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  الشعر مل يبدأ بعد

 عباس بيضون

لنبدأ بالبسيط بل األبسط، بالسؤال الذي بدأ نكاية وغدت العودة اليه نكوصاً اىل طفولة 
انه كما ترون سؤال لعوب . سؤال هل قصيدة النثر شعر وهل للنثر ان يكون شعراً. النقاش

 ما هو الشعر وما هو وضرورة منطقية، مل يكن خطراً ألن واضعيه كانوا يفترضون ام يعرفون
مل يدر يف باهلم ان يبدأوا بسؤال اول ما هو . وعليه فإن الشعر ليس نثراً والنثر ليس شعراً. النثر

لو بدأوا به لعلموا ان ليس يف مقدور احد ان يتأكد من ان قصيدة النثر شعر او ان قصيدة . الشعر
اكثر من ستاندال وال هومريوس اكثر وال ان املتنيب شاعر اكثر من سقراط وال هيغو . الوزن شعر

لعلموا ان هذه حرية ال اية هلا، لعلموا ان السؤال االول ال يزال . من اقليدس او لوكوربيزيه
عالقاً ولسنا نعلم استطراداً ما هو التصوير وال ما هي املوسيقى وال ما هو املسرح او الرقص، رغم 

بل لعلموا ان جدله هو الذي يؤدي .  ومسريتهان هذا السؤال هو احملرك اخلفي لتقلبات الفن
بالشعر اىل ان خيرج من الشعر، فيكون كل شعر بالنسبة لسابقه شيئاً آخر، وهو الذي يفضي 
بالرسم اىل ان خيرج من الرسم وباملوسيقى ألن خترج من املوسيقى، ألسنا نرى احلديث نشازاً 

 لتجلت لنا صعوبة ان نفرق بني النثر والشعر، مث لو عدنا اىل السؤال. بالنسبة اىل مأثوره وسابقة
ان نفرق بني صعوبة ان نفرق بني الصوت واللحن او بني احلركة والرقص، بل بدت لنا صعوبة 

   .    والفكر دالشعر والعلم والسر

مث ان ما يسميه الواحد شعراً ليس االَّ مجاع ما قرأه وكتبه، وهذه تصح امثلة وال تصح 
نها مشاات ومقاربات لكن ال نستطيع ان نستخلص ان هذا هو الشعر وهذه قد جند بي. مثاالت

إذ نعلم ان هذا اخلفي وغري املوصوف وغري املعرف الذي هو الشعر ال ينتهي هنا . خامتة البحث
وإال كان انتهى يف ذاته واكتمل، ومل يعد يف مقدوره ان يستنبط يف نصوص الحقة تدابري وحيالً 

حتجاجاً مشروعاً يقول ان رد األمور اىل حمرك خفي ليس إال ميتافيزياء باطلة، امسع هنا ا. جديدة
هذا اعتراض . تقول على الشعر او تأليه له او إسقاط ميتدح الشاعر به نفسه ويدغدغ نرجسيته
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واحلقيقة اننا مل ننسب الشعر اىل شيء . وجيه لو مسينا الشعر حمركاً او فكرة عليا او جوهراً فائضاً
كل ما يف األمر . ليس الشعر سابقاً وال الحقاً وال فكرة اوىل وال ثانية او حمركاً او جوهراً. كهذا

ان شعراً مهما جاد ال يستطيع ان يزعم انه الشعر، ولو كانت القصيدة، اي قصيدة، هي الشعر 
عداً، أما والشعر ال يستوي يف قصيدة، قد تكون منه قرباً وب. لتأهلت وغدت مثاال ومبدأ فائضاً

ا ال يدريه ميكننا القول ان الشاعر يبحث عما ال يعرفه ويقابل عمله مب. وقد تكون منه وليست منه
  . وال ميلك صورة عنه

صلة ال منطق هلا وإن تراءى لنا أننا نقرأ كالماً فوق النص وفوق الشاعر فنقول بدون 
نقرأ مؤلفاً ناجزاً لكن . ا نردهنقول انه الشعر قبل ان نفكر وال نعرف اىل ماذ. انه الشعر: تفكري

حرية بالتأكيد ال . جذوره األعمق هي يف ما مل ينجز وإحالته األقوى على ما مل يوجد وال يكون
االكتفاء باملتحقق والناجز ال يقيم . احسب اا عصفت بالذين سألوا اذا كانت قصيدة النثر شعراً

. ى او املوصوف مدارها امليتافيزياء او الدينحىت علماً او تقنية، وليست كل مقابلة مع غري املسم
ان يكون للموجود جذور يف غري املوجود، وللمعىن جذور يف الالمعىن وللصورة جذور يف الفراغ 

مقابلة كهذه قد تستدعي بالدرجة األوىل نزوالً اعمق يف انفسنا . امر ال يستدعي إهلاً وال ارواحاً
امامنا ) باأللف والالم(قد يكون الشعر . ستدعي امياناً ايضاًويف اللغة والعامل، ولنقل ان ذلك ال ي

رر دريدا ان الالمعرف كما يق. او وراءنا، وقد يكون حقيقة او كذباً او موجوداً او غري موجود
  . هو دائما يف املستقبل

حني يقول هيدغر بأن التفكري مل يبدأ بعد رغم آالف السنني اليت انقضت يف ذلك فإنه ال 
. التفكري مل يبدأ بعد لكننا مثول له. إنه يردنا اىل البداية األنطولوجية. ن التراث اإلنساينيهون م

ميكننا ان نرتد اىل بداية انطولوجية للشعر فنقول انه مل يبدأ بعد لكننا مثول له، ننحين جبمعنا 
سميه شعراً ما ن. نقف متأهبني ومستنفرين يف انتظاره. ال ننتظره فحسب بل نصيخ له. الستقباله

من يفعلون هكذا يدخلون يف االفق املفتوح وال جيعلهم . هو هذا املثول واالنصات واالستعداد
  . سؤال من مثل ما هو الشعر، او هل هذا شعر يفعلون سوى ان يعاودوا النظر اىل األفق

ال حرج يف القول ان كل كالم على الشعر . سيقال إن هذا ليس جواباً وانه قريب من الشعر
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ليس عجباً ان يضم رينيه شار كالمه على الشعر اىل . قريب من الشعر او هو شعر على حنو ما
  . االرجح ان سؤال الشعر جزء دائم من فحوى العمل الشعري. شعره

هل يهم حقاً ان يكون لقصيدة النثر اصل يف التراث وماذا لو وجدنا شاهداً او شاهدين؟ او 
فة التأصيل هذه تأيت بالعجائب، مسعنا عن تأصيل السرييالية اولنا شاهداً او شاهدين اا ثقا

وأعجب منه ان نكون . والبنيوية وليس هذا كثرياً علينا لكن احترامهما قبل ان توجدا أمر عجيب
فكرنا يف األمر خفية عنا وأن يكون خامرنا من دون ان نعي، فيكون ما وجد ومل يوجد مدون يف 

او يكون فيه وجه دونية .  منها لتقوم لشيء شرعية وحق وجودكتابنا، ويكون ذلك رخصة ال بد
  . قومية تسعى اىل تلبيسنا ما لنا وليس لنا وكأن يف افتقارنا اليه عالمة نقص ال تعوض

ال يهمنا ان تكون قصيدة النثر خامرت ال وعي التراث، فالبحث هنا ضرب من األكروباسية 
هادة كهذه وماذا جيدي الشعر ان يكون له اصل ال اعرف ما حاجة الشعراء اىل ش. ولعب حواة

 وحماولة اال انين اشعر فيما خيص قصيدة النثر ان هذه االصولية املستجدة توبة ضمنية عنها. وفصل
  . لتطهريها من ذنب اصلي

يف كل مرة جند فيها اصال وفصال لنوع مستجد منون . هذا التكفري عن قصيدة النثر ال ينفع
منون أدبا كاذباً وفصامياً قد يكون مصدراً . د عامل يزداد يف حقيقة األمر تناثراًحلماً كاذباً بتوحي

لقد ولدت قصيدة النثر يف لغتنا وثقافتنا، يف حلظة من حتوهلما . لكثري مما حيصل يف فنوننا وآدابنا
اذا التراث جار و. إذا كان مثة تراث فهذا تراثها، واذا كان من اصل وفصل فهما هنا. وتفاعلهما

اعتربناه منتهيا وتاما يف حلظة متأخرة ويف مثال اسطوري فهذا من مشكلتنا مع تارخينا وزمننا 
من الظلم لقصيدة النثر ان ندعي هلا معركة مع تراث هو وهم ثقافتنا وصدفتها املزعومة، . عامة

ا يقاتل التراث ال يقاتل احدا، امن. قصيدة النثر معركتها مع احلاضر الذي هو ايضا زمن مركب
  . كذبا مثابرا على العصر واحلاضربامسه الذين جيعلون منه 

لقد بدأت من . التاريخ الطويل نسبيا لقصيدة النثر العربية هو ايضا تاريخ عالقة سوية بالزمن
ال تعاين قصيدة النثر على األقل، من هذا االحساس . حلظتها واستلحقت كل شيء ذه اللحظة
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اا تناطح . لة التقدم، وهو احساس يؤدي وأدى اىل سلوك انتحارياملر بالفوات وال باستحا
األرجح ان ادبا وثقافة ليسا مهجوسني بذلك يصالن . زمنها واذا بدا اا متأخرة عنه تبقى يف ذيله

اىل نفاذ، اخشى ان ما فقدته قصيدة التفعيلة هو هذا الدافع الذي بدونه ال يعود ممكنا انتاج معىن، 
نثر العربية ميكننا القول ان لقصيدة ال. أيت بدون مثول للزمن وقبض على اللحظة املوازيةاملعاين ال ت

  . هذا الوعي لزماا

إذا كان الشعر اجلديد هو ابن حماورة مع الزمن فقد احتاجت قصيدة التفعيل اىل اسطورة 
الزمن، اختذ كان ال بد من توسطات حتول دون االصطدام املباشر ب. مسبقة على اللحظة الراهنة

التوراتية والتموزية : ذلك احياناً طابعاً حرفياً، ال ننسى اختالط الشعر باالسطورة ذلك احلني
كان هناك زمن شبه فلسفي، وشبه بطويل، وشبه اسطوري . لكن ذلك ليس وحده. عنوانان

يأ له لنقل إن طلب املعىن مباشرة من اللحظة املباشرة كان مصدر رعب مل يته. سابق على الشعر
الشعر العريب دائماً، كان هناك يف تارخيه باستمرار هذه العالقة املتوترة بالزمن، ولنعد مثالً اىل 

نسوق ذلك للقول إن القبض على . صراع القدامى واحملدثني يف العصر العباسي وحركة ايب نواس
ر العربية نقول وحني نتكلم عن بدايات قصيدة النث. احلاضر بدون وساطة هو مصدر رعبنا الثقايف

ال اسطورة اللغة وال التاريخ وال الغصن الذهيب وال . إا دخلت على الزمن بدون اسطورة
نعم، ففي معارضة الشعر للتاريخ والواقع ما جيعل منه اسطورة . الفلسفة وال اسطورة الشعر نفسه

 حبسها يف حاِله، يف حني ان الشعر األسبق كان ال يتجاسر على ان يقبض على اللحظة بدون
استعارة متكاملة، فإن قصيدة النثر وحدها جترأت على ان تكلّم احلاضر مباشرة املعاصرة وبلغة 

احلاضر يف الثقافة العربية هو زمننا . قريبة منه، تكلّم احلاضر بدون وسيط فولكلوري او ترميزي
ن وأهله، وهو لذلك املفقود، وال نزال نقدر اىل اليوم انه عطب تارخيي وشقاق ال يلتئم مع الكو

بال اعتبار ورمبا بال لغة او خميلة، وميكن اهلروب منه اىل ابتكار للماضي او اىل مستقبل بال زمن، 
  .  كانت معاكسة لذلك وبرؤية اخرىقصيدة النثر

ان تواجه . لقد شاءت ان تباشر هذه اللحظة امللعونة املرجومة اليت هي بال شكل وبال ماهية
  . علق واإلشكايل وغري املعترف بهفوراً هذا الزمن امل
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كان ال بد من . بدأ ذلك باملدينة اليت كانت حىت ذلك احلني استعارة سدومية أو مكاناً بال قلب
اليت كانت نوعاً من خارجنا . دخوهلا من أبواا ومن خارج تلك اللغة البدوية الريفية الترميزية

ذلك اكتشافها ال كاستعارة، ولكن كحياة، كمكان قصيدة النثر هي مباشرة املدينة، عىن . الزماين
وزمان، كفهرست ضخم وخارطة مبعثرة وحياة ليلية وكثرة وتنوع وبعثرة وانزالق مكاين 

وتيمة . تيمة بآالف العناوين بالطبع. املدينة هي التيمة الكبرية املتحولة يف قصيدة النثر. وزماين
  يف حلظة اكتشاف املدينة، وكانت قصيدة النثر،كنا. تتجدد كل مرة يف املكان والزمان واللغة

  . ومعها الرواية، يف هذه اللحظة

املدينة االنتقالية املوقوفة، على حد تعبري وضاح شرارة، هي اليت صنعت املفاجأة املاغوطية، 
فتنة الشارع . كانت للماغوط عينان جديدتان، ألما رأتا يف هذه اللحظة ما مل يره الشعراء

مث اإليقاع املونولوغي .  الشارع وقوة الفعل واملادة واملفارقة يف الصورة الشارعيةوارجتاالت
فالشخصية . احلواري حلياة التجوال واإلغراء املونتاجي الكوالجي والفيلمي للتسكع املديين

الصعلوكية اليت هي نتاج اانية املدينية وأخرياً هناك لغة املفارقة، لغة االندهاش واالكتشاف 
فالسحر املديين وإدمان املدن مها املرض املقابل خليانة أصلية، بل هنا اخليانة واالنشقاق . لصدمةوا

  . للذان يؤسسان للتجربة املدينيةاالدمانيان ا

لكن االرتطام باللغة، هو ما يقابل .  أنسي احلاج مونولوغاً متوتراً وهذيانياً نـل يبدو 
باشرا بدون وقاية مسبقة، وبدون تسهيالت وبدون وسيط اكتشاف املدينة، االرتطام باللغة هو م

كانت اللغة هكذا رعباً ومتاهة، اا جنون ال تنظمه أنساق وإيقاعات . ترميزي أو أسطوري
كان هذا االرتطام شبه اجلسدي باللغة اليت حييلها أحياناً اىل شظايا وعرة وإىل   نـل. ومناذج

قوامها غياب أي . نا يف حلظة اكتشاف وصدمة مباشرةلقد ك. فوران صهريي وإىل باطن متفجر
ال ميلك اي سابق، اي ال ميلك اي محاية، انه يتعامل مع داخل خطر   نـلاملتكلم يف . مرياث

وخارج خطر بدون محاية، مملوءاً من نفسه والرعب من العامل، لكنه مملوء ايضا بدم االكتشاف 
   . ودم احلرية
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لقد عطّل الصدمة، عطّل املفعول الدرامي .  مطرح معاكسأما شوقي ايب شقرا فيذهب اىل
انه حممي، هكذا أمكن حتويل الشعر اىل ما يشبه الرحلة اليت ال تتوقف . او التراجيدي للمواجهة

. إنه عامل ليس بال ذاكرة فحسب، ولكن بدون اي منظور. عن إنتاج صور خاطفة وغري خطرة
لكلمة هو املعادل الشعري للزمن املديين، زمن اإلغفال مثة نوع من التسطيح باملعىن التشكيلي ل

ال يغري من . والتجرد من الصفات، كما يف عنوان موزيل وأخرياً التجرد من كل جوهرية وأصل
إذ إن متزيق الذاكرة هو نوع من خروج . ذلك ان يستمد الشعر احياناً من قاموس شبه ريفي

 كبرية وينتمي اوالً اىل "بازالت" حيث ينتظم يف بل حترير الكالم من معانيه. الريف من الريف
  . مكانه

كل هذا نوع من بناء الشعر على اساس ؟ مباشرة املكان، او مباشرة اللغة او مباشرة الصورة
االنتشار والتجزؤ واالنتماء اىل حلظة الكالم والتحرر من االصول والسوابق اساس يف . مديين
ن هذه هي البداية اليت استمرت عنصراً تكوينياً وبقدر لك. االمثلة اليت ذكرت تأسيسية. ذلك

هكذا تدرجنا اىل تناقص النمذجة والتشخيص واالنتقال . متجدد من التبؤر والتفصيل واالنعطاف
غفل واملراقب والالمسمى، اىل أنا بال صفات تتصرف كآخر من الصعلوك والبطل املضاد اىل ال

هكذا تدرجنا اىل استخراج الشعر من كل . ملدينيةوكعموم بالكاد ملحوظ داخل الديكورات ا
احلقول اللغوية واملنظومات، اىل مساواة الداخل باخلارج والذات باألشياء واىل االفتنان بأرشفة 

تدرجنا اىل . العامل والتعداد التفصيلي، اىل شعرية النوافل والنثريات واىل شعرية الكبت والقسوة
تدرجنا اىل شعرية اللحظة . قرير واملباشرة واخلرب والسردتوسع الشعر يف النثر وشعرية الت

والتسطيح مبعناه يف الفن التشكيلي، اي العامل بال بعد ثالث، بال أبعاد داخلية وسيكولوجية 
العامل يف اخلارج حيث املكان هو البطل، وحيث يندمج الفعل يف املكان والفاعل يف . ودراماتيكية
تابة جبملة واحدة ال شخصية وغياب التوقيع اخلاص وزوال األديب تدرجنا إىل الك. حلظة خاطفة

تدرجنا اىل قيام اخلرب والفعل مقام الصورة وخروج الشعر اىل . ومشارفة التعبري بال اسلوب
  . املنظومات اللغوية واالصطالحيةالالشعر واىل الشعر املضاد واختراقه كل 
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 تتم يف تفاعل مع الزمن املديين واهلندسة هذه حتوالت حيمدها البعض وال حيمدها، لكنها
أحب . مبا يعين ذلك من إنتاج ذاكرة ولغة وخميلة خالصة للمدينة. املدينية والتحقق املتزايد للمدينة

هناك من يصرخون ما لنا وهلذا الشعر، هناك من ينعاه . البعض هذا ام مل حيبه، اعتربه فقراً ام غىن
وحني خيتفي ائيا اإلرث الريفي تربز . بدأ خيانة تغدو مع الزمن نسياناًيف مجلته، لكن املدينة اليت ت

ال نصادف فقط تعديالت او حتوالت نسبية فما ينقصف هو السلسلة الفقرية . مفاهيم أخرى
والعمود الرئيسي، مثال ذلك أن حيل التجميع حمل اإليقاع، واخلرب حمل الصورة، والصمت حمل 

إنه تقريباً شعر خارج من . هذا قطع فعلي. داخل، والزي حمل االسلوبالوجدان، واخلارج حمل ال
هذه بالطبع معاناة مضاعفة، فمفهومنا عن األسلوب والتفرد واللغة . الشعر وفن خارج من الفن

يف اخللف دائماً مكان مشروع لكنه يف . يتعرض لتدمري، ومن العبث أن نلعن اللحظة او نتذمر
  .  املباشرة للزمن واللغة والواقع، يعنيين أن هذه الديناميكية ال تزال تعمليعنيين بقاء هذه. اخللف

ميكن القول إن هذا تقريباً . ولدت قصيدة النثر، إذا استعرنا مصطلح دولوز أقلية يف األقلية
هلا، لكن قصيدة النثر ال أدري إذا كان مقدراً للتجربة املاغوطية أن تؤمن انتقاالً سلساً . خيارها

شاءت من البداية أن تكون حتدياً، ليس ألوزان اخلليل فحسب، ولكن بالدرجة االوىل لعمود 
هذا . لكن ايضا البناء الفوقي للثقافة العربية. الفصاحة هي النظام اللغوي العريب. الثقافة العربية

كانت هنا املؤسسة املوحدة . لقوميةالنظام اللغوي املتعايل هو تقريبا االسطورة املؤسسة للعروبة ا
واهلندسة العقلية والروحية لألمة، مل خيف هذا على مؤسسي قصيدة النثر، مل يغب عنهم أن 

  . الدعوة اىل تفكيك الفصاحة العربية هي ايضاً دعوة رىل تفكيك البناء الفوقي لألسطورة القومية
. الصعيد االيديولوجي والسياسي بعامتهدعوة كهذه ال متس الصعيد الشعري وحده بل متس معه 

تفكيك الفصاحة باختصار ضرب للتوحد يف اللغة واختاذها ديناً قومياً واعتمادها ايديولوجيا عليا 
تواقتت هذه الدعوة اىل تفكيك الفصاحة او التحرر منها مع أخصب فتراتنا باالعتداد . وجامعة

التماهي بني املشروع التارخيي والتعبئة اجلماهريية إا فترة . القومي، يف اخلمسينيات والستينيات
كان غريباً أن تتأسس . فيها دعي املثقفون ليصوغوا خطاب التماهي والتوحيد. والنظام الشمويل

أكان بصدورها عن اقليات . قصيدة النثر جمافية، إن مل نقل معارضة هلذه املسرية اجلماهريية
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ك أم اا كانت تواصل تقليداً يف االستقالل الثقايف، شاءت سياسية أم ثقافية أم دينية أثر يف ذل
كان غرضها ان تتحرر من العموم وان تتمتع . قصيدة النثر خمتارة ان تنفرد وسط هذه املعمعة

اختطت لنفسها الدفاع عن االستقالل الشعري وسط هجمة عاتية . بأقلوية وثانوية طوعيتني
بذلك موقفاً ثقافياً ال يزال يعترب الثقافة انشقاقاً ومعارضة واصلت . الستلحاق الشعر وحتوله بوقاً

رفضت ان تكون . وانفراداً، لكن معركتها االهم كانت ضد تسييد اللغة واستعالئها االيديولوجي
عىن ذلك حتطيم الفصاحة كلغة عليا واالجتاه اىل تفريد اللغة وجتزئتها وحتويلها . اللغة نواة قومية

كية للثقافة الكا. بذلك تصدت جلماهريية الثقافة ونزوعها الشمويل. صةاىل ألسنة ولغات خا
  . ومثاهلا العسكري والبطويل

كان هذا .  يكن االستقالل الشعري شأناً شعرياً فحسب، وال تفريد اللغة شأناً لغوياً فقطمل
جلمهور لقد ذهبت قصيدة النثر ضد ا. استثناء يف ثقافة بدأت تنحو بقوة اىل التعميم والشمول

وضد االكثرية، وأسست القلوية ثقافية مبناها على االفراد والتعبري الفردي، مبناها ايضا على 
  . لقد عادت اللغة جسد الفرد بعد ان كانت جسد السلطان وجسد املسرية. احلاضر والتجربة

باسم وِصمت قصيدة النثر كثرياً وحوكمت، وال تزال، باسم اجلمهور وباسم الوطنية والقومية و
ال نية للعودة اىل هذا . واجهت التفتيش والعقل الشمويل واإلرهاب الثقايف واجلمهور. التراث
محل الظرف قصيدة النثر على أن تقوم . لكنه مثال نادر على ممانعة ثقافية ومعارضة ثقافية. التاريخ

يولوجي واالجتماعي إن حترير الشعر من الطلب االيد. بعبء ذلك واحياناً بالنيابة عن الثقافة كلها
وحترير اللغة من التصنيم التارخيي وحترير احلقيقة من النعرات الشعبوية واجلماهريية معركة ثقافتنا 

جنحت قصيدة النثر يف ان تصمد ضد طغيان ثقايف مثابر، هذا الصمود هو تأسيس للثقافة . كلها
يدة النثر بدأت معارضتها مل يكن ذلك لوال ان قص. كانشقاق واستقالل عن السائد وعني نقدية

املبكرة واملستشرفة للتوتاليتارية الثقافية، لوال أا يف حتريرها الشعر واللغة من العموم كانت 
  . وقراطية اللغة والشعر والثقافةتؤسس لدمي

معارضة السائد الذي كان، أحياناً كثرية، . مع ذلك فإن هناك شبهة حيسن ان نقف عندها
وحى بنوع من ارستقراطية ثقافية قوامها التعايل على الشارع يف مجلته، ما مجاهريياً وشعبياً، أ
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انطباع كهذا مل يكن على األرجح بال . استجر لدى كثريين ترتيها عن السياسة وبراءة منها
بل بدا طاردا للوقائع . أساس، لقد بدا الشعر تبعا لقصيدة النثر غالبا معارضة للسياسة ونفيا هلا

هكذا قادت احلمى السجالية الشعر أحيانا اىل أن يدخل . بار واخلارج يف مجلتهواألحداث واألخ
بل بدا للبعض خالصا وطوىب وحياة . يف معارضة للواقع، وأن يقتصر على املونولوغ الداخلي

مواجهة ثقافة الشارع . موازية، كان هذا بالتأكيد نعرة تكونت يف حرارة السجال ويف تضاعيفه
ال جند يف أدبيات قصيدة .  سياسية أو ثقافة تربؤ طهراين من السياسة والواقعقد جتر اىل حمافظة

مقابل األدب البطويل الفروسي . لكننا جندها يف أولياا مزاجا عاما. النثر أي دعوة من هذا القبيل
الذي وسم املرحلة، ومقابل الطغيان السياسي واحللولية السياسية اليت ال تعترف بشيء خارج 

كان هذا يهدد بعودة قصيدة النثر كليا .  منا مزاج معاد للسياسة وأحيانا لكل ما يتصل االسياسة
اىل الشعر وهي اليت قامت على جتاوزه، يهدد باحنصار الشعر يف الشعر فيما كانت قصيدة النثر 

رمبا أفضى هذا اىل مبالغة بعض قصائد النثر يف . خروجا للشعر من الشعر وجتاوزا حلدوده
كما أن هذا هدد بفلسفة يف الشعر تعيده بريئا من . ها، بل يف مباراا املوزون والربح عليهشعريت

كما بدا . إذ بدا ان الشعر أحيانا يكتفي بلعبته أو أنه لعبة فحسب. الواقع ومن التجربة ومن الفكر
  . العاملأن الشاعرية تطرد ما عداها وال حتتاج اىل أي شبك ومن أي نوع مع الثقافة واحلياة و
لقد . هكذا وصلنا احيانا اىل قصيدة تتنصل ائيا من املعىن ظاهرا أو باطنا، مؤوال أو معلنا

أي اىل . انفرجت قصيدة النثر يف السجال السليب الذي واجهته عن اجتاهات تعيدها اىل ما قبلها
ثا عن معادالت إذا كان النثر إخراجا للشعر من حبس الصوت حب. االرتداد على بواعثها ودوافعها

إذا كان حبثا عن الصورة يف الفكرة ويف احليز . أخرى وخارجية أحيانا للصوت والصورة واإليقاع
إذا كانت قصيدة النثر هي جتاوز الشعر إىل ترسل النثر وتفصيله واىل . ويف التقرير واملباشرة أحيانا

إذا كانت . والعادي والنافلإذا كانت شعرية اخلارج . شعرية السرد واىل استيعاب الفكر والعلم
إذا كانت التثاقف والتناص واجلدل، إذا كانت . أيضا شعرية اجلمع والكوالج واملونتاج الكالمي

إذا كانت يف النهاية فتحا للنص على بقية الفنون . استيعاب الالشعري واملوضوعي يف الشعري
 مثال وال تبىن على مثال، ومن إذا كانت قصيدة النثر هي هذا، فإا بال. واألنواع واملنظومات

من العبث . العبث حبسها يف منوذج أو تعريف يفرزها ائيا من النثر أو السرد أو الفكر أو احلكي
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لكن األسوأ هو أن جنعل منها عوضا عن الشعر أو بديال . أن نردها اىل تقليد أو جنعل منها تقليدا
 على شعريته متنصلة هكذا من اسم النثر للشعر، أو أن تبىن على غرار الشعر وتسابق املوزون

  .  مزدوجة اجلنس، مولدة من أنواعالذي حلق بوالدا، وجعلها منذ الوالدة

وجدت قصيدة النثر لتحرير الشعرية من الشعر وطلبها يف كل نظام كالمي وإخراجها من 
هي التقاطع قصيدة النثر هي دائما التلقيح والتطعيم والتوليد، بل . جديد يف عالقات شعرية
إا جني مفتوح، واحللم بتأصيلها وردها نوعا ثابتا يلغيها فهي بني . واالزدواج والتركيب

األنواع بل هي التراسل والتمازج واجلدل بني األنواع، ولن يكون هلا سبب إذا استحالت نوعا 
را أكثر من من اخللط أن نعترب قصيدة النثر كما يذهب بعض نقادها وأصحاا شع. قائما بذاته

الشعر أو نعتربها تصفية له، او خطوة أمامية يف مساره، ان نلقي عليها إلزامات فوق ما نلقي عليه 
ان نريدها غناء صافيا وموسيقى صافية ونطرد منها كل اشتباه . أو اشتراطات أكثر مما نشترط له

ق على الشعر ولو أدى السبا. بالنثر فال يبقى مكان للسرد والفكرة واالستنتاج وأدوات التشبيه
شيء كهذا حدث يف قصيدة . أحيانا اىل إبداعات جليلة يصل اىل كمال مسدود ومثاالت ختامية

ال نفكر أن هذه املباراة أنتجت حتفا . النثر عندنا، بل ان مفهوما كهذا ساد حقبة وال يزال له أثر
ترمسها واستخراج قالب لكن اخلطر يف . فاملوهبة تفعل، إذا وجدت، يف أي طريقة وأي اقتراح

إا اكتشاف تفجريي يقوم على . وليست قصيدة النثر ذه الرباءة وال ذلك االكتفاء. نظري عنها
  . مبدأ شعرية عامة ال ميكن حصرها

خلطة األنواع هي اليوم حقيقة يف كل نظام أديب أو فكري أو فين، األدلة ماثلة يف كل 
اا يف . رة بتقدمها يف الزمن، إا معادلة ثقافية بامتيازقصيدة النثر لذلك تغدو أكثر معاص. شيء

عصر . أفق مستقبل الثقافة كلها وليس هذا األفق إال مستقبل عالقات ال تزال إبان حتققها وتكوا
جديد للفن قد خيرج فيه من كل مفهومه املاضي، بل حنن اآلن على األرجح يف حلظة قطع كبرية 

  . تهيـال نعرف اىل أين تن

   



 11 

إا معادلة وموازنة جديدتان داخل تشبيك الذاكرة . قصيدة النثر يف وجه منها عملية ثقافية
ال شك يف . اللغوية والثقافية، وعلى هذا فإن من العبث تسهيلها واعتبارها فطرة شعرية ليس أكثر

ا لكننا ال نبسط فنقول إ. أن قصيدة النثر ال تصدر عن الشعر وحده وال عن التراث الشعري
ال نرفض . طريقة أو فطرة فحسب، ال نرفض شعرا بسيطا لكننا ال نقول ان البساطة هي الشعر

من آثار حرفيتنا، وعقائديتنا أننا ال نزال نعترب الفن طريقة ونرفع . الفطرة لكننا ال نقيم منها نظرية
نظن أن الشعر يقول من آثار حرفيتنا اننا ال نزال . التقنية أحيانا اىل مستوى التعريف أو املبدأ

فهو الغرابة يف قصائد وهو الترجيع يف غريها وهو املالحظة اليومية يف قصائد . تعريفه ال أكثر
يغدو الشعر هكذا متثيال . أخرى، أي إن الشاعر يضمن يف كل صورة وعبارة مفهومه للشعر

ا مل يكن يف هنا نعود اىل قصيدة النثر كتشبيك ثقايف ولغوي ونتساءل إذ. متصال على فكرة
باملعىن > التسطيح<مييل الشاعر الشاب اىل . اختزاهلا اىل ذلك ما يوشك أن يصري تبسيطا تعليميا

لنقل ان الطرفة . أي انتفاء البعد الدرامي والسيكولوجي وتقدمي جماين للحظة. التشكيلي للكلمة
قة شبه برانية مع مثة طلب للخفة وتقدمي للحظة الشخصية على أا مفار. حصيلة تلك العملية

ما خنشاه هو مزاج . ال اعتراض على الطرفة بالطبع. إدماج للمكان بالشخص وللداخل باخلارج
ما خنشاه هو . يتربأ من الفكر والثقافة والبحث، بل ومن التجربة باملعىن الذي يتجاوز اللقطة

و قصيدة النثر كعملية ما خنشى عليه ه. تصنيم الفطرة والعفوية والطرفة وحترير الشعر من التفكري
ثقافية وكتقاطع بني الغنائي واملوضوع وبني األنا واخلارج، قصيدة النثر كنص لغوي فكري 

إدخال قصيدة النثر يف عنق زجاجة . وثقايف، كأفق متصل للبحث والتجريب هو ما ال ينبغي سده
النمذجة والعودة تعريف ضيق وحتويلها اىل أمثلة متصلة على مبدأ بسيط هو من عواقب ميل اىل 

ما يعين العودة اىل . هذا التبسيط والتسهيل حييالن الشعر اىل تطبيقات. اىل مثال أوحد ومبدأ أول
ما يقلق يف ذلك هو . معىن مسبق والبناء على معىن مسبق، ويعين أيضا اعتبار الشعر طريقة ال حبثا

 للمعاين بل مولدا للكليشيه خطر كتابة معممة، ال يبقى الشعر فيها مولدا للمعاين أو متضمنا
اخلفة بالتأكيد مسة معاصرة وكذلك . أن يكف عن كونه نصا إشكاليا ليغدو تروجييا. الشعري

الوضوح، لكن األدب املعاصر هو أيضا مونتاج ثقايف، وليست قصيدة النثر اليت هي نص مزدوج 
ة بالطبع لكن ال ليست هذه صفات مذموم. وإشكايل جاهزة لتكون أدبا عاميا وسليقيا فحسب
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أفكر ان على قصيدة النثر أن تسلك طريقا أكثر تعرجا وال تتحول . ميكن حبس قصيدة النثر فيها
الكليشيه الشعري واإلدقاع الثقايف لن يكونا ألمد طويل . بسرعة اىل أغنية صغرية وفن شعيب

اخلالص وال االقتصاد أو األرجح أن مغامرة ثقافية ال تستبعد العلم . تطورا إجيابيا يف قصيدة النثر
ال أتكلم بالطبع عن موسوعية بل عن . السياسة والفنون واهلندسة والعمران، أقرب اىل مستقبلها

  . امتصاص ومتثل وحساسية أخرى

. غالباً ما يقال ان قصيدة النثر بال قارئ وال يساحمها كثريون ألا جعلت الشعر لقيطا غريبا
ة املدينية بني الثقافة والشعب، وال يف ما هو حتول للشعر عن لن أجادل يف ما أظنه فرزا للحيا

يهمين القول ان هذه القطيعة ليست مبدأ . وظيفته املدحية التجميلية اقتضته مسرية الثقافة نفسها
 كثريون اىل ان االستغالق هو قدر األدب وأنه يف األساس بال قارئ إذا ذهب. وال تاجا للشعر

حوار ال ميكن . الشعر حوار ولو بدا الطرف اآلخر غائبا منه. أو األدبفإن هذا ليس غاية الشعر 
ان تعكري املياه لتبدو أكثر عمقا على حد نيتشه أو السيولة . االستخفاف باآلخر فيه ولو مل حيضر

الفلكية حيث ال تفعل اللغة سوى أن متتدح ذاا وتتمرى فيها، واللعب واحلذلقة بدون معىن أو 
ما يستجره اىل أن يتكلم أيضا اىل . لك يبدو الشعر كأنه يتكلم اىل قارئ ميتيف كل ذ. موضوع
يف كل ذلك، اآلخر، . الشعر قد يكون على حد هيدغر إصغاًء وطلباً حلوار مقطوع. عامل ميت

آخر يتكلم وآخر يسمع . غائبا أم حاضرا، إهلا أم إنسانا، قدميا أم حديثا، هو مصدر الكالم وغايته
ك بينهما، بل هي على حنو ما تسوية بني الطرفني، تسوية هي عهد خاص غري واللغة اشترا

من السخف ان نقول مثال انه عودة اىل الوزن أو الغناء أو أي شيء . موصوف وال مسبوق سلفا
إذا كان أنطولوجيا فلن . من هذا القبيل، لكن االستغالق إذا كان قدرا فليس أسلوبا وال تقنية

. اا تسوية ما وكل يقوم ا حبسبه. ان مأزقا فلن يتحول اىل لعبة واكروباتيةإذا ك. يصري إجرائيا
إذ ان لكل شاعر مشعته وهو يضيء ا على طريقته، وخياطب من هناك قارئا أو إنسانا، حيوانا أو 

  . إهلا، ينتظره يف املستقبل
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 ٣٠نيت أكثر من اف. يف النهاية أريد أن أقول شيئا عن نفسي وال أجد طريقة أخرى لقوله
عاما يف صناعة الشعر، وحيق لواحد بعد ذلك أن يقول انه استفاد من عمره وان مراس ثالثة عقود 

كثريون . بيد أن للسن آفة من ناحية ثانية، إذ قد يؤخرنا عن زماننا وحلظتنا. مكنه أكثر من صنعته
 خيطر هلم أن الزمن هو الذي يغتربون بسببه عن عاملهم أو يتومهون ان العامل نفسه بات غريبا وقد

تعلمت شخصيا أن ال أشكك بالزمن، تقدم أم . ذلك كما ترون قاس وقد يكون مأساويا. يتأخر
انه كفاح مر جنتهد فيه لنجدد أنسجتنا الروحية . فكرت دائما ان على الفنان أن يبقى شابا. تأخر

لرواد ويكون علينا أن نلحق كفاح مر تغدو فيه السلسلة مقلوبة فيكون الشباب هم ا. والفكرية
نتعلم من الشبان أين اللحظة ونطلب منهم أن يدلونا على احلاضر، مل يزعجين أن أعود . م

علمت الكثري منكم أيها لقد ت. أحيانا اىل مقعد التالمذة، يف ذلك فرصة يل ألكسب شبابا ثانيا
هلا وشعره فيها يشمل جانبا  أدونيس وضع مصطلح قصيدة النثر وكان من أوائل املنظرين .الشبان

اال ان أدونيس ال يعد نفسه شاعر نثر، . كبرياً من شعره ويؤثر بقوة يف تيار واسع من قصيدة النثر
هذا ما يقضي بان يكون . كما قال، اذ ال يضع شعره يف الوجهة اليت اعتنت ا هذه الدراسة

  .لقصيدة النثر األدونيسية وتيارها حبث آخر

  


