
النص وروحه.
 -١٠املراوغة:

وتراهن قصيدة النثر على تقنية تخصها بشكل رئيس وهي
تقنية املراوغة ..فقدرة النص على اإلحالة والترميز واإلشارة
والتلميح وتفجير طاقات اللغة بحيث تصدم وعي املتلقي
مبواضعاتها املعجمية اجلديدة التي تؤسس لها قصيدة النثر
للتعبير عن رؤى غير كالسية وغير موروثة وال هي إعادة
إنتاج لتصور السابقني عن الوجود وما وراءه ..وعن اإلنسان
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وإشكاليات التعايش ..هو ما يحقق الصدمة اجلمالية أو ما
يسمى بالدهشة ..فقصيدة النثر حتاول أن تضيف لقارئها
عبر رؤية جديدة ومعاجلة فنية ثورية تضيف لرصيد القارئ
اجلمالي ..وتعمل وفق تقنية املراوغة التي تتخطى املوروث
واملتوقع لذائقة املتلقي ،إنها تعمد إلى املفاجئ والالمتوقع
عبر املغالطة التعبيرية أو التضليل املقصود للتمويه على
الطرق املباشرة الكامنة في استعداد القارئ للتلقي ..بحيث
تفجؤه وحترضه على إعمال فكره وإعادة املراجعة لوسائل
وعيه في استلهام القيمة وتذوق اجلمال ..وتلعب اللغة دورا
كبيرا في حتقيق ذلك ..وكذلك الصورة والرمز واملفارقات
والقفز على رتابة متوضع الداللة وهندستها بشكل دينامي
ال استاتيكي ثابت ..يخالف عامدا ما ينتظره املتلقي تعبيرا
وسردا ..شكال ومضمونا ..صورة وفكرة ..فكل ثورية رؤوية
تقتضي بالضرورة وسائل ثائرة وال منطية لإلفصاح عنها.

 -١١الالشكالنية:

تكنت قصيدة النثر في باطنها بنية شعرية قوية تضع املتلقي
بقوة الفعل حتت تأثير الشعرية الطاغية بحيث يكون السؤال
(هل هذا شعر أم نثر) ساذجا وغير مقبول على مستوى
الوعي بالفن وتذوقه ..لقد حرصت قصيدة النثر باعتبار
النظر إلى هويتها على تفعيل احملتوى الكامن واحملرك ملا هو
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ظاهر على السطح ..والتزمت بآلية حتطيم القيود التقعيدية
في محاولة املاضي العروضي لفقهنة الشعر وعلمنته ووقوفه
عند املؤطر الذي ال ميكن اخلروج عنه ..ومحاولة تقديس
الشكل للحفاظ على القيمة والتذرع بجغرافية تصنيفها..
وهو األمر الذي حدث مع الفقه كموروث ثقافي دافع عن
تكلسه بالتلويح بتهمة (البدعة) ..واألمر نفسه حدث مع
البالغة التي احتضرت على يد يعقوب السكاكي في محاولة
لطمس هوية الفن املتحررة واخلالقة والطموح إلى التجديد
واإلبداع ..وذلك بتحويلها إلى علم وقوانني راديكالية
منحوتة ال تقوى على التمثل املستمر والتشكل التناوبي
املتجدد والفرار من قضبان الشكل األحادي الذي يصيب
الفن باجلمود والتحجر ..ما أصاب الدين من جمود وعدم
استجابة لآلني واملتحرك هو ثبوتيته على يد الفقهاء ..وهو
ما حدث للشعر على يد اخلليل الذي حاول أن يق ّعد ما ال
يُق ّعد فتأبت عليه روح الشعر فكبحها مبا يسمى بالزحافات
والعلل العروضية وهي إشارة النتفاض الشعر ومترده ضد
محاوالت تقعيده ..حتى بات النظر للموشحات وحملاوالت
أبي العتاهية للفكاك من الثبوتية العروضية هرطقة وبدعة
وكفرا على مستوى اإلبداع ..وهي التهمة ذاتها التي واجهت
شعراء قصيدة التفعيلة من خصومهم اخلليليني ..ودافعوا
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عن أنفسهم بأنهم مجددون ..ومن عجيب ومما يثير الدهشة
أن هؤالء التفعيليني –وهم أنفسهم من واجهوا تهمة الهرطقة
شعريا– هم من يوجه اآلن التهمة ذاتها لشعراء قصيدة النثر!
وكأن التجديد حكر عليهم ..أو ال ينبغي أن يكون إال وفقا
لقواعدهم املقدسة ..وبالطبع الفن ال يعرف التقديس ..وال
ثبوتية العلم وقدرته على احلسم نظريا وجتريبيا.

 -١٢املعرفية:

ال حتاول قصيدة النثر أن جتر نفسها لفخ الغنائية
الساذجة ..أو اخلطابية املوجهة ..أو التقريرية املتعالية..
وإمنا هي تطمح وتتطلع إلى رؤية معرفية هي مبثابة فلسفة
للعالم وتصور عن دينامية الوجود وفعل احلياة وموقف اإلنسان
من الطبيعة والله وذاته واآلخر الذي يشاركه دميومة احلراك
الوجودي عاطفيا وإنسانيا ..ما مييز قصيدة النثر حقيقة هو
قدرتها على االستيعاب والتحليل والتفصيل واجلدل وتوظيف
املعرفي والتاريخي والديني والعلمي داخل إطارها توظيفا
شعريا بعيدا عن ممارسات الكتابة العلمية أو السرد الروائي
أو منطقية التعبير املقالي ..إنها تؤسس لها منطقية جمالية
وشعورية خاصة حتتضن قيما معرفية وفلسفية عميقة..
لكنها تفصح عنها بخصوصية شعرية ممنهجة على مستوى
الديالوج اجلمالي مع الوعي والذائقة ولكنها مرنة وثورية
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وغير قابلة لهيكلة الداللة وترسيمها بشكل حاسم يقبض على
املعنى كما يحدث في اخلطاب العلمي أو الفلسفي ..ومن هنا
كان استدعاء األساطير وامليثولوجيا واحملاورات الفلسفية
والغنائيات الفرعونية والترانيم واحلوار والومضة والقص
واحلدث التاريخي واملشهدية الوصفية وامتداد الزمكان
الشعري ..كل ذلك كان مبثابة احتواء للقيمة وإعالء لرتبة
الداللة الشعرية ووظيفتها باعتبارها طريقة في رؤية العالم
واإلسهام في صياغة الوجود ال مجرد مشاعر رخوة للتغني
الرومانسي.
 -١٣املشاركة:

ال تعول قصيدة النثر باعتبارها إبداعا شعريا في إنتاج
داللتها اجلمالية على الشاعر وحده ..وإمنا هي تنظر
للمتلقي على أنه شريك أصيل في فعل اإلبداع ..ألنها تراهن
على القاسم اإلنساني املشترك بني املبدع واملتلقي ..لذا فهي
تتطلع لوجود قارئ ميتلك من املؤهالت املعرفية واجلمالية
ما مي ّكنه من استلهام القيمة وإنتاجها ..سواء كانت هذه
القيمة معرفية أم جمالية ..ومن هنا ال ميكن لقارئ تكلست
ذائقته الشعرية عند شكل الشعر التقليدي ،أو تو ّقف وعيه
عند حدود البالغة الكالسيكية ،أن يحسن قراءة قصيدة
النثر أو يتعاطى جمالياتها على الوجه األمثل ..وميكن القول
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إن الدرس األدبي اخلاص بقصيدة النثر ينبغي أن يتجاوز
عرفيته النمطية إليصال املعنى واجلمالية لذائقة املتلقي..
فيمكن أن نبدأ بالرؤية ألنها مبثابة اإلطار احملرض للتقنية
على انتقاء أدواتها ..والفاعل في خيارات الشاعر لطرائق
بناء العبارة ورسم الصورة واختيار املفردات التي تخدم رؤيته
ومتنحها التوهج ..فاللغة هي مجموعة الرموز التي تشكل
املعنى وحتدد فضاء الرؤية ..ولكنها في الوقت ذاته ابنة
شرعية لقصدية الشاعر البنائية النابعة من تصوراته عن
ذاته والعالم وما وراء الطبيعة ..هي وليدة طريقته في التفكير
والتمثل وطبيعة تصوراته عن الوجود واحلياة ..إنها مبثابة
إشارة سيميائية كامنة وفق قوانني العقل الختزال الوجود
في صورة رمزية يكتنها الوعي ..فاللغة الشعرية هي وليدة
وعي الذات (اإلنسان) باملوضوع (العالم) ..فالبدء مبعاجلة
الرؤية التي متثل فلسفة الشاعر تزامنا مع استبطان اللغة هو
أنسب طريقة في تصوري الستكناه خصوصية النص األدبي
والوقوف على أدواته املنتجة لقيمة اجلمال.
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معايير قصيدة النثر
جوانا إحسان أبلحد  -العراق

ر ِّدي امل ُ َط َّول أدناه والذي انتهى على هيئة مقال ،عندما
سأ َل الشاعر القدير أ .مصطفى مطر في حسابهِ على العام،
اآلتي( :أريد ممن يكتبون قصيدة النثر أن يخبروني عن
أدواتها وتقاناتها الالزمة) .والشاعر الفلسطيني مصطفى
مطر قدي ٌر جداً بالعمودي َوالتفعيلي ،يتحلَّى بأسلوبية ِشعرية
كانت
حاذقة بالتصوير والصياغة ويؤم ُن بقصيدة النثر.
ْ
كمية /نوعية الردود على سؤالهِ ُمش ِّوقة لذائقتي ،حصراً
ردود املعارضني لقصيدة النثر وتوصيفاتهم الضارية النابية
رأيت فيها استئناساً
عن قصيدة النثر والتي رغم ضراوتها
ُ
رت الرد املتواضع بتبيان معاييرها كجواب جاد
ش ِّيقاً .فق َّر ُ
وصريح َع ْن فحوى السؤال ليس إال ،والر ُّد بح ِّد ذاتهِ ليس
ُم َّو َجهاً لألخ مصطفى مطر ويقيني أن أملعية شاعريتهِ تفقه
كل تلك األدوات َو الرؤى ،لكن فقط كرغبة تعريفية مني،
رغبة صادقة ودودة للما َّرة هناك على املنشور (على سؤالهِ )
ومعظمهم كا َن يجهل متاماً ماهية قصيدة النثر وأبسط
معاييرها.
وكما ق َّر َر ُت بنافذة سؤالهِ هناك ،سأمشي بذات القرار
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في النافذة ُهنا وهو عدم اجلدال َم َع أي ماقت لقصيدة
النثر َويُعارض مختلف املسفوك مِ ْن رؤى أدناه ،ردي الشامل
جلميعهم /جميعهن هو :أني أحترم جداً هذا املقت جتاه
قصيدة النثر وصدقاً أتف َّهم ُه مبحبة وطيب خاطر ،بَ ْل أحياناً
أحب /أستأنس جداً بهذا املقت وما يندرج حتته مِ ْن رؤى
ُّ
ضارية  ،شخصياً يحثني لألجدى واألجمل بعوالم قصيدة
النثر على مستوى البحث َوالتجريب.

املقال (معايري قصيدة النثر) أدناه:
أحب أن أ ُ َسمِ يها-
قصيدة النثر ،القصيدة امل ُ َجن ََّحة -هكذا ُّ
ولم أقتنع يوماً بجدوى وجمال تسمية (قصيدة النثر) لها.
فانغمست أنيقاً /عميقاً
ا ِْعتنقتُها منذ مجاز ونيف ولم أزل..
ُ
بها على مستوى اإلبداع والتجريب وكذلك على مستوى البحث
شرفة
األكادميي مبعاييرها ومنهجيات نقدها أبان تكليفي ك ُم ِ
أو إدار َّية في بعض املنتديات األدبيةِ /
الشعرية القديرة ،يو َم
هيبة وسطوة ذلك النوع مِ ْن املنتديات القديرة قبل اجتياح
كنت أتواجد /أُكلَّ ُ
ف باألكثر في الزمكان
الفيسبوك .أذكر أني ُ
الذي يُعنى بقصيدة النثر وفي جلان حتكيم بعض املسابقات
لها .معاييرها سأصوغها برؤيا انطباعية شخصية موجزة
وبالذي ينأى َع ْن فلسفيات النقد امل ُ َع َّقد لكن طبعاً تنضوي
حتت قبة معاييرها الصحيحة /الصريحة أكادميياً َو التي
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تبل ْ َو َر ْت على َم ِّر ُعمر القصيدة النثرية العربية أي بغض النظر
هنا َع ْن التخريجات واملرجعيات األجنبية لها ،وتلك املعايير
رأيتُها /فهِ ْمتُها كاآلتي:
()1

آلية االستعارة ،صيغة املُش َّبه واملُش َّبه بهِ  ،بالذي ينأى
قدر اإلمكان عن القوالب اللغوية اجلاهزة بالتشبيه والكناية،
(كأنَ ،كــ ،مثل) وأقواها /أعمقها تلك الصورة ِ
الشعرية
مثالَّ :
التي تقتنص /تستعير احلالة مِ ْن املوجودات حولنا مبفارقة
حاذقة وحلوة في آن ،غير مطروقة وال مكرورة ،وحتت قبة
اإلدهاش واإلمتاع التصويري.
()2

آلية االنزياح ،وأراهُ /أفهم ُه :انزياح املفردة َع ْن معناها
بالذي يتجاوز املعنى املُتعارف عليهِ عملياً (واقعياً) أو معناها
املطروق ِشعرياً (وجدانياً) وهذ ِه األخيرة باالنزياح األبعد في
عوالم قصيدة النثر.

مثال :انزياح مفردة (القمر) بالذي ينأى عن مصدر
للضياء عملياً /واقعياً وكذلك باألبعد ،بالذي ينأى أيضاً َع ْن
التشبيه املكرور للقمر بوجه احلبيبة ِشعرياً /وجدانياً على
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َم ِّر ِ
الشعر..
وشخصياً أحبذ /أتبع االنزياح الذي مييل ملنطقية الرؤيا على
مستوى احلواس واملوجودات.
()3

التكثيف التصويري واللغوي في آن ،ويع ُّد أخطر معيار
في قصيدة النثر وعليهِ تت َّوقف فراهة /فعالية القصيدة مِ ْن
عاديتها أو أقل.
()4

بناء قصيدة النثر ،وهناك نوعان للبناء :بناء مقطعي ،أي
كل مقطع ينفصل بالصورة والصياغة عن املقطع الذي بعدهُ
يصب مبجرى واحد للماه َّية ِ
الشعرية
لكن مجموع املقاطع
ُّ
األولى مِ ْن القصيدة .وهناك البناء املتنامي وفيهِ الصورة
ِ
الشعرية الواحدة تتوالد بالصورة التي بعدها ،فتتوالى أو
تتنامى الصور مبشهدية ِشعرية مرنة طيعة تش ِّك ُل هيكلية
القصيدة كامل ًة.
و ُك ُّل بناء منهما أراهُ يتسع لتعددية األيديولوجيات
والدالالت بعوالم قصيدة النثر وتشابكها بالقصيدة الواحدة
مع خلق رؤيا ِشعرية تكون بهيئة القاسم املشترك بني فكرة
وأخرى وهكذا تتح َّقق وحدة املوضوع في قصيدة النثر.
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ليست وجوباً بعوالم
وبرأيي املتواضع وحدة املوضوع (أحياناً)
ْ
قصيدة النثر السيما بتلك القصائد التي تكون بهيئة سكبة
وجدانية فور َّية مشوشة مباهيتها ِ
الشعرية لكنها مفهومة/
مدهشة بصورها ِ
الشعرية.
()5

القفلة ،وشخصياً أُسميها القفلة املُرجتاة ،هي عامل
جذب قوي بقصيدة النثر ،وجوباً أن تكون متوهجة ،صادمة،
تعلق بذهن املتلقي ،بالذي قد حتثُّ ُه لقراءة القصيدة ثانياً.
()6

التركيب اللغوي لقصيدة النثر:
بداي ًة لغة قصيدة النثر العربية وكغيرها مِ ْن الفنون
األدبيةِ /
الشعرية العربية يجب أن تخلو مِ ْن األخطاء
اإلمالئية والنحوية وال متت بصلة عن جهالة بعض املروجني
نت أن ِّوه فأرفع كل نص يخ ُّل
لها ،املعنى أهم ..إلخ ،أذكر أني ُك ُ
بهمزات القطع والوصل ..إلخ األخطاء اإلمالئية والنحوية
نت أختلف مع بعض الزمالء على هذه
رغم جمالية املعنى و ُك ُ
النقطة.
وبالنسبة لنوعية لغة قصيدة النثر ،برأيي يجب أن تكون
ليست ضد البالغة بَ ْل حتتاجها َو
يسيرة و بليغة في آن ،فهي
ْ
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تتوهج بها شريطة أال يتم إقحام مفردات عتيقة جداً مث ً
ال مِ ْن
َّ
زمكان عنترة وتقاط ُر «بيض الهند» مِ ْن دمهِ أو مفردات غير
شاعر َّية بصورة عامة وال تنفع إال باملقال .أما بشأن املفردات
ليست وجوباً وشخصياً ال أحبذ
احلداثية /الال عربية ،أراها
ْ
إغراق النص بها كسمة للحداثة رغم نصوصي املتواضعات
التي ال تخلو منها .لغة قصيدة النثر حتبذ وتأتلِق باملفردات
املهمشة واليسيرة باملنطوق واملقروء.

وبالعودة للتركيب اللغوي في قصيدة النثر ،وهذه خاصية
حساسة وعليها يتم تصنيف النص كقصيدة نثر أم ضرب
َّ
آخر من ضروب النثر أو ِ
الشعر ،لغة قصيدة النثر يجب أن
تنأى َع ْن املباشرة التي تت َو َّكأ:
بوحية اخلاطرة،
تقريرية املقالة،

حكائية القصة،
سجع املقامة،

َوروي املوزون.

130

قصيدة النثر( ....رؤى نـقــــــديّة)

()7

الرمز:
الرمز بقصيدة النثر السديدة /الف َّعالة يجب أال يعبر
منطقة املعميات ويتخ َّبط بالغموض الال مبرر /الال مجدي،
وعليهِ َّ
مت الظن اخلطأ /احلكم اخلطأ على قصيدة النثر
بالغموض وطلسم َّية الرموز ،بالتالي هذ ِه تتو َّقف على وعي
املتلقي وعمق مداركه ،هل فع ً
نص َم ْعمِ ي أم أن محدودية
ال هذا ٌ
ص َمتْ ُه بالغموض؟ وبالنسبة الجنالء الرمز مِ ْن
ذائقة املتلقي َو َ
غموضهِ  ،أعتقد أكثر األسماء البارزة بعوالم قصيدة النثر
تركت بصمة طيبة عند املتلقي
العربية سابقاً وآنياً والتي
ْ
بنوعيهِ العام والنخبوي ،نراها تتبنى الرمز السلس وبأسلوبية
ِشعرية مرنة وماتعة في آن.
()8

اإليقاع الداخلي:
أحس ُه :مفردات النص وحصراً املفردة األخيرة
وأفه ُم ُهُّ /
للسطر الواحد يُ َح َبذ أن تُبدي ثمة إيقاع يتناغم مع املنطوق أو
املقروء لنسيج القصيدة ككل أو اعتماد تقنية التكرار والتوازي.
وميزة اإليقاع الداخلي برأيي املتواضع أراها ُهالمية ،أراها
تأتي جوازاً
وليست وجوباً.
ْ
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ختاما ً:

ألن الفنون ِ
الشعرية األخرى تتبع البوصلة الفراهيدية
وعليهِ ال تتيه إبداعياً وال يكثر اللغط حولها رؤيوياً ،بالتالي
تلك التفعيالت متنح شرعية ِ
الشعر ألي نتاج يُح ِّق ُقها بصورة
صحيحة دون زحاف أو كسور عروض َّية بغض النظر لو كان
النتاج مجرد نظم َو رؤى بائرة وال يحمل مِ ْن ِ
الشعر احلق
شيئاً ،على عكس قصيدة النثر وبوصلتها الال مرئية هي
فعالية /فرادة مخيالها ال غير وما ينضوي حتتها مِ ْن تلك
املعايير بتواجد نسبي.
قصيدة النثر وحصراً املُتف ِّرد والقوي مِ نها ،أراها أصعب
الشعر وشخصياً أعتبرها النوع الثالث مِ ْن أنواع ِ
أنواع ِ
الشعر
بالنسبة لظهورها الزمني َوانتشارها فقط  ،لكن إبداعياً لم
أ َرها يوماً بعد العمودي والتفعيلي وال حتى قبلهماُ ،ك ٌّل منهم
ل ُه فعاليت ُه اإلبداعية في خارطة ِ
الشعر العربي وقاعدته
اجلماهرية باإلبداع والتلقي سابقاً وحتى ألفيتنا الثالثة.
أحترم وأفرح بالذي يراها ِشعراً بالقدر الذي أحترم
وأتف َّهم َم ْن ال يراها ِشعراً ،ولم أنشغل يوماً بهذ ِه اجلدلية أو
أجتاذب اآلراء بشأنها ،يسمون /يخاطبون مبدعيها شعراء أو
حر مبنظور ِه وأرائهِ  ،واإلبداع احلاذق/
أدباء أو ال شيءُ ،ك ٌّل ٌّ
احلارق هو الفيصل واحلكم.
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أحب املوزون جداً َوأتذ َّوق ُه مبدارك ن ِّيرة ،أستأنس
شخصياً ُّ
يتوهج بتراكيب
جداً بالعمودي أو التفعيلي ،حصراً الذي
َّ
تج ِّددةُ /متف ِّردة تصويرياً ولغوياً وهذا النوع فقط مِ ْن
ُم َ
العمودي /التفعيلي قد يحثني يوماً بالعودة لتدارس العروض
وكانت بداية وجداني اإلبداعي بهِ  ،إلى جانب
الذي نسيتُ ُه
ْ
هذ ِه امل ُ َجنَّحة آنياً وأبداً..
رؤيا شخصية أخيرة :بكل أنواع ِ
الشعر ،الشاعر هو:
شاعر ،فقط بقصيدة النثر وحصراً بالقوي /املُتف ِّرد منها،
الشاعر هو :فيلسوف ثم شاعر.
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الفصل الرابع
قراءات مختارة في قصيدة النثر

•املقطع الشعري :أجزاء األفعى املق َّطعة!
•مفهوم قصيدة النثر
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المقطع الشعري
َّ
المقطعة!
أجزاء األفعى
حاتم الصكر  -العراق

يصف بودلير قصائده القصيرة بأنها ذات فنتازيات كأجزاء
األفعى ،نظراً لكونها قِ طعاً يحاول إثبات استقالليتها .وهذا
يتيح احلديث عن إمكان تأليف القصيدة من (مقاطع) هي
ليست فقرات مترابطة في عمود فقري ،بل أجزاء مستقلة
لكل منها بنيته اخلاصة ،لكنها تلتقي باستراتيجيات نص َّية
باجتاه هدف للشاعر.

في كتابة قصيدة النثر بدأ التخلص من اإليقاع املط ّول.
وظهر االرتكاز على القطع أو املقاطع كما ترد في التصنيف
الفني العربي .وملا كانت قصيدة النثر تعتمد كلِّية على النص
في بنائها ،فقد جرى التنازل عن العنونة كثيراً ،واالكتفاء
بالفواصل الطباعية بني مقطع وآخر ،أو باألرقام التي
متنح النص وجوداً مستق ً
ال ،ضمن وحدة كلّية ميكن للقارئ
اكتشافها كمزاج شعري يسود تلك املقاطع ،ضمن وحدة
كتابية مفترضة.
ّ
ومنظرو التلقي من أن
صحيح ما يؤكده علماء القراءة
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موجهات قراءة النص وأولها ..لكن االستغناء
العنوان هو أكثر ّ
عنه أحياناً يشكل رؤية مضافة إلى النص نفسه ،لها قيمة في
الكتابة كما هي في التلقي.

إن االكتفاء باملقاطع هو أحد كيفيات البناء الشكلي في
قصيدة النثر .وذلك يخلق إيقاعاً داخلياً متشك ً
ال من سياقات
ّ
اخلطي ككتلة .ولألسف ال يحظى
تلك املقاطع وتنضيدها
هذا بعناية شعراء قصيدة النثر غالباً ..ويدعم رأينا ما يراه
جان كوهني من أن القصيدة ميكن أن تظل بال عنوان؛ ألن
الشعر ال يخضع لبناء أو ترابط منطقي وانسجام كما في
يوجه
النثر ..وفي ظني أن عدم التسمية أو إغفال العنونة ّ
أيضاً عند القراءة إلى الكلية التي نصف بها قصيدة النثر..
وأحاول هنا التعريف بتجارب قد تلفت االنتباه إلى إمكان
الكتابة املقطعية كتنويع في بنى قصيدة النثر.
شذرات شعرية

في ترجمته خملتارات من شعر مالكولم دو شازال يشير
الشاعر عدنان محسن إلى شذرات دوشاز الشعرية .وهي
دون عناوين ،جمعها في ديوانه (قصائد) الذي يع ّده (ذروة
أعماله) حيث يحمل العنوان دالل ًة على قصد الشاعر أن
صرها
يجعلها قصائد ال قصيدة واحدة .رغم أنها تتميز بقِ َ
الشديد .وانتثارها السطري كلم ًة كلمة ،أي كل كلمة في سطر

138

قصيدة النثر( ....رؤى نـقــــــديّة)

مستقل .وكأنها تتشظى لتؤلف الشذرات الشعرية:
” سيعرف
الروح
َ
احلقة

ُ
اإلنسان
الذي
ال
يلصق
بصور ٍة
َ
أية
فكرة“.
وفي ترجمة الشاعر محمد عيد إبراهيم لقصائد من
جورج باتاي بعنوان (ليلي عريي) جند نصوصاً ترك الشاعر
عنونتها ،كما توجد قصائد قصيرة مكتوبة بالطريقة الشذرية
ذاتها :أي توزيع النص كلمة كلمة تذكرنا بفقرات ظهر األفعى
التي حتدث عنها بودلير ،ومنها:
” أُ ِّ
رقد
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إبرة
قليب
فأصرخ
على كلمة
ضيعتها
أفتح
َ
حافة
دمعة
ٍ
حيث فجر
امليت
عديم الكالم“.

مقاطع صالح فائق

يواظب الشاعر صالح فائق على نشر قصائد هي ّ
مقطعات
أو أجزاء غير معنونة ال يجمعها إال كلّية وجودها في مناخ
جتربته ذاتها .قصائد تتنضد باستقالل ال يخفي كليتها تلك..
بنائياً تستجيب إليقاع مكان نشرها حالياً في صفحته على
الفيس بوك ،فالواسطة التواصلية تساعد كثيراً في تطوير
وجتذير هذا النوع املكثف من القصائد .لكنه في الواقع كتب
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مثلها في دواوينه السابقة .وهي تتكون من فقرات يفصل
بينها بياض ٍ
كاف ألن يشعر القارئ أنه انتقل إلى مقطع جديد.
تطالعنا كلها بال عناوين لكن مناخها اللغوي واإليقاعي واحد.
وفيها سمات قصائده فنياً ،كاالرتكاز البنائي على اجلملة
الشعرية ،والتسلسل السردي املعتمد على أنا الشاعر سارداً
مراقباً أو ضمنياً أحياناً .واملفاجأة في استدارة القصيدة
وانزياح داللتها بتوظيف اخليال الذي يفيض في قصائد
صالح حتى يغدو ذا شكل غرائبي ،ال في البناء بل في الصور
واالستعارات اللغوية التي ينبني منها النص .ولعل امللمح
البنائي األكثر تردداً هو استخدام الشاعر للنكرات والعطف
عليها بطريقة خاصة متنحها شعريتها.
إن شاعراً ذا جتربة طويلة ومؤصلة مثله ميكن متييز أسلوبه
وتأشير سماته .وقد اتخذ في أعماله السابقة الطريقة ذاتها.
نشهدها في ديوان مثل (مقاطع يومية) و(رهائن) ودواوينه
الثالثة الالحقة التي نشرها في الفليبني( :كتابة) ،2018
(أحوال) ( ،2018أنسولني)  .2019فتحت عنوان (أنسولني)
نقرأ (قصائد) ،و(أحوال) مجموعة شعرية -يخاجلني
شك إزاء التصنيف النحياز صالح للقصيدة ال للشعر
مبعناه التراكمي املوصوف ،و(كتابة) وضع حتت عنوانها
في الصفحة الداخلية األولى عنواناً ثانياً توضيحياً مطوال
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(محاوالت للعثور على الشعر والشعرية في احلياة اليومية،
الذاكرة والنشاطات الغامضة والغريبة واملريبة ،لكن املبهجة،
للمخيال) .وهو تلخيص طيب ألبرز مرامي تلك النصوص
املقطعية.

واملالحظ أن عناوين كتبه الشعرية مختصرة مضغوطة
غالباً في كلمة واحدة .أما القصائد فهي بال عناوين،
ومقسمة إلى مقاطع ذات أرقام في (أنسولني) و(أحوال) .أما
لكن ك ً
ال منها
في (كتابة) فثمة خمسة عشر مقطعاً مرقماًَّ ،
مقسم بدوره إلى مقاطع تفصل بينها جنيمة صغيرة للتذكير
بانتهاء مقطع وبداية آخر.

عن غزارة الشعر وانثياله النغمي واملضموني وتداعياته
الطويلة:

يتنازل صالح فائق ويؤكد الفصل بني الشعر والقصيدة
الذي أشرنا إليه سابقاً .ويذكرنا بتفريق أكتافيو باث بني
الشعر كجنس والقصيدة كوحدة أو مفردة تعمل على تعديل
قوانني الشعر نصياً.
يقول صالح فائق في (أحوال):
” ليس مهماً أن تكتب شعراً
عليك أن تكتب القصيدة.
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يف الشعر ثرثرة كثرية“.
وهذه الفكرة بحاجة للتأمل ألنها تؤكد اخلروج على
غنائيات الشعر املك ّرسة واإليقاعات املعهودة ،والرهان على
القصيدة التي تختط لنفسها طريقاً وال تشارك سواها فيه.

مقاطع صالح فائق أمثولة لكيفية ممكنة في كتابة قصيدة
نثر متجددة ،ال متتثل لنموذج جاهز وتبني عليه .مقاطع تائهة
في الصفحات بحر ّية ،تبحث عن حبل س ّري يربطها بسواها
من قصائد ولدت في رحم القصيدة األكبر وهي تولد كل مرة.
هي مقاطع واضحة وفيها متعة اخمليال احلر الذي يسيطر
على رؤية صالح فائق الشعرية .لكن (في تلك املقاطع زالزل
صغيرة /تخرج من يدي التي تكتب )..كما يقول ..وتصل حتماً
إلى قراءتنا لتنقلنا إلى وقعها ودويها الذي يُرى وال يُسمع.
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مفهوم قصيدة النثر
نصر جميل شعث  -فلسطين

نشرت جريدة القدس العربي بتاريخ  17أيار (مايو)
 ،2006على أعتاب مؤمتر قصيدة النثر الذي أقيم في بيروت
بتاريخ  19أيار (مايو) 2006؛ نشرت اجلريدة مناذج قصائد
نثر أوربية كتبها ثالثة عشر شاعراً عربياً؛ حسب ما جاء
في مختارات الشاعر واملترجم العراقي عبد القادر اجلنابي
الذي كتب تقدمياً باخلصوص؛ مشيراً بجهده للقارئ« :هذه
قصيدة النثر املطلوبة!».

وقد ختم تقدميه للنماذج بالقول« :لكن بالرغم من الفوضى
في املصطلح العربي ،وبحثاً عن اجلديد ،استطاع عدد من
شعراء قصيدة النثر العربية ،أن يكتب عن وعي أو بال وعي،
حصة شعرية على غرار
قصائد نثر وكأنه يريد أن تكون له ّ
النموذج احلقيقي :قصيدة النثر األوربية».

أن تفريق اجلنابي الذي جاء به ،إعماالً
ولفت انتباهي ّ
يرسخ مصطلحني
ليد وعني
ّ
التخصص ،وحاج ًة للتبسيط؛ ّ
جديدين يحالن كبديلني ،غير دائمني ،عن قصيدة النثر
والشعر احل ّر .وهما :قصيدة النثر على الطريقة األوربية،
وقصيدة النثر على الطريقة العربية.
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بكلمات أخرى ،هذا الفصل امليتافيزيقي العريض ،لوهلة
أولى ،ما هو إال إغالق مؤ ّقت مللفات البون الشاسع بني قصيدة
النثر الفرنسية والشعر احلر األنغلوسكسوني .وهل حقـاً
التخصص .ال،
اعتمد اجلنابي على املؤقت إليصال أحكام
ّ
املتخصصة التي يقدمها ،في «إيالف» عن
فاملتابع للملفات
ّ
يقدر سعيه احلثيث والدائم للكشف عن أمور
قصيدة النثر ّ
دقيقة ضاعت في تعميم الكثير ممن كتبوا في أزمة قصيدة
النثر.

بعد أيام من تاريخ كتابة هذه املقالة ،سار الشاعر األردني
أمجد ناصر على نفس الطريقة في التفرقة بني قصيدة
النثر العربية وقصيدة النثر األوربية ،وذلك في مقاله املعنون
بـ« :من يتذكر صالح فائق»( ،منشور في القدس العربي،
عدد اجلمعة بتاريخ  30نوفمبر  ،)2007بدوره ،نقل مح ّرر
الصفحة الثقافية في جريدة «إيالف» االلكترونية الشاعر
العراقي عبد القادر اجلنابي ،في نفس اليوم ،مقالة أمجد
ناصر التي يقول فيها« :فاجأ صالح فائق الوسط الشعري
العربي اجلديد بعمله األول (رهائن) الذي صدر في دمشق
عام  .1975كان عم ً
ال غير مسبوق في مدونة قصيدة النثر
العربية ،أقرب في كتلته ،إلى قصيدة النثر األوروبية ،وفي
أنفاسه إلى بقايا اإلرث السريالي».
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وهكذا ،بقدر ما تستند تفرقة الشاعر أمجد ناصر إلى
الدراية والتخصص بحركة تطور كتابة الشعر نثراً ،بقدر ما
سيبدو الفصل والتحديد جاهزاً ومريحاً للذين ضلّوا سواء
السبيل ،وهم يكتبون عن الفروق بني قصيدة النثر والشعر
احلر .ولن يكون صعباً ،مع تسلّم املصطلح كشعار فقط ،أن
ّ
أن شاعراً ما يكتب قصيدة النثر على الطريقة
يكتب
ضال ّ
الغربية.
يتوسل الدخول من باب
هذا التقدمي السابق ،إمنا ،كان
ّ
نص للشاعر الراحل سركون بولص في
التخصص لقراءة ّ
مجموعته« :إذا كنت نائما في مركب نوح» .يذكر أن عبد
القادر اجلنابي وض ْم َن مختاراته لثالثة عشر شاعر؛ اختار
قصيدة «إعدام صقر» -الواقعة في صفحة  135من ديوان
سركون املذكور -بوصفها قصيدة نثر على غرار النموذج
األوربي احلقيقي.

وهناك في جزء مجموعة الشاعر بولص املعنون بـ« :دليل
نص في الصفحة رقم  ،85بعنوان
إلى مدينة محاصرة» ،يوجد ّ
« :احلانة املكسيكية (البلدة .»)2إذ ميكننا أن نقرأ السطور
النص في ضوء :اإليجاز ،الكثافة،
االولى األحد عشر من هذا ّ
الالغرضية – شروط قصيدة النثر على الطريقة األوربية.
وهذه الشروط ال تعني الكف عن االستطراد بطريقة مكثفة
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وبإيقاع متحرر نقرأه ،اآلن ،حتى عند كلمة «كمني».

فلنقرأ ،بعد اصطياد سطور قصيدة نثر من النصوص
يحب أن يصطاد اجلنابي:
وحتى املقاالت كما ّ
” يف األعلى حيث الكوة املنفردة يدخل منها النور وذات مرة،
لدهشيت ،يدخل طائر ضائع باخلطأ مفكراً بأنها تقود إىل

اخلارج وفيما بعد ّ
ظل يضرب جبناحيه جدران الغرفة مدة
ساعة دون أن يستطيع اخلروج
قبل أن تنهض املرأة وشعرها الكثيف األسود
يغطي ظهرها العاري وحتاول
أن متسك به وهي تضحك
حني أمسكت به يف النهاية وبعد أن أتعبته ،بعد أن يئس،

إلي
بعد أن استسلم أتت به ّ
بينما كنت ّ
أدخن يف السرير ووضعته يف يدي املفتوحة وهو
يرفرف بني حني وآخر ،أسرياً يف كمني“.
النص من شروطه السابقة إلى االستطراد
لكن ،سيخرج
ّ
والسرد والغرضية مبج ّرد أن ينتقل سركون بولص إلى القول:
نص:
«وقالت شيئاً باإلسبانية» .فمن هذه النقطة وحتى نهاية ّ
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النص ،ينقطع،
«احلانة املكسيكية» ،أي ما يشكل أكثر من ثلثي ّ
أو يترك ،الشاعر اللحظة اللعبية .إذ يذهب سركون بولص،
أو يقوده التفكير بطريقة تفتح شهية التحليل الفرويدي ،أثناء
كتابة النثر؛ إلى الغرضية عندما هو يُ ّ
وظف= يُر ّمز «الطائر»
توظيفاً= ترميزاً جنس ّيا .بالضبط حني يكتب:
” ومل أسّلم على الفتاة اليت أخذت تبتسم وسحقت سيجار َتها
على األرض ،ثم رأت الطائر فأخذت تنظر إىل يدي كأنها
تتوقع أن أفلت الطائر يف وجهها ،أو أن أمرغه على شفتيها
احلمراوين كعضو جنسي ُمر ّيش أو أن أجربها على أكله
ح ّيا
وحا ّرا كالرغيف“.

حيث ينتقل بولص من لعبة الطائر ال َعرضية ،في الغرفة،
النص؛ إلى رغبة الترميز والدوران حول اجلنس
في بداية
ّ
متمث ً
ال بالطائر الذي استق ّر رمزاً جنس ّيا في متناول القارئ.
بعض حتليالت سيغموند فرويد للطائر
وهنا نتذ ّكر ،حتديداًَ ،
بوصفه عضواً جنسيا ُمر ّيشاً ،وذلك في كتابه [التحليل
والفن ،ترجمة :سمير كرم ،دار الطليعة ،بيروت،
النفسي
ّ
الطبعة األولى :نيسان (أبريل) ،1975ص ..]27ففي
حتدث فيها ليوناردو دافنشي عن طيران النسر،
فقرة كان ّ
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سني حياته املب ّكرة
مقاطعاً نفسه ،فجأة ،ليتتبع ذكرى من ِ ّ
علي
جدا ،حيث طرأت على ذهنه ،يقول« :يبدو أنه قد ّ
ّ
قدر ّ
من قب ُل أن أشغل نفسي متاماً بالنسر ،فإنه يطرأ على ذهني
كنت ال أزال في املهد ،ه َب َط
كذكرى قدمية ج ّدا ،فحينما ُ
عدة مرات بذيله على
علي نس ٌر ،فتح فمي بذيله ،وضربني ّ
ّ
نص بعنوان’ احملظية’،
شفتي» .وال ننسى أن نشير أنه في ّ
في الصفحة  ،138يستأنس سركون بولص بعبارة من مف ّكرة
ليوناردو دافنشي( :مبجرد التحديق في السقف ،ميكنك أن
ترى الكون).

لنص «احلانة املكسيكية»
أن
كذلك التذكير ّ
النص التالي ّ
ّ
يحمل عنوان :تركيب حلم؛ األمر الذي يساعد في حتليل
وتفكيك غرضية بعض نصوص الشاعر ذات النثر الشعري
املؤسس على لغة الترميز .وهي لغة االشتباك بني النثر
ّ
الشعري والنثر القصصي ،مبا يشير إلى مرحلة داهمها
اخللط بني القصة القصيرة التي كان يكتبها بولص والنثر
الشعري ،حيث مجموعة« :إذا كنت نائما في مركب نوح»
تنطوي على جتريب الشاعر في املناخ األنغلوسكسوني .وفي
نص بعنوان
سياق غرضية الترميز عند سركون بولص ،هناك ّ
أن
«مشهد باجتاه واحد» ،جنده في الصفحة 130؛ إذ علينا ّ
نقرأ هذا النص القصير ،ثم نعقد مقارنة لرؤية وجه الشبه
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والغرضية ،بني «الطائر األحمر» فيه ،وبني مآل «الطائر
نص «الغرفة املكسيكية».
كعضو جنسي ُمـر ّيش» في ّ
” بني القصبات ّ
احملطمة طائ ٌر أمحر
نقطة جمهولة
جيري أو حيّلق حنو
ٍ
ٌ
ملفوف على ب َكرة
شيء
يف يدي امرأة تنام بني األشجار
إنها حتلم
بعد أن طردوا من عينيها الشياطني
ويف املثّلث املضاء بني ساقيها املفتوحتني
اخليط ،ثانية ،حياول أن يدخل ثقب اإلبرة
والذكر عكاز يطرح ظّله عرب الصحراء“.
هكذا مقترب لن يقتصر ،لدى سركون بولص ،على اعتبار
اجلنس لديه ،عموماً ،مركزاً؛ بل تتجاوز القصائد هذه الرغبة.
وكم سينجح الشاعر بطردها أو عزلها من صلب االهتمام
واله ّم الذاتي واملوضوعي .وسنالحظ في قصائد أكثر تعقيداً
أو تركيباً قدرة سركون بولص على اخلروج من مركز الترميز
إلى الشعر خالل التالحق والتدفق الهائل للصور التي متحو
الترميز أو ال تسمح بالقبض على طائر بالسهولة السابقة.
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حيث تتوفر نصوص كثيرة على طاقة عظيمة ومختلفة عن
القص أو النثر الشعري القائم على الترميز ،فتدخل القارئ
ّ
في دوران وجري مع الشاعر وليس مع رموزه املمحوة اآلن.
إننا ،في أوقات ،نقرأ سركون بولص كما لو كان يكتب قصيدة
مدورة ،ملا لديه من قدرة على التدفق وإنتاج رموز متالحقة
وعصية على الت ّكشف ،وتوحي أكثر ما تشير.
أرى أنه في كتابه« :إذا كنت نائماً في مركب نوح» ،على
األق ّل ،كونه كتبه في بداياته في أميركا ،لم يظهر سركون بولص
متحالفاً مع ح ّدة التنظير لقصيدة النثر ،وال وف ّيا للتخصص
ودقة املصطلح؛ بل إنه كتب آخذاً باالعتبار أنه يكتب ذاته
محددة ،في اخللفية .لذا جنده ،أحياناً ،يع ّوم
دومنا قياسات
ّ
املسألة فنقرأ نصوصاً له من مناطق تعبيرية متعددة ،وقد
نصا واحداً ميكن تقسيمه نقد ّيا إلى أكثر من منطقة:
نقرأ ّ
قصيدة نثر ،شعر نثري ،سرد قصصي ،وسرد مقالي ،مبعنى
الكلمة .فض ً
ال عن اشتمال ما سبق على غرضية التركيب
وإنتاج الشاعر لرموزه بتأويلها؛ كما هو احلال مع «الطائر»
الذي «يرفرف بني حني وآخر أسيراً في الكمني».
استدراك:

لم تكتب هذه املقالة بادعاء االنحياز جلهة رأي دون آخر.
إنها نتاج تقليب في اآلراء بحس دراسي .وعليه ،فهي ال تدعي

151

قصيدة النثر( ....رؤى نـقــــــديّة)

أكثر مما تقصد وتتوسل ،وهو :مراجعة السجال دون إبداء
الرفض السريع جلهة رأي ما من تلك اآلراء املسجلة أعاله.
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الفصل الخامس
اإليقاع في قصيدة النثر

•اإليقاع :زئبقية املفهوم والتع ّين النصي (فرضيات نظرية
ومقترحات)
•مقابلة مع الشاعر االمريكي بارون وورمسر
•يف إيقاع قصيدة النثر
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اإليقاع :زئبقية المفهوم
والتعين النصي
ّ
فرضيات نظرية ومقترحات
َ
الصكر  -العراق
حاتم

()١
تكمن مناسبة هذه املطارحة النظرية في التعقيب على
ردود األفعال واالستجابات ملا ورد في مقالة سابقة .بعض
املعقبني واملناقشني تساءل عن جدوى البحث عن إيقاعات في
شكل شعري (= قصيدة النثر) مترد في األصل على ضوابط
املوسيقى املعروفة .وورد تداعياً كذلك التساؤل اإلنكاري عن
احلاجة لإليقاع في قصيدة النثر ،فهي متحققة بدونه كما قيل
في بعض النقاشات ..وأرى أن هذه الدعوى تلتقي في النهاية
بالطرف املتطرف املقابل القائل بأنها بال وزن وال إيقاع لنفي
الشعرية عنها .فإذا سلبنا اإليقاع من قصيدة النثر صارت
نصوصاً ضائعة بني النثر والشعر.
لقد كانت األوزان سجناً أو تقييداً حصرياً للموسيقى،
وحتديداً تعسفياً لها ضمن حدود النموذج التفعيلي اخلليلي،
فكان اإليقاع هو البديل املمكن للوزنية املرفوضة في خطاب

155

قصيدة النثر( ....رؤى نـقــــــديّة)

احلداثة الشعرية الراهنة.

ولكن علينا أن نتلمس ظواهر اإليقاع وتعيناته النصية ،أي
األشكال التي ميكن له أن يظهر بها لعيان القراءة .القراءة التي
تسهم مبهمة أساسية في العثور على تلك التعينات وتل ُّمسها.
ولعل هذا أحد أبرز الصعوبات السياقية التي حتف بقراءة
قصيدة النثر وتقبلها.

()٢

يبدو أن العرب ليسوا وحدهم من شكا من زئبقية
مفهوم اإليقاع وصعوبة وصفه وحتديده .يصف جاكوبسون
لفظة اإليقاع بأنها ملتبسة إلى حد ما .وال يجد الباحثون
الغربيون الوزن إال صورة لإليقاع؛ ألنه يتألف من التوقعات
واإلشباعات أو خيبة الظن أو املفاجآت التي يولدها سياق
املقاطع .لكن والت ويتمان بكونه شاعراً يعيش التجربة
عملياً من خالل قصائده فإنه يشبه إيقاع النثر بأمواج البحر
وسرعتها وانسيابها وإيقاعها املتراكم بحرية أكثر مما في
الوزن ..ويقترح مؤلف كتاب (الوزن والقافية والشعر احلر)
أن نالحظ اإليقاع في (التشابه في االختالف) فحني نرقب
حركة املوج وهو يتكسر على الرمال ،ويعود من جديد ،سنجد
تشابهاً أساسياً في حركة كل موجة ،ولكن ما من موجتني
تتكسران في شكل متناظر متاماً .وهذا في ظني هو اإليقاع
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املتكون من تخالفات توافقية كما في القصيدة من حيث لغتها
وصورها .وهو املبرر الفني للقول بأن قصيدة النثر ال تنحصر
في إيقاع محدد ،بل هي متعددة اإليقاعات ،وأن كاتبها هو من
يقرر ذلك أو يقترحه ورمبا -وهذا أمل ووعد -أن يجترحه.

() ٣

يُنسب للجاحظ أنه ذم تأليف اخلليل في اللحون بعد
أن اعترف بإحسانه في العروض والنحو .أوزان اخلليل إذن
يعوزها العناية باإليقاع خارج سنتمترية التفعيلة واملوسيقى
املتحصلة بترتيب حركاتها وسكناتها وترددها الصوتي
في البيت الواحد .اخلليل الوزّان نسي صدى أو إيقاعات
القصارين في ِس ّكتهم بالبصرة حني أنصت إليها،
مد ّقات
ّ
ألضعن من هذا أص ً
ال لم أُسبق إليه .لم يُسبق اخلليل
وقال:
َّ
حقا في استقراء املوسيقى الوزنية من الشعر املعروف في
عصره ،أو ما وصل إليه من أشعار .لكنه اكتفى بذلك وأجنز
ما أجنزه داخل البيت الشعري بشطريه املتساويني ووحداته
الوزنية التي تعززها التقفية كنظام خارجي ،مبقابل موسيقى
التفعيالت املتحصلة من انتظامها البيتي.
واقعة اخلليل السمعية حني أنصت لصوت مد ّقات
القصارين تؤكد أسبقية الشعر على الوزن
العاملني من
ّ
حد االختناقَّ .
وأطرته بالقافية
وعلومه التي قنّنته بكثافة ّ
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الصارمة التي يرى مؤرخو الشفاهية ودارسوها أنها عنصر
مقحم على الشعر .بل هي استعانة سياقية
موسيقي خارجي َ
تتصل بطبيعة قناة توصيل الشعر ،وهي املشافهة حيث تتجه
القصيدة من لسان املتكلم -الشاعر ،إلى أذن املستمع-
املتلقي .وهذا املقام يفرض أمرين :مراعاة حت ُّمل األذن من
السعة اللغوية ما يكفي استيعابها الفيزيائي ،والفهم العقلي
الذي يتطلبه إرسال البيت الشعري .لذا كان لزاماً التمسك
في مرحلة ما قبل التدوين والتأليف أن تُبث القصيدة بتلك
الكيفية وذلك الشكل ،وأن تكون القافية منبهاً صوتياً خارجياً
يشير إلى اكتمال البيت والتمهيد ملا يليه .هذا الصنيع الفني
يناسب جمالياً وحدة البيت وانفراده باملعنى وال يراعي كلية
النص أو وحدته.

()٤

ملحة لتوقعات كثيرة الشك أن العرب تأولوها
ظلت احلاجة َّ
بعد أن استجدت احلاجة إليها عندهم .منها تلك األسئلة
التي رأى الزمالء في نقاش املقالة السابقة أنها غير مفيدة
في بحثنا عن اإليقاع ،ما دمنا بصدد فحص قصيدة النثر
خاصة .وكأنها منبتَّة عن األشكال الشعرية املتداولة والتي
جتاوزتها مبقترحها اجلديد .في احلقيقة هي استكمال
للسيرورة الشعرية وتلبية للحاجة إلى التجدد واخلروج من
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السلسلة اململة من النظم الذي هيمن على الذائقة الشعرية
العربية كتابة وتلقياً .وهو السبب أو الدافع في الغرب أيضاً.
تنبه الشكالنيون الروس مث ً
ال إلى أن اخلطاب ميكن أن
يحافظ على صفته الشعرية مع عدم احملافظة على الوزن،
أو ما سيسميه تودوروف بتأثير من نظرياتهم (الشعر دون
نظم) ..فيما نقرأ في األدبيات النقدية العربية حول كتابة
الشعر أن الشعر (كالم يقصد به الوزن والتقفية ،أما إذا
اتفق في الكالم على غير قصد فال يع ُّد شعراً) هذه النظرية
القائمة على القصد أضرت بالتجديد في الشعر وكرست
حصره في قوالب نظم جاهزة ومحددة .وبذا لم يتح اجملال
للتجارب القائمة على فحص أثر الشعر لتحديد نوعه .أي
االحتكام إلى كون الكالم شعراً بقدر ما يحدثه من (أثر)
الشعر في التلقي .ونتفهم أن أتباع نظرية القصد املسبق
كانوا يلبون هاجساً دينياً كي يبعدوا تهمة القرآن بأنه شعر؛
ألن أثره في النفوس كأثر الشعر .يذكر الشاعر عبدالقادر
اجلنابي في (األنطولوجيا البيانية) أن فيتغنشتاين كان يقول
إنني ال أفهم أشعار جورج تراكل (لكن نبرتها تعجبني .إنها
نبرة عبقري حقيقي).
وهذا ما يحصل في اللغات حيث تُنقل األشعار مترجمة
فيحس قراؤها أنها شعر ،رغم أنها مترجمة ،وال يظل للوزن
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فيها أثر لضرورات النقل من لغة إلى أخرى .هكذا نقرأ
شكسبير ودانتي وغوته وغيرهم بلغتنا وبدون أوزان قصائدهم،
لكننا نحس شعريتها .وهذا ما أسميته في (الثمرة احملرمة)
ممهدات إيقاعية لقراءة قصيدة النثر وكتابتها .فاألثر هنا
هو الذي صار معياراً لتحديد شعرية القصائد وانتمائها إلى
نوعها.
ومبفهوم األثر صار اإليقاع شام ً
ال للفنون كلها وليس
الشعر فحسب .فصرنا نتحدث عن إيقاع املسرحية أو الفلم
أو اللوحة أوالسرد الروائي والقصصي وهكذا.

()٥

ليس في املعجم النقدي القدمي حتديد ملصطلح اإليقاع،
فهو لغوياً وقع املطر أو وقع سير اخليل .وهذا حتديد صوتي
قاصر لإليقاع .فيما تنقل املعاجم احلديثة عن اجلذر اليوناني
لإليقاع معاني اجلريان والتدفق .واملقصود به التواتر املتتابع
بني حالتي الصوت والصمت ،أو النور والظالم ،أو احلركة
والسكون ..أو القصر والطول ،واإلسراع واإلبطاء ..فهو ميثل
عالقة اجلزء باجلزء ،واجلزء بكل األجزاء األخرى لألثر
الفني أو األدبي.
وعلى هذا األساس النظري حاولنا استنتاج مسألتني
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فيهما تفاصيل فرعية ،سنضطر لسردها ملخصة في نقاط
جتنباً لإلطالة .ففي مجال املمهدات اإليقاعية لقبول قصيدة
النثر نذكر:
• الشعر املترجم الذي يقترح السطر كبناء نصي بدي ً
ال للبيت
ّ
كمنظرة للشعر احلر
الشعري وهو ما أزعج نازك املالئكة
املوزون بالتفعيالت املتعددة والقوافي احلرة ،فاعترضت على
هيئته الكتابية في فصل من كتابها (قضايا الشعر املعاصر).
الرضات املوجهة لنظام البحور الشعرية وتراتبها التفعيلي
•
ّ
(عدد التفعيالت -تناوبها ،نوعها )..واخللط العروضي
أو االختالط بني تفعيالت أكثر من بحر ،والتدوير الذي
بدأه الشاعر حسب الشيخ جعفر وآخرون وهو يهدم وحدة
البيت لصالح دورية زمانية مستمرة تستفيد من شعر البند
واالستمرارية الرجزية ..وتقدم السطر ككتلة بنائية على
مدى القصيدة ،واجلملة الشعرية الكبرى بديال لوحدة البيت
كخلية معنوية ..فتنهدم الفرضية اإلنشادية ،أي عدم مالءمة
شعر احلداثة لإللقاء بسبب طول مقاطعه الصوتية.
• النثر الفني ذو الطبيعة اإلشراقية .وهو من مرجعيات
كتابة قصيدة النثر في أدوارها األولى .فقد كانت كتابات
النفري واحلالج وابن عربي والبسطامي واخل ّراز وسواهم
من املتصوفة مؤثراً ومنوذجاً ظهر في كتابات الرواد .كما
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صار لنثر جبران اإلشراقي ونثر الريحاني الشعري وسواهما
مثل ذلك الدافع املؤ ّثر.
• العامية الدارجة كتقنية ولغة وإيقاع هروباً من التقاليد
الرسمية للغة الشعرية السائدة .وهذا مؤثر وجدناه في
جتارب الشعر احلر أو التفعيلة ايضاً ..وما فيه من تضمينات
عامية أو شعبية الداللة ،وهذا الصنيع له خلفية إيديولوجية
ترى وجوب تخليص لغة الشعر من فوقية طبقية أو نخبوية
سيطرت عليه تاريخياً.

• تغيرات متس البنى اللغوية والنحوية كتراجع اجلمل
الفعلية وسيادة اجلمل اإلسمية وأشباه اجلمل .وما يترك من
أثر إيقاعي تتكفل بإبرازه الصياغة الفنية.

• تداخل الفنون وزوال احلدود بني األجناس األدبية وتنشيط
درس التناص وتشكالته وأنواعه في النصوص ..وهذا ٍ
متأت
من عوامل معرفية متعددة ،وتغيرات البنى الثقافية ،والتحول
في األشكال األدبية والفنية وطرق توصيلها ..هكذا ميكن
تلمس املؤثر اآلخر أجناسيا ونوعياً ..وتبادل عناصرها
واقتراضها مثل اللون واحلركة والسرد واملوسيقى واملسرح
واختالطها ببعضها ..وميكن تلمس أثر املوسيقى احلديثة
في هدوء اإليقاعات وشفافيتها وجتنب الهيجانات اللغوية
والصورية املنفعلة..
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() ٦
نختم ببعض املقترحات اإليقاعية املتحصلة من استقراء
مناذج كثيرة من قصائد النثر ،وتوصالت دارسني متخصصني
في بنيتها وكينونتها الشعرية:

• فمنها القراءة الكلية املتجهة إلى النص بكونه كلية موحدة.
ّ
اخلطية لقصيدة النثر أي تنضيد أسطرها
• وتأمل الهيئة
موجهات
أو بنائها الشكلي الذي يظهر في كتابتها ،ألنه من ّ
قراءتها القوية.
• والتركيز على الداللة التي يعيرها ّ
املنظرون أهمية كبيرة ما
حدا بجان كوهني في كتابه (بنية اللغة الشعرية) إلى وصفها
بأنها (قصيدة داللية) والداللة عنده املوسيقى تهب النص
جماالً ،..وهي أوسع من املعنى .وحتتفظ بجدوى تعوض به
عن املوسيقى الغائبة عن التع ّين.
• العناية بالسرد كونه عنصراً بنيوياً مهمائاً في تش ُّكلها وفي
تلقيها .إنها تسد ثغرة الوزن الغائب بإيقاعات مقترضة من
السرد مبا فيه من منو حدثي ،وشخصيات وتعينات مكانية
وترسل قريب من ذات الشاعر الذي سيجد نفسه
وزمانية
ُّ
في قصيدته غير بعيد عنها كما كان من قبل ،بفعل الغنائيات
الزاعقة التي تنازلت عنها قصيدة النثر ،واألغراض التي
هجرتها لصالح تعينات السرد وكثافته وكليته.
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()٧
بناء على ذلك ميكن أن منيز بني عدة أنواع من اإليقاع:

• إيقاع املفارقة الساخرة والثنائيات الضدية ..وهو كثير
االستخدام في نصوص كثيرة جتد صداها في التلقي لنبرة
االنتقاد والتهكم والتقابالت التي يحسها القارئ مبلموسية
قد ال تهبها أنواع أخرى من اإليقاع.

• اإليقاع القائم على التوازي الذي نعني به مجاراة ملقترح
جاكوبسون في (قضايا الشعرية) ما يتشكل من عالقات بني
الوحدات املتكررة املرتبة في تشابهات وتباينات ترينا العالقة
بني الشكل اخلارجي والداللة املستنتجة من النص.
• إيقاع التكرار واإلعادة حيث تبني القصيدة هيكلها على
إعادة الفكرة بألفاظ متنوعة أو باأللفاظ ذاتها أحياناً.

• إيقاع التعاقب أو النمو والتوالي حيث تكون للجملة الشعرية
أجزاء صغرى يؤدي أحدها لآلخر حتى النهاية .وهو إيقاع ذو
واع قريب من السيناريو
ميزة نثرية سردية ..وبحاجة لترابط ٍ
السردي.
• اإليقاع الترابطي الذي يتجاوز جتاور العبارات واأللفاظ ،أو
تت ُّبع معانيها اجلزئية ،بل يربط بعضها ببعض ارتباط السبب
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بالنتيجة ،دون التقيد بحقيقتها اخلارجية أو الوضعية؛ ألن
ذلك ستنسفه االنزياحات والعدول من معنى آلخر باجملاورة.

• إيقاع التناقض والتضاد القائم على الطباق الصوري أو
وحري أن أذكر هنا فهمي للفرق
استحضار السلب اللغوي.
ٌّ
بني التناقض والتضاد .فالتضاد يفترض وجوداً متجسداً
للمتضاد ،أما التناقض فهو درجة أكثر حدة من العالقة بني
الطرفني ،يلغي وجود اآلخر وبتعدد احتماالته.
• اعتماد البؤرة أو اخللية املو ِّلدة للنص واملركز الذي يتوسع
منها إلى أطراف النص وأركانه ،ويعود إليها بحسب اإليقاع
املعت َمد ..هنا يبني املركز أغلفة حتجبه ليظهر من خلفها
مجدداً بدورية زمنية متقنة.
• توازي الترادف الذي ذكره موريه ،ويسمح بالتداعي
واالسترسال العتماده املرادف اللغوي والصوري أحياناً.
ونالحظ أن هذا النوع كسواه يعتمد على ثقافة الشاعر،
وحصيلته املهارية في اللغة والصياغة.

• إيقاع الفكرة املعتمد على إغراق النص بثقل الفكرة
املستوحاة من تأمل كوني أو ذاتي أو وجودي.

• إيقاع الترميز واألسطرة ،أو أنسنة املوجودات واألمكنة،
وإسباغ العقالنية على أفعالها وأحداق النص.
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• إيقاع التداعي احلر املستعار من السرد .وميكن ملستخدمه
االسترسال في تداعيات لفظية أو معنوية أو صورية أو
بالغية ..تتولد من فكرة النص وتعمل على تعميقه بسلسلة
التداعيات.

• النمط الفوضوي لإليقاع املعتمد على تشويش مقصود
للبنية الزمانية واللغوية ليخلق إحساساً مبزاج الكتابة أو
برنامجها .وهو مناسب للخلط بني هيئة نصية غريبة التك ّون،
وعالقات لغوية مجانية تعتمد االنزياح الصوري احلاد..
وصور غرائبية ال داللة محددة فيها .وفي هذا النوع يكون
القارئ أكثر حيوية وأهمية في بناء الداللة.
• الترجيع الذي يرى نورثروب فراي أنه مشرك بني الفنون
كلها .ومنه وجد الباحث توفيق الزيدي الترجيع بالترتيب،
وبالتفاعل ،وباالعتراض وااللتفات.
• املظاهر الشكلية ومنها الفراغ والبياض والقطع واحلذف
واالعتراض وسواها.

• إيقاع التوتر املتحصل من علو النبرة اللغوية ،والتراجعات
في الداللة والترابط الكلي للنص ،والتعارضات التي توجد
في السياق النصي.
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ختاماً..
• يهمني أن أؤكد أن تلك اإليقاعات املقترحة حدوس

وافتراضات واحتماالت ،غير مستقرة أو نهائية.

• وأنها نتيجة استقراء ال حصري متعدد املصادر ،وأشارك
في بعضه نقاداً شعريني مهتمني بقصيدة النثر ومشكالت
كتابتها وتلقيها.
• وأن اإليقاع مهمة فنية يتوالها الشاعر في نصه ،ومهمة
جمالية يتلمسها املتلقي في قراءته.

• وأن لقصيدة النثر إيقاعها املتولد من مهيمنة نصية على
املستوى الداللي أو الصوري أو الصوتي او التركيبي أو
ّ
اخلطي.
كخالصة :فإني أرى أن لكل شاعر قصيدة نثر ولكل قصيدة
نثر إيقاعها ..ذاك الذي تدركه املعرفة وال يختصره الوصف
أو حتيط به التسمية.
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مقابلة مع الشاعر االمريكي بارون وورمسر
حاتم الصكر  -العراق

في مقابلة حديثة مع الشاعر األمريكي بارون وورمسر
ملناسبة ترجمة بعض قصائده قام محرران من مجلة ندوة
اإللكترونية -سيد جودة وبرجت بونزل -في عدد ديسمبر
 2019بسؤاله عن قوله( :إن اللغة اإلجنليزية ليس فيها فراغ
إيقاعي) وتطبيق ذلك على قصيدة النثر ،فاستطرد ليقول:
(إن قصيدة النثر نادت بنوع من الكتابة يخالف الشعر .وإن
تخلينا عن البيت الشعري فإننا نتخلى عن بُعد هائل من
الذخر اإليقاعي للشعر ...إن قصيدة النثر تتخلى عن البيت
الشعري ..لذا ..هناك فراغ إيقاعي في قصيدة النثر) .هذا
التصريح يثير في الغرب كما عندنا مشكلة اإليقاع الذي
تستند إليه قصيدة النثر في موسيقاها البديلة خلروجها
عن الوزنية متاماً ،واستبدالها مفهوم البيت الشعري الذي
ظلت له هيمنة حتى في قصائد الشعر احلر أو التفعيلة ذات
املنحى التجديدي .مبفهوم كلية القصيدة املبنية على أساس
مستويات عدة ليس اإليقاع إال واحداً منها ،يستكمل وجوده
البنائي في هيكل القصيدة على أساس انتظامها جميعاً:
ّ
اخلطية للنص واملستوى
كاللغة والتركيب والداللة والهيئة
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البالغي الذي يشمل الصور البديلة للفكرة املتخفية في النص
حتت املكتوب واملسكوت عنه ،أو ما ينتظم بعالقات احلضور
والغياب في البنية النصية للقصيدة.
لقد أبدلت قصيدة النثر البيت الشعري كوحدة لغوية
وتركيبية وداللية وإيقاعية بالسطر ثم باجلملة الشعرية التي
تتعدى احلدود النحوية واللغوية للجملة العادية وقد تستغرق
عدة أسطر وتتمدد في مساحات النص املمكنة .وقد يسبب
ذلك صعوبة للمتلقي في اكتشاف أو تتبع هيئتها الكتابية أو
ّ
اخلط ّية باعتبار سطح املكتوب فضاء نصياً يستوعب مبنى
القصيدة.

لقد ُوصف اإليقاع الداخلي بأنه أسطورة أو زعم غير
متحقق في قصيدة النثر التي ال يراها منتقدوها كقصيدة
داللية ،ومستفيدة في هيئتها النصية بالسرد كوسيلة مساندة
لتوصيل الفكرة .قصيدة النثر ال بيت فيها .وهذا املؤكد في
كالم وورمسر عن قصيدة النثر.

لكن ما لم يرد في كالمه -شأن رافضي مقترح قصيدة
النثر عندنا -هو البدائل التي تقدمها قصيدة النثر عن البنية
البيتية التقليدية .وكذلك ما يلي هذا بالضرورة ،وهو وجود
إيقاع فيها وليس فراغا كما جاء في املقابلة .ولكن تع ّينات
اإليقاع ال ميكن أن تؤ ّدى بأوصاف محددة تؤطر قصائد النثر

169

قصيدة النثر( ....رؤى نـقــــــديّة)

كجوقة .وهذه أبرز صعوبات كتابة قصيدة النثر .بل ستصبح
لدينا قصيدة نثر لكل شاعر كما قال محررا كتاب (مقدمة
لقصيدة النثر -أمناط ومناذج) الذي ترجمه الشاعر املصري
الراحل محمد عيد إبراهيم ،ويعتقدان بأن هذا النوع الشعري
كما اقت ُِرح في النقد الشعري عندنا -ال يُحد أو ينحصر فيوصف؛ لذا يقرران قاعدة مرنة وزئبقية في الواقع بقولهما:
(إن هناك أمناطاً لقصيدة النثر بقدر ممارسي كتابتها .وهذا
هو مصدر متيزها وصعوبتها في آن واحد تلقيا وكتابة.
فهي ليست بنية ،والكالم عن أمناطها هو احلل) كما يرى
احملرران اللذان يتحفظان بالقول إن تلك األمناط ال حتيط
بها صفة أو حتديد ،وهذا يعزز رأيا مبكرا لنا بأن كتابتها
مسؤولية ذاتية للشاعر نفسه ،وإيقاعها ال يدرك أو يحاط به
وال تؤديه الصفة رغم أنه يدرك باملعرفة .وكان عنوان كتابي
األول عن قصيدة النثر عام  1992هو (ما ال تؤديه الصفة)
مستفيداً من إجابة اسحق املوصلي حني سأله اخلليفة عن
النغم وطلب أن يصفه له فقال( :إن من األشياء أشيا َء حتيط
بها املعرفة والتؤديها الصفة) .هكذا يظل احلديث متاحاً عن
(احتماالتها) .ذلك سوف يسر خصومها ويقوي منافحتهم
عن الشعر الذي ال يرونه في قصيدة النثر .لكنه يعمق البحث
عن دالالتها وإيقاعاتها.
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سيكون لكتابة قصيدة النثر تشكالت نصية ممكنة باعتبار
احملورين البنائيني املهمني فيها ،أعني الداللة والسرد،
وما يقطعهما أفقياً من إيقاع يتحصل بالتوازي أو التكرار
واملفارقة والسخرية والصورة املنتزعة من متعدد يتم إعادة
ترميمه وجتميع أجزائه.

كان قدر قصيدة النثر واللحظة الشعرية التي ولدت
فيها أن تتشكل كظاهرة نصية صادمة مستفزة منذ حلظة
التعارف مع القارئ الذي ترسخت في وعيه األنواع واألجناس
كما تراكمت نصوصها في ذاكرته املتشكلة كمخزون قراءة
تلق مبا قدمته له البنية التقليدية واملدرسة والذوق
أو أفق ٍ
العام .وكلها تقدم املوزون بكونه ِحكماً أو أمثوالت ومناذج
عليا أيضاً .فال يبقى من مساحة لتلقي أي نسق جديد تقدمه
القصيدة ما دام الشعر هو هذا البريق الالمع لغ ًة والصادح
إيقاعاً والقابل للتمثل والتداول جزءاً جزءاً ،كأبيات متوسعة
عن فكرةٍ ما تتمدد في أطراف النص وتعود ملركزها لتنتهي
ٍ
قصيد أو خالصة.
ببيت
كان القارئ يفهرس تلك النصوص مبا يفرضه التفريق
احلدي بني الشعر والنثر ،وال يراهما قابلني للتصالح واجلمع
ّ
في إطار نصي واحد ،وهو إشكال والتباس واجه قصيدة
النثر في حاضنتها األساسية ،وأعني اعتراضات الفرنسيني
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أنفسهم على التسمية وتصريح منظري قصيدة النثر األوائل
بحرج التسمية ومغالطتها وعدم تعبيرها على املستوى
االصطالحي عما يراد منها على مستوى املفهوم ،وال تنتهي
أي التناقضات -مبعضلة تلقيها في أفق لم يتغير كثيرا ولميبتعد عن مرمى القصيدة األسبق.
وارتضت هي بدورها الوصف باملروق والتمرد تناغما مع
شعاراتها الثورية العارمة ،ال سيما في مرحلة التبشير األولى
واحلِ جاج مع اخلصوم الذين أنتجوا خطابهم في هيجان
الصدمة ورد الفعل .فيصفها أنسي احلاج في مشاكسة
واضحة بأنها (عمل شاعر ملعون ونتاج مالعني وبنت عائلة
من املرضى!).

هكذا مضت قصيدة النثر في خطها التحديثي مغرية
الكثير من الدعاة واألدعياء -شأن احلداثات واملقترحات
اجلديدة عبر التاريخ -يتهافت عليها بوهم سهولتها وإغراء
مخالفتها للسائد بعض مِ ن ضعاف القدرات ممن تلبي لهم
دعوتها إللغاء معايير الوزنية املوسيقية ما يريدون من كتابة
ال طعم لها وال لون.

متضي كتابة قصيدة النثر العربية متجددة عبر أجيال
من الشعراء تتنوع مرجعياتهم واملؤثرات الفاعلة في
جتاربهم ،فحني كان اجليل األول من كتّابها يحاول تنفيذ
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برنامجها اإليقاعي والرؤيوي واللغوي كما تقترحه املرجعيات
الفرانكفونية واإلنكلوسكسونية ،يذهب اجليل األخير من
الشبان مثال إلى جتارب عربية تركت بصماتها في أشعارهم
وجتسدت في قصائدهم النثرية ..وأخرى من منابت شعرية
مختلفة ومتباعدة.

وبكونها قصيدة رؤيا تنفتح قصيدة النثر على اخليال
واألسطورة وتدعم ملفوظاتها بتلك األدوات اجملتلبة منهما
أو بهما .وهو جانب بحاجة لعناية كتاب قصيدة النثر الشبان
خاصة ممن تتمحور جتاربهم لغويا أو صوريا دون االعتناء
بالداللة التي تشي أيضا مبا أسميه ثقافة النص الشعري،
مناس َبة لالحتكاك الثقافي باملوضوعات .واإلفادة
كونه
َ
من اجلانب األسطوري والرمزي واإلحاالت -التي يكفلها
التناص -على املقروء واملعاد إنتاجه نصيا.
انحصرت بعض تيارات كتابة قصيدة النثر في بداياتها
بالتركيز على املفارقة اللغوية ،وبناء نصوص ذات وجود
لغوي غريب العالقة بني تراكيبه (أنسي احلاج) .كما اعتنى
بعضها باجلانب التصويري وتوليد بالغة قائمة على العسير
والصادم من الصور واالستعارات (أدونيس) ،لكن هذين
التيارين ليسا إال جزءاً من تيارات ومناخات كتابة شعرية
متعددة ،يولي بعضها االهتمام املطلوب للجانب اإليقاعي في
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قصيدة النثر ،ويقترح إيقاعات بديلة للموسيقى الشعرية
التقليدية الغائبة فيها .كما يعكف بعض آخر على تعميق
اخلط أو امللمح الداللي للنص ،ال سيما في التجارب الوسطى
التالية للرواد وكتاباتهم األولى.
أما السرد املستعاض به عن غنائية محلّقة أو مه ّومة،
واجملتلَب للنص إلكسابه ملموسية وتعينا ،فقد كان ممكنا
في قصيدة النثر بشكل كبير نظراً لإلفادة من طاقة النثر
املنصهر فيها .وال يعني ذلك جلب آليات القص َحرفيا -كما
هو حاصل في البناء القصصي مثال -ولك ْن منْح قصيدة
النثر أبعاداً تسهم في تشكيل نسيجها البنيوي ،وتدعم جانبها
الداللي ،وتخفف من كثافة اللغة والصور فيها ،ما يبعدها عن
الغنائية الساذجة والتهومي الصوري اجملاني الذي أصيبت
به نصوصها األولى في فهم خاطئ للمجانية كأحد الشروط
امللخصة بابتسار عن دراسة سوزان برنار األكادميية عن
قصيدة النثر من بودلير حتى أيامنا ،حتى صارت اجملانية
تعني الالترابط والهذيان املنتَج ال عن وعي ٍ
كاف بالتشكل
املتعارض مع املعاني السائدة والصور املستقرة في الذاكرة
الشعرية ،وهو من أهداف ومش ّغالت كتابة قصيدة النثر.

النماذج اجلديدة لقصيدة النثر ال يتسع لها هذا االستطراد
املتوسع عن التعريف بروادها ومشكالت مقترحها ومصطلحها
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وإيقاعاتها ولغتها .لكنها تشير في الراسخ منها جترب ًة ووعياً
أنها متعددة املناخات والرؤى والتشكالت البنائية .وفي هذا
سر دميومتها كمقترح ،ومستقبلها كمشروع حداثي جذري
ميس الوعي بالكتابة والعالم ،كتابة مغايرة مختلفة ،وعالم ال
حتده قيود أو محددات.

مالحظة :أفدت في أجزاء من املقالة مما كتبت في
مناسبات سابقة عن موضوعاتها .ولم أقدم التصور النظري
لإليقاع وأنواعه وتشكالته كي ال يكون اخلطاب علمياً صرفاً،
ال يناسب وسيلة التواصل والنشر هذه..
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في إيقاع قصيدة النثر
سامي المسلماني  -تونس

تعد قض ّية اإليقاع في قصيدة النثر من املسائل التي كثر
ّ
خاصة اذا تعلّق االمر بالبحث عن
السجال واخلالف
ّ
حولها ّ
الشعري .فهو ال يعترف بالوزن
مواطن الشعر ّية في هذا النّمط
ّ
والقافية وينهل خطابه من النثر ولكنّه رغم ذلك استطاع أن
يجد لنفسه بديال ايقاع ّيا وشكال موسيق ّيا جديدا بعيدا عن
الدقيقة التي ظلّت حتكم
الصوت ّية الفيزيائ ّية ّ
تلك احلدود ّ
التقليدي طيلة قرون.
الشعري
النص
ّ
ّ
ّ
الكالسيكي قابل للمعاينة السمع ّية
إن اإليقاع في الشعر
ّ
ينص على
والبصر ّية أل ّنه ينتظم وفق قانون العروض الذي ّ
يتجسمان
الوزن والقافية مبا فيهما من متاثل وتكرار ملموسني
ّ
عبر أقيسة صوت ّية وزمن ّية .أ ّما اإليقاع في قصيدة النثر فهو
خفي وغير قابل للمالحظة أل ّنه ال يحتكم إلى أشكال مس ّبقة
ّ
التقليدي بل هو يتل ّبس
مثلما هو الشأن بالنسبة إلى الشعر
ّ
مما يجعله متن ّوعا تن ّوع جتاربها
بتجربة الذات الشاعرة ّ
وشديد االنفتاح على إمكانات إيقاع ّية شتّى .وبذلك يكون
نص
اإليقاع في قصيدة النثر مختلفا من شاعر إلى آخر ومن ّ
إلى آخر حتّى في إطار التجربة الواحدة.

176

قصيدة النثر( ....رؤى نـقــــــديّة)

أن إيقاع قصيدة النثر يقطع مع املوروث
ومن هنا نستنتج ّ
التقليدي ويقوم باألساس على احلر ّية التي تش ّرع
اإليقاعي
ّ
ّ
األبواب على مصاريعها أمام اخللق مبفهومه الواسع وأمام
قسري إلى أحكام
االكتشاف في أجلى مظاهره دون رجوع
ّ
مس ّبقة ومفاهيم مسقطة ال تتالءم في أغلب األحيان مع
النص ومناخه .فهو إذن إيقاع تنبع منه موسيقى
مجرى
ّ
ّ
الذات الفرد ّية وليس موسيقى الذات اجلماع ّية« ،موسيقى
االستجابة إليقاع جتاربنا املتم ّوجة وحياتنا اجلديدة .وهو
حد عبارة أدونيس.
إيقاع
يتجدد ك ّل حلظة» ،على ّ
ّ

أن املد ّونة النظر ّية العرب ّية
وال ننكر ،في هذا السياقّ ،
املتّصلة بإيقاع قصيدة النثر تتّسم بشيء من الغموض
ألن إيقاعها ال يعلن عن نفسه وإمنا يحتاج إلى
والضبابية ّ
من يعلن عنه ويخرجه من اخلفوت إلى اجلهر ومن الكمون
إلى التجلّي وال يكون ذلك إال عبر مكابدة النصوص والتسلّح
بذائقة شعر ّية منفتحة وحديثة دون سعي إلى التقعيد والتنظير
ضد
وإلى األحكام املطلقة ّ
حد ذاتهاّ ،
ألن قصيدة النثر ،في ّ
اإليقاعي
التنظير والتّحنيط .وعلى هذا األساس فإن املبحث
ّ
الصعوبات جتعل النتائج
في قصيدة النثر تكتنفه غابة من ّ
املتوصل إليها فيها نسب ّية ومج ّرد قراءة من القراءات التي
ّ
تفتح معابر التأويل وال تغلقها وتسمح بتحرير ال ّذائقة وال
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تق ّيدها .فال مجال ،إذن ،في قصيدة النثر لألحكام التعميم ّية،
اخلاصة التي
نص إيقاعاته
ّ
فلك ّل جتربة خصوص ّياتها ولك ّل ّ
تتو ّلد وتنمو من خالله وعبره.
النص شعر ّيته وبأ ّية
ومهما يكن من أمر فا ّنه كلّما ح ّقق
ّ
أدوات تو ّفر على إيقاعه وموسيقاه ،فامله ّم أن يكون ث ّمة
موسيقي للفراغ الناشئ عن إلغاء الوزن والقافية .إال
تعويض
ّ
أن مظاهر هذا التعويض تبدو غائمة أل ّنها تتّصل بالتجريب
ّ
وال يخفى ما للتجريب من انفتاح على آفاق اجملهول ومن رغبة
في اكتشاف دروب بكر .ولكن ،رغم ذلك ،سعت قصيدة النثر
إلى استثمار اإلمكانات اإليقاع ّية للنثر وإلى استنباط مناذج
إيقاع ّية من خالل توزيعها على الورق وبذلك يغدو إيقاعها
إجراء تطبيق ّيا إلمكان الشعر ّية خارج الوزن والقافية.
وميكن الوقوف على بعض النماذج اإليقاع ّية مثل إيقاع
اللزمة املتك ّررة في املقطع وإيقاع ّ
احلرف وإيقاع ّ
اللزمة
النص وإيقاع اجلملة وايقاع التركيب...
املتك ّررة في كامل
ّ
وتتنزّل هذه النماذج في إطار ما اصطلح على تسميته باإليقاع
الصورة الذي يرتكز على
ّ
الداخلي ،ولكن مع ذلك جند إيقاع ّ
الصور وتداخلها أو تقابلها باإلضافة إلى اإليقاع
متاهي ّ
تفجر أبعاد قصيدة
اإلدراكي ا ّلذي يقوم على املتناقضات التي ّ
النثر القائمة على التم ّرد وتفكيك األنظمة الثابتة ومحاولة
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إعادة صياغتها من خالل منهجها مع الض ّد .كما جند أيضا
النص
ويتجسم من خالل توزيع
ما يس ّمى باإليقاع البصري
ّ
ّ
على الورق وفي مختلف عالمات التنقيط والتنضيد ويظهر
خاصة في نظام املقاطع سواء أكانت في شكل جمل
ذلك
ّ
مطردة ّ
ّ
خطياّ تتش ّكل في قالب فقرات أو في شكل أسطر
متفاوتة الطول والقصر وقد يتع ّمد املزج بني هذين الشكلني،
وأيضا في تنويع أحجام احلروف الطباع ّية وأشكالها.

أن اإليقاع في قصيدة النثر يحتكم
مما سبق ّ
ونستنتج ّ
إلى جتربة الذات وإرهاصاتها وخلجاتها ويقطع مع القوالب
اجلاهزة ومع مقولة النظم فهو ،إذن ،إيقاع الذات الذي يش ّكل
اللّغة ويط ّوعها تلبية لنداءات الروح وأغوارها العميقة.
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الفصل السادس
قصيدة النثر والفنون األخرى

•الشعرية الطارئة
•الشعري والتشكيلي :التواشج واالنصهار
راع أبوي
•القصيدة ابنة نافرة والشعر ٍ
•شعر اإلنستغرام
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الشعرية الطارئة

جعفر حسن  -البحرين
سنعتمد هنا على مختصر مفيد حول الشعر قبل أن
ندخل في الشعرية الطارئة ،حيث أن ما يجعل عمال ما شعرا،
بالتحديد هو الشعرية ،أي اعتبار ما يحيله إلى هذا الصنف
من األدب ويجعله ينتمي إليه مبعنى أدبية األدب .وفي هذا
التحديد سنجد الكثير من التعريفات التي في جوهرها
متيل إلى شقني عامني عن الشعر ،حسب ما نعتقد (وزنا أو
معنى) ،فإما ينظر إلى الشعر من ناحية الشكل الفني القار
في التراث العربي ،فيكون اإليقاع سيد املوقف ليؤدي غرضا
ما له عالقة بالتطريب ،ويؤدي وظيفة توصيلية في األغراض
الشعرية القدمية ،وتكون القافية فيه سيدة املوقف ،وذلك
على الرغم ممن يرى أنها ال تنتمي إلى اإليقاع ،وإما أن يكون
النظر مرتكزا على من مجموعة التقنيات املستخدمة لتحيل
العمل على الشعر باإليقاع وبدونه ،أي أن التركيز سيكون على
مجمل أدوات اإلبداع في الشعرية.
وعندما نتكلم عن الشعرية الطارئة ،إمنا نحيل إلى ذلك
احلد الذي يدخل في االستخدام العملي أو التداول اليومي
للغة أو في األشكال األدبية األخرى مثل السرد ،فيمكننا
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معرفة تلك العالقة بني املتباعدات التي توظف في الشعرية
العربية أو حتى الشعرية بعامة ،مهما كان نوع الشكل الذي
تظهر فيه القصيدة (عمود ،تفعيلة ،قصيدة النثر) ،ولعل هذا
احلد التقني اخلاص بالشعر ،ينتشر في اإلعالن والدعاية
التي تربط بني متباعدين (التدخني ،متع استهالك اخليرات
املادية واالستمتاع بالنساء) ،ويبدو املشهد كأنه موجه للرجال
بالتحديد (التدخني وركوب اخليل) يؤدي إلى قضاء وقت
ممتع ،فتلك العالقات تضفي صيغة شعرية ترابطية حتث
على استهالك التبغ مثال أو غيره من املنتجات املادية.
لكل من خبر الشعر وإنتاجه ،يجده يرتبط بالفنون األخرى
مثل التشكيل واملسرح والسينما ،ويظهر في كل واحدة من
تلك الفنون بحسب تقنياته ،ولكننا نرى بعض اإلنتاج الشعري
على شكل دواوين يحتوي في داخل الديوان على ربط بني
القول الشعري والتشكيل أو بني الشعر والنحت وقد ظهر
ذلك الترابط عندنا في البحرين في عديد األعمال منها
(أرى املوسيقى ألحمد العجمي ،وكتاب األنثى إلميان أسيري)
على سبيل املثال ،بينما ترصع األعمال الفنية كثيرا من أغلفة
الدواوين ،وكتابات السرد عبر الوطن العربي ،فال تخلو تلك
العالقة من رابطة موحية بني اجملالني ،وهي كذلك رمبا
بني كل مجاالت الفن ،وتتعقد تلك العالقة في متظهراتها
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خصوصا إذا دخل الشعر مجال الفنون املركبة.

وجند في الدعاية واإلعالن ما يشبه تلك العالقة بني
سمات الشعرية العربية والصور املرافقة لإلعالن في الفنون
البصرية ،سواء كان الثابت منها أو املتحرك أو ذلك املرتبط
بنصوص تظهر في األعمال السينمائية الدعائية .وهناك ميل
في الشعرية العربية يتخذ مسارا نحو التحول من التشبيه
إلى االستعارة والتي تنفتح على الرمز ،ذلك أيضا ما يوظف
في اإلعالن اليومي وميكننا تصور استعارة الضحك من فعل
اإلنسان إلى البقرة ،وحتول البقرة التي تضحك إلى رمز دال
على احلليب ومشتقاته ،ومن ذلك إلى اجلنب في تسمية البقرة
الضاحكة وعالقة العبارة بصورة البقرة التي تضحك مثال.
ولعلنا نشير إلى درجة أقل من الشعرية تلك التي تتعلق
باجلناس اللغوي ،ولكنها أيضا تلعب في الدعاية واإلعالن
وقد ابتكر سيناريست فلم الفنكوش مثل ذلك ،عندما سجل
إعالنا بكلمات تقول (نهارنا عسل الفنكوش وصل) ،ونالحظ
كلمتي عسل ووصل تنتهيان بحرف الالم ،وبذلك هي تالمس
ما تربت عليه األذن العربية من اإليقاع النابع من السجع،
وسهولة حفظ اجلمل املتساوية نهارنا عسل والفنكوش وصل،
بينما يلعب املشهد البصري بوجود الراقصة ما نشير إليه من
العالقة بني املتباعدات ،على الرغم من كون الفنكوش عامل
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مجهول حسب البناء الفني الذي يعرف فيه املشاهد ما ال
يعرفه بعض األبطال مما يخلق التشويق ،وميكن القياس على
ذلك في الكثير مما حولنا من اإلعالن.
ال تخلو حواراتنا اليومية الشفاهية من جماليات غير
قابلة لالستعادة ،ذلك أن تراكيبها وصورها ناجتة عن حلظة
التواصل االجتماعي ،وهي من عبقريات اللغة ،ونحن نفقد
الكثير من العبارات املوحية اجلمالية والشعرية مبجرد
انتهاء احلوار ،ولست أشير هنا إلى اجملاز املرسل الذي مات
بدخوله في التداولية اليومية حلياة الناس ،ولكنه كان في
ابتدائه حلظة مبدعة شفاهية (أنا ميت من العطش)( ،احس
أن روحي ستطفر) ...الخ ،أما شعرية القص والرواية فهي
مبسوطة في الكثير من الكتابات.
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الشعري والتشكيلي :التواشج واالنصهار
َ
الصكر  -العراق
حاتم

لقد أسهم السورياليون في العصر احلديث بتوثيق العالقة
وجتليها بني الشعر والرسم ،ورمبا الفنون اجملاورة كالسينما،
لكنهم قدموا أمثولة على االستمداد من مخيلة الرسام
وجتسيدها في كلمات .لم يكن وصف رامبو للكلمات باأللوان
بعيداً عن الذاكرة وكان تصريحه :اخترعت ألوان احلروف
إيذاناً بتقارب اللون كعنصر بصري مع احلرف كعنصر صوتي،
يحاول الشاعر أن يجمعهما في فضاء القصيدة الذي يناظر
السطح التصويري في اللوحة.
وإذا كان الرسم فناً مكانياً والشعر فناً زمانياً فإن لقاءهما
املتبادل يتيح انفتاح النصوص البصرية والكتابية وإيقاعاتها
– أشيرهنا إلى ما ينقله الرسامون من تقنيات شعرية ليست
احلروفية إال مقترحها األبرز .لكن صلة الشعري والتشكيلي
في اخلطاب والنصوص والتلقي -ال تزال مجال بحثودراسات تطبيقية ،احتكاماً إلى ما حتتمله تلك العالقة من
تعميق وجتديد ،وتشكالت بنائية مقترحة ،وآفاقِ تلقٍّ وقراءة.
لقد ترسخت العالقة شكلياً من طرف الشعراء والنقاد
باالتفاق على أن الشعر ميكن أن يكون رسماً بالكلمات ،إحالة
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توجه قراءة نصوص الشعر بكونها حاملة لصور
أو إشار ًة ِّ
واستعارات وتشبيهات ،ميكن تناولها مبا حتمله من سمات
تقربها من عملية الرسم ولكن بالكلمات التي تتكون منها بنية
الصورة في القصيدة .وهنا حتضر دوماً محاولة نزار قباني
املبكرة حني عنون أحد دواوينه ب (الرسم بالكلمات) ،معززاً
بذلك العالق َة التواشجية بني اللوحة املرسومة والقصيدة
املكتوبة برابطة التصوير بينهما ،ومحاولة حتويل الفكرة أو
املضمون إلى صور تقرب من العيان ،أو جتعل الصورة قريبة
من الفهم واإلدراك بتجسيدها ومتثيلها.
قدمياً تنبه الكتاب واملفكرون إلى تلك الوشيجة التي يتم
إجنازها باالحتاد أو التواشج والتقارب الشكلي ،دون الدعوة
نصي واضح ،خشية اختالط األجناس
إلى االنصهار في كيان ّ
األدبية والفنية ،وزوال ما بينها من حدود ،أو جتاوز ما ُعرف
بأنه مجاالتها اخلاصة واستقالليتها بتعبير الفيلسوف
اجلمالي ليسنج .فتظل الصورة املرسومة بعناصر تشكيلية
محددة جتاور الكلمات أو النصوص التي تصور مضمونها
وجتسده .ويظل ضمنياً لكل من الفنَّني الشعر والرسم
عناصره وهويته.
ويستشهد دارسو عالقة الشعري والتشكيلي في مقام
املشاكلة والتواشج بني الفنني بقول هوراس :إن الشعر يكون
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كما يكون الرسم .وبعبارة سيمونيدس :إن الشعر رسم ناطق،
والرسم شعر صامت .وهذا ما يكرره اجلاحظ حني يع ّرف
الشعر بأنه جنس من التصوير .وهو تعريف سيع ّمقه عبد
القاهر اجلرجاني حني يقارن (ما يصنعه الشعر من الصور
التي يُتوهم بها اجلماد الصامت في صورة احلي الناطق)،
بالتصاوير (التي يصنعها املصورون فتعجب وتخلب وتدخل
ٍ
النفس من ٍ
غريبة لم تكن قبل رؤيتها).
حالة
َ
ويسجل قارئو التراث النقدي للجرجاني انتباهتَه البارعة
ملقام التلقي في نظم الشعر ،واألثر اجلمالي للنصوص في
متلقيها ،حيث يستقصي أثر كل من صور الشعر وصور
التصوير .وهذا االهتمام باألثر سيجعلنا نكرر مالحظتنا
حول هوية الشعر وما جعل التقليديني يعمدون حصرها مبا
ُقصد منه أن يكون شعراً على وفق ما استقر من اشتراطات
موروثة عصراً بعد آخر .ولو افترضنا شيوع نظرية األثر
التي يتحمس لها اجلرجاني ويرى أن ما يخلق أثر الشعر
في النفوس يعد شعراً أياً كانت هيأته ،إذن ملا أنكر اجملتمع
مبدارسه ونقاده اعتبار الشعر املتحرر من الوزن والقافية
شعراً رغم أثره في النفوس .وهكذا سادت نظرية القصد،
وتراجعت لقرون دعوات األخذ مبقياس األثر اجلمالي الذي
يُ ْحدثه النص املنسوب للشعر.
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إن اقتراب الفنون من بعضها أزال احلدود الفاصلة بينها،
وأكد إمكان االقتراض واألخذ مبا يعزز بنية كل فن .فجرت
استعارة الوسائل التصويرية بتعزيزها مبا يقوي وجودها في
النوع اآلخر ،ويقبله جسدها ال بكونه شيئاً غريباً يرفضه ،بل
يطوعه خلدمة خطاب النص الشعري أو البصري .ولكن جلب
النص الشعري أو استالفه ووضعه مث ً
ال في (لوحة أو منحوتة
أو مخطوط -لوحة خطية) هو عمل تقليدي أقرب للملصق،
وعملية اإللصاق بالتجاور العادي -الكوالج ،-وباملقابل
يستعان أحياناً بالنصوص البصرية كالصور والتخطيطات
واللوحات لتعزيز أو جتميل النص الشعري باملصاحبة التي
تبني انفراد كل منهما في وجوده العياني املعروض للقراءة.
وهذا يتم بطريقتني :اختيار عمل بصري منجز من قبل
لوضعه مع النص الشعري ،ليؤدي وظيفة جمالية ،وأحياناً
يقوم الرسام بقراءة النص ووضع التخطيط املناسب بجواره،
وهو عمل يصطلح عليه باإليضاح أو الرسوم التوضيحية .وكال
الغرضني :اجلمالي واإليضاحي ال يسمحان بتقدمي عالقة
تركيبية بني املكتوب واملرسوم أو الشعري والبصري .إنهما
على عكس ذلك ال يقدمان على املستوى اجلمالي اختراقاً
الستقالل الفنون وحدودها املتينة التي تباعد بينها.
لقد تغلغلت البنى البصرية في إجراءات الكتابة الشعرية،
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وظهرت فنون شعرية تقوم على التصوير اللفظي ،ولكن ذلك
الذي يستعير من الرسم بعض شعريته أو طرائق تشكيله .هنا
أستشهد بالقصائد التي تضع البورتريت عنواناً لها .وحتاول
رسم سمات أو مالمح للشخصية أو املكان عبر االقتراب من
سماته وظواهره ودواخله املنطبعة في الشعور واإلدراك عند
التلقي ثم متثيل ذلك بنص شعري.

وتطور عن ذلك نوع شعري يقوم على تقنية املرآة التي
تقرب الوجه لغرض املشاهدة ،وقصائد األقنعة التي يختفي
الشاعر من خاللها متقنعاً بوجه مستعار لرمز أو شخصية
يختارها مبا يناسب خطابه الشعري.

وتقوم أولى شروط اللوحة الشعرية بتجاوز العالقات
البالغية املعتادة كعناصر التشبيه (املشبه واملشبه به وربطهما
بأداة تشبيه وتوضيح وجه الشبه بينهما) وهذا ما قامت عليه
أغلب محاوالت التصوير في الشعر التقليدي قدمياً وحديثاً.
بل وضع النقاد حدوداً للتشبيهات انتقدوا من يخرج عليها.
نذكر هنا ما توجه ألبي متام من نقد عنيف ألنه قدم استعارات
وتشبيهات لم يعتدها القارئ ،كتشبيهه املعنوي باحلسي وهو
مستحيل عندهم ،كتشبيه األخالق بالربى اخلضر ،متناسني
ما يثيره استعارته للّون دالل ًة على طيبة اخللق وسماحته.
وتقوم الصورة الشعرية على التخييل ،وهي تقترب من الرسم،
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وتكون بنيتها متجاوزة حدود التمثيل املعروفة ،فتطول أحياناً
لتستكمل الوصف املرسوم شعراً؛ كاستهالل أنشدة املطر
للسياب بوصف العينني اجلميلتني بالقول:
” عيناك غابتا خنيل ساعة السحر

أو شرفتان راح ينأى عنها القمر
عيناك حني تبسمان تورق الكروم
وترقص األضواء كاألقمار يف هنر
وهنا ً ساعة السحر
يرجه املجذاف ْ
كأمنا تنبض يف غوريهما النجوم“.

وللوصول لهذه الصورة البد من استنفار القدرة على متثل
الرسم كإحاالت ال مباشرة وإشارات ،وليس تصويراً حرفياً
جامداً .ففي األبيات اقتراب من تقنية املنظر الطبيعي في
الرسم ،ولكن باستحضار الشعور الستكمال الصورة .بجانب
حركية الصورة :القمر ينأى عن الشرفتني ،والنهر يرجه
اجملذاف بضعف في ساعة السحر التي يختلط فيها الظالم
بالنور ..مع مالحظة االنزياح في (ابتسامة) العينني وربطها
بالكروم املورقة.
وكثير من هذه الصور الشعرية تقوم عالقاتها مع التشكيل
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البصري على التوسع والتخييل ،وهو قريب من تذوق أو حتليل
لوحة غير واقعية األسلوب .وقد تتفوق الصورة الشعرية وال
ميكن اإلتيان مبماثل بصري موحد لها أو مستقل في لوحة.
جربت ذلك بنفسي حني قمت بتدريس النصوص
وقد
ُ
الشعرية لطلبة الفنون ،فعرضت عليهم بيت امرئ القيس في
وصف حصانه ،طالباً تخيل رسم معاصر له:

” مكر مفر مقبل مدبر معا ً
عل“.
كجلمود صخر ح َّطه السيلُ من ِ

فاتفقوا على أن ذلك غير ممكن؛ ألن حركية الصورة
الشعرية ميكن تخيلها وإدراكها ولكن ال ميكن جتسيدها في
رسم ..إذ كان عليهم أن يجسدوا سرعته التي تزيد وتتضاعف
فتبلغ حد التركيب فتراه في حالني مختلفني في الوقت نفسه،
أي في الكر والفر ،واإلقدام واإلدبار في آن معاً..
شاعر أن يأتي بوصف
مبقابل ذلك سيكون عسيراً على
ٍ
مناسب لينقل لنا اإلحساس بحركة األجنحة املصطفة في
السماء ،مغطي ًة احلقل ،حيث كان فان كوخ يرسم لوحاته
األخيرة قبل انتحاره .ولوحته (الغربان فوق حقل القمح)
بيتي الشاعر ذي الرمة:
خاصة .واستطراداً أذكر حركية ْ
َ
عشية مايل حيل ٌة غري أنين
”
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مولع
ِ
بلقط احلصى واخلط يف الترب ُ
أخط وأحمو اخلط مث أعيده
وسرب من الغربان حو َ
يل ُوقَّ ٌع“.
ٌ

إن أمثلتي السابقة حول استعصاء الشعر أحياناً على
وضع مقابل بصري له ،وقصور الرسم أحياناً أخرى على
متثيله صوتياً بكلمات ،ال يعني الدعوة لفك عالقة الشعري
بالتشكيلي ،ولكن القتراح عالقة انصهارية يندمج فيها
العنصران ،ويستفيدان من وجود العناصر املستلفة ،ليعاد
تشكيلها بهيأة بنائية في املنت ال على هامشه.

وهو مطلب يسهم فيه الشعراء والفنانون التشكيليون من
جهة ،ومتل ّقو العمل الشعري التشكيلي .ويقتضي تغيير موقع
الشاعر والرسام ،ويليه بالضرورة تغير بنية نصهما البصري
والكتابي ،وكذلك موقع متلقي العمل بتكوينه املنصهر
اجلديد..
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راع أبوي
القصيدة ابنة نافرة والشعر ٍ
َ
الصكر  -العراق
حاتم

-1

القصيدة والشعر :جدل التحديث والتقليد..

التفرقة بني الشعر والقصيدة ليس من احلماسة للتكثير
املصطلحي أو السفسطة كما قيل يوماً .لقد دعا أكتافيو باث
بحكم جتربته الشعرية إلى ذلك ،ولدى النقاد مبررات كثيرة
تبدأ من تاريخ النصوص الشعرية وسيرورة التحديث .الشعر
يراكم تقاليده ويتحصن وراءها؛ ليثبت كنوع ويستمر؛ لذا
يقاوم أي جتديد أو تعديل أو حتديث.
القصائد هي التي تغير األساليب والتقاليد الشعرية.
وميضي زمن لكي يستوعب املتلقي اخلاص والعام تلك الهزات
والتقلبات في الكتابة.

دوما تكون ثمة مسافة بني النص ومتلقيه .مسافة جمالية
عدها نقاد القراءة والتلقي ضرورية لتعيني شعرية النصوص.
َّ
هي تخلق تلك الفجوة أو املسافة اجلمالية التي اقترح كمال
أبو ديب أن يدعوها مسافة التوتر.

القصيدة ابنة عاقة للشعر باعتباره كينونة مكتملة ومس َّورة
بتقاليدها التي تأسست بحكم تراكم نصوصها عبر تاريخها.
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ولكن يأتي التعديل واالنزياح النوعي األكبر .قصيدة جتد
طريقها اخلاص .هي (انقطاع في سياق الزمن وانبثاق
حاضر يعود دورياً بال ماض أو غد ..وتظل احلياة منتظرة
القصيدة التي ستنقذها ،وجتعلها تصير على ما هي عليه).
كما يقول اكتافيو باث في مقالته الشعر والتاريخ (ترجمة
عبدالقادر اجلنابي) ،والشواهد على ذلك كثيرة في الشعر
الغربي والعربي على السواء .مراكب سان جون بيرس الضيقة
وفصل رامبو في اجلحيم وأنشودة مطر السياب أو هذا هو
اسم أدونيس وفتاة فراشة فتاة أنسي احلاج ،والوصول إلى
مدينة سركون بولص ورهائن صالح فايق ومحاولة وديع
سعادة لوصل ضفتني بصوت وغيرهم.

تعدل وحت ّور وتتمرد ليرفضها اجلسم الشعري
القصيدة ّ
املتبني وفق ما توفر في الذخيرة الشعرية للجماعة ،بعد أن
تكدست النصوص وأعطت شك ً
وحتصنت بأسواره.
ال لنوعها
َّ
أي جسم
كراع أبوي ،وبآلية احلفاظ على النوعَّ ،
هو يرفض ٍ
غريب تأتي به جرثومة القصيدة التي ال تكف عن محاولة
القفز من ِشباك الشعر وكمائنه.
حصل هذا في التاريخ الشعري العربي أيضاً لدى املعري
مضمونياً بفكر مخالف عبر القصيدة ،ثم برفض مواضعات
الشعر السائد وأبعاده بتضعيف أغالله عبر اللزوميات التي

196

قصيدة النثر( ....رؤى نـقــــــديّة)

مثلت مترداً انتحارياً ،يدخل إلى قلب اللعبة الشعرية ويحفر
أسسها لتنهار .وقبل ذلك في تصاوير أبي متام وتهاويله
اللونية ،واإلنزياحات التي جعلت قصيدته تقول ماال يُفهم
عند قادة الشعر ورواته.

فإلى أن تتجه القصيدة اليوم -وأعني قصيدة النثر
حتديداً -لتتخلص من شعرية الشعر الفائضة والزائدة
واملكررة والتقليدية حتى حتت الفتة احلداثة؟

تلك أهم مسؤوليات الشعراء ،القصيدة تفتح لهم أبوابها
لتتخلص من زوائد النظم والتسطيح النثري وتبتكر لها شك ً
ال
وتختط لها طريقاً.

	-2

االقتصاد اللغوي والتكثيف..

الشعراء تقدموا مبقترحات عدة عبر قصائدهم ،لكنها
سرعان ما تغدو حصيلة شعرية تخلق لها أعرافاً يسهل على
اآلخرين أن يحذو حذوها .وتتكرر النصوص لتراكِ م نفسها
في هيئة ُكتْلوية ،أو جسم جديد يتحصن شعرياً ضد أي تغيير
تال عليه.
ٍ

ولنمثل لذلك سنتحدث عن الهايكو أو القصيدة القصيرة
والقصيرة جداً أو قصيدة الومضة واجلملة الشعرية
باختالف مسمياتها .لقد استقر شكل الهايكو عربياً وتابعه
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كثيرون بقصائدهم التي تط ِّور أعراف الهايكو كما جاءت من
منبته في اليابان وأجزاء أخرى من آسيا تلقفته وتوسعت فيه
كالصني.

وال شك في أن تلقف الشعراء العرب لقصيدة الهايكو مت
بيسر أكثر بسبب التمهيد السياقي املتمثل بالتقنيات الرقمية
لتي دخلت احلياة اليومية وسنذكرها في موضعها الحقاً.
يحمل شيوع كتابة القصيدة القصيرة جدا أو الهايكو في
شعرنا املعاصر داللتني في اعتقادي:

أوالهما :مواصلة الشعراء احلداثيني العرب بحثهمعن أشكال مبتكرة وكيفيات جديدة للمحمول الشعري،
ومحاولة اجتراح طرق جديدة لتخليص قصيدة
احلداثة الوزنية والنثرية من رتابتها وتقليديتها.

وثانيتهما :البحث عن مراجع ومؤثرات مغايرة ملاألف الشعراء احتذاءه في جتاربهم السائدة ،فقد مر
باحلداثة الشعرية العربية زمن طويل يقرب من سبعة
عقود وهي تستلهم املؤثر الغربي بشقيه االجنليزي
والفرنسي ،ومؤخرا ببعض التجارب في اللغات
االجنبية األخرى .لكن االلتفات إلى الشرق وحتديدا
لتجارب اليابان مباضيها الفكري والفني هو اجلديد
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في تغير املراجع واملؤثرات.

لكننا ال نستطيع إغفال الظروف املوضوعية واملبررات
الفنية الداخلية التي أوجبت هذا التأثر ،وشيوع ما عرف من
قبل بقصيدة الومضة أو القصيدة البرقية التي تتكتل في
عدد محدود من األبيات لعله تطوير للقصائد املقطعية -ذات
املقاطع املتعددة -أو استلهام لبعض التجارب التراثية في النثر
والشعر ،كقصائد البيت الواحد أو املقطعات والتوقيعات التي
غدت فنا مستقال في الكتابة العربية سنجد أثرها في القصة
القصيرة جدا بجانب األخبار واحلكم واألمثال اخملتزلة.
ومن هذه املؤثرات املوضوعية امليل العام في التلقي أو
املزاج املترافق مع إيقاع احلياة املتسارع ،وتداول اخملترعات
احلديثة التي أوجبت اإليجاز مالءمة لشكلها أو طبيعتها
التوصيلية كالبرق والفاكس والهواتف والرسائل النصية في
األجهزة احملمولة والبريد اإللكتروني واإلعالنات والثقافة
الصورية عبر القنوات البصرية.
لكن احلماسة املفرطة واإلقبال اجلمعي اآلتي من تقليد
للسائد أو املوضة الشعرية جتعلنا -كقراء ومتابعني جلدل
األشكال في املمارسة الكتابية -نفضي بقلقنا من أن تصبح
الهايكوات وسيلة أخرى للتكرار والتماثل الصوتي ،بحيث ال
يكون ثمة متيز أو خصوصية ال سيما والكثير من كتبة الهايكو
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لم يطلعوا على مبرراته الفنية وموضوعاته وتاريخه كنوع
شعري .ولم يتم التعرف الكافي على مناذجه كما تداولها في
سفرها من موطنها القدمي -اليابان -عبر الترجمات لشعراء
عامليني مثل أوكتافيو باث وجورج سيفيرس وبورخيس
والنوبلي السويدي ترانسترومر وظهرت باللغات األوربية
انطولوجيات ومختارات من الهايكو وكتب بليث عامي ١٩٤٩
و 1964تاريخها بتوسع ودقة كما وضع أنطولوجيا شاملة
لهذا الفن.

لكن تأخرنا املعتاد في اللحاق بالظواهر جعل ترجمة هذا
العمل ال تتم اال مؤخرا حيث ظهرت ترجمة الشاعر الراحل
بدر الديب لكالسيكيات الهايكو ،رغم أن كتابة الهايكو
جتاوزت بداياته اليابانية التي اقتصرت على وصف الطبيعة
أو املواقف العاطفية من املوجودات وما يدور حولها من
ظواهر .وأهم ما في التطوير الذي شهدته الهايكو هو تنويع
موضوعاتها وارتباطها بالذات اإلنسانية بشكل أكبر ،وكأنها
انسحبت من وصف اخلارج إلى رصد الدواخل واألحاسيس،
مع احلفاظ على ذلك التوتر اللغوي واالكتناز الداللي وهو
ما يوجبه التكثيف واإليجاز املالزمان لهوية الهايكو النوعية
ومتيزه بني االشكال الشعرية.
رمبا غاب التعمق في فلسفة الزن أو الكونفوشيوسية
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أو التصوف عن مراجع كتاب الهايكو العربي لكنهم بكل
تأكيد مدركون ملا ميكن تسميته بتر االستطاالت والترهالت
الصورية واللغوية واإليقاعية ،وانتفاخ القصائد مبا ال يضيف
حملتواها .وهي دوافع تناثرت كمظاهر في كتابات مبكرة
جلبران وبعض شعراء مجلة شعر في املرحلة التبشيرية من
ظهور قصيدة النثر ،ولكنها صارت اليوم وسيلة تعبير تعززها
القنوات االتصالية وبشكل خاص تلك املواقع والوسائط
االفتراضية ،حيث ال بد من إيجاز وتكثيف ملالحقة التواصل
والتفاعل احلي املتاح عبرها .وليس بعيدا أن تظهر جتمعات
ومنتديات للهايكو ومختارات وموسوعات تؤرخ للقصيدة
اخملتزلة واملكثفة في شعر احلداثة العربية كما هو حاصل
في كثير من بلدان العالم.
املعاجلة واملقاربة السابقة تثير أسئلة ومتهد لسؤال أكثر
أهمية حول مستقبل قصيدة النثر ،وسط تطور النوع الشعري
وجتدده ،واحتكاماً إلى الشعرية عبر التاريخ.
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شعر اإلنستغرام
كيف تقوم وسائل التواصل االجتماعي
بصنع الشعر من جديد
حكمت الحاج  -العراق
في املدرسة ،نكتشف الشعراء العمالقة في ثقافتنا :أحمد
شوقي واملتنبئ والسياب وأبو القاسم الشابي ومحمد مهدي
اجلواهري وبدوي اجلبل واألخطل الصغير ،على سبيل املثال
ال احلصر.
بالنسبة للكثيرين ،إنها فترة محددة من حياتهم ،مثل نافذة
على شيء رائع .لكن بينما نواصل القراءة ،فإننا نكتشف
النثر من خالل حياتنا كبالغني -القصص القصيرة والروايات
وكتب تنمية الذات واملقاالت اإلخبارية -ومييل الشعر إلى أن
يكون النوع الذي نفقده.

لكن وسائل التواصل االجتماعي -التي يلقى عليها اللوم في
كثير من األحيان ألنها جتعلنا نقرأ أقل من ذي قبل -مصممة
على أن تفاجئنا مرة أخرى .فعلى منصة انستغرام ،يتصارع
الشعر القدمي واجلديد من أجل املتابعني مع حسابات الصور
املثيرة ،واملناظر الطبيعية للعطلة ،والطوفان من الصور
الشخصية.
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انهم شعراء اإلنستغرام ..يقوم هؤالء الشعراء بنشر أعمالهم
بشكل أساسي على تطبيق انستغرام الشهير .ويساعد هذا
التطبيق على تكييف الشعر وحتويله إلى جتربة بصرية بحتة:
خطوط اآللة الكاتبة ،خلفيات من الورق املصفر أو أبيض
عادي ،والرسوم املرافقة في بعض األحيان.
إن هذا التطبيق وما يرشح منه من جتارب شعرية مذهلة،
يعمل من أجل جيل يعاني بشكل جماعي من نقص االنتباه.
القصائد قصيرة ،ومكتوبة بكل بساطة ،شيء تكتشفه على
الفور .الشيء اجليد في وسائل التواصل االجتماعي هو
التفاعل في اجتاهني ،لذا ،فهنالك تعليقات وأفعال التشجيع
كحافز للحفاظ على الكتابة.

جعلت وسائل التواصل االجتماعي ً
متاحا
أيضا الشعر
ً
جلمهور دائم عبر اإلنترنت .قد ال يشتري الناس كتا ًبا للشعر
أو يشتركون في مجلة له .إنه في املدن األصغر (وفي البلدان
األضعف مثل دول العالم الثالث) ،حيث ال توجد العديد من
األحداث ذات الصلة الشعرية ،فإن اإلنترنت هو املنقذ.
لقد ظهر صعود شعراء اإلنستغرام ،مثل العديد من
االجتاهات األخرى ،ألول مرة في الغرب حققت النغ ليف التي
تتخذ من نيوزيلندا مقراً لها والتي تكتب عن احلب واحلسرة
الكثير من الذهب عام  2012عندما بدأ يالحظ عملها .في
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عام  ٢٠١٣أطلقت أول مجموعة شعرية لها بعنوان:
Love & Misadventure

ومن املقرر إطالق مجموعتها الرابعة هذا الشهر ،ووفقا
لصحيفة نيويورك تاميز فقد بيعت مجموعات ليف الثالث
بشكل جماعي:
The Universe of Us

أكثر من  300.000نسخة حتى اآلن.

إن جمال الرواية القصيرة ،النوفيال ،يكمن في احلد
األدنى من الكلمات ،وفي التأثير أيضا .لذلك ،كانت املساحات
الفارغة الكبيرة مع نص صغير ،هي لعبة شعراء اإلنستغرام
املفضلة .هناك من الشعراء من يقوم بإنشاء مشاركاته
باستخدام تطبيق (ذي أميزينغ تايب رايتر) .وهناك من يكتب
جسدياً شعره ٍ ّ
بخط يدوي ،يكتب قصائده في مجلة ،أو أي
ورقة أخرى .بعد ذلك ،يلتقط صوراً بهاتفه ويلعب باستخدام
الفالتر.

لكن هناك الكثير من الشعراء العامليني يسخرون بشدة من
سوق يريد شع ًرا سهل الهضم .معظم الشعراء اآلن يتخطون
ٍ
قصائد احلب العامة ،ويكتبون عن الصراع ،والسياسة،
والهوية .الكتابة عن القضايا احلساسة أو املثيرة للجدل
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جتلب معها ردود الفعل الشديدة .وهذا بالضبط ما يفعله
شعراء اإلنستغرام.

بالنسبة لي كشاعر قصيدة نثر أساسا ،نشرت من قبل
وعلى مدى العقود الثالثة املاضية الكتب الشعرية التالية:
بغدادات ،متر العاصفة وتبقى الصحراء ،الكالم املستعاد،
الوردة بدون ملاذا ،دليل املتحيرين ،وكان قد مت نشرها ما
بني بغداد وبيروت والقاهرة ،فقد أصدرت هذه الصائفة
كتابا شعريا جديدا أطلقت عليه عنوان «انستغرام» وجاء
العنوان الثانوي الشارح «قصائد نثر انستغرامية» وصدر
عن منشورات مومنت بصيغتني ورقية وإلكترونية وهو متوفر
على متجر أمازون أيضا ،وكان عبارة عن قصائد كتبت على
مدى عام كامل ونشرت تباعا في حسابي على انستغرام.
وإني ألعترف هنا بأن هذا الكتاب رغم كل ما يحتويه من
عاملي الشخصي احلميم ومن إحاالت إلى عواملي األثيرة في
كتبي الشعرية السابقة ،إال انه قد استظل متاما مبا تقدم
من مفهومي وتصوري عن الشعر املعاصر اجملدد وعن تعالق
هذا الشعر مع وسائل التواصل االجتماعي بشكل خاص ومع
اإلنترنت بشكل عام ،في سبيل مزيد من احلرية واالنعتاق في
الكتابة واحلياة.
من مقدمة مجموعتي الشعرية بعنوان (انستغرام).
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الفصل السابع
قصيدة النثر في ميزان التلقي

•الشعر واجلنون
•علينا أن نكتب الشعر ولو حبر ّية

•متييزات ،ديون ،استجابات ..حول التلقي والتأويل
•قوة التكوين
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الشعر والجنون
جمال قيسي  -العراق

تلقيت دعوة كرمية من الشاعر محمد نصر باالنضمام
إلى مجموعة (نحن اجملانني) ،مع أني شديد التحفظ على
سمة اجملانني التي التزمتها اجملموعة لكنني اعتبرها نوع
من التهويل الشاعري لذلك سأغض الطرف عن السمة
واإلكراهات التي تسببها ،ألَ ِ ّني أعتبر األدب وعمليته
اإلجرائية هو منتهى تطرف الوعي باحلكمة ،مع أنها حكمة
مقيدة باإلفالس املادي.

النص األدبي هو حمولة من اخليبات التي تتراكم جراء
الفشل املوضوعي التي تواجهه األنا ،جتوال في أرجاء
الالشعور للبحث عن املقموع واحملبط واملسكوت عنه قس ًرا.
وهي منطقة مطلقة األبعاد ،ومن يستطيع أن يغرف من هذه
املنطقة ويشكل الصور املعبرة بالتأكيد هو ليس مجنونا.
رمبا محتال وموارب وهذه صفة العقالء ،االحتيال واملواربة
مرادفة للذكاء .لنأخذ املوضوع من زاوية اخرى ،اجلنون ،على
االقل نشخصه باجتاهني.
األول ،مرض عضوي يصيب اجلهاز العصبي ،وخاليا
اجلهاز العصبي ليس لها قابلية التجديد ،وهذا األمر يخرج
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اإلنسان الواعي من سمة العقالء .واالجتاه الثاني هو الذهان
أي مبعنى فقدان الهوية ،يعني فشل األنا واحباطها إزاء اآلخر
والواقع اخلارجي .وكال األمرين ال ينطبق على األديب ،لذلك
أشدد على سمة اجلنون باستخدامها الشاعري (البوطيقي)
الشاعر أو الفنان بشكل عام هو ما يعول عليه في املوضوع
الهوياتي للجماعة ،هو من ميتلك الرؤية لتثبيت شرعية الوجود
للجماعة في صراعها إزاء اجلماعات االخرى ،وإن كان احيا ًنا
يتخذ مسرب التهكم على جملة مظاهر احلراك االجتماعي،
مثلما فعلت رزيقة بوسليم عندما اتخذت مؤخرة النملة من
أجل تدوين الوقائع ،أو سعاد اخلطيب التي أرادت أن منضي
معها الصيف في سروال داخلي ،أو رماح بابو واحلاوي الذي
يرتدي (تي شيرت وقبعة) ،سأتكلم هنا قبل أن أشرع في غاياتي
النهائية ،وهي طبيعة اإلحاالت السيمولوجية لبعض األعمال
األدبية .ومنها األعمال التي ذكرت ،أو التي سأكتفي بالتطرق
إلى عناوينها ،لكن قبل هذا ،سأحاول قدر املستطاع التعريف
للشعر ،ليس اصطالح ًيا ،وإمنا اجرائ ًيا ،أي مبعنى الوظائف
التي ميارسها خطاب الشعر ،هذه الوظائف التي تتم داخل
النص بنوع من خلق عالم ميتافيزيقي ،نستطيع ان نقول أنها
نوع من الرؤية ،واالستشراف ،وهنا يكمن اإلبداع .كلما كانت
الرؤية تشكل منطقة مشتركة لإلنسانية ،فالشعر بالرغم من
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أنه نوع من التجريد باستخدام اإلمكانات القصوى في اللغة،
بل أحيا ًنا هو تشكيل لغة أخرى مغايرة للغة االستعمالية
التواصلية ،مع مالحظة أن بعض النصوص تتخذ العكس من
خالل توظيف اللغة االستعمالية بشكل مفرط ،وال يقيم وزن
إلى اللغة املعيارية (جتربة دارين نور مثال).
لكن يبقى أن نقول إن الشعر حامل لقضية اإلنسان وهمومه
وال ينفصل عن صراعه الوجودي وأحالمه وقلقه ،هو خطاب
منصص بتشوفات ميتافيزيقية يحمل كل ما يعتمل داخل األنا
من تساؤل وقلق وأحالم وأحزان ورغبات واحباطات ،أشواق
وانكسارات .إذاً هو سيرة الروح االنسانية في مشوارها
الطويل عبر التاريخ ،هو تورخة املشاعر إزاء واقع مرير وقمع
اآلخر ،والزاوية األخطر في خطاب الشعر هما ظرفي املكان
والزمان ،املكان من حيث هو شخوص مادي ،ال وجود له دون
الوعي ،على سبيل املثال ،هناك شجرة سقطت في الغابة،
ال معنى لهذا احلدث دون وجود وعي يشاهد ويشخص ومن
ثم يحدد أهمية هذا احلدث من عدمه ،ا ًذا هناك ترهني
بني املكان– الوعي ،أما الزمان فهو تزامن االيقاع مع البنية
الالشعورية لإلنسان وهنا أصبح لدينا تزمني أو حتيني،
أعرف أن املوضوع معقد لكني سأحاول أن أبسط البنية
الالشعورية لإلنسان هي اللغة التي من خاللها تتكون لدى
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اإلنسان اإلمكانية التصورية للعالم ،وهذه البنية الالشعورية
تتكون لدينا على شكل إيقاعات يتكيف معها وعينا ال شعوريا،
نحن نتوقع اللحظة القادمة من خاللها سواء حتققت أم ال،
لذلك أي إيقاع شاذ عن توقعنا الالشعوري سيصيبنا بالنفرة،
لذلك نحن نتفاعل مع قصيدة التفعيلة ألنها حتقق التزمني
وننفر من القصيدة املترجمة ونشعر بثقل تقبلها.

وكذلك قصيدة النثر التي تفتقد إلى التنبير والتزمني.
نحن ال نتقبل الهايكو ألنها ال تتوافق مع بنيتنا الالشعورية.
إنها ال تتطابق مع زمننا (تك -توك) الذي يشتغل به جهازنا
الداخلي ،لكل لغة في العالم لها تزمينها اخلاص ،هذا الكالم
يخص األدب وال يشمل املوسيقى أو الفن املرئي ،سأقرب
الصورة؛ بعد جهد حثيث لسنوات حصلت على نسخة من
رواية عوليس جلميس جويس ،ومنذ اقتنائها وحلد اللحظة
وهي فترة تخطت العشرين سنة لم أستطع تقبلها أو فهمها
حتى أصابني االحباط والشك بقدراتي عللت االمر بسبب
الترجمة ،لكني قارنت االمر في قراءة لألرض اليباب ل (ت
س إليوت) ترجمة عبد الواحد لؤلؤة التي لم استسغها على
اإلطالق فيما عشقتها وفهمتها بترجمة يوسف اليوسف،
لكن عوليس حتى بترجمة أخرى لم أتقبلها.
ثم قرأت السيدة داالوي لفرجينيا وولف وحدث معي
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نفس األمر ،فعكفت على دراسة اُسلوب تيار الوعي وخالصة
األمر أن جيمس جويس استخدم البالغة أقصى ما ميكن
بلغته االنكليزية حتى اجلناسات وتنبيرات احلروف متكن من
توظيفها ،سالحه الشعري (البوطيقي) اللغة ،واألدق توظيف
التزمني ،لكن هذا ليس نهاية األمر ،فهناك أعمال بأسلوب
تيار الوعي تعتمد على التأويل وتفاعل القارئ مثل ثالثية
صموئيل بيكيت التي تأخذك كل جملة فيها ،ا ًذا املشكلة
األساس تكمن بقضية اللغة وكونها بنية الشعورية ،ما أردت
الذهاب إليه أن مفردات اللغة متتلك موسقة وتنبير تتناسل
عندما توظف في سياقات اوسع مثل اجلملة أو النص هذه
املفردات والسياقات تعمل وفق نظام يترسخ فينا منذ بواكير
وعينا لذلك إحدى أهم خصيصات الشعر هو موائمة موسيقاه
مع النوتة احملفورة في بطانة وعينا بشكل بنية الشعورية ،وإال
هو خطاب ال يحقق أي إجراء يعود بفائدة عملية فقط حتفيز
املشاعر وتلطيفها ،أي فائدة روحية وجدانية تنعكس الح ًقا
بتشكل وتوجيه املزاج العام ،منطقته روح اجلماعة وبيان
حلياة الروح ،لذلك الكثير يستهجن قصيدة النثر أو الهايكو
أو النانو ،طيب ،ننظر من زاوية أخرى ،هناك في أي خطاب
والشعر منه محموالت وتشفيرات لغرض تسويقها كقضية
يتبناها الشاعر ويبثها حتى لوكانت وجدانية فردانية بحت
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فإنها بالضرورة ستشي بهموم اجلماعة وقلقهم وأفراحهم
وقضية وجودهم في هذا العالم.
نحن هنا نتكلم عن فائض املعنى وفق توصيف بول ريكور،
هذا الفائض سيتسلمه القارئ ويتفاعل معه ورمبا يتبناه
ويطوره ،إذاً هناك عملية خلق جديدة ،نوع من التركة املورثة
الني تنمو في عالم اليوم بعد دخول عامل التواصلية أصبح
العالم بال حدود جراء االنفتاح الغير مقيد ،وجراء انهمار
هذا السيل اجلارف من املعلومات التي نتلقاها مجبرين بحكم
متسارعا
التقانة والفضاء االتصالي ،تغير إيقاع احلياة بات
ً
لدرجة مخيفة ،في هذا التسارع فقط والتغير احلاد تكمن
شرعية احملاوالت احلداثوية في األدب والفن .عمو ًما إنه
التالعب بالزمن وعملية التزمني بحاجة إلى إعادة تنظيم
نفسها لتستوعب اجملريات.
املوضوع واسع وعميق ويحتاج إلى جهود نقدية كبيرة
تتفوق على قدرة فرد أو باحث ،يبقى هناك ثالث قضايا
عالقة سأتطرق لها على عجالة ..أولها قضية التغريب وهي
لُب الفكر املاركسي ورمبا أهم تشخيص جلوهر احلضارة.
أقول إن إنساننا العربي والشاعر أو الفنان يعاني من التغريب
املركب تغريب عن العمل والهوية ،وهو ما تفصح عنه نصوص
(نحن اجملانني) ،وكذلك قضية النزعة التدميرية جراء شعور
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األنا باحملاصرة والتطويق من اآلخر الغربي فتنزع النصوص
الشعرية إلى نوع من جلد الذات والقضية األخيرة هي
سيمولوجيا العنوان كلنا نعرف أن العنوان هو نص مستقل
نوعا ما لكن هذا النص .هو إحالة إلى محموالت النص األم،
لكن هناك جانب مهم على الشاعر أن يفهمه ،أن عتبة النص
هو نوع من االتفاق املبدئي التي يتم بني كاتب النص والقارئ
من خالله سيتم تقبله من عدمه بالنسبة للمتلقي ،وكما يقول
املثل الشعبي املصري (املالفظ سعد) ،على الشاعر أال يشتط
بعي ًدا في االيغال بتسفيه الوقائع ألنه بذلك يفقد زمام املبادرة
كونه صانع رؤية.
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علينا أن نكتب الشعر ولو بحر ّية
حكمت الحاج  -العراق

معروف ،أننا ال ميكن أن نفكر من دون لغة ،كما ال ميكن
أن نحلم بغير رموز وصور .إننا ال نستطيع التفكير فيما هو
خارج اللغة وخارج الرمز أو الصورة .حتى العشق ،ال يتم
من دون وسيط لغوي .وملا كان الشعر هو فعل في اللغة ،وال
ميكن أن يكون غير ذلك ،فالشعر بال جوهر ،وال شيء خارج
وليغب إلى األبد أولئك الذين ما زالوا يتنادون مبا
اللغة.
ْ
يسمى اجلوهر الشعري .الشعر نَ ْه ُل مصادر مكتوبة ،إ ْن ل ْم
نَ ُق ْل :نَ ْهبُ َها .وكما قال ناقد معاصر [هارولد بلوم؟] فإن
كل الشعر في العالم هو إما إلى هوميروس عائد ،وإما إلى
الكتاب املقدس.
وبالنسبة لنا في العربية ،فالشعر كله إما إلى الشعر
اجلاهلي عائد ،وإما إلى النص املقدس [القرآن ،الكتاب
املقدس بترجماته العربية ،نهج البالغة ،كتب التصوف]..
عائد .وحتى الذي يدعي أنه يكتب شعره من احلياة إمنا هو
يكتب تلك احلياة ،مبعنى أنه يقيم في اللغة ويقوم شعره بها.
إننا ال ميكن أن نكون في وضعية ما قبل الرمز ،أو ما قبل
اللغة ،حيثما يتعلق األمر بالنص الشعري .ومن جهة أخرى،
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فالنص أزلي في أكوان اللغة ،فهو ال يولد من العدم وال يفضي
إليه .الشعر ال يولد وال يفنى ،بل هو في دورة النهائية ،أو في
ديالكتيك أبدي من التحول ،أقرب مثال إليه هو تلك العالقة
الرياضية الفيزيائية ما بني املادة والطاقة .فاملادة ال تفنى
وال تخلق من العدم ،وعندما يحترق اخلشب فإنه يتحول إلى
طاقة مبثوثة في الكون الفسيح ،والعكس بالعكس صحيح.
معادلة حتول الطاقة إلى مادة وبالعكس ،هي معادلة بسيطة
أمكن تعقلها ،لكنها حتتفظ بغموضها ،فما بالك بنفس
املعادلة الرياضية ما بني الشعر واللغة ،التي كانت وما زالت
عصية على الفهم ،رغم بساطتها وإمكان تعقلها من قبل أي
شخص يقول الشعر ،وكذا من أي شخص يتلقى هذا الشعر.
لذا فال انخالق للنص الشعري خارج الكتابة ،مبعنى أيضا
خارج األدب ،مبا هو مؤسسة اجتماعية .ال انخالق للنصوص
انطالقا مما ليس بنصوص ،وكل ما هنالك إمنا هو عمليات
حتول وحتويل على وفق معادلة املادة والطاقة املشار إليها،
سميت عبر العصور املديدة بأسماء شتى ،منها «أن حتفظ 20
ألف بيت من الشعر وتنساها ثم تقول الشعر» ،ومنها وليس
آخرها ،موضوعات التناص واالقتباس والتضمني واإلحالة
والسرقة ...الخ..
هكذا إذن ،رحلة الشعر من خطاب إلى آخر ،من نص
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إلى آخر ،مبا فيها احلياة املعاشة بوصفها نصا وكتابة حتتاج
إلى حت ّول وحتويل كي تصير أدبا ،أو بالعكس ،كأن يتحول
بيان سياسي إلى ثورة ،أو نهج فلسفي إلى حركة اجتماعية،
أو قصيدة إلى عقيدة .إن الفرق بني االنخالق أو الكتابة
من عدم ،ذلك املفهوم الذي نرفضه ،وبني التحول وهو ما
ندعو إليه ،هو الفرق بني الكذب بوصفه وهما ،وبني احلقيقة
بوصفها واقعا متعينا .كل من يدعي في الشعر اخللق من عدم
أو من بياض الورقة ،كاذب دعي أو جاهل للعمل الشعري.
ومن البديهي باألحرى أن نقرر إن أساليب العمل في الشعر
أو طرق إظهاره من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل ال تتنوع
وإمنا التنوع في الشعر نفسه .إن دراسة التحولية هي جزء
أساسي من فهم الشعر مبا أنها [أي الدراسة] تعنى
باخلطاب ومقوالته ،ال بالنصوص الفردية املتحققة .ومن
هنا رمبا ندرة أبحاث نقدية تتناول قصائد نثر بعينها .ولنا
عبر هذا السياق أن ننتظر دراسات تتناول كل تفصيلة من
تفصيالت سجالت الكالم الشعري عند شعراء قصيدة النثر.
وأقول سجالت الكالم الشعري وال أقول مدونة اللغة
الشعرية ،ما دمنا سنتحدث عن قصيدة النثر .هنا يظهر
من جديد مفهوم قصيدة النثر كجنس أدبي ،ولكن قبل ذلك
دعوني أسوغ تعبيراتي ،فقد طالنا عهد التفكيك ،وعلى
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كل شيء أن يتغير ،ألطال بنفسي هذه املرة ذلك الصنم
املسمى النقد عندنا .لقد اعتاد النقد التقليدي مبا في ذلك
الشكالني والبنيوي أن ميوضع فكرة ما عند مواجهته العمل
األدبي ،والشعر خاصة .ولهذا السبب يعتقد إن نقد القصيدة
هو اكتشاف معناها .واملعنى فكرة أو مفهوم ميكن أن يلحق
بفكرة أخرى أو مبفهوم آخر ،وهكذا دواليك حتى تتجمع هذه
األفكار في سياق الوجود املتعالي أو احلقيقة املتعالية .لكننا،
كما يقول التفكيكيون ،ال ندرك حقا إن ما نسميه املعنى ما
هو في حقيقة األمر إال فكرة تتخذ من امليتافيزيقيا مالذاً
لها .ولم تنج البنيوية التي ادعت لنفسها ثورية ما في وقت ما
من أسر امليتافيزيقيا ،وإن القول بأن البنيوية قالت بالنسق،
يعني إن هناك مركزاً في مكان ما ،وذاك املركز هو مفهوم
الوجود املتعالي أو السلطة املتعالية .ويوحي مفهوم النسق إن
كل شيء مفهوم على أفضل وجه ،أو أنه قابل للفهم في األقل،
فحيثما وجد النسق وجد النظام.
وسيؤكد فكر التفكيك أن هذه أوهام وخزعبالت تشير
إلى فشلنا في البحث عن املعنى ،وهذا يعني إن أولئك النقاد
املفتشني أعلنوا أنهم قد وصلوا إلى آخر نقطة ممكنة من
بحثهم وأنه ال ينبغي القيام بأي بحث آخر ألجل حماية ما
أسموه النقطة األخيرة من إهانة املستقبل لها ،لذلك كان ثمة
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خداع كبير قام به نقد نقادنا وفهم لغويينا .هنا ،كما قلت
أعاله ،يظهر من جديد مفهوم قصيدة النثر كجنس أدبي.
ويحتاج هذا اجلنس أو النوع األدبي ،بالتأكيد ،شأنه في ذلك
شأن أي ُم ْع َط ًى تاريخي ،إلى فحص نقدي يكون شغله الشاغل
هو التفريق بني مصطلحني دالني هما :القالب ،والنوع األدبي.
يتحدد القالب كالتحام جلملة من مميزات اخلطاب الشعري،
وال يقدم لنا أي واقع خارج التفكير النظري .أما اجلنس أو
النوع ،ففي كل عصر يصبح عدد معني من القوالب الشعرية
بشكل ما من اجلمهور بحيث يعتمدها كمفاتيح
معروفا ومقبوال
ٍ
للولوج إلى عوالم األعمال الشعرية ،وتفسيرها .هنا ،قصيدة
النثر كنوع أدبي ،بعبارة الناقد األملاني هانز روبرت ياوس هي
أفق انتظار .وأن الشاعر نفسه يستبطن هذا االنتظار فيصبح
النوع األدبي كليشيه ،أو قالب ،أو أمنوذج كتابة .وكما يقول
تزفيتان تودوروف :اجلنس األدبي هو منط [قالب] كان
له وجود تاريخي ملموس وساهم في النظام األدبي لعصر
من العصور .إذن :علينا دراسة حتولية كل قصيدة على حدة،
ودراسة األنواع األدبية تعاقبيا [دراسة التنوع الشامل لقالب
واحد] ودراستها تزامنيا في عالقتها باألنواع األدبية
األخرى ،ثم التعرف على قوانني التحولية التي تتعلق باالنتقال
من عصر إلى آخر ،ومن قالب إلى آخر .قد عرف األدب فن
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احملاورة منذ سقراط ،ثم عبر تدوينات أفالطون ولوقيانوس
السميساطي ،إال إن ميخائيل باختني بعد مئات السنني ،هو
الذي قال لنا إن دوستويفسكي قد َح َّو َل هذا القالب األدبي
إلى خطاب رواية ،لينتج لنا األخوة كارامازوف كأمنوذج ف ّذ
للعمل البوليفوني متعدد األصوات .يوما ما سيكتب اجلميع
الشعر بحرية مطلقة ،بال خوف ،ال من اجملتمع ،وال من سلطة
مؤسسة األدب .وفي انتظار احللم السوريالي هذا ،علينا أن
نحاول الكتابة في الشعر ،ولو بحرية.
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تمييزات ،ديون ،استجابات..
حول التلقي والتأويل*
حكمت الحاج  -العراق
أوال :يجب أن منيز جيدا ما بني جمالية التلقي وبني
علم اجتماع القراءة من حيث أنهما نظريتان تختلفان فلسفيا
وإجرائيا عن بعضهما البعض في مقاربتهما لظاهرة القراءة.
تؤكد مدرسة كونستانس ذات االجتاه السيميوطيقي على أن
لكل من النص والقارئ أفق انتظار خاصا بهما ،يتكون من
معايير جمالية معينة ،وأن التجربة اجلمالية في القراءة تكمن
في احتاد األفقني معا ،وأن هذه التجربة ميكنها أن تكون
هادمة لتلك املعايير ،أو داعمة لها أو منتجة ملعايير جديدة.
ومبا أن هذه املعايير تتعلق باألنساق اجلمالية لإلدراك ،فال
تولي جمالية التلقي أي اهتمام لألصل االجتماعي لألشكال
اجلمالية للتجربة ،وال للشروط السوسيولوجية لتجارب
القراء ورغباتهم ومصاحلهم الذاتية.
ولكن بالنسبة للقراءة السوسيولوجية ،كما عند جاك
لينهارت مثال ،فبما أن األمر يتعلق بتحليل يقوم باألساس على
مقوالت جمالية ،فإن قياس األفق يبدو مبثابة تصور معياري
مسبق تبرره مصالح الذات القارئة ورغباتها ،وحتى جتاربها
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املاضية .وهي توضح بنية تأويالت النص وتعددها على مستوى
اإلشكاليات التاريخية واألخالقية واأليديولوجية املع ّبر عنها
إما بشكل صريح أو بشكل مستتر ،في النص االدبي ،وأيضا
على أساس اختالف أبنية القراءة الذهنية والذوقية .وألجل
كل هذا يقول هانز روبرت ياوس« :ال ينبغي اخللط بني جمالية
التلقي وبني سوسيولوجيا القارئ التاريخية التي ال تهتم سوى
مبصالح القارئ األيديولوجية وتغييرات ذوقه الشخصي».
ثانيا :ثمة متييز مهم بني مدارس نقد النص (النقد اجلديد
في أمريكا ،الشكالنية البنيوية) وبني مدارس نقد القارئ
(مدرسة كونستانس من ضمنها) وهو يتعلق بقضية املعنى .إذ
أين يا ترى يتموضع املعنى؟ أفي النص أم في القارئ؟ وعلى أية
حال فإن متوضع املعنى كما يقول رامان سلدن يكون مشكلة
فقط عندما يفترض املرء أن تعيني مكان املعنى هو كل هدف
الفعل النقدي .وهكذا ،فإنه على الرغم من أن كال النقدين ال
ميوضعان املعنى في املكان ذاته ،فإن كالهما يفترض أن غاية
النقد الرئيسية هي تعيني املعنى .إن هذا االفتراض ،يقول
سلدن ،ال يجمع بني هاتني الطريقتني في النقد املتعارضتني
بعنف فحسب ،بل إنه ،أي :افتراض تعيني املعنى ،يوحدهما
معا في مواجهة تاريخ طويل من التفكير النقدي ،لم يكن فيه
تعيني املعنى هو املهمة الرئيسية.
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ثالثا :ومن جهة أخرى ،فإن التمييز بني التلقي املتصور
على أنه معنى ،وبني التلقي املتصور على أنه فعل أو سلوك
ال يفصل تصور التلقي في الوقت احلاضر عن التصور
الكالسيكي للتلقي فحسب ،بل يعزله عن طريقة التلقي
األدبية كما فهمها معظم النقاد قبل القرن العشرين .فعندما
يتم تصور العمل األدبي بوصفه موضوعا للتأويل فإن التلقي
سوف يفهم بوصفه طريقة للوصول إلى املعنى وليس شكال
للسلوك السياسي او األخالقي.

رابعا :مالحظة بشأن نسبية التواصل األدبي :إن التأثر
األدبي املنشود لن يتحقق إذا كان املتلقي ال يتقبل احملتوى
االنفعالي للرسالة (واضعني في بالنا مخطط ياكوبسون
الشهير) وما دام األمر كذلك فإن القارئ ال يقوم بوظيفة
سلبية في عملية التواصل األدبية باعتباره مجرد متلق فيها،
بل إن وظيفته بالغة اإليجابية والديناميكية .فالقارئ يتدخل
في خلق العمل األدبي ابتداء من تصوره األول له ،ممارسا دوره
بشكل نشيط جدا ،ومن موقع املؤلف نفسه حيث ينظم وضعه
اعتمادا على أعراف أو أكواد القراءة املتاحة له .فاملؤلف يكتب
بشكل يدعو القارئ ألن يتقبل ما يكتب ،وبدون هذا التقبل ال
وجود لألدب .ويقول الدكتور صالح فضل في دراسة له عن
أساليب الشعرية العربية (مجلة عالم الفكر ،عدد  4-3لعام
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 :)1994إن التقبل هو الذي مينح األدب مشروعيته وكذلك
القارئ وهو ينمو على شكل استعداد أولي قبيل القراءة في
صورة قابلية ،ثم يتطور عند االتصال بالنص إلى قبول مبدئي
أو تقبل مضاعف بتعبير الدكتور صالح فضل حتى ينتهي إلى
درجة عليا من ممارسة لذة النص التي تصل الى التماهي
اإليروسي معه.
خامسا :التأويلية األدبية كما عند «ه .ر .ياوس» تدين
للتأويلية الفلسفية كما عند «ه .ج .غادامير» باملبدأ الذي
يتطلب االعتراف بالنسبية املالزمة لكل تأويل ،وكذلك مببدأ
اللحظات الثالث املكونة لفعل التلقي وهي الفهم والتفسير
والتطبيق.

سادسا :تدين جمالية التلقي كذلك ألمبرتو إيكو ملفهومه
حول العمل املفتوح ،وأيضا لرفض مركزية اللوغوس وإعادة
تقييم النص االدبي عبر وظيفة التحول االجتماعي .وتتقاسم
مع البنيوية هذه املفاهيم إال أن جمالية التلقي تتميز عن
البنيوية فيما يخص مسألة مكونات املعنى ،فبينما تؤكد هذه
األخيرة أن املعنى يتولد من اإلنتاج في فعل التأمل والذي
هو الكتابة بالنسبة إليها ،يفسر األملان املكونات املستمرة
للمعنى عبر التبادل والتفاعل ما بني نشاطي اإلنتاج والقراءة
األدبية .هذا احلديث في املديونية يعود بنا مرة أخرى إلى
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باب التمييزات ،فاخلطوة األولى املنهجية التي تقود التمييز
الفرنسي بدوره من العمل إلى النص تتبع بخطوة ثانية
بالنسبة للنظرية األملانية -تقود من الفاعل الذي يكتب إلىالفاعل الذي يقرأ ويحكم.

سابعا :وتدين التأويلية األدبية عند ياوس كذلك لهارولد
بلوم بشكل كبير .فالعالقة بني املؤلفني تفسر في شكل األجوبة
التي يعطيها الكتّاب األبناء للمسائل التي تظل معلقة من قبل
الكتّاب اآلباء .ففي كتابه «خريطة للقراءة املغلوطة» الصادر
عام  1975يبني لنا «ه .بلوم» كيف ميكن للشعراء األبناء
أن يتغلبوا على اخلوف من التأثر بآبائهم وذلك بتبني ستة
دفاعات نفسية كال على انفراد أو بالتتابع ستسمح لشعرهم
أن ينحرف عن شعر آبائهم .وهذه الدفاعات الستة هي :التهكم
واجملاز املرسل والكتابة واملبالغة واالستعارة ،واالستعارة
املكنية .ويستعمل «بلوم» س ّتاً من الكلمات الكالسيكية
لوصف هذه األنواع الستة من العالقة بني نصوص اآلباء
ونصوص األبناء ،وهي( :بالنطق العربي) ،كليمانني ،تيسارا
كينوسيز ،داميونيزيشن اسكيسز ،أبوفريدز .ويقترح الدكتور
سعيد علوش املقابالت الترجمية التالية وبالتسلسل نفسه:
التصحيح أو االنحراف ،االستكمال املضاد ،االلقاء ،الظهور
غير املنتظر للنتائج ،التسامي والعودة الى املعنى األصلي
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املفتقد (انظر مجلة الفكر العربي املعاصر ،العدد  38لعام
 ،1986ص ،110مدرسة كونستانس األملانية).

ثامنا :فيما يخص مفهوم الوظيفة اجلمالية والتمييز بني
ميكاروفسكي وياوس ،فنقول أنه عند ميكاروفسكي الوظيفة
اجلمالية مبدأ مفرغ ومتعال يسمح بتنظيم وإدامة مجمل
الوظائف في العالم املعاش والوظيفة اجلمالية ال تتكون إال
على حساب إلغاء باقي الوظائف التطبيقية والتواصلية .أما
عند ياوس فالوظيفة اجلمالية تكمن في املتعة اجلمالية التي
تتحدد كمتعة من تلقاء نفسها في متعة االخر ،وتفتح دائرة
التفاعل التواصلي.

دعونا هنا نفتح هامشا في املنت :فبشأن انصهار اآلفاق،
تعترف جمالية التلقي ،كمنهج ،بقيودها التاريخية ،لكنها
تظل قادرة على النظر في بعض التأويالت األخرى ،بوصفها
طرحا ألسئلة غير مشروعة ،أو موضوعة بشكل زائف .ويبدو
أن انصهار أو اندماج اآلفاق ليس تذويبا كليا جلميع وجهات
النظر التي ظهرت ،بل فقط هو إدماج لوجهات النظر التي
تبدو للناقد التأويلي جزءا من «كالنية» تنبثق تدريجيا عن
املعاني التي تكون الوحدة األصلية.
تاسعا :ذكر االجتاهات الفكرية التي تستجيب ملفهوم األفق:
لقد أخذت بعض املنظومات احلالية بالتساؤل حول املقدمات
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التأويلية لعملها ،وتستخدم مفهوم األفق بطريقة ضمنية
أو صريحة .ويُجمل ياوس بنفسه جدوال بهذه االجتاهات.
ففي علم اجتماع املعرفة من حيث هو حقل موضوعي وفي
نظرية العلم من حيث هي إطار مرجعي يولد معاني األعمال
واملالحظات كما عند كارل بوبر وفي التحليل املنطقي كما
عند فريغه وفي علم الداللة التوليدي كما عند بركلي ،متت
االستفادة من مفهوم األفق متصورا من زاوية التأويلية.
وإلى ذلك يضيف ياوس اسم فوندرليش فيما يخص حقل
اللسانيات التداولية من حيث هي فروض اخلطاب .ويوجد
هذا املفهوم كذلك من حيث هو مستوى التماثل (االيزوتوبيا)
في علم الداللة التركيبي كما عند غرمياس .ويتجلى مفهوم
األفق كذلك ،من حيث هو نظام ثقافي في السيميوطيقيا
عند يوري لومتان ومن حيث هو سياق موقفي في نظرية
عملية الكالم كما عند شتيرله تلميذ ياوس .أما في األسلوبية
البنيوية فإن مفهوم األفق يستعمل من حيث هو تناص ،وفي
الفلسفة التحليلية من حيث هو لعبة لغوية جتعل من املمكن
تكوين أي فهم للمعنى ،وحتقيق ما كان يجب أن يحققه في
السابق الشكل املنطقي للغة الدقيقة ،التي ميكن اعتبارها
صورة عن العالم.

•فصل من كتاب سيصدر قريبا بعنوان (نقد التحدي
واالستجابة) عن منشورات مومنت باململكة املتحدة.
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قوة التكوين

نصر جميل شعث  -فلسطين
النقد رياضة .أو ،بعبارة أخرى ،النق ُد هو نشاط الوعي في
منطقة الالوعي .لكن إلى أي حد ميكننا احلكم بكمال انتماء
النص
النص إلى منطقة الالوعي؟ واذا ذهبنا إلى اعتبار أن
ّ
الشعري هو حالة خلق؛ كيف لنا إذن أن نتخلص من الوقوع
في الضدية الناشئة عن استخدامنا لكلمتي الالوعي واخللق
في إطار تأملنا لبنية النص؟ ما أعنيه هنا هو أن الالوعي ال
يُطالعنا بصورةٍ ذهنية منطقية منظمة ،في مقابل كلمة اخللق
التي تضعنا ذهنياً إزاء عملية منظمة ،وهذا ما ينطبق ،مث ً
ال،
على النص الروائي.

أليست وظيفة الوعي هي التي تتخرج منها األفكار املنظمة
(بفتح وكسر الظاء)؟ هذا صحيح .وسوف يتغير هذا التساؤل
املنطقي ،أمام اعتبار الفن محوراً مركزياً ،ولغة وغاية؛ حينئذ
إطار من النتيجة الالمنطقية والرؤية
ننظر إلى الالوعي في ٍ
الفنية ،وعلى أثر ذلك نصوغ التساؤل السابق في صورته
التالية :أليست حلظة الالوعي هي التي تتخرج منها الفنية
والرؤى الال منظمة ظاهريا؟ واإلجاب ُة :بلى .وبالتنقيب في
اركيولوجية «بلى» سنجد أن عملية الالوعي االبداعية غير
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املنظمة ظاهرياً متثل خلقا إبداعياً ُم َح ّم ً
ٍ
ومنبهات
ال بإشارات
حتثّ على التنظيم حثاً ترميزيا دالليا وثراثيا اسقاطيا أو
العني
تنبؤيا معمقا وحلوحاً ،برغم كون اخللق في ظاهر
ِ
ُمهله ً
ال.
كالم يرمي إلى إعادة االعتبار للتجربة
َّ
وكأن ما تقدم من ٍ
واملعرفة التي تكتنزها نصوص شعرية محكو ٌم عليها باالنطفاء
أو التيه بني أضغاث ٍ
لغة تنحدر من هنا وهناك؛ هي أشبه
مبجتمع أفراده نصوص أو لصوص غير منتمية لقيمة!
ٍ
عالم من
إن ممارسة رياضة الوعي ستكشف لنا عن ٍ
مفاجآت الالوعي الذكي ،إلى جانب االدراك واالحساس
ٍ
محطات لتدخل وعي املؤلف؛ إسناداً وتعزيزاً لقوة
بوجود
النص .والسؤال :هل يعني ذلك اعترافاً بعثور القارئ
تكوين
ّ
الناقد على «النص الناجي»« -النص الكامل»؟!ليس بالضرورة أن يكون ذلك اعترافاً بكمال النص،
إمنا باستطاعة القارئ -الناقد الوقوف إزاء حاالت متعددة
لنصوص مشبعة تشيع احليوية واللذة واالستفزاز معاً .حلظتها
انسجام ومصارعة
يكون القارئ – الناقد قد دخل في حالة
ِ
مبستوى جليل
افتراضية خفية ،يرجع نشوؤها إلى الشعور
ً
النص ،للوهلة األولى ،في القارئ
من التحدي الذي يش ِّكلُه
ّ
أو على امتداد تعدد قراءته له .وليس سن ًة أن تصا َغ العالق ُة
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دائماً بصيغة َ
حت ٍّد بني النص والقارئ ،فلرمبا كانت العالقة
النص في صيغة حتاور ،أو ُحلُول.
مع
ّ
والناقد «املبدع ،احليادي والنزيه» يكون من القدرة حني
يكشف ،مث ً
نص ناجت عن التجربة
ال ،عن إرهاصات ومرجعيات ّ
الشخصية أو االجتماعية أو ناجت عن التمرين التأملي الذي
ّ
ويرشح الالوعي وينقي الشعرية املنجزة .ويكون من
ينمى
النزاهة ،أيضاً ،حني يقف على حالة نصوص « ُمنْ َو ِج َدة» بعد
ورست من أجل استجالب
عصر ذهني عسير ُم
عمليات
ٍ
ْ
تراكيب وصور لتعزيز «قوة التكوين»!

إن السياق أو اجل ّو الذين يكتب فيهما املؤلف يخيمان
على القارئ حلظة تلقيه النص ،بحيث ميكن -نسبياً -حتديد
مواطن القصدية والقسوة والتعسف في استخدام اللغة
وصنع تراكيبها؛ من مواطن العفوية الشعرية داخل النص.
وحتى نكون من الدقة نشير إلى مكونات سيكولوجية داخلة
في تكوين بعض النصوص دخوالً إيحائياً وإشارياً يترتب عليه
رؤيتنا ملظاهر التعسف والقسوة املشاركة في التكوين ..إذ هي،
من منظور سيكولوجي ،تشي ُر إلى قيام املؤلف مبمارسة ميول
ُ
اخليط الفار ُق بني القسوة والتعسف
سادية على اللغة .ويكون
في استخدام اللغة ،وبني ممارسة القسوة والتعسف ،في اطار
من السيكولوجية ،بحقّ اللغة؛ في مثل هذه اللحظة شدي َد
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الدقةِ والندرة ،بيد أننا نق ّر بوجوده.

واللغة الشعرية من ملعب اللغة عام ًة؛ هي مبثابة الهدف
الذي يسعى إليه ،وينتظر حتققه الالعبو َن واملراقبون
مقال إلى سوء تناول
أكثر من ٍ
املتفرجو َن .ولقد تَ َع َّر ْ
ض ُت في ِ
واختيار اللغة ،وأضيف هنا :إن قوى فتنة اللغة تساهم في
قوى ُم َ
ألن ِس َع ًة من
ضلِّلَة ،وإمنا َّ
إغواء الكثيرين؛ ليس ألنها ً
التيه والغربة عن جماليات اللغة الكامنة؛ جتعل من الكثيرين
ضحايا اخلسارة واخلداع في هذا امللعب ،وال ينحصر السبب
في خدعة اللغة وحسب؛ فهناك أسباب كثيرة ومؤثرة في
ِ
ض لها «الالعب -املؤلف» من
مؤشرات االجناز والفشل يتع ّر ُ
النص ال َع َرضي،
قبل املراقبني واملنفرجني -املتقلني لألداء-
ّ
الذي ال مسؤولية فنية وثقافية ومعرفية ل ُه.

أن («الناق َد املبد َع ،احليادي والنزيه»
لقد ذك ْر ُت أعاله ّ
يكون من القدرة بحيث يكشف ،)..هذه العبارة تقود إلى
افتراض أن النص الشعري الذي في متناول القارئ هو أحد
كوائن «الالوعي – كامل التكوين» ،وأنه خلق مكتمل بذاته،
وفي الطرف اآلخر ،يوجد القارئ – الناقد« :املبدع – اخلالق
– املنظم – الواعي»؛ الذي يقوم مبمارسة الوعي (القراءة)
على الالوعي (النص) ،إن ممارسة الرياضة النقدية منوطة
باملسافة املعرفية ،وبحرية الذائقة لدى القارئ -الناقد
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النص النقدي ليست مرآ ًة للناقد
املبدع ،على أن ابداعية
ّ
اخلبير النهائي بالنص أو الوسيط الكافي بني النص وقرائه؛
ٌ
سلوك ورؤي ٌة وجترب ٌة خاص ٌة،
إنه في أرقى األحوال قارئ له
وهو يجتهد في رسم خارطة -ليست تعميمية -ملنطقة نَص ّية
شعرية متعددة مداخلة املعالم واخلطوط والرموز.

ِ
كالنص من حيثُ (االستمرارية في التشكل)،
كاملؤلف
والقارئ
ّ
فالشاعر بطبعه ال يبلغ كمال التجربة ،وكل نصوصه هي على
درج التشكل ،هذا التشكل ينتمي في حركته ومفهومه إلى
تطور ومتدد وتعدد نقاط وآفاق التجربة الشعرية وسيرورتها
وتش ّكلها الدائب ،أما تشكل القارئ في صورته العامة؛ فإنه
يُعزى إلى تعدد وحترك مستويات التلقي في األطر الزمنية
ُ
وتتشارك
واملكانية واملعرفية واخلبراتية؛ التي تتسع أو تضيق،
هذه التشكالت في منح حياة النهائية للنص الشعري.

ولنتساءل حول مدى متتّع الذائقة النقدية باحلرية،
وعالقة ذلك بسالمةِ القدرة على الكشف ،في ظ ّل احلياد
والنزاهة ؟

إن غياب النزاهة ،منوط بدرجة أولى بسعي القارئ نحو
إرضاء اآلخر -املؤلف ،وعملية تكرار االرضاء هذه يترتب
عنها وثوق عالقة القارئ باملؤلف ،على حساب أصالة العالقة
بني النص والقارئ ،األمر الذي يعزز ويؤكد عقد (التواطؤ)،
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ولنتصور مث ً
ال أن أحداً تعرض في املرة األولى لقراءة نصوص
ٍ
مؤلف ما ،ثم بعد هذه القراءة توثقت العالقة الشخصية بني
القارئ واملؤلف ،مما دفع القارئ داف ُع الصلة الذي وقوده في
مثل هذه اللحظة االستحياء ،أو االمتناع عن التعرض لقراءة
نصوص لذات املؤلف وبيان ما فيها من قصور ونقصان
فني وضحالة .إن هذا الوقوف بالضرورة ،سيضيئ العالقة
الشخصية ،وفي الوقت نفسه سوف يخنق النزاهة الفنية.
وهل نتوقع ،مث ً
ال ،من قارئ مرافق ومصاحب لشاعر ما؛
أن يتقدم يوماً بقراءة يشير فيها إلى نقاط الضعف واخللل
ٍ
بعافية؛ في ظ ّل ما
والهبوط الفني! هل قدرة اخلطاب النقدي
نعاصره من تدوين؟؟

ال يختلف اثنان على أن الذائقة حقٌّ ومرآةٌ فردية ،إنها أحد
مظاهر احلرية األدبية لدى املتلقي ،وهي متعددةٌ بتعدد كمية
وكيفية التلقي ،غي َر أ ّنه حتى هذه اخلاصية الفردية باتت
مستلبة وتابعة لقوى ذات آثار نفعية ،هذه اخليانة التي تتعرض
لها الذائقة من قبل الذات املالكة بتأثير من اخلارج؛ تشير
وبقوة إلى تفاقم أزمة القيم ،وتعرض اخلطاب النقدي األدبي
ألشد اخليانات والتشويهات؛ هذا القول ال ينطبق بالضرورة
على اآلراء االنطباعية املسجلة هنا وهناك حول نصوص
مبعثرة ،ذلك أن معنى االنطباع يكتفي بداللته احملدودة في
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إطار ال يسمح للخائن باحتراف التضخيم .وعلى أية حال
ٍ
النص اإلضاءة املُرض َية للخطاب
فامل ُ ْع َطى االنطباعي ال مينح َّ
النقدي.
ولع ّل من أبرز أمراض وسلبيات اخلطاب النقدي احلالي
هو ممارسة القارئ -الكاذب استالباً ّ
فظا حلريته الفردية –
الذائقة ،عبر قيامه بعملية تعاقد عاطفي تواطؤ ،مع أطراف
ُّالت و َم َحلّ َّي ِ
أخرى ،تفضي إلى نشوء تكت ِ
ات وجماعات اخلداع
البيني – (الشلل) ،واملرتزقة والكذابني واإلرهابيني ا ُ
جل ُد ْد.
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مقاالت مترجمة

•قصيدة النثر ..تشارلز سيميك*
•نظرية غياب النوع ..قصيدة النثر بوصفها فعل خربة
•النوع واجلنوسة يف شعر سيلفيا بالث
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قصيدة النثر
تشارلز سيميك*
ترجمة عادل ضرغام  -مصر

ألقيت في مهرجان الشعر مبدينة روتردام في األول من
يونيو 2010م.

” طائرة من حديد الزهر ميكنها الطريان بالفعل ،وذلك ألن
قائدها يؤمن بقدرهتا على الطريان“.
راسل إدسون**
الشعر النثري موجود منذ قرنني من الزمان تقريبا ،وال
يوجد حتى اآلن من يستطيع أن يعرف لنا ما املقصود بالشعر
النثري .التعريف املعتاد واملألوف يقف عند حدود ذكر إنه
شعر كتب في إطار نثري ،ويترك األمر على هذا النحو.
وبالنسبة للكثيرين من القراء فإن هذا املفهوم ليس سخيفا
فحسب ،وإمنا يعد جتديفا ضد كل ما يحبونه في الشعر.
القصيدة احلرة ال يزال لها معارضون ،ولكن ال أحد بعقله
السليم ميكن أن يصر على أن الشعر احلقيقي كله يجب
أن يكون ملتزما مبحددات القافية واألوزان املعتادة .ولكن
األمر يختلف متاما حني يتعلق األمر بقصيدة النثر .حني فاز
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ديواني 1الذي يتكون كامال من قصائد نثرية بجائزة بوليتزر
في عام  ،1990كان هناك احتجاج كبير من بعض نقادنا
احملافظني الذين طالبوا مبعرفة كيف متنح جائزة تهدف إلى
تكرمي الشعر إلى شيء من خالل تعريفه ليس شعرا .لم أزعج
نفسي بالدفاع عن نفسي جتاه احملتجني ،ولكن لو فعلت ذلك
وأخبرتهم -هؤالء املنتقدين -بالقصة احلقيقية التي كتب بها
ديوان (العالم ال ينتهي) ،ألصبحوا أكثر غضبا .وأستطيع هنا
أخيرا أن أقدم اعترافي :أنا لم أجلس أبدا في حياتي لكتابة
قصيدة نثرية .وبصورة أخرى فقد جاءني كل شيء في هذا
الديوان عن طريق الصدفة.

معاصري من الشعراء الذين كتبوا قصائد
أعرف عددا من
ّ
نثرية ،وأعجبني ما كتبوه ،ولكن كتابة الشعر بالنسبة لي تدور
حول الشكل ،والصراع من أجل احتواء الكلمات داخل سطر
أو مقطع شعريني .مفكراتي مملوءة مبقاطع من القصائد
املنقحة إلى ما ال نهاية ،وغالبا يتم شطبها .وتضمنت في
السنوات التي سبقت نشر هذا الديوان أمناطا أخرى من
الكتابة بدت وكأنها أجزاء سردية بجانب أفكار قصائد تتكون
من تعبيرات وصور معزولة ومنفصلة مجمعة.
كان من عاداتي إعادة النظر في دفاتر مالحظاتي
القدمية من وقت آلخر ،ألعرف ما إذا كان ميكن إنقاذ أي
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من املسودات القدمية التي تركتها ،وميكن استخدامها .لم
أكن أبدي أي اهتمام بهذا األشياء حتى صيف  ،1988عندما
تسلمت جهاز كمبيوتر من ابني ،وقررت أن أعلم نفسي كيفية
استخدامه ،وفي هذه العملية قمت بتخزين قصائدي على
األسطوانات .وفي يوم من األيام لم يكن لدي شيء آخر
أقوم به ،ومبا أنني أعجبت فجأة بالكيفية التي بدت عليها
القصائد ،فقد قرأت ونسخت بعض هذه املقاطع القصيرة
من النثر .ومبرور الوقت قرأت عشرة دفاتر من املالحظات،
لدي مائة وعشرون قطعة ،معظمها ال يتعدى بضع
وأصبح ّ
فقرات قصيرة .وبدأت بالرغم من ذلك أفكر في أن يكون
لي كتاب من هذه املقطوعات .وبعد اجلدل حولها ملدة أشهر،
وتقليص اخملطوطة إلى ثمانية وستني قطعة ،عرضتها على
علي نشرها .والغريب أنه في
محرري ،وقد دهشت حني عرض ّ
ذلك الوقت ظهر السؤال حول مسمى هذه القطع الصغيرة.
وأخبرت محرري (أال يطلق عليها اسما) ،وأضفت (ميكن أن
تطلق عليها كلمة شيء) .وأوضح لي ضرورة النوع حتى تعرف
مكتبة بيع الكتب حتت أي عنوان سيتم وضع الكتاب .وبعد
التفكير في األمر ،مع بعض عدم االرتياح من ناحيتي قررنا
أن نطلق عليه قصائد نثرية.

مبجرد أن تآلفت نفسي مع هذه القطع ،بدأت أتذكر شيئا
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من الظروف التي كتبت فيها .بضع كلمات أو عبارة أو صورة
أذهلتني وخربشت بسرعة كل ما يتبادر إلى ذهني .كما قال
فرانك أوهارا( 2واصل على أعصابك ..إذا طاردك شخص
ما بالشارع بسكني ،فأنت ستركض) ،على سبيل املثال واحد
من أقدم األحداث يعود إلى عام  1958عندما كنت أعيش في
قرية غرينيتش في لندن في مسكن مشترك ،وسمعت شخصا
يهمهم خارج غرفتي (وزتي تطبخ) .شيء آخر لهذه القصائد
ناشري في تأليف مذكرات
يتمثل في رد فعل على طلب
ّ
صغيرة عن طفولتي .عند التفكير في هذه الفترة من حياتي،
والقلق بشأن قدرتي على تذكر العديد من األحداث املهمة،
وفهم معانيها بدقة ،أدركت مدى إرضائي لنفسي وللقارئ إذا
قمت بعمل كل شيء .إليك ما كتبته:
(سرقت بواسطة الغجر ،قام والداي باستعادتي مرة أخرى،
ثم سرقني الغجر مرة أخرى .استم ّر هذا لبعض الوقت .في
دقيقة واحدة كنت في الكرفان أمص حلمة أمي اجلديدة
القامتة .ثم جلست على مائدة الطعام الطويلة أتناول إفطاري
مبلعقة فضية).
كان اليوم األول من الربيع ،أحد آبائي يغني في حوض
االستحمام .واآلخر كان يرسم عصفورا حيا بألوان الطيور
االستوائية.
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أصعب شيء بالنسبة للشعراء هو حترير أنفسهم من
طريقتهم املعتادة في رؤية العالم ،وإيجاد طريقة جديدة
إلدهاش أنفسهم .وهذا ما أعجبني في هذه القطع الصغيرة.
لقد بدت بال مجهود ،وجتلت مثل كل القصائد النثرية ،كما
قال جيمس تيت 3ذات مرة( :الفقرة تركيب بسيط مخادع).
لقد كانت هذه اجلزئيات عفوية غير متعمدة ،ومع ذلك ميكن
أن تقف مبفردها ،وحتى بها منطق مجنون من تلقاء نفسها.
كنت مستمتعا بالطبع .كل الشعراء يقومون بحيل سحرية.
في الشعر النثري سحب األرانب من القبعة إحدى الدوافع
األساسية .كل ذلك يجب أن يتم بعفوية ،وبال مباالة ،وإخفاء
اجلهد ،وإعطاء االنطباع بأن املرء يكتب بدون مجهود ،وبدون
تفكير تقريبا .وهذا ما أطلق عليه كاستيليوني 4في كتابه عن
السمو في القرن السادس عشر (سبرتسورا)*** .وعلى هذا
النحو ميكن اعتبار كتابة الشعر النثري عالجا لكل لعنة من
لعنات التكلف.

مبجرد أن بحثت في هذه القطع اخلاصة بي ،أدركت أنها
جديدة ،وليست مسبوقة .لقد تعرفت جيدا على اخملتارات
العاملية الكثيفة لقصيدة النثر التي قام بها صديقي الراحل
مايكل بندكت ، 5حيث قام بتحريرها ونشرها  .1976بداية
من لويجي برتراند 6يطالع قارئ هذا الكتاب تسعة وستني
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كاتبا ممارسا لهذا النوع من الفن من جميع أنحاء العالم.
باإلضافة إلى األسماء املألوفة مثل بودلير ،7ولتريامون،8
ورامبو ،9وماكس جاكوب ،10وهنري ميشو ،11وفرانسيس
بوجن ،12وإلى آخرين أقل شهرة مثل جونتر كونرت،13
وخوليو كورتيزار  ،14وغونار بجورلينج ،15باإلضافة إلى
شعراء غير معروفني مثل دانييل هارمز  ،16وخوان خوسيه
أريوال ،17وساكوتارو هاجيوارا  ،18وآخرين بالضرورة.
في مقدمته لألنطولوجيا لم يتوقف بندكت كثيرا عند هذه
االختالفات ،وال حتى عند محاولة إضافة تعريف موسع ،بل
اكتفى بالقول -وهذا متوقع -إن الشعر النثري هو نوع من
الشعر املكتوب نثرا ،ويتميز باالستخدام املكثف لكل األدوات
واآلليات الشعرية ،باستثناء نهاية السطر.
كنت أو ّد أن أشدد على الطابع التدميري للشعر النثري.
فالشعر النثري بالنسبة لي نوع من الكتابة مت حتديدها
إلثبات أن هناك شعرا يتجاوز القصيدة وقواعدها .غالبا ما
يكون بالكتابة النثرية طبيعة غير رسمية ممتعة ،مثل الرسوم
الكاريكاتورية غير املكتملة التي تترك في مناديل املقاهي.
يعتمد الشعر النثري على تعارض دافقني ،أحدهما يرتبط
بالشعر ،واآلخر مشدود للنثر ،وميكن أن يكون له سياق تأملي
هادئ ،فتشعر وكأنه يتجلى في إطار عرض ثالثي الدوائر.

244

قصيدة النثر( ....رؤى نـقــــــديّة)

فالشعر النثري له دراية ومعرفة بشعر املاضي ،ولكنه يضع
أنفه يتشمم القصيدة التي تكون ذات وجود قوي ،وذات مغزى
واع .إن هذه الكتابة النثرية تسخر من الشعر من خالل لفت
االنتباه إلى حماقة جديته .هنا في الواليات املتحدة ،حيث
يتحدث الشعراء بوقار عن التجربة األصيلة ،ويكتبون قصائد
عن آبائهم الذين يصحبونهم إلى صيد األسماك عندما كانوا
صغارا ،ويخبرون القارئ باسم النهر ،ونوع السيارة التي
يقودونها في ذلك اليوم ،لعلها تبدو سليمة وأكثر إقناعا .يتوق
املرء إلى القصائد الذي يركض فيها اخليال بحرية ،حيث يتم
التبادل بني الكوميديا والتراجيديا ،ويتم التداخل بينهما ،كما
لو أنهما ينتميان إلى اجملموعة ذاتها من الدوائر الداللية.
نشرت في عام  2009بالواليات املتحدة أنطولوجيا بعنوان
(مقدمة إلى قصيدة النثر) ،يحاول فيها احملرران بريان
كلمنتس 19وجامي دنهام 20تصنيف األنواع النثرية املوجودة.
بعض األمناط التي توقفا عندها من بني أربعة وعشرين منطا
أكثر إقناعا من األمناط األخرى .مت التوقف بالتأكيد عند
استخدام احلكايات واخلرافة ،والسيرة الذاتية ،واالستعارة
املمتدة املوسعة ،واملثل ،ووصف األشياء املادية اجلامدة،
واليوميات ،والسجالت واحلوار التي متت مالحظتها بشكل
دائم ومتكرر ،ولكن كما أشار ميشيل دلفيل 21إلى أن القصيدة
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غالبا ما تشير إلى النوع في البداية لتنزع إطارها ،وتصبح
شيئا مختلفا متاما في نهايتها .ويتعجب أيضا عما إذا كان
هناك أمناط عديدة من قصيدة النثر موازية ومتساوية مع
عدد املشاركني .أنا موافق .كيف تستكشف وتصنف نوعا
أدبيا يعلن احلرية الكالمية ،ومييل إلى معارضة كل تعميم
من خالل كل قصيدة ال حتتوي على أي سمة من السمات أو
اخلصائص التي ذكرتها للتو؟ كما كتب راسل إدسون ذات مرة
(إذا كانت قصيدة النثر النهائية تعتبر قطعة من األدب ،فهذا
حدث ليس له أهمية في الكتابة) ،ويشير في جزئية أخرى
إلى أن ما يجعلنا مغرمني بها هو حماقتها ،وعدم توقع طبيعة
تشكلها وطموحها.
املفكرة الزرقاء رقم **** 10

كان هناك رجل ذو شعر أحمر ،بدون عينني أو أذنني .ولم
يكن لديه شعر ،ولذا كان يطلق عليه الشعر األحمر ،بطريقة
الكالم .ليس قادرا على الكالم ،ألنه لم يكن لديه فم .وال
أنف .ولم يكن حتى لديه ذراعان أو رجالن .ولم يكن لديه
بطن أو ظهر ،لم يكن لديه عمود فقري .ولم يكن لديه أشياء
بالداخل .ليس لديه أي شيء .لذا من الصعب فهم من نتحدث
عنه .ومن ثم من األفضل أال نتحدث عنه بعد اآلن.
الروائي واملسرحي الطليعي القدمي دانييل هارمز لم
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يعتبر هذه القطعة قصيدة ،فأحد الدوافع الرئيسية لكتابة
مثل هذه القطعة هو الهروب من جميع امللصقات اجلاهزة.
يشير ديفيد ليهمان محرر كتاب (قصائد النثر األمريكية
العظيمة) عام  2003إلى أن حتى بعض األعمال التي ضمنها
في اخملتارات قد تكون شعرا أو قصة قصيرة .ويبقى السؤال
ما الذي يجعلها شعرا؟ أو أكثر حتديدا من ذلك ،ما الذي
جعلني أعتقد أن الشظايا التي وجدتها في دفاتر مالحظاتي
قد تكون بالفعل قصائد؟

تكمن اإلجابة في التناقض الذي أشرت إليه بالفعل .الشعر
النثري طفل وحشي غريب الشكل لنبضني واندفاعني غير
متوافقني ،واحد منهما يريد أن يروي قصة ،واآلخر بنفس
القوة يريد تثبيت أو جتميد أو إيقاف الصورة أو القطعة من
اللغة من أجل فحصنا وتأملنا الدقيق .في النثر اجلملة تتبع
اجلملة حتى يك ّونا في النهاية القول النثري .الشعر من ناحية
أخرى ينسج في ثباته ومكانه .في اللحظة التي نصل فيها إلى
نهاية القصيدة ،نريد أن نعود إلى البداية ،وإعادة القراءة،
متشككني أن هناك أشياء أكثر مما تراها العني.
تدعونا قصائد النثر إلى استخدام سلطتنا إلقامة
اتصاالت خيالية بني جزئيات اللغة التي تبدو منفصلة عن
بعضها البعض للوهلة األولى ،كما يدرك أي شخص يقرأ هذه
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اإلبداعات الصعبة واملفهومة بشكل جزئي ،واملبتكرة على
الدوام ،وال تُنسى غالبا في كثير من األحيان .إنها-أي هذه
اإلبداعات اخلاصة بقصيدة النثر تبدو مثل النثر ،ولكنها
تعمل بوصفها قصائد ،ألنها بالرغم من هذا التنازع جعلت
نفسها خياالت مآته خليالنا.
اهلوامش

*ولد تشارلز سيميك في بلجراد سنة  ،1938كانت طفولته
صعبة فقد نشأ في فترة احلرب التي مزقت أوربا ،هذه
احلرب التي تركت آثارا في تكوينه النفسي ال ينتهي مبرور
الزمن ،فقد شكلت هذه احلرب -العاملية الثانية -وجهة
نظره في احلياة بشكل عام .انتقل هو وأسرته وعمره ()15
سنة إلى باريس ،هاجر بعدها سيميك وأسرته إلى الواليات
املتحدة  ،١٩٥٤وكان عمره  16سنة ،وأقام في شيكاجو،
ودرس بها في جامعتها ،وعمل مراجعا لغويا في دار نشر،
حتى يستطيع اإلنفاق على نفسه ودراسته ،وحصل على
البكالوريوس من جامعة نيويورك 1966م ،وهو يعمل أستاذا
لألدب األمريكي والكتابة اإلبداعية في عدد من اجلامعات
األمريكية .أصدر سيميك ( )20مجموعة شعرية ،أهمها
تعرية الصمت  ،1971مدرسة ألفكار سوداء  ،1978أغاني
بلوز ال تنتهي  ،1986أرق الفنادق  ،1992عرس في اجلحيم
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 ،1994اصطحاب القطة السوداء  ،1996نزهة ليلية ،2001
ستون قصيدة  ،2008و ذبابة في احلساء (سيرة ذاتية) ،حاز
مجموعة من اجلوائز ،منها جائزة بوليتزر عن (ديوانه العالم
ال ينتهي) ،سنة 1990م ،ووصل كتابه ( اصطحاب القطة
السوداء) للقائمة القصيرة للجائزة القومية للكتاب ،وحصل
على زمالة مؤسسة ماك آرثر سنة  ،1989-1984وجائزة
واالس ستيفن 2007م ،اختارته مكتبة الكوجنرس أميراً
للشعراء في الواليات املتحدة األمريك ّية ٢٠٠٧م .بدأ يصنع
اسما لنفسه في بداية السبعينيات من القرن املاضي ،حيث
كان يكتب كتابة مقتضبة ،أو قصائد تصويرية شبيهة إلى حد
بعيد بقصائد وليم بليك ،وهذه القصائد شكلت وجودها من
خالل املالحظة املوضوعية والتأملية جلزئيات العالم.
** راسل إدسون روائي وشاعر أمريكي ،ولد  ،1935وتوفي
في  ،2014يطلق عليه األب الروحي أو عراب قصيدة النثر
األمريكية .من أهم أعماله( :امرأة تقاتل شجرة) ،و(أم تخدم
قردا) ،و(دعنا نأخذ في االعتبار) ،و(مزارع يجعل قبعة من
القش حبيبته) ،و(امرأة عجوز تصنع مصباحا أرضيا البنها).
األميركي تشارلز
 -1ديوان العالم ال ينتهي للشاعر
ّ
سيميك «العالم ،الفائز بجائزة بوليتزر للشعر عام
.1990
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	 -2فرانك أوهارا أمني متحف وكاتب وصحفي وكاتب
مسرحي وشاعر أمريكي ،ولد في  27مارس 1926
في بالتيمور في الواليات املتحدة ،وتوفي في  25يوليو
.1966

-3

	-4

جيمس تيتهو مؤلف وكاتب وشاعر أمريكي ،ولد
في  8ديسمبر  1943في مدينة كانساس في الواليات
املتحدة ،وتوفي في  8يوليو  2015في أميرست في
الواليات املتحدة.

بالداساري كاستيليوني كان رجل بالط إيطالياً
ودبلوماسياً وجندياً ومؤلفاً بارزاً من عصر النهضة.

*** سبرتسورا لفظة إيطالية تفيد لغة ضد اإلعجاب
وتطلق على إتيان األمور دون عناء ،وعلى مظهر الراحة،
وتستعمل في الفن واألدب.
	 -5مايكل بندكت شاعر ومحرر وناقد أدبي أمريكي ،ولد
-6

 ،1935وتوفي .2007

لويجي برتراند كاتب مسرحي وصحفي وشاعر
فرنسي ،توفي عن عمر  34عاما ،ولد  ،1807وتوفي
 ،1841أهم كتبه باريس القدمية ،الليلة ونوباتها ،أمني
صندوق الليل.
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	 -7بودلير شاعر وناقد فني فرنسي .بودلير بدأ كتابة
قصائده النثرية عام  1857عقب نشر ديوانه أزهار
الشر ،مدفوعا بالرغبة في شكل شعري ميكنه
استيعاب العديد من تناقضات احلياة اليومية في
املدن الكبرى حتى يقتنص في شباكه الوجه النسبي
الهارب للجمال ،ولد عام  ،1821وتوفي 1867م.
	 -8لتريامون الكونت لوتريامون وهو اللقب الذي كان
يكتب باسمه ايزيدور دوكاس .شاعر فرنسي ،يعتبر
لوتريامون أول من كتب قصيدة النثر ،وذلك في كتابه
 ،1867ولد ،1846وتوفي عام 1870م.
	 -9رامبو جني نيكوالس آرثر رامبو أو آرثر رامبو شاعر
فرنسي .ولد في شارلفيل ،األردين ،وكتب أشهر
أعماله وهو ال يزال في أواخر مراهقته ،وأثنى عليه
فيكتور هوجو وقتها وقال أنه «طفل شكسبير» ،وقد
توقف متاما عن الكتابة قبل أن يبلغ احلادية والعشرين
من عمره .ولد  ،1854وتوفي 1891م.

ب هو رسام ،وشاعر ،وكاتب ،وناقد أدبي،
 -10ماكس جاكو 
من فرنسا ،ولد في كامبار ،توفي عن عمر يناهز 68
عاماً ،ولد  ،1876وتوفي 1944م.
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 -11هنري ميشو رسام ،وشاعر ،وكاتب من فرنسا،
وبلجيكا ،ولد في نامور ،ولد  ،1899وتوفي 1984م،
عن عمر يناهز خمسة وثمانني عاما.
 -12فرانسيس بوجن شاعر فرنسي حاصل على جائزة
نيو ستاد لألدب عام  ،1974ولد عام  ،1899وتوفي
1988م.

 -13جونتر كونرت أديب وشاعر أملاني .يعتبر من أهم
األدباء األملان املعاصرين .عاش فترة من حياته في
أملانيا الشرقية ،ثم انتقل إلى أملانيا الغربية ألسباب
سياسية .يعتبر من أبرز األدباء سواء في أملانيا
الشرقية أو الغربية ،ثم أملانيا املوحدة بعد قيام الوحدة
بني األملانيتني ،ولد  ،1929وتوفي 2019م.

 -14خوليو كورتيزار مفكر أرجنتيني وكاتب ومترجم ،ولد
في مقاطعة إكسيل ،بروكسل عاصمة بلجيكا في 26
أغسطس ،1914وتوفي  ،1984أهم أعماله رواية لعبة
احلجلة املترجمة إلى العربية.

 -15غونار بجورلينج شاعر فنلندي يتحدث اللغة السويدية.
كان أحد الشخصيات الرائدة في األدب احلديث
الفنلندي السويدي ،إلى جانب إملر ديكتونيوس وإديت
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سودرغران وهاجر أولسون ،ولد  ،1887وتوفي
1960م.

 -16دانييل هارمز شاعر وكاتب ومسرحي طليعي عبثي
في احلقبة السوفيتية ،ولد  ،1905وتوفي .1942

 -17خوان خوسيه أريوال كاتب مكسيكي شهير ُولد في
مدينة ثابوتالن اجلرندي – املعروفة باسم ثيوداد
جوثمان – التابعة لوالية خاليسكو في  21سبتمبر
 1918وبدأ مسيرته املهنية مبكرا بائعا ومهرجا
وخبازا ونظرا حلالة أسرته الفقيرة اضطر إلى ترك
املدرسة في سن احلادية عشر ،واكتفى بتعليم نفسه
ذاتيا بقراءة العديد من كتب ودواوين الشعراء .ولد
 ،1918وتوفي 2001م.

 -18ساكوتارو هاجيورا كاتب ياباني يكتب الشعر احلر،
ونشط في فترة تايشو ،وفي فترة مبكرة من فترة
شووا في اليابان .حرر الشعر احلر الياباني من قبضة
القواعد التقليدية ،ويعتبر قيمة مهمة في الشعر
العامي احلديث في اليابان ،ولد عام  ،1886وتوفي
1942م.

 -19بريان كليمنتس هو مؤلف ومحرر كتب مطبوعة
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ورقمية من الشعر ،مبا في ذلك مختارات مثل مقدمة
في قصيدة النثر ،ولد في .1965

 -20جيمي دنهام أستاذ مشارك في اللغة اإلجنليزية في
كلية سينكلير اجملتمعية .ظهرت قصائده النثرية في
العديد من اجملالت األدبية والعديد من اخملتارات
مبا في ذلك قصائد النثر األمريكية العظيمة :من بو
إلى الوقت احلاضر ،وأفضل الشعر األمريكي .2005
وشارك في حترير مقدمة لقصيدة النثر مع الشاعر
بريان كليمنتس.

 -21ميشيل دلفيل موسيقي وكاتب وناقد بلجيكي .يدرس
دلفيل األدب في جامعة لييج .وهو مؤلف كتب
حول الشعرية املقارنة والدراسات البينية متعددة
التخصصات .ولد 1969م.

**** املفكرة الزرقاء رقم  10قصيدة للشاعر الروسي دانييل
هارمز ،نشرها مايكل بندكت للمرة األولى في األنطولوجيا
عام .1976
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نظرية غياب النوع
قصيدة النثر بوصفها فعل خبرة
أجنيسكا كلوبا* AGNIESZKA KLUBA
ترجمة :عادل ضرغام  -مصر

(ال ميكن حتديد قصيدة النثر ،هي توجد فقط) ،أعلن
غي الفود في عام 1919م .وقد م ّر ما يقرب من قرن منذ تلك
اللحظة ،وكتب الكثير عنها .ومع ذلك لم يفقد هذا البيان
أهميته ،بل على العكس تكشف املقاربات املتعارضة واملتباينة
لقصيدة النثر طبيعة اجلدل املستمر حول هذا الشكل األدبي،
وأنه ال يزال يثير اهتماما نقديا.
عندما نراجع املؤلفات النظرية اخلاصة بقصيدة النثر في
العقدين األخيرين ،ميكننا أن نحدد بسهولة اجتاها معرفيا
مييل إلى اعتبار قصيدة النثر داخل شروط التخريب .هذا
الشكل من الكتابة يتميز بالتوتر املتضاد املتأصل واملستمر
بني النثر والشعر .وبالتالي ليس من املستغرب أن مييل العلماء
إلى تأطير هذه الثنائية بوصفها مفتاحهم الرئيس للتفسير.
ال يقتصر مفهوم الثنائية على خلفية صراع االختالفات
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فحسب ،بل ميتد إلى كونه عرضا رمزيا للتباينات املتداخلة
متاما ،للكشف عن مخاوف مختلفة.
ومع ذلك فقد اتضح أن ذلك محفوف باخملاطر ،حني يصبح
التنافر التخريبي املتأصل بطبيعته في قصيدة النثر املفتاح
السحري العاملي الذي يفتح جميع األبواب .يصف جوناثان
مونرو قصيدة النثر بأنها (شكل انعكاسي ذاتي شمولي ،ولكنه
مشحون للغاية ،ومركز بشكل مكثف ،ولكنه هجني ،بسبب
مزج ومجابهة مختلف أمناط الكالم األدبي وغير األدبي).
فهو مع ذلك لم يحصر نفسه عند حدود إثارة فكرة ميخائيل
باختني عن الرواية بوصفها (صراعا حواريا مركزا) ،لإلشارة
بحق إلى الطاقة احلوارية نفسها في قصيدة النثر .ويشير
أيضا إلى فكرة (أيديولوجيا الشكل) التي وضعها فريدريك
جيمسون.
باتباع وجهة نظر املاركسية اجلديدة جليمسون ،يتساءل
مونرو عن الفصل بني السياسي واجلمالي .وهذا سمح له أن
يقرر (أن قصيدة النثر من بدايتها األولى تضخم النزاعات
احلقيقية بني اجلنسني والطبقة بوصفها نزاعا بني أمناط
اخلطاب األدبي بشكل مباشر وصريح ،مثل أي نوع آخر)،
(مونرو ،ص  .)17وعلى املنوال نفسه تأخذ املعارضة الوظيفية
بني الشعر والنثر بشكل غير ملحوظ شكال أيديولوجيا.
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وميكننا أيضا مالحظة االنتهاكات أو التالعبات البالغية
للمؤلف :إما لكونه يعرض الصراعات عندما تكون مفيدة
ومثمرة ،أو يطمسها فجأة عندما يتعامل مع األدب على أنه
إسقاطات مباشرة للواقع االجتماعي.

عندما أشير إلى بساطة طريقة مونرو ،ال أريد أن أقترح
اقتراحا يتمثل في كون حجته بأكملها غير موثوقة .لو كان
مونرو فقط أحجم بأي شكل عن أشكال الصياغة الثابتة التي
ميكن التنبؤ بها في كل حالة ،لكانت مالحظاته مثيرة لالهتمام
ومقنعة .ولنضع في اعتبارنا اجلزء الذي يالحظ فيه (أن
قصيدة النثر تطبع بنفس تنسيق الكتلة ،وبنفس طول املقالة
الصحفية القصيرة تقريبا ( )...تقدم قصيدة النثر من خالل
النظر إلى مظهرها وسيلة أكثر سهولة من اإلسكندراني وزن
الشعر السداسي أساس الشعر الغنائي على سبيل املثال).
ميكننا أن نوافق بسهولة على هذا البيان ،وحتى نوافق على
ختامه اخلاص (بدميقراطية قصيدة النثر الواضحة).
ومع ذلك من الصعب قبول التفسير اإلضافي للمؤلف
الذي يشير فيه إلى (أنه باالنتقال إلى قصيدة النثر يشارك
بودلير في انتصار البرجوازية ،ويوسع مجال هيمنتها ،لتشمل
التضاريس املقدسة للغناء .يحتل النثر اآلن مساحة الشعر ،وقد
ينظر إلى غزوه على إنه إسقاط جمالي النتصار البرجوازية
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على االرستقراطية)( ،مونرو.ص .)24يبدو هذا البيان غير
مالئم ،ليس ألنه فقط مجرد تعامل اجتماعي أحادي البعد،
وإمنا لكونه أيضا إشارة غير مناسبة بشكل خاص جتاه
بودلير ،وتوجهه النخبوي املعروف ،ناهيك عن نفوره العميق
من الطبقة الوسطى .من خالل هذا التناقض الواضح يدخل
مونرو في تشابك حقيقي عندما يقترح استقصاء غريبا
حول ما إذا كانت قصيدة النثر ال تزال محفوفة باخملاطر
من خالل جعل القراء البرجوازيني احملتملني غير مرتاحني،
إن لم يكونوا معادين بشكل علني بسبب االجتاهات اجلدلية
لهذا النوع .يناقش مونرو ما إذا كانت قصيدة النثر ال تعوق
القراء البرجوازيني ،بأقل قدر من القراءة والكتابة ،والتطور
اللفظي ،بالرغم من أن قصيدة النثر بدت متاحة بسبب كتلتها
الطباعية وقصرها.
ميكنني أن أتخيل بسهولة (خاصة في اللحظة احلاضرة
التي أصبح فيها منظور ما بعد البنيوية مهيمنا) أن هناك
أسبابا لتفسير بعض األعمال األدبية أو الفنية املعاصرة
بالطريقة التي ميارسها ويطبقها مونرو ،بالرغم من أن صحة
تطبيق املعايير احلالية على املنجزات السابقة أمر مشكوك
فيه .ولسوء احلظ أصبحت هذه الطريقة األكثر شيوعا
عندما ترتبط بالتوجه الذي وصفه ديريك أتريدج في كتابه
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(تفرد األدب) ،بأنه (ذرائعية أدبية) ،وميكن تلخيصها -وفقا
لكلماته -بوصفها تعامال مع النص -أو أي أداة ثقافية أخرى-
كوسيلة لنهاية محددة سلفا :الدخول إلى املوضوع بأمل أو
افتراض أنه ميكن أن يكون مفيدا أو مثمرا في تعزيز مشروع
موجود ،واالستجابة له بطريقة االختيار ،أو حتى بإنتاج تلك
الفائدة)( ،أتريدج ،ص.)7
ميكن تتبع هذا التوجه الذرائعي في دراسة أخرى حول
قصيدة النثر ،كتبتها مارجريت إس ميرفي بعنوان (منط
التخريب) .تواصل هذه الكاتبة األمريكية موضوع التخريب
في قصيدة النثر من منظور دراسات اجلنوسة ،وتعلن (كما
تسميها) أنها النوع اجلنسي األول (أحد ضحايا ( )...أزمة
اجلنوسة في األدب) .في هذه اللحظة متتزج اجلماليات
باملفاهيم التي يتم تطبيقها عادة على السؤال حول تأثير كونك
امرأة أو رجال على حياة الناس وموقعهم االجتماعي ،وما
إلى ذلك .تتجاوز ميرفي مجال هذه املشكلة ،وتناقش األنواع
األدبية من حيث جنوستها امللموسة ،مشيرة إلى فحولة األنا
الغنائية( ،وقوة العضالت) للنثر في القرن التاسع عشر .كما
جعلته أكثر فحولة من النثر غير األدبي في اخلطاب العلمي،
فالهيمنة التي وجدت في النصف األخير من القرن التاسع
عشر هي السبب في رأيها في أزمة ذكورية الشعر.
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في بعض األحيان ينطوي هذا املنظور الذرائعي على مزيد
مغر للنقاد
من التدخل في جوهر النص ذاته .وذلك شيء ٍ
الذين يفرطون في إعالء (فكرة التخريب) بوصفها مفهوما
عامليا يشير إلى هجنة القصيدة النثرية ،وإلى الدور الذي
لعبته في الطعن على النموذج الكالسيكي للحدود األدبية.
ظهرت القصيدة النثرية بالفعل في القرن التاسع عشر
بوصفها اختراعا رومانسيا يجابه النظرة التقليدية لألدب،
حيث الشعر والنثر متمايزان بشكل صارم عن بعضهما
البعض .ومن الصواب أيضا أن ثورة قصيدة النثر ذهبت أبعد
من ذلك ،ألنها متيل أو تتجه إلى تقويض نظام األنواع األدبية
بأكمله .ومع ذلك هناك خطر محدد في تبني هذه التقييمات
املاضية لألشكال األدبية في إطار االهتمامات املعاصرة.
أريد أن أركز على واحدة من اخملاطر التي تكون فيها
قصيدة النثر معرضة للهجوم بشكل خاص :لو اتفقنا على
أن قصيدة النثر دمرت نظام األنواع األدبية ،فهل نظل
نعاجلها بعد مرور أكثر من قرن على أنها نوع يكسر املعايير
أو نتعامل معها باألحرى كقاعدة مستدامة للمعايير؟ مؤلفون
منهم جوناثان مونرو ،ومارجريت إس ميرفي -يحاولون بكلالوسائل احملافظة على هويتها في مخالفة القواعد .يتشكك
مونرو مع ذلك في (أن الدور احلواري لقصيدة النثر بوصفه
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شكال قد ال يقال عنه أنه تخريبي أو استفزازي جدلي ،كما كان
يقال في السابق)( ،مونرو ،ص .)330هو يعترف بدون قصد
أن هذا ينشأ ال محالة بسبب عملية االستيعاب التاريخي التي
م ّر بها النوع)( ،مونرو ،ص ،)335ويخشى أن تكون قصيدة
النثر (معرضة بشكل متزايد للتقليد والتقديس) .وبالرغم
من هذه الشكوك ال يزال يدعي أن النوع (ميكن أن يستمر في
احلفاظ على اإلميان بدرجات متفاوتة ( )...بثورته األصلية
ضد التماثل املهيمن ،وأحادية الصوت لألنواع الشعرية ذات
النمط الواحد ،واإلقصاءات اجلمالية التي تسهم في إعادة
إنتاج اجملتمع الذي ال يزال قائما على العالقات الهرمية
للجنوسة والطبقة).

ال تتردد مارجريت إس ميرفي في تصوير قصيدة النثر على
(أنها نوع ما بعد حداثي محتمل أو فعلي كما يتصوره ليوتار).
ونتيجة لذلك اكتشفت (عدم حتديد مزمن في هذا النوع،
وخطورة عدم القدرة على التنبؤ التي تدفع النقاد إلى وضع
املعايير ،وتأسيس عمليات املنع ،لتحقيق الثبات واالستقرار،
ولكن في نهاية املطاف تقلل من قيمة الشكل ،وتهينه)( ،ميرفي،
ص  .)200ال تريد ميرفي حتى املوافقة على تفسيرات النوع
على أنها (تقنني للحظة حتول نوعي عام)( ،فريدمان ،ص ،)5
ألن ذلك من وجهة نظرها يؤدي (إلى إدانة قصيدة النثر إلى
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التدهور احلتمي)( ،ميرفي ،ص  .)200تفضح حجة ميرفي
رغبة حنني في احلفاظ على األثر الثوري األولي لهذا النوع،
ورغبة ساذجة غير مستدمية في إعادة اليوتوبيا املثالية
للتغلب على االختالفات في شكل حقيقي أبدي ،حيث يغدو
أي شكل من أشكال الثبات واالستقرار خطيرا.
التوجه نحو وصف قصيدة النثر بأنها غير محددة بشكل
مزمن ،يستبعد لنا مناقشة أي سمة من سماتها الشكلية على
أنها سمة مائزة .والنتيجة -عالوة على ذلك -تعتبر مثل هذه
التحليالت خطوة تستحق اللوم جتاه تسكني النوع بطريقة
كالسيكية .ومع ذلك فإن وضع حدود ألي نوع شرط ضروري،
ليس فقط لتحقيق اتفاق حول طبيعته ،ولكن من أجل الوضوح.
إذا كنا ننوي مناقشة أي ظاهرة أدبية معينة ،فيجب علينا
ببساطة أن نتفق -حتى لو مؤقتا أو بشكل استداللي -على ما
نعنيه فعال من خالل املوضوع الذي يشير إليه السؤال.
سبب آخر لتجنب مناقشة املالمح الشكلية لقصيدة
النثر ،يعكس والءات محددة تكمن في هذا النوع ،وحوافزه
غير املنتظمة ،ومشروعه الطوباوي لدمج وتداخل األنواع
بوصفها جزءا من مفهوم التطابق أو التشابه العاملي .مبجرد
تقويض النظام الكامل لألنواع األدبية ،سيوجد هناك إغواء
في التخلي عن فكرة النظام النوعي العام .ونتيجة لذلك نفقد
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سبب التمييز بني شكل وآخر .في إطار هذه الرؤية الرومانسية
هناك فقط أعمال أدبية فردية .البحث عن سماتها املشتركة
التي ميكن أن تقدم بوصفها قواسم مشتركة ،وترتبط
مبسميات محددة للنتائج النصية لهذه التعابير الفردية لن
تكون سوى إهانة .واالستنتاج :قصيدة النثر غير موجودة مثل
أي شكل آخر غير قابل للتكرار.
باإلضافة إلى ما سبق ،فمنذ أن كانت قصيدة النثر حتتل
مفترق الطرق بني الشعر والنثر .بعض الباحثني يقول إن
األمر ليس كذلك ،أو رمبا يحدث باألحرى لواحد أو آلخر.
وبالتالي يقولون إنه شيء ال ميكن إدراكه بوضوح ،ويجب أال
يتم النظر إليها من حيث املميزات الشكلية التي قد تشير
إلى وجود شيء ما ،بال شك قصيدة نثر .وهناك في رأيهم
مصطلح آخر أكثر سهولة مفسد لكل هذه البنيات الهجينة:
النثر الشعري ،ولكن نفس النتيجة تتوالى ،قصيدة النثر غير
موجودة.
بينما أتفق مع الدافع أو احلافز غير املنهجي لقصيدة
النثر ،أجادل مع ذلك بأن اإلعالن عنه بوصفه شيئا بعيد
املنال ومراوغا وغير متبلور ،يخلق شكا في وجود النفعية ،أو
املصلحة األيديولوجية ،وهو أمر مربح ومثمر بشكل خاص
ملدارس التفسير التي تفرط في اإلعالء من الدور التخريبي.
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إنها تغذي بالتأكيد التأثير البالغي لرسالتها األيديولوجية
الواسعة ،ولكنها ال تساعد في فهم خصوصية قصيدة النثر
نفسها .بدال من ذلك يسهم في اإلفادة من ثنائية القصيدة
النثرية ،ويستخدم هذه النوعية احملددة ملفاهيم مختلفة
تعتمد على لعبة التضاد .بالرغم من إنه ال يزال في رأيي من
املمكن مناقشة فكرة غياب النظام -أو حتى التخريب في
بعض األحيان -في القصيدة النثرية ،بوصفها وسيلة للكتابة
تكشف عن بعض السمات النموذجية املتكررة التي متيزها
على األقل عن غيرها من االصطالحات األدبية مثل الشعر
احلر ،أو النثر الشعري.

ال يعني بالضرورة اإلمياء إلى االدعاء بالطريقة التقليدية،
في الواقع بعد التقليل من قيمة الرومانسي يبدو من املستحيل
ومن السذاجة تقنني أي نوع باملعنى الكالسيكي .ومن ناحية
أخرى لم نتوقف عن املسميات النوعية أثناء احلديث عن
الظاهرة األدبية ،بغض النظر عن حداثتها النسبية والتعدد
الكبير ألشكالها ،كما هو احلال في الرواية على سبيل املثال.
ومع ذلك فمن املثير للتفكير إنه في الوقت ذاته ال تلهم الرواية
أي شخص ليطلق عليها (النوع األخير) أو (خارج النوع) أو
(شبه النوع) ،كما يحدث كثيرا في قصيدة النثر.
غالبا ما يت ّم تصوير قصيدة النثر على أنها بطبيعتها
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مرتبطة مبسألة أين يقع احلد الفاصل بني النثر والشعر،
في حني أن أكثر األشياء غرابة عن قصيدة النثر هو أن هذا
السياق احلاسم للقصيدة احلرة والنثر الشعري يبدو غير
كاف ،أو حتى غير ذي صلة بها .ميكن للمرء أن يوافق على أن
القصيدة احلرة تظل شعرا ،بالرغم من كونها خالية من قواعد
الوزن .وميكن للمرء أن يعترف أيضا بأن النثر الشعري يظل
نثرا بالرغم من أن لغته اكتسبت بعضا من البالغة الشعرية.
ولكن من املستحيل إجراء مثل هذه االختزاالت السهلة مع
قصيدة النثر .ال يكفي ببساطة مالحظة أنها مستبعدة من
هذا الوضوح املنتظم .لقد اكتسبت بالتأكيد شيئا إضافيا،
يجعلها مميزة عن القصيدة احلرة ،وال ميكن ربطها فقط
بالعالقة بني الشعر والنثر .كما أنه من غير املعقول أن نقول
أن قصيدة النثر تظل شعرا ألن لغتها شاعرية .يستخدم
الكثيرون من مؤلفي قصيدة النثر لغة ال تكشف عن الشاعرية
على االطالق ،ومع ذلك فنصوصهم ال تزال تعتبر قصائد،
وليست قصصا قصيرة .يبدو أنهم متكنوا من إنقاذ شيء من
الشعر ،وليس مجرد الكود الشعري فقط.
عندما أجادل بأن سياق احلدود بني الشعر والنثر غير ذي
صلة بقصيدة النثر ،ال أعني أن هذا اخلط الفاصل للحدود
لم يعد ذا أهمية .ميكننا مناقشة ما إذا كان اخلط الفاصل ال
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يزال محددا بوضوح كما كان محددا للقراء في عصر بودلير.
بالرغم من أن القسيمني فقدا بال شك شخصيتهما املتناقضة
ذات مرة ،بسبب النسخ املعاصرة اخملتلفة من الشعرية/
شعرية النثر ،أو التنثير الشعري ،إال إنه من الراديكالي
بالتأكيد أن ندعي أنهما فقدا احلدود متاما .يجب أن نقول
بدال من ذلك أن هذا التناقض مت جتاوزه وهزّه ،ولكن بالتأكيد
لم يتم إلغاؤه أو محوه .بل على العكس متاما ،فإن بصمة هذه
احلدود واستبدالها بذكرى صالحيتها وفاعليتها السابقة هي
التي حلت محلها ،ويجب التعامل معها كظرف أدبي جديد.
نحن كق ّراء نواجه في الواقع غموضا ال ميحى لشيء وسيط
بني عالقة التضاد ومحوها.

هذه العالقة معقدة أيضا باملعنى الواضح لكلمة (شعر).
وهذا يعني إما كودا للتصوير الشعري ،مي ّكن تنظيما نصيا
مفرطا وتلقائيا عن بعد ،ينحرف عن املعايير اللغوية للغة
العادية ،أو مجرد قصيدة .وهكذا فإننا ندرك فكرة قصيدة
النثر بوصفها حتما حالة متناقضة فقط ،طاملا افترضنا
أن الشعر يساوي الكتابة في قصائد .وذلك ألن هناك فعال
معارضة ثنائية في مفهوم قصيدة النثر :يشير األول منها إلى
ثنائية (الشعري -والنثري) ،في حني تتجلى الثانية عن طريق
التضاد بني (قصيدة -نثر) ،ونتيجة لذلك يتم حتفيز هاتني
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العالقتني بطريقة مختلفة .في احلالة األولى كلما شعرنا
بضرورة حرمان اللغة النثرية من وظيفة التحكم ،وإسناد
وظيفة مرجعية لها ،كلما وجد االنطباع عن التضاد .ولكن
العالقة الثانية على العكس من ذلك غير قابلة للتدرج :نتحقق
من النص املراد مكتوب في القصيدة أو أنه ليس كذلك .األول
قد يقمع اإلحساس بالتضاد ،خاصة عندما ال يفهم النثر على
أنه موجه بشكل أساسي نحو السياق والتواصل .ومن الواضح
أن التوجهات نحو إسناد وظائف متنوعة إلى لغة النثر تاريخية
نسبية ،وقابلة للعكس ،وللعمل بوجهني.
باختصار ال ميكن فهم قصيدة النثر من خالل شروط الشعر
والنثر وعالقتهما املتبادلة ،خاصة إذا رأينا فيها اجتاها إلى
تشويه بعضهما البعض ،حيث ميكن فهم هذه العالقة بأكثر
من طريقة .باإلضافة إلى ذلك ،فإنها تؤدي إلى نزاع تافه
حول ما إذا كان يجب مقاربة قصيدة النثر نتيجة لتشعير
النثر ،أو لتنثير الشعر .ال ميلك أي من التفسيرين قدرة على
استكشاف ظاهرة هذه اآللية من الكتابة .وما يسبب سوء
الفهم هذا ليس التفسير احلرفي ملكونات املصطلح فحسب،
بل إلى احلقيقة التي وصفها بدقة الباحث البولندي ستيفان
ساويكي ،حيث أشار إلى أننا حني نحاول استكشاف العالقة
بني الشعر والنثر (نواجه [ ]...مشاكل مثيرة ومتعددة
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األوجه من حيث املصطلحات واألفكار ،وكذلك العالقات
املتبادلة بينها ،والواقع الذي تشير إليه)( ،ساويكي ،ص .)281

كلمة (شعر) مربكة أيضا لسبب آخر .إنها تسبب بعض
النزاع والتوتر ،ليس فقط ألنه اسم مجانس ميكن أن يشير
ويحل بديال (للقصيدة) ،أو (للشفرة الشعرية التصويرية)،
ولكن أيضا ألن على األقل في األزمنة الرومانسية يشتغل
بوصفه مرادفا لكلمة (غنائي) .وفي احلقيقة ليس الشعر أو
النثر بنفس القدر والقيمة في أهمية الغنائي وامللحمي في
قصيدة النثر .األولى حتى أكثر من األخيرة ،ألن كل مخترعي
قصيدة النثر ومعجبيها الالحقني كانوا جميعا تقريبا شعراء
غنائيني .تبدو إمكانية مناقشة غنائية قصيدة النثر أكثر إثارة
للفضول ،خاصة إذا قمنا باستدعاء اقتراح جوناثان كولر
اخلاص (بربط مسالة طبيعة الغنائي املعاصر بتفسيرات
بودلير) .يرفض كولر مفهوم السيرة الذاتية للغنائي املتجذر
في األفكار الرومانسية ،باإلضافة إلى املفاهيم ضد النفسي
للذاتية األدبية من خالل ادعاء النقد اجلديد والبنيوية،
(ويشجعنا -الشعراء ،والنقاد والقراء) على إعادة توظيف
ضمني ملفاهيم عامة للغنائي املعاصر)( ،كولر ،ص .)286
في صميم هذا النموذج هناك في رأيه ،الذاتية التي ع ّدلت
شكلها الرومانسي ،وحتولت إلى (دراما الوعي غير الشخصي
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للمتكلم)( ،كولر ،ص  .)296كما يستحضر أيضا فكرة روبرت
النغبوم عن (شعر التجربة ،الشعر الذي ال يجعل بيانه فكرة،
ولكن يجعله خبرة ميكن من خاللها استخراج فكرة أو أكثر،
بوصفها مبررات إشكالية)( ،النغبوم ،ص .)28
من املدهش والالفت للنظر أن يقرأ باحث قصيدة نثر،
كيف يصف كولر نتائج قراءة الغنائي املعاصر ،بوصفه (دراما
لقاء وتقابل وعي بالعالم) .ويالحظ (أن ...التركيز على أفعال
وعي املتكلم ،وعلى وجهة النظر التي يكشف عنها التسلسل
اللغوي األثر الذي يستوعب اخليال الغنائي للنثر ،وحرمان
اإليقاع ،واألمناط الصوتية من أي دور تأسيسي ،وتقليل
مجموعة اإلمكانات األدبية ،بدال من زيادتها ( )...نحن
مدعوون من خالل هذا النموذج لإلصغاء إلى نقش الصوت
فقط ،عندما ال ميكن رؤيته على أنه يوضح موقف املتحدث،
وتفسير التالعب اللفظي على أنه ذكاء ،بدال من استكشاف
أصداء لفظية ،أو لعب كلمات دون الرجوع إلى مبدأ الوعي)،
(كولر ،ص .)298ينطوي هذا النموذج على نسخة مثيرة
لالهتمام للغنائي التي ال حتتاج إلى فهمها ،ألنها تتعلق
مبفهوم الشعر ،أو يجب أن أقول (الشعرية) ،إن الشعرية هي
التي تخضع للشاعر الغنائي .يبدو أن التحليل النصي الذي
يركز على أمناط صوت املتحدث أمرا حاسما لقصيدة النثر،
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ويتحول إلى كونه أكثر أهمية من ترتيب التفسير املنتظم الذي
يظهر على أنه املشكلة األساسية أثناء مناقشة النوع .وهذا
أكثر أهمية من استكشاف البعد الذاتي للغة بوصفه سمة
مائزة ألسلوب كتابة قصيدة النثر.
ميكن تتبع حدس مماثل في مقدمة بودلير (لسأم باريس)،
حيث يحلم مبعجزة النثر الشعري ،موسيقى بدون إيقاع أو
قافية ،ومرن مبا فيه الكفاية ،ومتناغم مبا يكفي للتكيف
مع حركات الروح الغنائية ،ومتموج اخليال نحو التقلبات
واالنعطافات التي يأخذها الوعي .وبالفعل فإن كل قصيدة
من قصائده في (سأم باريس) هي كتلة مثالية من املعنى
املفاجئ واإلثارة العاطفية لتجربة املتكلم التي تعتمد في كثير
من األحيان على األحداث اليومية الشائعة ،ممزوجة بهدوء
عاكس ،وتكشف عن مجموعة أمور أخرى ،من بينها ثورة
بودلير :االنتقال من متثيل األشياء كما تزعم هي ،وتقدميها
كما تبدو .من وجهة النظر هذه كانت قصيدة النثر أداة أدبية
حديثة تستخدم إلظهار رغبة في التعبير عن الذات ،وال
تقتصر على ردود الفعل الذاتية احلميمة ،ولكن التعامل معها
بدال من ذلك على أنها متجذرة في العالم اخلارجي ،أو بشكل
قد يكون أكثر صرامة في اجلزء املتصور عنه .ليس غرض
قصيدة النثر فقط أن تخبر عن هذا اجلزء من واقع التجربة
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احلياتية ،ولكن لتقدميها كمادة يت ّم امتصاصها ومعاجلتها
بشكل كامل بواسطة وعي املتكلم .برتراند ،وبودلير ،ورامبو،
وستاين ،يفعلون الشيء نفسه ،ولكن كل واحد منهم بطريقته
اخلاصة .يقطعون الوعي إلى قطع صغيرة من األعمال
املنفصلة ،ويترجمونها إلى أشكال أدبية .كل واحدة من هذه
األعمال تتحول إلى قصيدة نثر.
أشارت سوزان برنار في بحثها إلى أربع سمات متيز هذه
الطريقة في الكالم األدبي (العضوية ،واإليجاز ،واجملانية،
والالزمنية) .إذا فسرنا القصائد النثرية على أنها املعادالت
األدبية ألفعال الوعي املتفردة أو ألجزاء منها ،فهناك إثبات
لدقة اقتراح باحثة قصيدة النثر الفرنسية .العمل األدبي لكي
يطلق عليه مسمى قصيدة النثر يجب أن يكون عضويا وقصيرا
ومجانيا ،ويجب أن يعطي انطباعا بالالزمنية .تتضمن هذه
السمات األربعة التأثير العام الذي تصفه برنار بأنه كتلة غير
زمنية .ونتيجة لذلك ميكن النظر إلى قصيدة النثر التي غالبا
تتضمن سلسلة طويلة ،على أنها دورة من الكتل غير الزمنية
مرتبة في خيط ،مما يعكس مجموعة من اللمحات الغنائية
املنفصلة في عالم يقطع فجأة من يوم إلى يوم بتيار التالشي.
تتداخل فكرة (ال زمنية) قصيدة النثر ،مع نظرية (تخصيص)
النص األدبي .عندما نحاول إدخال بعد مكاني إلى األدب،
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فإننا نقوم بذلك للتغلب على التسلسل اجلوهري املوجود في
لغته ،وحملاولة تخطي طبيعته الزمنية .وعلى املنوال ذاته يبدو
أن قصائد النثر القصيرة واملكتنزة طباعيا ،وينظر إليها في
حملة سريعة على أنها صفحة مطبوعة بكثافة ،أو في جزء
منها ،تتبع فكرة التماس اللحظي.

ميكن للمرء أن يالحظ أن مثل هذه اللحظات من التماس
الزمني ميكن إدراكها بسهولة في أي جزء قصير من الشعر.
هذا صحيح طاملا نهتم فقط باإليجاز ،ولكنه يفشل عندما
نأخذ التركيبة بوصفها ّ
كل عضويا .هي في الواقع اخلاصية
األساسية لقصيدة النثر التي متيزها عن أي نوع آخر من
الشعر املكتوب في القصائد .إن طبيعة كسر اخليط الذي
ينطوي عليه التفسير جتعل العضوية إشكالية ،وتتطلب
حلوال شعرية إضافية متطورة ،للوصول إليها واكتسابها .في
قصيدة الشعر التقليدية ،وكذلك في الشعر احلر ،يشتمل كل
قالب شعري على كيان مميز قابل للقياس أو الوزن ،يتطلب
اهتماما فرديا لنفسه .في القصيدة احلرة اكتسبت القصائد
احملررة القائمة على بناء اجلمل استقاللية أوسع من القوالب
الشعرية التي ترتبط باالنتظام .ولكن القصائد بشكل كلي
فقدت الوحدة من خالل القياس أو الوزن التي كانت قبل ذلك
مضمونة .فقد اتضح أن عملية حترير التعبير الشعري أداة
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غامضة تخلق بالكاد انطباعا عن شخصية شعرية ،تتوزع
طاقتها بني اخلطوط املستقيمة .وطبقا لكليف سكوت (فإن
خطر هذه الغنائية يرتبط في أن ( )...القصيدة متثل حدثا
بدون سياقه ،بدال من أن يصبح احلدث متكلما ،وسيكون
له طبيعة مميزة لألخبار باختصار التي ميكن أن تكون أكثر
إبهارا مما هو عليه بالفعل)( ،سكوت ،ص.)364
عند النظر إليها من تلك الزاوية ،تبدو قصيدة النثر أكثر
تقدما ووعيا بالذات في اختراع األمناط احلديثة للغنائية.
تكمن امليزة الرئيسة لهذه اآللية من الكتابة في سياق واسع
االنتشار ،مت احلصول عليه بنجاح من امللحمة .حتى إذا
مت تخفيضها في بعض األحيان مقارنة باملقياس امللحمي
املعتاد ،فإن السياق احملدد كاف إلعادة بناء املوقف الغنائي،
باعتباره ال ينفصل عن جتربة املتحدث احملددة .باإلضافة
إلى ذلك فنظرا ألن قصائد النثر غالبا ما تتكون من سلسلة
طويلة ،فإن جميع القصائد في الدورة تخدم بعضها البعض
بوصفها سياقا إضافيا يعزز انطباع التماسك اجلوهري.
فقد الحظ جان جوزيف ليبسكي وهو ناقد بولندي أن هذه
العالقات الداخلية املتبادلة بني قصائد النثر املنفصلة تطمس
االختالفات العامة احملتملة ،وتقلل من أهميتها ،وتلفت انتباه
القارئ إلى وحدة الدائرة أو الدورة .وبالتالي بينما حتتفظ
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قصيدة النثر بوحدتها املتكاملة ،فإنها تظل أيضا جزءا من
كيان أكبر .اكتشفنا مرة أخرى الوعي الذاتي ملا وراء األدب
في كتاب (سأم باريس) لبودلير ،حيث استهله بخطاب إلى
ناشره أرسني هوساي ،يقول فيه (أرسل إليك عمال صغيرا،
ال ميكن ألحد أن يقول إنه ليس له رأس أو ذيل ،ألنه على
العكس من ذلك ،كل شيء فيه هو الرأس والذيل ،وبالتناوب
وباملثل) .يرجى النظر في املزايا الرائعة التي يقدمها هذا
املزيج لنا جميعا ،لك ولي وللقارئ .ميكننا قطع ما نحب ،أنا،
استغراقي في حلم ،أنت ،اخملطوطة ،والقارئ ،قراءته ،ألنني
ال أربط القارئ غير الصبور في خيط المتناه حلبكة ال لزوم
لها .اسحب إحدى الفقرات ،وسيعود نصف من هذا اخليال
الفانتازي املتعرج إلى نفسه دون ألم .قطعها إلى أجزاء عديدة،
وستجد أن كل واحد منها ميكن أن يعيش مبفرده .على أمل أن
تكون هذه اجلذوع حية مبا يكفي إلرضائك وتسليتك ،أكرس
الثعبان بأكمله لك)( ،ماكنزي ،ص .)3

ما يريد بودلير التأكيد عليه هو الطبيعة املزدوجة
لقصيدة النثر التي هي كيانات مستقلة ،وأجزاء من َكل أكبر
ممثلة في الدورة .تكشف هذه املالحظة مرة أخرى املفهوم
احلاسم لقصيدة النثر :ال ينبغي مناقشتها من حيث األشكال
األسلوبية ،بل من حيث التداول الشامل املتأني .نزوعها إلى
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جتاوز القواعد واحلدود املتفق عليها التي تتجلى في التجاوز
املستمر للمميزات التقليدية بني الغنائي والسردي واملقالة
النقدية ،وغيرها من طرق التحدث ،يجعل أي تصنيف ال
طائل منه ،ولكن كل ما يتطلبه ال يزيد عن ذاتية معينة تشير
إلى خبرة ملموسة كعنصر وحيد .وهذا هو السبب في كون
قصيدة النثر بالرغم من تعدد أشكالها حتفظ هويتها .وغني
عن القول أن هذه القصيدة متعددة األشكال ميكن تفسيرها
بوصفها اإلجابة التي يقدمها الشعر لتنوع احلياة واستمرارها
املتزايد ،وقد أدرك بودلير ألول مرة أن ذلك حداثة .بعد
(أزهار الشر) اكتشف أن احلالة الروحية لإلنسان املعاصر
الغريب في مدينة كبيرة ،لم يعد من املمكن تصويرها
بالطريقة التقليدية .تطلبت احلضارة املدنية املتناقضة
مقاربة فنية واقعية مختلفة ،مقاربة ميكن أن تكون قادرة على
استيعاب مزيج من التفاهة واجلمال الغريب ،واالنطباعات
الغريبة والفزع .أثبتت قصيدة النثر أنها شكل قابل للتكيف
واالتساع ،ألنها تسمح ألي طريقة أو آلية بالتحدث ،مبا في
ذلك االنطباعات الغنائية ،واحلكايات امللحمية ،واملونولوجات
واحلوارات الدرامية ،واالنعكاسات اخلطابية ،وغيرها الكثير
والكثير .وتكشف عن أن أي محاولة خلفض ذلك التعدد النوعي
الهجني إلى منط ثنائي بني قسيمني متمثلني في الشعر والنثر
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هو مجرد تبسيط ،ميكن استبداله مبفهوم االنقسام الثالثي
(غنائي ،وملحمي ،ودرامي) ،أو االنقسام الرباعي ،إذا وضعنا
في االعتبار طريقة خطاب التحدث .من غير اجملدي -أيضا-
التعامل مع هذه األشكال املتعددة بوصفها أشكاال قائمة على
التنافس بني األنواع واألشكال األدبية اخملتلفة ،واالشتباه
في أن الصراع اخلطابي الداخلي املفترض يهدف إلى لفت
االنتباه إلى قيود األنواع األدبية اخملتلفة ،بوصفها إعادة إنتاج
للحدود االجتماعية واجلنسانية .ملاذا ال نتحدث عن قصيدة
النثر من حيث إثراء وتعزيز التفسير األدبي للواقع؟ ملاذا ال
تقرأ هذه الكتابة االنعكاسية بشكل نقدي فقط بوصفها
سؤاال ،يتمثل في كيف مبكننا حتويل جتاربنا إلى لغة؟ وملاذا
بدال من أن نتعامل معها بوصفها بيانا أيديولوجيا ،ال نترك
أنفسنا تكتشف فن الوعي بها؟
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النوع والجنوسة في شعر سيلفيا بالث
 -*Alita Fonseca Balbiأليتا فونسيكا بالبي
ترجمة :عادل ضرغام  -مصر

في دراسته عن تطور العالقة احلميمة في تاريخ مجتمعنا،
يشير أنطوني جودينز( )1إلى أن اجلنوسة واحدة -إن لم تكن
الرئيسة -من السمات املرنة للذات« ،نقطة اتصال رئيسة
بني اجلسد والهوية الذاتية واألعراف االجتماعية» ،ولهذا
فمناقشة العالقات بني األشخاص التي هي أيضا عالقات
اجتماعية ال ميكن أن تتجنب اجلوانب اجلنسية التي تشارك
في بناء هويات البشر .في قصائد سيلفيا بالث تظهر
اجلنوسة مبظهر قمعي للمحددات االجتماعية ،واستمرار
األيديولوجية البطريركية يرتبط ارتباطا مباشرا بطريقة
األفكار القمعية املفروضة على اجلنس .وفي مقابل أن فكرة
احلرية اجلنسية تعني خطوة لألمام نحو احلرية الفردية يقدم
شعر سيلفيا بالث نظرة سلبية إلى قيمة ومكان األهمية التي
اكتسبتها اجلنوسة في جميع أشكال ثقافة القرن العشرين.
ينظر إلى اجلنس -بدال من كونه شكال من أشكال
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التعبير عن الذات -على أنه متحكم في الذاتية أكثر من
أي وقت مضى ،باإلضافة إلى كونه حتديدا وتقييدا مسبقا
لعالقات الناس ببعضهم البعض .ومن ثم تأتي هذه الورقة
عن اخلطابات االجتماعية حول اجلنوسة في إطار ثقافة
عدم املساواة بني النوعني ،ودورها املؤثر بشكل سلبي على
ذاتية الفرد ،وعن العالقات الشخصية احلميمة في قصائد
بالث.

اجلنوسة في شعر بالث تظهر بوصفها وسيلة
يحاول من خاللها البشر التعبير عن الذاتية ،ولكنهم يفشلون
في القيام بذلك .هذه احملاوالت محبطة ،بالرغم من أن
اجلنس ينظر إليه عادة على أنه خاص وذاتي ،إال أنه في
الواقع يتشكل من قوى خارجية للفرد ،تقول أجنيال كارتر (إنه
بالرغم من أن اجلماع يفهم عادة على أنه فعل حميمي ،ويعتقد
أنه قادر على الكشف عن “الذوات احلقيقية”( )2للبشر،
فإنه لبعضنا البعض في احلقيقة شكل من أشكال التفاعل
الشخصي الذي يعكس بشكل أفضل األعراف االجتماعية.
على سبيل املثال لو كان الرجال في اجملتمع يعتبرون األفضل
أيديولوجيا بالنسبة للنساء ،ومييلون إلى أن يكونوا نشطني
في معارضة خضوع املرأة فإن ذلك سينعكس على النشاط
اجلنسي للبشر ،وبالتالي على عالقاتهم مع بعضهم البعض.
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فكرة أن اجلنوسة بناء ،وليست تعبيرا عن الفردية الذاتية
تظهر في القصائد من خالل االستخدام املستمر للمفارقة
واألداء .في قصيدة (لسبوس)( )3لبالث يحاول النساء
والرجال تقليد مناذج السلوك اجلنسي التي يشاهدونها
في األفالم ،وفي إطار هذا املشهد من التقليد والتشريعات
السطحية تصبح إعادة الفعل اجلنسي من خالل الصور
النمطية أداة مهمة لنقد الطرق احملددة التي يتم ويحدد بها
النشاط اجلنسي .بعد كل شيء يتم بناء اجلنس من خالل
الصور النمطية ،مثل (اجلذاب جنسيا) و(الكادح بقوة)
بالنسبة للرجل ،و(القديسة) و(العاهرة) بالنسبة للمرأة.
ومع ذلك بالرغم من أن القصائد تظهر محاولة املتحدثات
الهروب من مثل هذه التحديدات ،فهي تقدم في كثير من
األحيان شعورا بالوقوع في الفخ ،كما لو أنه بالرغم من معرفة
املتحدثات بالقمع اجلنسي ،فإن ذلك ال ميكن أن يكون سببا
في جتنب وقوع ضحايا بسبب الشيء نفسه.
اجلنس -لذلك -يأخذ شكال تهديديا ،ألنه يخدم
أيديولوجية البناء الهرمي بني اجلنسني ،حيث يصبح أداة
لفرض إرادة نوع من النوعني على اآلخر ،يتم فرضها جسديا
ونفسيا .قصائد بالث تعيد تقدمي هذه الديناميكيات من
خالل تصوير النساء املتحدثات اللواتي يخفن ولديهن استياء
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من العنف اجلنسي الذي يتمثل في سلوك الرجال ،تشير
أجنيال كارتر إلى أن العنف اجلنسي شكل من أشكال التفوق
األيديولوجي أو السيادة:

(العنف ،الشكل املتشنج للمبدأ الذكوري النشط ،موضوع
مهم بالنسبة للرجال الذين مينحهم جنسهم أو نوعهم احلق
في جرح آخر ،وبسبب ذلك تصبح النساء أكثر خوفا منهم،
وهذا ميكنهم من إعطاء وتوسيع األلم مثل أسياد اخلليقة
( )...العنف دائما هو املنهج أو الطريقة التي تظهر من خاللها
املؤسسات تفوقها)(.)4

تتكرر مقدرة الذكور على إحداث األلم اجلنسي في قصائد
بالث ،وتتجلى بوصفها إحدى األسباب الرئيسة في اتساع
الهوة العاطفية بني الرجال والنساء .في قصائد مثل (عذراء
على شجرة) و(حمى 103درجة) تقارب بالث القمع املستمر
للحياة اجلنسية للمرأة الذي جتذر لفترة طويلة بوصفه وسيلة
حلرمان النساء من استقاللهن ،ومن استقالل أجسادهن.
بهذا املعنى يكشف شعرها عن اآلثار السلبية للعنف اجلسدي
والتسلسل الهرمي للنوع على العالقات بني البشر.
وعلى غرار «كارتر» تشير لورا أوتول إلى أن اجلنس مت
استخدامه طوال التاريخ ،وفي مجتمعات مختلفة كأداة أو
آلية قوية لسطوة السلطة أو القوة ،خاصة في إخضاع النساء
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من قبل الرجال ،فوفقا ألوتول:

(يعمل الكثير من العنف في اجملتمع املعاصر للحفاظ على
أنظمة القوة بني اجلنسني غير املتكافئة .العدوان القهري
على سبيل املثال -بوصفه عنصرا مركزيا للذكورة يخدمقانونية عنف الذكور ضد الذكور ،والتحرش اجلنسي
بوصفه وسيلة للسيطرة على السلوك العام للمرأة ،أو املثليني
والسحاقيات ،واالغتصاب ،بوصفه أداة معيارية في احلرب
والسجون ،وفي الكثير من العالقات احلميمة)(.)5
عندما يت ّم استخدام اجلنس بوصفه أداة للقمع كما تشير
أوتول ،فإن اجلسد يصبح أحد األشياء املهمة للسيطرة
والعنف( ،)6بهذا املعنى فالقراءة املهتمة بالعالقات بني
اجلنسني يجب أن تناقش مكان اجلنس واجلسد اجلنسي.
ميكن القول أن كل جسد جنسي ،ألن اجلنس ميكن فهمه على
أنه أحد املكونات البيولوجية املتأصلة في جسم اإلنسان .ومع
ذلك من أجل األغراض التحليلية من املهم أن نفهم في سياق
النقد القائم على عالقات النوعني ،وخاصة في شعر بالث
أن اجلسد يشير إلى املكان الرئيس لسياسات اجلنوسة(.)7
بالرغم من حدوث تقدم فيما يتعلق بالقوالب النمطية
اجلنسية ،فإنها حاضرة كثيرا في شعر بالث ،وحتدد بشكل
كبير اجملتمع الذي تعيش فيه الشخصيات ،وكيف ترى هذه
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الشخصيات أماكنها فيه .ينظر إلى اجلنس في شعرها على
أنه شيء مصطنع ،ويفتقر إلى سمة اجلاذبية احلسية ،ألنه
مصدر اإلكراهات اجلائرة الفردية .وبدال من جلب الرضا
العاطفي يرتبط اجلنس غالبا مبسألة التحكم (أو عدم
وجوده) باملوضوع على عاتقه الفردي .تقابل االستقاللية فيما
يتعلق باحلياة اجلنسية للفرد زيادة في املعلومات العامة التي
تنظم املوضوع .من خالل لوحة لورانس بيركن عن اجلنوسة
ونشأة اجملتمع االستهالكي يجادل جوزيف بريستو (في أن
التركيز املتزايد على االستقاللية يقابل برد فعل مماثل من
خالل مزيد من القوانني التنظيمية للسيطرة على الفوضى
احملتملة التي ميكن أن يطلقها انتشار الرغبات الفردية)(.)8

كما يشير ميشيل فوكو إلى أن اجلنس أصبح قضية تربط
بني الفرد والدولة ،وبني العام واخلاص (أصبح اجلنس قضية
بني الدولة والفرد ،وقضية عامة ال تقل عن شبكة كاملة من
اخلطابات واملعارف اخلاصة ،والتحليالت ،واالحترازات
الراسخة فيها)( .)9فهم طريقة تعامل مجتمع مع اجلنس
معناه فهم املتطلبات املعيارية التي تقع على عاتق األفراد
وعالقاتهم مع بعضهم البعض.
اهتمام فوكو األساسي هو كيف تخدم إرادة املعرفة التي
تهيمن على مجتمعنا بوصفها دعما وأداة إلنتاجيات خطابية
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عن حقيقة اجلنس( .)10وفوق ذلك فإن القوة التنظيمية التي
تتغلل في مثل هذه اخلطابات تصل إلى أكثر أمناط السلوك
الفردية هشاشة ،وتخترق وتتحكم في املتع اليومية)(.)11
من املمكن -مع األخذ في االعتبار التأثيرات التي حتدثها
هذه القوى في فردية الناس -أن نرى كيف يفضح شعر بالث
اجلنس ليس ألنه تعبير عن الذاتية ،ولكن بوصفه انعكاسا
لثقافة تعمل نحو زيادة تنظيم الرغبات والهويات.
ما اجلنس؟

ال يزال حتى اليوم اعتقاد اختزالي عام أن علم التشريح
يحتوي على إجابة لكل شيء يتعلق باحلياة اجلنسية للناس.
الدراسات حول النوع تكشف عن العدد املتزايد للتفسيرات
البيولوجية لسلوك الناس وأذواقهم ،وبالرغم من ذلك مت
تداول من قبل اإلنسانيات بشكل خاص أن هذه التعيينات قد
خدمت أغراضا تتجاوز ما خططوا لتحقيقه في البداية(،)12
وبدال من فهم الطريقة التي يتصرف بها الناس ،يؤدي االعتماد
العلمي على علم التشريح بدال من زيادة تنظيمه إلى تصنيف
وفرض ما هو طبيعي وما هو ليس طبيعيا .إحدى االنتقادات
التي أثارتها دراسات النوع جتاه احلتمية البيولوجية العالقة
اإلشكالية بني النوع واجلنس .بالرغم من االرتباط الطويل
عادة ما ينظر إلى النوع واجلنس على إنهما مفهومان مختلفان.
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يكمن االختالف في العالقة املعقدة بني «أداء النوع في مقابل
بيولوجيا اجلنس»( ،)13وهو متييز يشير إلى احلقيقة التي
ترى أن الشخص قد يقدم سمات نوعية (جندرية) ال تتوافق
اجتماعيا مع األعضاء التناسلية للفرد ،فعلى سبيل املثال قد
يتصرف الشخص ويتم قبوله في اجملتمع كامرأة ،بالرغم من
أن هذا الشخص نفسه له عضو جنسي ذكوري.
يؤكد بعض النقاد على إمكانية الفصل التام بني اجلنس
والنوع ،يجادل روبرت ستولر على سبيل املثال أنه (بينما
اجلنس والنوع شائعان مبعنى أنهما مترادفان عمليا في احلياة
اليومية ،بحيث يبدوان سويا بشكل ال ينفصم ( )...فاجملاالن
(اجلنس والنوع) ليس مرتبطني حتما بشكل متطابق واحد إلى
واحد ،ولكن رمبا قد يسير كل واحد منهما بطريقته املستقلة
متاما)( .)14ترى تيريزا دي لوريتيس اجلنس (بوصفه نظاما
رمزيا أو نظاما من املعاني تربط اجلنس باملكونات الثقافية
طبقا للقيم االجتماعية والتسلسل الهرمي)( .)15وجهتا
نظر ستولر ولوريتيس ليستا متوافقتني ،ألنه إذا كان النوع
هو الرابط بني اجلنس والثقافة ،فال ميكن اعتباره مفهوما
منفصال.
تشير جوديث باتلر إلى أنه بالرغم من االختالف ،فإن
هذا االختالف ال ميكن فهمه بشكل منفصل في ثقافتنا .بهذا
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املعنى هي تقف ضد ثنائي اجلنس بشكل عام:

(إذا أخذنا التمييز بني اجلنس والنوع إلى حدوده املنطقية،
فإنه يشير إلى انقطاع جذري بني األجساد اجلنسية واألنواع
املشكلة ثقافيا .بافتراض للحظة ثبات اجلنس الثنائي ،فإنه
ال يتبع أن بناء الرجال سوف يرتبط حصريا بأجساد الذكور،
أو أن النساء سوف يشرن فقط إلى أجساد النساء)(.)16

اجلنوسة بالنسبة لباتلر هي الوسيلة التي تنتج من خاللها
املعايير بني اجلنسني(األجساد التي حتكمها)( ،)17مما
يعني أن اجلسد يفهم من خالل(املمارسات التنظيمية)()18
التي ت ّعزز مفاهيم النوع الراسخة .معاجلة السلطة أو القوة
التنظيمية للجسد اجلنسي تتولد -كما تشير كارتر -من كون
األعضاء التناسلية هي األعلى متثيال لالختالف النوعي ،ألنها
تعتبر أقسى أشكال متثيله)( .)19اجلسد إذن يظهر بوصفه
وسيلة حتدد أدوار الناس في اجملتمع استنادا إلى حتديد
أدوار النوعني .بالرغم من اتهامها بأهمية رؤية مادة اجلسد
(ماديته) ،فباتلر جتادل -متأثرة بوجهة نظر فوكو البنيوية
عن اجلنس -بأن فهمنا للجسد مع ذلك نتاج خطابات النوع
املعياري (ما يشكل ثبات اجلسد ،وخطوطه ،وحركاته ستكون
أشياء مادية في األساس بالكامل ،ولكن املادية ميكن إعادة
النظر فيها على أنها تأثير القوة ،باعتبارها القوة األكثر تأثيرا
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في اإلنتاج)( ،)20ومن ثم فإن رؤية اجلسد واالختالفات
اجلسدية بني اجلنسني تصبح مستودعا مثاليا خلطاب عدم
املساواة بني اجلنسني.

كان اجلسد هو احملور الرئيسي للعلم في دراسة النشاط
اجلنسي .ومع ذلك فإن تقدم العلم يخدم أغراضا مريبة
عندما يتعلق األمر بسياسات اجلنوسة .فقد مت استخدام
علم األحياء كأداة لتبرير التسلسل الهرمي بني اجلنسني.
االكتشاف العلمي في الوقت احلاضر شيء مثبت وموثوق .وقد
خلق العلم عقائده اخلاصة ،ونشر مجموعة من أيديولوجياته،
بعضها مفيد ،وبعضها اآلخر قمعي .وحتى يومنا هذا هناك
الكثير من اجلهود تقدم لكي جتد في بنية الناس البيولوجية
تفسيرات وعناصر محددة لسلوكهم .في جنسنة اجلسد
تبحث آن فاوستو ستيرلنج في تطوير الدراسات العلمية
حول النشاط اجلنسي ،وتربط نتائجها لتشكيل اخلطابات
االجتماعية حول النوع .فطبقا لفاستو ستيرلنج:
كافح العلماء مع التسمية والتصنيف والقياس جملموعة
متنوعة من األسباب .أراد مجموعة من علماء الغدد الصماء
الوصول إليها بشكل صحيح ،وهم مجموعة يتمتعون في مجال
الثقافة العلمية مبكانة أخالقية عالية من الدقة واإلحكام،
ويستخدمون أعلى املعايير في مهنتهم ( )...كان مصطلحا
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كثيفا يشير إلى مجموعة متنوعة من املفاهيم االجتماعية ملا
كان يعني في السنوات من  1920حتى  1940أن تكون ذكرا
أو أنثى .مهما يكن فقد مت حتديدها على أسس بيولوجية
واجتماعية على حد سواء(.)21

استنتج بحث فاستو -وستيرلنج أنه بالرغم من أن العلماء
كانوا يهدفون إلى مستوى عال من الدقة فيما يتعلق باجلنس
البشري ،فقد ظهرت التناقضات لكسر دقة املفاهيم املسبقة
عن هذا املوضوع .ما يتجلى هو أن الدراسات حول اجلنس
تشير إلى أنه بدال من الدقة ،يأتي السلوك البشري مدفوعا
بتنوع أكبر ،حتى من قوى مجهولة غير معروفة.

وفقا جلوزيف بريستو فإن أول ظهور ملصطلح اجلنوسة
يعود في تاريخ اللغة االجنليزية إلى عام 1836م من خالل
ويليام كوبر في دراسته عن تكاثر النباتات( ،)22وأحد األشياء
التي تكشف عنها هذه املعلومات كونه موضوعا حديثا ،على
األقل حني يتعلق األمر بالبحث األكادميي ،وليس متأصال في
طبيعة الناس كما هو معتاد اليوم.
نشأة أو تزايد الدراسات حول اجلنس أحدثت تغييرات
هائلة في السلوك اجملتمعي والفردي ،وميكن التأكيد على أن
هذه التغييرات ما زالت محسوسة حتى اليوم .إضفاء الطابع
املؤسسي على النشاط اجلنسي بواسطة فوكو وآخرين له دور
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مركزي في مجتمع اليوم ،حيث يقدم اعتقادا عاما بأن اجلنس
يحدد سعادة الفرد ،وهي الفكرة ذاتها التي يتم اإلعالن عنها،
وتوجيهها لتحسني احلياة اجلنسية للفرد(.)23
يوضح فوكو أن احلياة اجلنسية ثقافة وعامة قبل أن تكون
حميمية خاصة .اجلنس في احلقيقة ميكن أن يكون -كما تقول
كارتر -املكان الذي تتجلى فيه املعايير بشكل أقرب للكمال،
عندما يتعلق األمر بتحديد أدوار اجلنسني( .)25تعود هذه
النوعية املعيارية إلى املاضي التاريخي ،وقد خدمت أغراض
التكامل االجتماعي والسيطرة ،ولكن لم حتظ القضية مبزيد
من االهتمام في مجتمعنا املعاصر( .)26ما يبدو لنا -طبقا
لفوكو -على أنه خطوة لألمام في حترير املمارسات اجلنسية
من خالل احلديث عنها أكثر ،هو في احلقيقة شكل آخر،
ورمبا أكثر فاعلية للتحكم فيما يتم القيام به ،وكيف يتم(،)27
بهذا املعنى فإن الفهم النقدي للجنس ،وطريقة جتليه
ووجوده املتمثل في وضعه في خطاب( ،)28يرتبط ارتباطا
وجوهريا بتشكيل وبناء الذاتية ،وبامليل نحو توحيد العالقات
الشخصية.
مبا أن اجلنس في قصائد بالث يعكس كيف تتحكم األعراف
االجتماعية بالفردية ،وتتالعب بها ،ففي مجال اجلنس هناك
محاولة للتالعب ،وهناك محاولة الكتساب السيطرة والتحكم
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في الذاتية .قصيدة بالث (املعارف) اخملتلفة ينظر إليها على
أنها تخلد اآلراء اجلوهرية حول النوع واجلنس ،مثل الصور
النمطية ،واالنحياز ،واخلطاب العلمي األساسي .مساءلة
هذه اخلطابات مساءلة لقوتها ،ومقاومة للقمع الذي تفرضه،
وتصور القصائد اخملتلفة لبالث محاولة املتحدثات في إنكار
الصور النمطية عن األنثى في نشاطها اجلنسي.
العاهرة القدمية (التنورة الداخلية)

“الطهر” تسأل املتحدثة في قصيدة (حمى 103درجة)
لبالث :ماذا يعني ذلك؟ يجسد السؤال الصراع الذي نشأ
في القصيدة ،وهو محاولة املرأة التخلص من الصور النمطية
اجلنسية التي يت ّم فرضها على اجلنس األنثوي ،وعلى وجه
التحديد ثنائية القديسة /والعاهرة .التاريخ والدين والتقاليد
االجتماعية كلها مصادر لالضطهاد ،يتم حرقها من خالل
عملية تطهير املتكلمة .بشكل مشابه لرحلة دانتي تبدأ املتحدثة
سردها من اجلحيم ،وتنتهي في اجلنة .في هذه العملية تنتقل
من مكان غير شرعي إلى حالة من الطهر ،حيث ال ميكن
ألي أحد أن يلمسها ،وتتفكك كل ذواتها .تتساءل القصيدة
عما إذا كان من املمكن التخلص من الصور النمطية ،ومن
السيطرة والقمع ،على النشاط اجلنسي والفردية .هل إنكار
اجلسد هو السبيل الوحيدة للفرضيات االجتماعية على
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احلياة اجلنسية؟

قصيدة (حمى  103درجة) -وفقا لكريستينا بريتزوالكيس-
تصور خفقان املرأة بني وجهات النظر التمكينية والقمعية
حلياتها اجلنسية التي ترتبط بالطريقة التي تشكل بها رغبة
الذكور الهوية النسوية .فاملتحدثة في القصيدة -بالنسبة
لبريتزوالكيس -تقوم (بتحبيك إعادة حتديد التعالي بشكل
ساخر على أنه حدث إيروتيكي ،حدث لذة اجلماع بالفعل)
( .)29يتم جتريد النشاط اجلنسي في القصيدة من خالل
اإلشارات إلى الصور النمطية اجلنسية للمرأة .حترق
املتحدثة -شكال بشكل -الوصمات االجتماعية اخملتلفة التي
تقع على عاتقها كامرأة .رحلتها هي رحلة «تطهير» جتريد
نفسي تتحلل أو تعرية الهويات القمعية ،تنورة داخلية لعاهرة
قدمية).

النهاية غامضة ،فألي سبب تذوب هذه األنفس ،وتبقى
كن
التنورة؟ عادة ما ترتبط التنورة الداخلية بالبغايا اللواتي ّ
كن يستخدمنها
يستخدمنها في املاضي ،بالرغم من أنهن ّ
إلخفاء اجلنس األنثوي ،فالتنورة تقترح وتشير إلى الشيء
نفسه الذي تخفيه ،وتصبح هدفا لإلغراء اجلنسي .بهذا
املعنى جتسد التنورة ثنائية القديسة /العاهرة الذي تريد
املتحدثة التخلص منها في جميع أجزاء القصيدة.
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جتادل باتلر عندما يتعلق األمر بالعالقة املتبادلة بني
اجلسد وأدوار النوع ،فإن اخلطابات املعيارية حول «اجلنس»
حتكم الطريقة التي يتصور بها الناس أجسادهن ،وأجساد
اآلخرين ،وهذا منوذج «مثالي تنظيمي» يتم جتسيده وتشكيله
من خالل «ممارسات شديدة التنظيم»( .)30تعمل باتلر
اعتمادا على فوكو -على فرضية أن اجلنوسة أداة للتالعببفردية الناس .ومع ذلك ال تقدم باتلر وجهة نظر محددة أو
حتمية حول العالقة بني اخلطابات التنظيمية واجلنس ،ألنها
بهذه الطريقة تخضع اجلسد للممارسات التنظيمية ،وهي
إطار سلبي ألشكال التفسير وتشريع األدوار االجتماعية(.)31
وفي هذا السياق فإن جتريد الهويات اجلنسية ،وحرق
اجلسد في قصائد بالث ميكن قراءته على أنه نزوع تخريبي
مت تخصيصه للخطابات التنظيمية.
املشكلة الرئيسة هي أن قصيدة بالث ال تقدم مخرجا
للمتحدثة في النص للهروب من الهويات القمعية ،إنها حترق
الصور النمطية ،ولكن جسدها يتحلل في النهاية ويذوب .ومن
ثم فإن للجنس دورا مزدوجا :إنه مصدر للحرية ،ولكنه أيضا
مصدر للقهر .هناك محاولة من املتحدثات في نصوص بالث
الفتراض مزيد من السيطرة احلازمة على حياتهن اجلنسية،
ولكن تظل رغبة الذكور في االستمرار كنماذج مهددة ،في
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حني أن األنثى غير قادرة على فرضها على اجملتمع ،حيث
تخضع اإلناث لفكر يرتكز عل األيديولوجيا الذكورية .في
«السجان»( ،)32تدرك املتحدثات أنه مت القبض
قصائد مثل
ّ
عليهن داخل شبكة الهيمنة الذكورية اجلنسية ،ومع ذلك ال
يتمكن من الهروب منها .ذلك التهديد الذي يعم عاملا يهيمن
ّ
فيه الرجال هو أحد األسباب التي جتعل متحدثات بالث
يفرضن وجهة نظر سلبية للغاية فيما يتعلق بأجسادهن.
ّ
تصف كاثلني النت االختالفات الثقافية للعري بني الذكر
واألنثى ،وكيف تتداخل في الكتابة الشعرية لبالث:
جسد الذكر العاري -من حيث األنظمة التصويرية السائدة
في اخلطاب الغربي -قوي ،بحيث أنه فعال جنسيا ،ومدعم
بالقوة ،وجسد األنثى العاري -مرة أخرى من حيث األنظمة
التصويرية التي تهيمن في هذه الفترة -ضعيفة ،فهي من
حيث اجلنس سهلة املنال ،وعرضة لالختراق ،واالستغالل،
واالغتصاب ،واحلمل(.)33

تتسبب حقيقة أن تشريح اإلناث يكشف عن كون األنثى
معرضة للعنف الذكوري اجلنسي في استياء األصوات
النسائية التي تسكن عالم بالث الشعري .فوفقا لالنت
فمسألة التفكير في أجسادهن تكشف عن أنها (غير مالئمة)
للحرية التي يختبرها الرجال الستكشاف العالم دون خوف
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دائم .تشير النت أيضا إلى أنه باملقارنة بعدة قصائد كتبها
رجال (تستشهد بومتان ،ولويل على سبيل املثال ال احلصر)
جتد أن العري لدى بالث ال ميثل احلرية أو القوة ،ويكشف
في املقابل عن كونه (تافها ،وضعيفا في النهاية ،وليس
متفوقا)( .)34اجلنس بالنسبة لالنت والتسلسل الهرمي
للنوع في شعر بالث مرتبطان بعمق .واستنادا إلى دراسات
علم االجتماع حول االغتصاب تشير النت إلى أن علم األحياء
البيولوجي -قد جعل جسد املرأة تاريخيا سلبيا لتقبلالعنف ،وحتديدا من الذكور /اجلسد الف ّعال.

فكرة أن الرجال لديهم من الناحية التشريحية القدرة
لفرض أنفسهم على النساء أمر مهم في قراءة النت ،حيث
تستند إلى دراسات حول االغتصاب لتوضيح الشعور باخلوف
واخلطر الذي يهاجم عري األنثى في شعر بالث .من املهم أن
نتذكر وجهة نظر باتلر حول أهمية اجلسد في بناء موضوع
اجلنوسة ،بالرغم من أن التهديد فيزيائي في جتسده ،إال
أن اآلثار النفسية هي األكثر ضررا ،ومن ثم يصبح التهديد
اجلنسي واحدا من املعوقات الرئيسة لتحقيق وعي أنثوي
أكثر استقاللية.
لكن املشكلة في قصائد بالث ال تكمن فقط ،في الضعف
اجلنسي ألجساد النساء ،ولكن حقيقة أن هناك دائما شخصية
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ذكورية تهدد احلرية احملتملة أو املمكنة ،مثل شخصية
املراقب
اجل ّراح اخمليفة في قصيدة (لقاء النحل) ،أو الذكر ِ
املراقب الذكوري ،واملرأة
في قصيدة (وخز) .هذه العالقة بني ِ
بوصفها موضوعا للمراقبة ،تعكس طريقة متكلمي بالث في
اهتمامهن املستمر بالكيفية التي ينظر إليهن اآلخرون من
خاللها ،خاصة الرجال ،وكيف يرون صورهن ،ذوات الشخص
الثالث.
منذ كتاب لورا مولفي (املتعة املرئية والسرد القصصي)
تولد اهتمام كبير ّ
مت توجيهه إلى جسد املرأة بوصفه هدفا
لنظرة الذكور في السينما ،بل وأكثر من ذلك حيث متتد إلى
نظرة الثقافة بشكل عام .إن جسد املرأة -بعد كل شيء-
يت ّم عرضه ،وإثارة اإليروتيكي من خالله أمام الكاميرا :في
عالم يسوده اختالل التوازن فإن متعة النظر ّ
مت تقسيمها إلى
نشط /ذكر ،وسلبي /أنثى .حتديد مشاريع نظرة الذكور على
أنها فانتازيا خيالية على الشكل األنثوي مت تصميمها وفقا
لذلك( .)35يعرض املقال كيف يت ّم تشكيل التمثيالت املثالية
بواسطة وسائل اإلعالم ،وكيف تؤثر هذه التمثيالت على
الطريقة التي يرى بها الناس بعضهم البعض .وتفتح حجة
مولفي الطريق إلى مسألة أكثر تعقيدا ،وهي إمكانية فرض
املعنى من خالل بناء التمثيالت .حقيقة أن الصور التي تنقلها

294

قصيدة النثر( ....رؤى نـقــــــديّة)

اإلعالنات ،والسينما ،واجملالت تؤثر على الطريقة التي يفكر
بها الناس أصبحت حقيقة مقبولة في الوقت احلاضر .ومع
ذلك فإن الديناميكيات بني التمثيالت والرغبة يجب أن تكون
قد عوجلت ،من أجل فهم الطريقة التي تتأثر بها عالقات
الناس.

يعتقد الناس في ثقافتنا -وفقا لفيكتور دي جرازيا -أن
لهم احلق في احلصول على ما يريدون ،وأن عليهم أن يريدوا
املزيد واملزيد ،من أجل أن يكون هناك إجناز( .)36واحدة من
املشاكل التي نشأت من هذا التوجه تتمثل في االجتاه املتزايد
من الفرد في فرض رغبته أو رغبتها على اآلخرين .يشير دي
جرازيا في معاجلة العالقة بني النوع والثقافة االستهالكية
إلى (أن االستعارات اجلنسية املطبقة على تداول واستهالك
البضائع ،ميكن اعتبارها على أنها عالقات اجتماعية
مراوغة)( ،)37تتناول حجة دي جرازيا حتريض اإلعالنات
على الرغبة بوصفها وسيلة تالعب برغبات الناس .ويشير
أيضا إلى أن العالقات االجتماعية أصبحت انعكاسا أكثر
مراوغة من السلع االستهالكية التي يتم بيعها .ال تقدم
اإلعالنات متثيال لرغبات الناس ،ولكنها بدال من ذلك تعمل
بوصفها وسيلة خللق هذه الرغبات والتالعب بها.
يشير دي جرازيا إلى الكيفية التي يجد بها اجلسد األنثوي
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نفسه في مركز الثقافة االستهالكية ،باعتباره العنصر
الرئيس لالستهالك( .)38يريد الرجال املرأة املثالية التي
ال توجد فعليا خارج عالم اإلعالنات اخليالي ،واملرأة تريد
أن تصبح مثلها .الصور النمطية للرغبة هي موضوع قصيدة
(مقدم الطلب) ،حيث تصف املتحدثة في نبرة ساخرة جميع
الصفات التي يجب أن تتو ّفر في املرأة املثالية ،من أجل إرضاء
الرجل(هل ترتدي /عدسة زجاجية /أو طقم أسنان صناعية
أو لديها عكاز /دعامة للكتفني أو أظافر /صدر مطاطي
أو منشعب مطاطي ( )...دمية حية أينما نظرت /ميكنها
اخلياطة والطهي /ميكنها التحدث والتحدث والتحدث)
( .)39جتسيد أجزاء اجلسد األنثوي (الصدور املطاطية-
واملنشعب املطاطي) ميكن قراءته كمرجعية إلى اصطناعية
السمات املثالية التي ّ
مت إنشاؤها عندما يتعلق األمر مبا هو
مرغوب فيه أم ال .هذا التجسيد يظهر أيضا في قصائد أخرى
لبالث مثل (احملقق)( ،)40ففيها بدال من أن يت ّم بناء اجلسد
األنثوي رمزيا ،جنده يتمزق إلى أجزاء ،وكل جزء يشير إلى
شكل من أشكال القمع الذي يقع على النساء :إنها حالة تبخر/
أفاد الفم أوال بغيابه /في السنة الثانية أصبح ال يشبع /وفي
عقابه علّق مثل الثمرة السوداء للتجعيد والتجفيف /الثديان
بعد ذلك /كانا أكثر صالبة حجرين أبيضني /أصبح اللنب
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أصفر ،ثم أزرق ،ثم حلوا مثل املاء.

في القصيدة تفشل املرأة في أداء األدوار التي يتوقع أن
تقوم بها وتؤديها ،أي دور األم ،والعاشقة ،وربة املنزل .والعقوبة
التي تشير إليها املتحدثة هي اختفاء املرأة ،ألنها لم تستطع
أن تكون واحدة من هذه األمناط ،وهذا يعني أنها ال متتلكها،
وال نفع بها ،وال هوية لها على االطالق :ال أحد ميت /ال يوجد
جسد في املنزل على االطالق ،بعد زوال الالجسد ما تبقى
هو رائحة التلميع .الحظ أن هذه الوسيلة سوف تذكر الحقا
في قصيدة (حمى  103درجة) ،وتتمثل في اختفاء أنثى تاركة
وراءها متثيالت لهوية مقموعة.

في قراءتها لفيلم  Spike Lee’s Girl 9وهو فيلم يروي
حياة امرأة تعمل في شركة جنسية عبر الهاتف ،تناقش هوكس
حقيقة أن النشاط اجلنسي ال يزال ينظر إليه حتى اليوم في
ارتباطه برغبة الذكور .إذا كانت املرأة على سبيل املثال تغطي
نفسها أو تخلع مالبسها ،فهذا أيضا يفهم في عالقته وتأثيره
على رغبة الذكور .ترى هوكس أن فيلم (لي) ميثل نقدا حلقيقة
أن النشاط اجلنسي لإلناث يقوم على املرأة التي تذهب إلى
حيث يأخذها خيال الذكور( ،)41ولكي حتقق النساء رغبتهن
في أن يكن مرغوبات من الرجال فعليهن (تدمير أجزاء من
أنفسهن)( .)42دراسة هوكس تبعث على األمل ،بالرغم من
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أنها ال تقدم حال سهال .ال ينبغي تعريف النشاط اجلنسي
للنساء في تعالقه وارتباطه مبنظور الرجل ،وسيأتي زمن (لن
تضطر فيه النساء إلى اقتراض رغبات اآلخرين)(.)43

حتاول بالث في قصائد مثل (مقدم الطلب) وLesbos

تصوير النساء وهن مهتمات بتجلي صورتهن حسب رغبة
الرجل .هؤالء النساء يقمن بذلك من خالل بحثهن في مناذج
األدوار الثقافية ،مثل التي تصورها جنمات السينما التي كانت
في زمنها من إخراج مخرجون رجال ،ويحاولن جاهدات أن
يكن جذابات للرجال( .أنا نفسي) تقول املتحدثة في قصيدة
(السجان)(( ،)44هذا يكفي) .املشكلة الرئيسة هي أن الواقع
ال يحقق املثالية .في اجملتمع االستهالكي -كما تشير بيل
هوكس -يجب التضحية بأجساد النساء احلقيقيات على
املذبح البطريركي)( ،)45فاحلياة اجلنسية للمرأة ال ترى إال
من خالل عالقتها بالقوالب النمطية للمجتمع البطريركي
الذي يسمح لهن بها.
أحد األسباب التي جعلت شعر بالث يصور اجلنس على
أنه تهديد للفردية حقيقة أنه ينطوي في الكثير من األحيان
على تخيالت اآلخرين .أثناء الوحدة جند أن املتحدثات في
قصائدها لديهن حرية في تخيل عالم من عواملهن التي ال
تتحقق ،عندما يكون هناك أشخاص آخرون مشاركون .تبدو
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الصعوبة الرئيسة في كونهن كذلك موضوعات للتجسيد مثل
أي شيء آخر .عندما يناقش جاك الكان النشاط اجلنسي
البشري يشير إلى أن اخليال (هو الطريقة التي يبني بها
األفراد رغباتهم أو ينظمونها ،فاخليال يدعم الرغبة ،ومن
خالله نتعلم كيف نرغب ،ونحن نشكلها بوصفها موضوعات
مطلوبة)( .)46املشكلة هي أن هناك خيطا رفيعا بني اخليال
والواقع للرغبة املنشودة .في ثقافة يؤمن فيها الفرد بحقه في
متلك واستهالك كل ما يريد( ،)47يفلت اخليال من حدود
العقل الفردي .هذه الضبابية في احلدود بني الواقع واخليال
تخلق سيناريو خطيرا حني يتعلق األمر باجلنس.
عندما يرتبط األمر باألوهام ،ال ميكن معاجلة أي شكل
من أشكال التمثيل في اللحظة اآلنية بشكل أكبر إال من
خالل الصور النمطية التي تنشرها الدعاية .ففي وسائل
اإلعالم ،والسينما ،واجملالت ،وأشكال أخرى من اخلطابات،
وقدرتها على وضع املعايير تظهر التمثيالت في شعر بالث
بوصفها مصدرا لألحالم واحلنني ،ولكن أيضا بوصفها
مصدرا مسئوال عن التجاذب الرأسمالي للرغبة والهوية.
في ثقافة تستخدم فيها الصور إلثارة الرغبة في االستهالك
متيل الرغبات الفردية إلى االصطدام ببعضها البعض .يفقد
الفرد من خاللها احلدود بني الذات والسلوكيات املعيارية
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والرغبات.

من املهم أن نتذكر أن النساء يشاركن في خيال اجتماعي
محدد من األنوثة ،ولكن بدال من االرتباط برغبتهن اخلاصة،
جندهن قلقات من أن يصبحن موضوعا لرغبة الذكور .في
قصيدة (نساء ثالث)( )48على سبيل املثال بالرغم من أن
الصوت الثاني تدرك طبيعة العالم الشوفيني احمليط بها،
ال تزال ترتدي اجلورب واحلذاء ذا الكعب العالي ،وهما
أيقونتان إلغواء رغبة الذكور .العالقة بني الصورة والرغبة
تظهر في أعمال بالث بوصفها مصدرا دائما للقلق .هناك
حاجة للتحرر من الضغوط لكي تكون مرغوبا ،ولكن هناك
أيضا اإلرادة لكي تكون كذلك ،وبذلك تستسلم لرغبة الذكور.
يشير ستيفن جولد أكسلرود( )49إلى (أن هذا الصراع يخلق
احلاجة في متكلم بالث إلى الفصل بني العقل واجلسد،
الذات اإلبداعية والذات االجتماعية .ومع ذلك فإن نقل هذه
االزدواجية إلى عالم اجلنس يضيف أمرا آخر إلى الطريقة
التي تتعامل بها قصائد بالث مع النوع :كيف حتكم عقول
البشر من خالل أجسادهم ،وكيف يتم تعريف البشر من
خالل رغباتهم.
العذراء الصناعية
ح ّل التحليل النفسي محل أهمية علم اجلنس في دراسة
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اإلنسان في بداية القرن العشرين( ،)50وكان له رائده
سيجموند فرويد الذي تبعه آخرون عديدون ،أهمهم جاك
الكان من خالل مفهوم (النظام الرمزي) كالثقافة أو اللغة
التي تنظم وجود الفرد( ،)51يقدم الكان وجهة نظر حول
النشاط اجلنسي البشري ،باعتباره يعتمد بدرجة كبيرة على
الثقافة بدال من علم األحياء البيولوجي ،ويقرر (بأن الرغبة
ثقافة ...وما جنده مرغوبا ناجت عن معايير وقيم الثقافة التي
نعيش فيها ،حتى لو كان ما تركز عليه هذه الثقافة ضارا
وغير صحي)(.)52

نظرة الكان إلى احلياة اجلنسية هي األساس لتحليل باتلر
للجنوسة ،وكيف يتم تشكيلها من خالل الطريقة التي يقرأ بها
الناس أجسادهم ،باإلضافة إلى الكيفية التي يقرأ بها البشر
أجساد اآلخرين .واستنادا إلى دراسات الكان تشير باتلر في
عملها إلى أن هذه القراءة يجب أن حتدث داخل املمكنات
وعالمات الوجود الطبيعي لثقافة املرء .اجلنوسة –بوصفها
فردية -تبنى من خالل شبكة عالقات ،حيث يبرز واحد نفسه
دائما فيما يتعلق بالقوى اخلارجية ،ومن ثم تسأل باتلر :ما
العالقة بني الرغبة والتقدير ،وكيف يتم قانون ذلك املوضوع
الذي ينطوي على عالقة جذرية وتأسيسية بالتبادل(،)53
تلخص سارة صالح نهج باتلر في مقاربة الرغبة والذاتية
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بهذه الكلمات( :لتحديد ذلك بطريقة أخرى ،ميكن للذات
أن تعرف نفسها فقط من خالل آخر ،ولكن في تعرفها على
نفسها وتكوينها ،الوعي بالذات يجب أن يتغلب أو يقضي على
اآلخر ،وإال تعرض وجودها للخطر ،الرغبة بعبارة أخرى
تعادل استهالك آخر)(.)54

حجة باتلر حول أن الذات ال تعرف نفسها إال من خالل
آخر ،هي فكرة جاءت من مثال هيجل الشهير عن السيادة
والعبودية الذي يكون فيه السيد سيدا فقط ،إال إذا كانت
له عالقة ملكية بالعبد والعكس بالعكس( .)55هذا القياس
هو محاولة لفهم العالقة بني وعي الذات بالذات ،وعملية
التكيف الضروري التي مت ّر بها خالل الوجود ،وتتفاعل بها
على املستوى اخلارجي الذي ميكن رؤيتها على أنها ثقافة أو
لغة أو مجتمع إلخ .يتعامل هيجل مع الذات واآلخر بوصفهما
جزأين منفصلني من بنية الذات ،وكالهما يتصارع على
السيادة بشكل دائم ،فبينما تريد الذات االستقاللية ،وفرض
نفسها على اآلخر ،جند اآلخر هو الذي يدرك أنه من خالل
تكيف الذات تصبح قادرة على التفاعل داخل اجملتمع(.)56
التناظر الذي عقده هيجل مؤثر للغاية ،وهو في الواقع
منوذج للذاتية التي تخدم غرض فهم الرغبة النوعية املقموعة
التي تفترضها .بالنسبة لباتلر فالرغبة هي الرغبة في فرض
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الذات على اآلخر ،حيث ميكن قراءتها بوصفها اإلرادة الفردية
لرؤية رغباتها تتحقق في العالم اخلارجي .في هذا السياق
قد يتخذ اآلخر بسهولة شكل ذات أخرى ،يجب إخضاعها من
أجل استقاللية الذات .تصبح هذه القراءة منوذجا مهما في
التمثيل األدبي للرغبة واجلنوسة .وميكن -فوق ذلك -فهم
ديناميات العنف اجلنسي في العالقات بني اجلنسني.
يخلق العنف واجلنوسة شعورا عاما باحلتمية في قصائد
بالث ،كما لو أنه ال توجد طريق للهروب من قمع التهديدات
اجلنسية .في قصيدة (لقاء مع النحل) جتهز املتحدثة نفسها
لالنضمام إلى مجتمع مربي النحل .ميكن أن ينظر إلى الشعائر
والطقوس على أنها استعارة ألي شكل آخر من أشكال التنشئة
االجتماعية ،املتحدثة خائفة ،ألنها على عكس كل املوجودين
هناك ليست محمية في فستانها الصيفي بدون أكمام ،حيث
هناك أجزاء من جسدها مكشوفة ،وبالتالي تصبح سلبية
وعرضة لعدوان النحل .من خالل (التحول إلى حرير) خفيف
شبه ش ّفاف ،تأمل أال يعرفها أحد ،من اآلن فصاعدا إلخفاء
خوفها .صورة اجل ّراح التي تتك ّرر في القصائد مثل (اجل ّراح
في الثانية صباحا) و(السيدة لعازر) تظهر بوصفها منوذجا
لذكر قوي متداول في قصائد بالث.
بالرغم من وجود الناس الستخراج العسل من خلية النحل
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تتصرف املتحدثة كما لو أن العملية ستقع داخل ذاتها ،تقول
(لم أستطع الركض ،بدون االضطرار إلى الركض إلى األبد)
كما لو أن كل هذه الشعائر ال مفر منها ،وال ميكن فعل الكثير
جتاهها ،ولكن يتاح فقط أن تكون متفرجا أو مكتوف اليدين.
عندما يتم فتح اخللية أخيرا ،يبحث القرويون عن ملكة
النحل التي حتدد املتحدثة نفسها من خاللها فجأة .ما يربط
املتحدثة باخللية وامللكة هو الشيء نفسه :أن تصبح سلبيا
ضد الغزو .تصبح املقارنة أكثر وضوحا عندما توصف اخللية
وتطن بهدوء).
(مريحة مثل عذراء /حتضن خالياها وعسلها،
ّ
تقارن اخللية بجسد األنثى ،حيث يكون اجلسد سلبيا للغزو
واالنتهاك.

ومع ذلك باإلضافة إلى توجيه اتهام نحو العنف اجلنسي
الذكوري ،تفضح بالث أيضا الضغط الذي يصاحب املرأة
لالنسحاب من الرغبة .إما إنها فاسقة أو بريئة .وهذا واضح
في القصائد التي تصور العالقات اجلنسية بني الذكور
واإلناث حتت ذلك اخلط من األنثى /السلبية ،وحتى اخلوف
من النشاط اجلنسي الذكوري احلازم .في قصيدة (املطاردة)
النمر الذي يالحق األنثى املتحدثة ،يقدم بوصفه رجال مخيفا
متت إثارته جنسيا:
اللص األسود ،ج ّره احلب /إلى لكمات الفخذين بطالقة/
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أشرقت تلك اخملالب التي تشوه اجلسد /وجائعة ،جائعة تلك
األفخاذ املشدودة /حرارته تصطادني ،وتضيء األشجار/
وأجري مشتعلة في جلدي /ما اخلمود ،ما الفتور الذي
ميكن أن يداعبني /عند احلروق ووصمات تلك النظرة
الصفراء؟()58
يقدم صوت املتحدثة مزيجا من اخلوف والتضحية
واجلاذبية .وبعد مدى طويل من اجلري تستسلم للوحش:
أقذف قلبي ألوقف وتيرته /ألروي عطشه أهدر الدم /أكل،
وما زالت حاجته تطلب الطعام /يفرض تضحية كاملة /صوته
يريحني ،ينبض بنشوة.

هناك (رغبة سرية) في توجه املتحدثة ،بالرغم من أنها
حتبس نفسها في (برج مخاوفها) ،وال تزال تسمع خطوات
النمر (القادمة صاعدة الساللم) .يظهر موضوع النهم مجددا
في األعمال الالحقة ،لكن مع لهجة أكثر خطورة وانتقادية.
قصائد مثل (السجان) و(قصائد النحل) ،و(حمى  103درجة)،
عبرت عن نساء استسلمن للتهديد ،ويكافحن اآلن الستعادة
السلطة على أجسادهن وعلى حياتهن اجلنسية .ليس هناك
رغبة أو جاذبية ،بل خوف ونفور واستياء .ومع ذلك من املهم
أن نالحظ -من البداية في شعر بالث -أن التهديد بالرغبة
اجلنسية ليس فقط بسبب التهديد اجلسدي ،ولكن هناك
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في قصائد مثل (عذراء في شجرة) اإلثم الذي مت فرضه
منذ فترة طويلة على النشاط اجلنسي األنثوي هو أيضا
امللوم واملسئول عن ذلك الدور السلبي الذي تقوم به املرأة
عندما يتعلق األمر باجلنس /العالقات اجلنسية ،موضوعات
مثل اإلثم والتاريخ والقمع اجلنسي للمرأة سوف تتطور حتى
قصائد بالث األخيرة.

يتم دائما انتقاد الترابط بني النقاء واجلنس األنثوي
في قصائد بالث مثل (عذراء في شجرة)( ،)59حيث تنتقد
املتحدثة تقليد إلقاء اللوم على النساء من أجل حياتهن
اجلنسية .تستشهد القصيدة بهيلني طروادة وحواء بوصفهما
منطا ملناقشة كيف مت اعتبار النساء طوال التاريخ مسئوالت
عن أخطاء الرجال الذين يعتبرون مدفوعني بالشهوة ،بسبب
عجز النساء لقمع حياتهن اجلنسية .يناقش باتريك دي
هوبكنز كيف تختلف العالقات املفروضة جتاه اجلنوسة بني
الرجل واملرأة:
العالقة بني مسئوليات املرأة وعلم النفس الذكوري مت
متويلها فيما يتعلق باجلنس .لقد درسنا ذلك على وجه
التحديد ،فقد كان لدى الفتيات القدرة على التحكم في
الدافع اجلنسي ،مبا في ذلك القدرة على إيقاف تشغيله ،أو
إيقاف تشغيله حسب الرغبة واإلرادة .الفتيان والرجال من
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ناحية أخرى ،يفتقرون إلى هذه القدرة ،بالرغم من كونهم
مسئولني أخالقيا بشكل واضح عن سلوكياتهم اخلاصة ،فهم
أكثر عرضة للتأثر بالدافع اجلنسي(.)60
أدى هذا االعتقاد -وفقا لهوبكنز -إلى حتميل املرأة
املسئولية كاملة عندما يتعلق األمر باجلنس .حيث يعتقد أن
الرجال غير قادرين على التحكم في اندفاعاتهم اجلنسية،
وتقع على عاتق املرأة مسئولية مقاومة االتصال اجلسدي أو
السلوك غير احملتشم الذي قد يؤجج العاشقني( .)61وال يزال
حتى اليوم ،وليس من غير املألوف مزاعم وجود (حتريض)
من قبل امرأة لتبرير االغتصاب.
ومع ذلك يبقى السؤال عما إذا كان ميكن للذات أن توجد
دون هذا اإلطار االجتماعي أو الكسوة االجتماعية ،ألنه في
نهاية قصيدة بالث تتحلل األنفس ،والتنورة الداخلية هي التي
تبقى ،وميكن قراءة ذلك على أنه فصل بني الهوية واجلنوسة،
هل ميكن أن تشير القصيدة إلى استحالة التوفيق بالنسبة
للنساء بني اجلنوسة ومتكني الفردية؟ .الكثير من النقد
النسوي اخلاص باجلسد لديه موضوع أساسي خاص به،
وهو استقاللية اجلسد األنثوي .فمتى تعلق األمر باجلسد-
وفقا جلوليان ولفريز -يظهر التاريخ التناقض :ففي حني
يعتقد البعض أن اجلسد هو مصدر اضطهاد املرأة ،ينظر
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إليه البعض اآلخر على أنه على وجه الدقة موضع قوة
اإلناث( .)62على غرار اخلالفات التي تنطوي عليها النسوية
واملواد اإلباحية موضوع اجلسد مملوء باجلدل حول القيود/
واحلرية التي حتققها املرأة .حتى في الوقت احلاضر ،بعد
العديد من اإلجنازات النسوية ،من الصعب الوصول إلى
إجماع .هل جسد األنثى العارية رمز لقوة سلطتها أم تعزيز
خلضوعها في مجتمع بطريركي؟ وهل الطريقة الوحيدة
للهروب من هذا اجلسد املقموع ال تتحقق إال عن طريق
إطفائه بشكل رمزي ،متاما كما تفعل املتحدثة في قصيدة
بالث؟.
األصوات التي تروي شعر بالث ال تشعر بالراحة في إطار
ضمير الغياب ،وتستمر هذه األصوات داخل نفسها في ضمير
املتكلم .هذا الصراع متت مناقشته في شعرها في إطار جدل
العام واخلاص ،واجملتمع في مقابل الذات .ومع ذلك عندما
يتعلق األمر باجلنس يظهر هذا الصراع في عالقات الناس
أنفسهم .الرغبة في إخضاع اآلخر ليست فقط في تهديد
فردية املرء ،ولكنها أيضا مصدر للعنف في عالقات الناس.
وبهذا املعنى فإن شعر بالث مهم ،خاصة عندما يتعلق
األمر باجلنس بوصفه تعبيرا عن الفردية ،وبوصفه شكال
من أشكال االتصال بني الناس بالرغم من أن املتحدثات ال
يزلن بعيدات عن هذه االتصاالت الشخصية .تكمن املشكلة
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الرئيسة في كيف يتم تصوير مسألة اجلنس ،وكيف تؤثر هذه
األبنية في طريقة ارتباط الناس ببعضهم البعض .في ثقافة
تقوم على عدم املساواة بني اجلنسني تظهر احلياة اجلنسية
نفسها بطرق قمعية ،وحتى بطرق عنيفة ،وهو ما يتناقض مع
فكرة أنها يجب أن تقرب الناس من بعضهم البعض .بدالً من
التعلق مبثالية العالقة احلميمة ،يُنظر إلى اجلنس في شعر
بالث بوصفه أداة لتعزيز املطالب املصطنعة للثقافة القائمة
على الصور املركبة ملا ينبغي أن يكون عليه الناس .ما يوحي به
شعرها ليس نف ًيا للجنس ،ولكنه طريقة مختلفة ،أكثر فردية
وأقل محدودية في متثيلها .بدالً من كونه قضية اجتماعية،
يدعي شعر بالث أن اجلنس يجب أن يكون فرديا ،بالرغم من
وجود وعي بأن اخلط الذي يفصل بينهما هو قشرة رقيقة
جدا وهشة.

*أستاذة جامعية تهتم باألدب النسوي ،حاصلة على
املاجستير من جامعة ميناس جيرايس 2010م بعنوان
(اجلندر واجلنس واحلب في شعر سيلفيا بالث وفيليب
الركن ،وحصلت على الدكتوراه في عام 2019م بعنوان
ميول اجلنس األنثوية في روايات أجنيال كارتر ولويس
مونرو ،باإلضافة إلى ماجستير في الكتابة اإلبداعية
جامعة إيست إجنليا ،عام 2014م.
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