
     
                                       مقاربات أولية للنثري واليومي

  حممد مجال باروت                                                                           
هذه مقاربة نظرية تتم يف ضوء املنهجية اإلبيستمولوجية احلديثة يف اشتقاق العقل النظري          

ويعين ذلك يف جمال ما يقع يف إطـار نظريـة األدب أن         . لعلمي وليس العكس  من العقل ا  
ـ املقاربة النظرية هن   .هاا مشتقة من املقاربة النصية احملقّقة نفسها بوصفها قابلةً إلنتاج نظريت

ه بات ممكناً يف منظور تاريخ احلركة الشعرية العربية         قول يف ضوء هذه املنهجية أن     وميكن ال 
 . اليومية- الرؤيا والقصيدة-بنيتني أساسييتني متميزتني مها بنية القصيدةاحلديثة متييز 

 الرؤيا يف أن مجاليات الرؤيا حمايثة       -والبد هنا من متييز مجاليات الرؤيا عن القصيدة             
 الرؤيا يقـوم  -للشعري يف كل عصوره واجتاهاته ومدارسه وتدفقاته بينما مفهوم القصيدة   

دة لـسائر   أساساً إال عرب الرؤيا وبواسطتها، فالرؤيا هـي احملـد         على أن الشعر الينهض     
وـذا املعـىن فـإن    . الرؤيا-مستوياته األخرى برمتها يف ما بات ممكناً تسميته بالقصيدة  

اليومية ليست مقابلةً جلماليات الرؤيا الشعرية نفسها، فهـي تـستخدم هـذه             -القصيدة
عنها، ألن مجاليات الرؤيا مالزمة جلماليـات      اجلماليات والتستطيع أن تفكر شعرياً مبعزلٍ       

 بوصـفها    الرؤيـا  -التفكري اازي بالضرورة، لكنها مقابلة على مستوى البنية للقصيدة        
) ١٩٦٤-١٩٥٧(مفهوماً معيارياً كانت حركة جملة شعر والسيما يف طورها البازغ األول   

لشعري نفسه الذي  بـات     أبرز من أعاد بناءه وتطويره وإغناءه وترسيخه كمعيارٍ ملفهوم ا         
 -مطابقاً ملفهوم الرؤيوي وبالتايل ملفهوم احلداثي يف إطار املطابقة مابني مشروع القـصيدة  

  .الرؤيا وبني مشروع احلداثة الشعرية
 الرؤيا يكمن يف الكلي أو الرؤيوي بينما يكمن املثال اجلمايل       -  إن املثال اجلمايل للقصيدة   

فيحيل الرؤيوي يف مثاله اجلمايل هنا إىل الكلـي         . و اليومي  اليومية يف النثري أ    -للقصيدة
وليست مقولة النثري هنا هي حدود التمييز التقليدي بني         . بقدر ماحييل اليومي إىل النثري    

النثر والشعر، أو بني األنواع النثرية واألنواع الشعرية، أو بني االستخدام النثري الوظيفي             
عري اازي هلا، بقدر ماهي مقولة مجالية  لليومي مقابل          األدايت للغة وبني االستخدام الش    

   .الكلي أو الرؤيوي



                                         ٢  
 الرؤيا على معىن الشعري وطبيعته ووظيفتـه يف احلركـة    -    لقد هيمن مفهوم القصيدة   

وكـي  .  لحداثي نفسه الشعرية العربية احلديثة يف الستينيات، واكتسب مفهوماً معيارياً ل        
نتبني تعقدات تكون هذا املفهوم يف احلركة الشعرية العربية احلديثة، فإنه البد من اإلشارة              
إىل مفارقة متثلت يف أن احلركة الشعرية احلديثة ونعين ا عمودها الفقري األساسي ممـثالً         

 يف  عرية برمتـها  حبركة جملة شعر اليت فاق تأثريها  فريق الة وحميطها إىل احلركـة الـش              
الستينيات قد أبرزت الفهم اإلليويت  لعدم ابتعاد لغة الشعر عن اللغـة الدارجـة العاديـة      

 اليومية أو مقاربـة     -اليومية اليت نستخدمها، مما يوفر افتراضياً الشروط االبتدائية للقصيدة        
دود اإلبـراز   مجاليات النثري أو اليومي يف احلياة اجلارية، غري أن هذا اإلبراز مل يتخط ح             

النظري واالفتعال اللغوي يف النص نفسه باللجوء إىل استخدام مفردات لغة احلياة اليومية              
 مستمدة   ساذجة وبكالم آخر اقتصر هذا االستخدام على اتكاءات معجمية جزئية        . اجلارية

من لغة احلياة اليومية يف املستوى الظاهري للنص ولكن يف بنية رؤيوية كلية خالصة مـن                
 وهذا ماجنده بدرجات متفاوتة يف شعر توفيق صايغ وأدونيس ويوسـف            .ها إىل يائها  ألف

  .إخل.. اخلال وجربا إبراهيم جربا ويوسف اخلال
 وعلى العكس متاماً من ذلك فإن عملية استيعاب إليوت وامتصاصه متت رؤيويـاً                    

 )نبعاثيـة اال( بشكلٍ خالصٍ، وأخذت شكلها األكمل من خـالل القـصيدة التموزيـة           
 الرؤيا، ميكن وصـفهما بالتموزيـة    -والقصيدة امليتافيزيقية، ومها نوعان فرعيان للقصيدة     

 اليومية من حيث -يف حني أن االجتاه إىل القصيدة . وامليتافرييقية تبعاً للبنية الداللية الرؤيوية    
ؤثر اإلليويت  أن النثري يعين هنا مقولةً مجاليةً هو اليومي مقابل الكلي قد مت خارج ذلك امل              

كلياً، وإن كان ذلك املؤثر قد أشاع ذلك وأثّر يف جتربة صالح عبد الصبور مثالً، ونعـين       
أو من الكلـي إىل      التحول من الرؤيوي إىل اليومي،       هنا على وجه التحديد ارتباط ذلك     

 قد ارتبط بشعر كل من حممد املاغوط وشوقي أبو شقرا اللذين كانا من شـعراء                ،النثري
 ، ورمبا نزار قباين قبلـهما،     أنتجا جتربتهما ضمن الفضاء احلر حلركة جملة شعر       وعر  جملة ش 

 الرؤيا الذي تبنتـه     -لكنهما مل يكونا المن قريب والمن بعيد من ساللة مفهوم القصيدة          
ر للشعري واحلداثي يف وقت واحد،  بل كان املاغوط وأبو شقرا من أكثر املرتابني               كمعيا



 الرؤيا للشعر، من دون أن يعين ذلك أبداً نفي الـشعرية            -ية القصيدة مبعيار" الساخرين" و
 ولكنهما كنا خيترقان جمال اهليمنة، ويفتحان األفق من دون أن يدريا بالضرورة ملعىن           . عنها

  .ل، ويعرب عن نظرة أخرى إىل الشعر والعاملآخر للشعري يفتحه على االحتما
                        ٣   

عن الشعري يف أكثر التفاصيل اعتياديةً ويوميةًُ، وإعادة اكتشافها حمملةً بكل              إن البحث   
 يتكون من الناحية التارخيية الصرفة منذ أواخر اخلمسينيات،         الطاقات الشعرية املمكنة كان   

ومل يـصبح   .  يف جملة شعر نفسها    ١مع جتارب املاغوط وشوقي أبو شقرا وسعدي يوسف       
ته بالقصيدة اليومية أو قصيدة التفاصيل مهيمناً إال يف مرحلة          التوجه إىل مابات ميكن تسمي    

 تنتمـي إىل    السبعينيات، واكتسب هذا التوجه دفعةً كبريةً بتبلور حركة شعرية يف سورية          
 ومن الناحية السوسيولوجية     .٢عىن الشعري وطبيعته ووظيفته وأداوته    هذا الفضاء اجلديد مل   

االنبعاثية والتموزية نوعاً من معادل     " القوية" اذجها الرؤيا والسيما يف من    -كانت القصيدة 
موضوعي إذا مااستخدمنا هذا املصطلح اإلليويت بشكل مرن ملشروع االنبعاث القـومي،            
ولكن وفق خصائص الشعري الذي يتجاوز بطبيعته الشروط اليت مت إنتاجه فيها وينخلـع              

ج هنا يف إطار رؤيـا حـضارية   عنها باستمرار، والسيما أن مفهوم الرؤيا الشعرية قد أدم       
 -فالشاعر". اهلوية" وإشكاليات" التفلسف" و" الثقافوية" أمشل أرهقت الشعري بفيض من    

 الرؤيا العربية احملققة كان لـه مايقابلـه مـن    -النيب وهو مثال مجايل أساسي يف القصيدة    
النيب الـذي   والشاعر  . الصورة الكاريزمية للمغري السياسي يف احلركات النهضوية القومية       

.  بالتواردات الشعرية للمكـافح واملغـري القـومي   ميوت فرداً وينبعث مجاعةً كان مرتبطاً    
          ،واحد فالرتعة االفتدائية مشلت اإليديووجليم الشعري والفكري والسياسي التغيريي يف آن 

 رؤى التغيري االجتمـاعي  والرايات الكربى للشعري كان ال مايقابلها من رايات كربى يف   
لسياسي، فهي تنتمي إىل عامل الكليات، وإن كان الشعري يغـوص أكثـر يف اخليبـة                وا

                                                
  سعدي یوسف من شعراء المجلة لكنھا نشرت لھ في عددھا األول قصیدة تندرج في ھذا االتجاه  لم یكن  1
وقد تكرس التنظی ر لھ ذا االتج اه ف ي     . نعني ھنا تجارب محمد منذر مصري ونزیھ أبوعفش وریاض الصالح الحسین وعادل محمود    2

قع ًة، وتمثل ت قیم ة ھ ذه األبع اد ف ي أنھ ا كان ت م شتقة م ن تح والت            إطار ملتقى الشعراء بجامعة حلب، وأخ ذ أبع ادًا نظری ًة ل م تك ن متو      
وكان العنوان الجديد في هذا الفضاء إعادة اكتشاف الماغوط مع وجود تأثيرات واضحة لشوقي أبي . الشعري نفسھ ولیس من خارجھ

صر، وإن كان الوعي النظري شقرا في تجربة منذر مصري، وهو نفسه ماتشكل على نحو في تجربة مايسمى بجيل السبعينيات بم
، بينما كان االتجاه العراقي لدى هذا الجيل إذا ماصحت التسمية أكبر من حجم اإلنتاج نفسه الذي يمكن أن يندرج في هذا الفضاء                 

  .والذي يعتبر سعدي يوسف نسغه األساسي قد اخذ شكل تشكيل النثري  والتفصيلي في القصيدة
 



 ومع ذلك جيب عدم املغـاالة ـذا التحليـل إال علـى الـسبيل                .ومكابدة اإلخفاق 
السوسيولوجي الذي سينتمي عندئذ إىل علم اجتماع الشعر وليس إىل نظريـة الـشعر،              

شاعرة الرؤيوية والعارفة والنبوية، وهي الذات      ولكنه ميثل تنبيهاً مهماً إىل صورة الذات ال       
  .الثانية أي الذات وقد غدت ضمن الشعري

تغـري  " املتناهية يف الصغر  "  العوامل   إىل" العامل املتناهي يف الكرب   "  يعين التحول من            
 اليت كان يتلبس فيها" القضايا الكبرية" معىن الشعري نفسه، فلم يعد الشعري يكمن هنا يف        

 الفعل أو   -الشاعر الكون، ويعيد بناءه من جديد يف ضوء الفعل اخلالق للكلمة أو الكلمة            
، واليت خيلق فيها الـشاعر  Verbe Poetiqueمسألة مايسمى مدرسياً بالفعل الشعري

عاملاً جديداً كما خلقت الكلمة اإلهلية العامل، بقدر مابات الشعري يكمن يف التفاصـيل              
يةً وتفصيالً أي داخل اليومي والتفصيلي واملهمل، واليت مل تكن جتذب       األشد اعتياديةً ويوم  

فالشعر منغرس هنا يف جمريات احليـاة اليوميـة         . الشعري يف مرحلة اهليمنة الرؤيوية عليه     
عرب املاغوط عن ذلـك     . وتفاصيلها من دون أن يفقد اتصاله البدائي باألشياء األوىل فيها         

الغوص يف أعماق " مشتق من التجربة نفسها، فمايهمه هو   بشكل منوذجي، وأمهية قوله أنه      
 حىت يف تلك الرسالة الغرامية املرميـة علـى األرض،           ٣"اجلزئيات الصغرية " بل" اجلزئيات

وحىت كل التفاصيل يف الزواريب واحلارات، فكل شيء يف احمليط الداليل للحياة اليوميـة              
  .يدخل إىل القصيدة حممالً بالشعريمن لفافات التبغ إىل قلي السمك إىل منرة احلذاء 

 اليومية مقابل الرائي النبوي     -مثاالً مجالياً يف القصيدة   " اإلنسان الصغري "     من هنا شكل  
وهذا تغري جوهري يف صورة الذات الشعرية،       .  الرؤيا - يف القصيدة   البطل واملنارة  العارف

وي يف ذروة اجلبل املقـدس       اليومية الجيد نفسه على غرار الشاعر الرؤي       -فشاعر القصيدة 
 إن ملحميتـه    .ليتدحرج منه إىل الكارثة بقدر ماجيد نفسه منذ اللحظة األوىل يف القـاع            

وادثهـا  مقلوبة عن ملحمية الشاعر الرؤيوي، فهي ملحمية األشياء الصغرية بعواملهـا وح           
تكون يف إحساسه بامللحمية وهو ميسك بربطة        وقد   .وجمرياا وبشرها وزمحتها وتفاصيلها   

. و حبثاً عن الشعري فيمـا ينفيـه       ك عاملاً ملحمياً من دون ملحمة، أ       وقد يكون ذل   .عنقه
بل هوائي احليـاة    " اجلزة الذهبية " فالشاعر ليس هوائي املطلق واهول والالمرئي وأسرار      

  .اليومية، وميكن أن ميازح ويسخر
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ى املستوى التركييب الشعري يسرية، فهنا يف العوامل املتناهية يف           وليست نتائج ذلك عل       
 فتتحول القصيدة إىل أشبه بـسردية       ندمج الشعري مع السردي،   الصغر لإلنسان الصغري ي   

ا تسميتها بالنتيجة الشعرية أو     بلغة الشكالنيني الروس ، وميكنن    " خريةخامتتها األ " حتكمها  
وعلى املستوى األسلويب يثري ذلك مسألة اـاز        . فاصيلثر الشعري املتولد من زمحة الت     األ

 اليومية، فالـشعري هنـا   -التجميعي كمفهوم يسمح مبقاربة اجلماليات الشعرية للقصيدة    
الينتج من قوة خاصة مزعومة إلحياء املفردات املضمومة يف منظومة أو بنية تقوم على ااز               

حنياز بقدر ما ينكـشف عـرب جتمعيـات أو       البالغي مبعناه التقليدي أو مبعناه احلديث كا      
جتاورات لتفاصيل وصور سردية وانفعالية ليست مترابطة سببياً لكنها متجاورة، ويـشكل     
جتاورها هنا املصحوب باملفاجأة واملفارقة شكل انزياحها اخلاص الذي ميكن مقاربته على            

عرية سـعدي   فمن أين تأيت ش   . مستوى الكل وليس على مستوى اجلملة الشعرية وحدها       
 مبعىن آخر إنه    .إخل.. شرطييوسف مثالً؟ الطاولة لديه طاولة، والكأس كأس، والشرطي         

اليعبأ بااز البالغي، ومن هنا قد يكون ااز التركييب أو التجميعي التجاوري هو أحـد              
 وميكن اختزاله هنا بااز البنائي املميز عن اـاز البالغـي، حيـث أن               مفاتيح التفسري، 

  . إىل تعمق وفحصوحيتاج هذا االقتراح. لبالغي جزء من البنائي وعنصر من عناصرها
  لقد أثر ذلك يف املعجم الشعري نفسه فإذا كانت املـسارات الكالسـيكية اجلديـدة               
والرومنتيكية والرؤيوية قد ارتبط مبعجم منطي خاص لكل منها بغض النظر عن انتظامـه              

دخلت املعجم اليومي على نطـاقٍ واسـعٍ إىل اللغـة           اليومية قد أ  -النسقي فإن القصيدة  
واألساسي هنا مرةً أخرى ليس املعجم املفرد لوحده فهو اليعين أكثر من مساعد             . الشعرية

الـشعري يف   " الباثوس" ، والذي يبعث   الشعري الذي ينتظمه    اللغوي يف الفهم، بل العامل   
 اليومية مقابل   -عري يف القصيدة  ويعين ذلك تبسيط اخلطاب الش    . املهمل والعادي واملبتذل  

 الرؤيا، والذي هو يف حقيقته نتاج التطويح        -التعقيد اللغوي الداليل الرؤيوي يف القصيدة     
 إن االنزياح هو مبدأ مطلـق يف الـشعر،    . أو للتنافر الداليل   بالعالقة مابني الدال واملدلول   

، ومن هنا التعقيد الداليل     مبصطلحات فرويد " التكثيف" ولكنه يف البنية الرؤيوية يأخذ مسة     
 ويف احملصلة فإن الوظيفة االنفعالية املرتبطة .حبكم التداخل بني البنية احللمية والبنية الرؤيوية    

 الرؤيا يف حـني تـربز يف        -بالذات الشاعرة هي املهمينة على الذات الشاعرة يف القصيدة        



 - باحلديث عـن القـصيدة  وهو مايسمح.  اليومية الوظيفة اإلحالية أو املرجعية  -القصيدة
، ورمبا يف    مابني الشعر والسرد   اليومية يف كثري من النماذج كنوع آخر يقوم على التهجني         

 اليومية احياناً وكأـا  - وبكالم آخر تبدو القصيدة    شكل قريب من القصة القصرية جداً،     
خطاب ذايت يقص وحدات سردية مرجعية أو إحالية وحىت وقائعية، وكمابرهن جينيـت             

إن حدود اخلطاب والسرد التتمايز يف حالة صافية بل يتداخالن فيمـا بينـهما، وهـذا     ف
من دون أن ينفي ذلك اجتاه آخر يقوم على          .اليومية-التداخل هو من أبرز مسات القصيدة     

. الومضة ضمن منهج اإلدراك احلدسي الذي يثري طاقات شعرية يف اجلزئـي التفـصيلي             
اإلدراك احلدسي، فالعامل الصغري حيضر هنا حممالً بالعوامل        يومية التتخلى عن     ال -فالقصيدة
 وغنائيتها البسيطة التركيب هي أقرب إىل غنائية يومية تقع يف فضاء غنائية حديثة              .الكبرية

  .التفارق فيها الذات مرجعها احملقق
  اليومية يف الكثري من نتاجاا، ففي هـذه        -للقصيدة" الشفوية"  لعل هذا مايفسر الطبيعة   

القصيدة تثري الذات املتكلمة بضمري املخاطب دوماً التفاعل معها من املتلقي، فكـل أنـا               
تتطلب األنت، هذه احلوارية تظهر وتضفي الطبيعة الشفوية التفاعليـة، وكـأن مفهـوم        

ويف هـذه   .  اليوميـة  -اخلطاب مبعناه الضيق ينطبق هنا على العديد من منتجات القصيدة         
قتربة باألحرى من الشفوي والتلقائي يغدو كل شـيء يف احملـيط            احلوارية الشفوية أو امل   

. الداليل للبشر والصور واألمكنة واألشياء يف احلياة اليومية قابالً إىل أن يكـون شـعرياً              
 حلم يوسـف  وبطبيعة احلال فإن الشفوية ختتلف هنا عن اللغة الدارجة أو حىت احملكية اليت 

ركة جملة شعر قد توقفت ألا قد اصطدمت بـذلك   واعترب أن ح اخلال باختراق جدارها،  
، لكنها تالمسها وتدجمها من داخـل       ٤"مانكتب وبني مانتكلم  :" دار واالزدواجية بني  اجل

الطاقات اخلالقة للغة العربية، يف لغة جديدة  متاماً وإن كانت تراعـي شـكليات اللغـة                 
  .الفصيحة

الـصغري،  / اليومي، الكـبري  / ، الكلي النثر/  اليومية تكسر ثنائيات الشعر    -  إن القصيدة 
 وهي ثنائيات ترتد برمتـها إىل ثنائيـة        .الوضيع/  الرفيع املبتذل،/ القبيح، السامي / اجلميل

 .ميتافرييقية اارت مراجعها اليوم يف حقل علم اجلمال والشعر كمـا يف حقـل الفكـر             
احليـاة  " وحـل " يفوتدحرجها  " هالته امليتافرييقية "  اليومية جترد الشعري من    -القصيدة
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اليومية وتفاصيلها ومشاهدها وهنيهاا وحلظاا، فاليعود الشعري كائناً يف املتعايل بـل             
واألساس يف نقض امليتافريقا هنا هو فهم احلياة كسريورة كأنه       . منغرساً بقاع احلياة اجلارية   

  .البدء هلا والاية بينما امليتافريقيا غائية دوماً
نائيات تنفتح على توليد أنواع شعرية جديدة وخمتلفة وغريمألوفـة،           ويف كسر هذه الث     

فميزة نظرية األجناس األدبية احلديثة اليت يرى كثري منا أا قد تقادمت هو أـا نظريـة                 
وصفية وليست نظرية معيارية، فهي التلزم الشاعر بأي دستور كتايب ومن هنـا طاقتـها               

 وقد تالحظون أنين استخدمت هنـا       . اجلديدة االستكشافية يف توصيف األنواع الشعرية    
ولكن هذا التمييز ينبين على أن هنـاك      . Genreالنوع واجلنس اللذين يرتدان إىل مفهوم     

 الـيت ميكنـها أن   أنواعاً كربى تتجاوز األجناس احملققة، وهي الغنائية وامللحمية والدرامية   
ود إىل اإلجناز الرومنتيكـي يف  ويف نظرية الشعر جرى متييز يع   . ختترق كل األجناس األدبية   

التمييز بني القصيدة أو الشكل وبني الشعر أو التجربة، ولكنه يتجاوز اآلن حدود املـنت               
الرومنتيكي، فالقصيدة شكل هندسي  ميكنه أن يكون متحوالً وخمتلفـاً، ودور نظريـة              

 نظريـة  األجناس األدبية إذا ماكان ممكناً إعادة االعتبار هلا هو استكشاف ذلـك، فهـي     
   .وصفية حبتة وليست نظرية معيارية

وهـي  .    يفضي ذلك إىل أن األنواع الشعرية اجلديدة قابلة للتوصيف من دون رهنها به            
لقد كان التحول مسـة     . ملاتزل يف مرحلة حتول، متثل جوهر التحول الشعري اجلاري اليوم         

 العربية، لكنه متركز دومـاً       الشعري يف القرن العشرين يف ثقافتنا      -التطور الثقايف واجلمايل  
 اليومية بتفرعاا املتعددة واملفتوحة التطـرح       -حول مراكز معياريةن بينما فضاء القصيدة     

نفسها مركزاً معيارياً للجميل أو للشعري، فهي قد تشكلت على هوامش املراجع الكليـة           
فيزيقي املرجـع الكلـي ميتـا     . احلاكمة واملوجهة، واخترقتها ومتكنت من اخلروج منها      

هذا هو مبدأ امليتافريقيا، وحني ينهار هذا املرجع ينبجس النثري أو           . بالضرورة ألنه غائي  
اليومي لنكون يف عامل املصادفة وليس يف عامل السببية، ويف عامل التشتت وليس الوحـدة،               

  .وهذه هي حيوية احلياة نفسها. ويف عامل العابر وليس املاكث املستقر
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