رب املُعاص
الشِّ ْع ِر َية ال ِكتا ِب َية يف الشِّ عر ال َع يِ ّ
صالح بورسيف
سيظل الشِّ عر كالماً ال يُشْ ِب ُه الكالم .سيظل لُ َغةً ،تَ ْع َمل بغري منطق اللغة ذاتِها ،أعني ،اللغة التي
تجري عىل األل ُْسن ،أو التي يكتب بها الناقد واملفكر والصحايف والطبيب والعامل ،أو الباحث الذي
واصل.
يشتغل يف مجال البحث العلمي ،ناهيك عن لغة التَّعا ُمل اليومي ،أو ما ن َُس ِّميه بلغة التَّ ُ
شَ تَّان بني اللُّ َغتَينْ  .فالشاعر حني يكتب ،فهو يَ ْستَ ْولِ ُد املعا َين وال َّدالالت ،مبا يعنيه ذلك من اشتغال
بالص َور الشِّ عرية من
عىل امل ُ ْع َجم وعىل الرتكيبَ ،ونَ ْح ِت ال َكلِامت واشْ ِتقا ِقها،والعمل عىل الخروج ُّ
سياقها ال َّن َس ِق ّي ،أو النمطي ،باألحرى ،الذي أصبح من العوائق ال ُكبرْ ى ،اليوم ،يف وجه الشِّ عر ،مبا
الص َور ،تُ ْب َنى بنفس ،املنطق عىل نفس ال ُّرقْ َعة،
الص َور ،ويف طريقة بنائها .نفس ُّ
يعرفه من تكرار يف ُّ
ال تتغيرَّ سوى بعض قطع الشطرنج ،إيهاماً ،طبعاً ،باالختالف ،أو باالنزياح عن هذه النمطية التي
أصبحت هي القاعدة ،واالختالق ،أصبح هو االستثناء.
الص َور الشِّ عرية ،لأِ ُنَبِّه إىل هذا ال ُعنْصرُ الذي أصبح هو العنرص الوحيد الذي ت َْستَ ِن ُد عليه
وقَف ُ
ْت عند ِّ
نفسها "قصيدة نرث" .أ َّوالً ،هذا املفهوم ال أح َد َرا َج َعه ،لِ ُي ْدرِك مشكالته
أغلب ال ُّنصوص التي ت َ ْعتَبرِ َ
املعرفية ،يف عالقاته ،خصوصاً ،بالشِّ عر .والذّهاب إىل الصورة ،كَ ُعنْصرُ يتيم ،يف بناء "شعرية النرث"،
هو إفراغ للشِّ عر من َد َوالِّه األخرى ،التي كانت ،دامئاً ،هي ما يسمح بالتّجريب ،وبالعمل عىل
كالم عا ّم ،أو مام يدخُل يف حقول كتابية أخرى ،إىل ِش ْعرٍ.
تحويل "الكالم" يف الشِّ عر ،من ٍ
هذا التَّ ْج ِنيس ،مبفهومه الذي ال يخرج فيه الشِّ عر عن سياقه الجاميل الخاص ،رغم ما يجري فيه من
تعديل وتغيري ،أو ما يح ُدثُ فيه من ابتداع يف ال َّد َو ِّال ،ال ميكن َه ْد ُمه ،كامالً ،بل ت َشْ وِيشُ ه .مث َّة فرق
بني أن نهدم بنا ًء ،وال يبقى يف يدنا من هذا البناء سوى الغُبار ،وبني أن نُشَ ِّوش هذا البناء ،يف امل َِّس
ببعض عنارص بنائه التي أصبحت غري قابلة الستيعاب املعاين والدالالت الجديدة ،أو ما تحمله هذه
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املعاين والدالالت من ِج َّدة وطرافة ،وهو ما كَان َسماّ ه ِشللّري ،بـ "الحفاظ بال َه ْدم" ،وهي و ْح َدة تقوم
تركيب ،يرفع التَّعا ُرض يف ُم َرك ٍَّب "يَ ْج َمع" و "يُجاوِز".
عىل تأليف املُتَعا ِرضينْ يف
ٍ

بالص َور ،فهذا ينىس ،أو يَ ْج َهل حقيقة ما يف الشِّ عر من دوال ،وما
َم ْن يَتَ َو َّهم أ َّن الشِّ عر ال يُ ْب َنى سوى ُّ
ٍ
واخرتاقات ،شَ تَّى َو َع ِظي َمة.
تسمح به هذه ال َّد َو ّال من توسيع للكالم الشِّ عري ،ومن توليد ،ونَ ْح ٍت،
ميكن استثامر الجملة "النرثية" يف الشِّ عر ،وأعني بالجملة النرثية ،تخفيف التعبري الشِّ عري ،أو
الصورة من تلك "الشِّ عرية" التي قد تُثْ ِقل عىل القاريء احتامل النص ،واالستمرار يف متابعته .فبدل
هذا الثِّقْل البالغي ،أو التّع ِبري ِّي ،يذهب النص للتنويع ،ولِ ُمضاهاة «الشِّ عرية» بـ «النرثية» ،ما يسمح
بإثارة االنتباه أكرث للمسافة التي تفصل بني األسلوبينْ  ،أو ما يسمح بإغناء «الشِّ عري» بـ «النرثي»،
النرثي.
عري يف
ّ
بدل إغراق الشِّ ّ
الذين يبحثون عن اإليقاع يف النص ،دون االنتباه إىل طريقة توظيف التفاعيل ،حتى ال َ
أقول األوزان،
ال يُ ْد ِركُون أ َّن «القيمة الشِّ عرية» بتعبري ميشونيك ،ال تَ ْخ ُرج من النص الذي يكتفي ِب َوزْن ُج َملِه،
نص ،يف بنائه ،يُشْ بِه من يقود سيار ًة دون وجود مرايا تسمح بتوسيع الرؤية،
بل إ َّن هذا النص ،هو ٌّ
وبالنظر ،يف الطريق ،بأكرث من زاوية .النصوص التي تحرص عىل هذا ال َّدال ،الذي هو بني ال َّد َوال
األكرث هشاش ًة يف الشِّ عر ،مبفهومه الذي أُ ْع ِطي ِه له ،وليس «القصيدة» ،باعتبارها ُم ْعطًى شفاهياً،
الوزن فيها هو شرَ ْ ُط هذه الشَّ فا ِهيَة ،هي نصوص ،تنظر يف اتِّجاه واحد ،وليست أُف َُق رؤية ،أو هي
تفتقر لرحابة الشِّ عر ،ب َد َوالِّه الكثرية ،التي تَ ْبتَ ِني شعريتَهاِ ،بتَ ْك ِثري هذه ال َّد ّ
وال وتوسيعها ،وليس
ِب َح ْسم الشِّ عر يف «قاعدة» أو «معيار» هو «دالُّها األكرب» ،مبا يف ذلك اإليقاع .وهذا هو َعطَب
«الشِّ عرية املعارصة» ،كام انْتَ َق ْدت ُها من كتاب «حداثة الكتابة يف الشِّ عر العريب املعارص".
ذهبت إليه سوزان برنار ،أو ما كان
لعل الفهم النظري الذي يكتفي باعتبار «قصيدة النرث» هي ما
َّ
ْ
كتَ َبه بودلري ،أو رامبو ،أو ما يكتبه بعض الشُّ عراء العرب اليوم ،هو فَ ْهم يفتقر لهذه الرؤية التي
تفتح النص عىل تنويعاته ،وعىل طبقاته املُتَ َع ِّد َدة ،الكثرية ،التي ال ميكن ْاس ِت ْنفاذُها ،مبجرد تحويل
النص ملجموعة من «القواعد» أو «املعايري» .هذه القواعد أو املعايري ،هي قواعد هذا النص ،أو هذه
النصوص التي كانت موضو َع بَ ْح ٍث ودراس ٍة ،ما يعني أ َّن تعميمها عىل غريهاِ ،مماَّ ىَأت تالياً عليها،
السابِق ،وهذه سلفية نقدية ،ال ننتبه إليها ،ألنها
سيكون إجبارا ً لِلاَّ ِحق أن يسري عىل نفس َه َوى َّ
تكريس لنفس ما كان قاله بعض نُقَّا ِدنا ال ُق َدماء "ما ترك األ َّول ِ
لآلخر شيئاً".

ما يُضا ِعف من هذا الخلط النظري ،أو النقدي ،هو أن تصري النظرية سابقة عىل النص ،هي من
السياجات التي ال ميكن تجا ُوزُها ،ويف هذا
ترسم له ال ُحدود ،وتضع أمامه ِّ
ت َضَ ع له خارطة طريقهُ ،
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نكون غري خارجني من هذه السلفية التي ال تزال «القصيدة» هي تعب ُريها األ ْعتَى يف راهن الشِّ عر
العريب املعارص ،حتى عند من كانوا يدعون لِـ «التَّجاوز والتّخطي» ،أو لـ «كتابة جديدة» أو لـ "ثقافة
جديد"ة.
أرايض الشِّ عر ،اليوم ،ت ُْصبِح يف الكتابة ،أو يف حداثة الكتابة ،كام َس َّم ْيتُها ،هي غري تلك األرض التي
كانت ت َُسيِّ ُجها القواعد والقوانني ،وتعترب تُ ْربَتَها ال تصلح سوى لفاكهة واحدة .يف الكتابة تكون أرض
الص ْيد
الشِّ عر مفتوحة عىل كل الفواكه وال ُّزروع ،وتكون أرضاً ذات طبقات ،وليست َم ْح ِم َيةً ،يمُ َ َن ُع َّ
فيها ،خوفاً من انقراض كائناتها .وبهذا املعنى ،يكون الشِّ عر ،ال هو «نرث» زائد صورة ،وال هو «شعر»
زائد وزن ،وال هو «نرث» يحتمي بـ «قصيدة» ،بل هو أكرب من هذا ،يشمله ويستوعبه ،يف ما هو
يتجاوزه ،وينأى عنه .يف هذه املسافة ،بالذات ،تلتبس علينا الحداثة ،إذا مل نَ ِعها كاخرتاق وانتقال
دائمِينْ  ،وتصري «النرثية» يف النص ،هي َد ّال ُمضاف ،وتعبري عن زواج يسمح به النص ،وهو يخوض
نفسها ،مع
هذا االخرتاق ،لكن دون ما يجري من استعادة وتكرار لنفس ُّ
الص َور التي أصبحت هي ُ
بعض التعديالت الطفيفة يف التعبري ،يف أغلب دواوين «النرث» ،وأعني بهذه العبارة ،من يذهبون
تذهب إليه املعرفة الشِّ عرية ،يف
إىل الشِّ عر بهذا الفهم ،دون غريه ،وهو فهم قاصرِ  ،وال يرقَى لِام
ُ
سياقاتها امللحمية.
بالسياقات امللحمية،
أحتاج ،طبعاً ،لتوضيح هذا املفهوم ،حتى ال يُ ْؤ َخ َذ باملعنى الهومريي .ما أقصده ِّ
تذهب إليها،
أن يبني النص «املعنى» ليس باالت ِّكاء عىل الصورة ،التي ال تَ ْبتَ ِعد عن الغنائية ،أو هي
ُ
السالِك يف هذا النوع من االختيارات الجاملية ،بل بتوسيع َد َوالِّه ،وإ ْحداث
ألنَّها هي امل َ َمر الوحيدَّ ،
ٍ
سياجات،
التشويش األجنايس ،الذي تصري معه الحدود النوعية ،أو ما َس َّم ْيتُه باألرايض ،بدون
وال ُحدود ،تكون بالطبيعة ،طبيعة البنيات ،وطبيعة ال َّدوال ،أو بتعبري آخر ،طبيعة الفواكه وال ُّزروع،
ال طبيعة الرتبة ،أو الترُّ َب .النص ،وفق هذا املعنى ،يخرج من اإلنشادية الشفاهية ،أو من هيمنة
هذه اإلنشادية التي هي استدعاء للقصيدة ببعض رشوط بنائها املاضية ،إىل الكتابية امللحمية ،التي
تتقاطع فيها األصوات ،وتتصادى ،وتلْتَبِس فيها العالئق بني الضّ امئر ،وقد تصبح الجملة ،أو املقطع
السابق ،يف
الشِّ عري ،نَفَساً واحدا ً ،ال ميكن تفاديه باالنتقال لِام يليه ،فهو يفرض العودة لِمعرفة َّ
نصاً شَ َبكياً ،تتعالَق يف ال َّدوال
الص َور واإليقاعات التي يبتنيها النص ،ليصبح ّ
ت َصا ِدياتِه التّعبريية ،ويف ُّ
وتتشابك ،وهو ما مينح شعرية النص هذا املنحى ،أو البُ ْعد امللحمي.
ليست امللحمية ،يف الشِّ عر اليوم ،هي ملحمية «اإللياذة» أو «األوديسا» ،أو ملحمية «الشَّ ْهنا َمة» ،أو
غريها من املالحم التي منها خرج هذا املفهوم ،أو كان انعكاساً نظرياً لها ،بل ذلك التَّشَ ِظي الداخيل
تتناسل وتتوالد وتتناسخ ،وتفتح أخا ِدي َد يف أكرث من طريق .وهذا يعود يب إليحاءات
للذات ،وهي َ
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ضوح يف الرؤية،
طُ ُرق الغابة السوداء ،كام عند هايدغر ،طُ ُرق يف سواد ،أو يف عتمة والتباس ،ال ُو َ
رمبا َخ ْوض الطريق ،يف ذاته ،هو األهم.
سرُ ود الشِّ عرية ،بهذا املعنى الكتايب ـ امللحمي ،بقدر ما تقطع مع الرسد القصيص ،بقدر ما تبنيه،
نفسه
يف سياق َدوالِّها بتحويله من رسد يصف ويقول ،أو يحيك ،إىل رسد يُ ْفضيِ  ،واإلفضاء ،هنا ،هو ُ
ناسخاتِها ،لتصبح الواحد
تلك العتمة الهايدغرية ،التي فيها تجري تشظيات الذات ،وتوالُداتها ،أو ُ
الذي يقول الكُل ،والصوت الذي تخرج منه أصوات .ال عالقة للسرّ د يف الشِّ عر ،مبفهومه الكتايب،
بالسرّ د القصيص ،أو الحكا ّيئ ،فهناك ،يف القصة ،اليَ ُد تبقى دائب ًة يف الكتابة ،وت ُواصل «الحكاية» ،ألنها
تبحث عن َص ْد ٍع لتخرج منه ،أو ت ُ َو ِّس َعه لِتُو ِق َف كل يشء ،ولو برتك ال َح ْبل عىل الغارب .كام يُقال .يف
السرُّ ود الشِّ عرية [هكذا بالجمع] ،تكون اليد ُملْ َز َم ًة ِب َرعشاتِها ،أي ما يفضح ما يجري يف الشِّ عر من
ت َقطُّعات رسدية ،وهي ،يف حقيقة األمر ،ليست تقطُّعات ،بقدر ما هي تشقيقات يف نفس الجدار،
ما يُضْ ِفي عىل النص الشعري الكتايب ،أن يكون ن َّصاً ِب ُك َّو ِ
ات ضوء كثرية ،لكنها كوات تحمل عتامتها
يف طياتها.
الخُروج من النرثية الصرِّ ْ ف ،ومن الشِّ عرية الصرِّ ْ فَة ،هو أ َح ُد مداخل الشِّ عرية الكتابية ،يف تغيري
الذوق الشِّ عري ،أو الحساسية الشِّ عرية ،وهذا يفرض عىل النظرية الشِّ عرية ،بدورها ،أن تكون
جديرة بهذا الوعي الكتايب ،يف ملحميته ،التي هي ملحمية تجري يف ت َشَ ُّعبات النص ،ويف دوالِّه التي
هي دوال ال ميكن إدراكُها ،دون النظر ملفهوم الكتابة ،خارج السياق الشفاهي ،أو هيمنة الشفاهي
عىل الكتايب ،كام يجري يف «القصيدة» التي ال يزال كثري من «الشِّ عر» مل يخرج منها ،سواء أكان شعرا ً
بـ «النرث» ،أو شعرا ً بـ "الشِّ عر".
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