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أغلب فقرات هذا النص نشرت يف شكل تقدميٍ موعة الشاعر             )1(
  ).2016دار ذي القرنني، " (البافور"املختار السامل أمحد سامل 
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 ـ 1 ـ

هل جيوز  :  ال ميكن تفاديه بسهولة    الذي   السؤال التلقائي 
؟ ميكن فعالً أن يقال     "البافور"تقدمي الشعر؟ هل جيوز تقدمي      

عن تساؤيل هذا إنه غري جدي وإنه فقط نوع متداول من                
الكالم على  "قسٍ متنعيٍ عريفٍ يبدأ عادةً بشيءٍ مثل        ممارسة ط 

ومع ذلك فمن الوجيه أن نالحظ يف مثل هذا             ...".  الكالم
بينما "  مستوى املاقيل "املقام أنّ التقدمي أياً يكن يظلّ يف           

الشعر معين أوالً مبستوى القول وهو بذلك مكتفٍ ذاتياً من            
 ". قالاملاي"و " املاقيل"حيث املبدأ جتاه كلّ 

إذا أخذنا هذا االعتبار على حممل اجلد فإن املسافة             
اليت تفصل التقدمي عن الديوان هي حتماً مسافةٌ غري قابلةٍ              

 . للعبور

 

 ـ 2 ـ

نعم أتذكّر فعالً رغم السفر والوجع أيامنا األوىل يف              
ولكن ما أتذكره حمدود . بدايات النصف الثاين من الثمانينات

كنا معاً  .   على استعادة واستنفار التفاصيل    كباملقارنة مع قدرت  
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ونعيش ما يسميه والتري بنيامني     "  الشعب"متعاونني يف صحيفة    
كانت حينها اجلريدة    "  الشعب"طبعاً  .  مبيتافيزيقا املراهقة 

الوحيدة يف البلد رغم بعض التجارب املوازية اليت مل تعمر           
 باإلضافة  وقد حاولنا بكل ما للمراهقة من محاس،        .  طويالً

، أن نوظِّف الصحيفة        "العرضي"إىل العمل اإلعالمي        
كان بداهةً الشعر   .  املتواضعة يف نشر كتاباتنا األدبية والشعرية     

وهو ما يظهر مثالً يف عملي       .  العمودي جواز سفرٍ ضرورياً    
الذي نشرته يف املطبعة الوطنية، أي ) 1988( "ميوت املوت"

اليت كانت تصدر عنها حينها        يف املؤسسة اليتيمة نفسها        
ولكن إىل جانب قصائد الشعر العمودي       .  الصحيفة الوحيدة 

 أو الشعر    -اليت تفرضها الذائقة السائدة فإنَّ شعر التفعيلة           
"التسمية املنافِسة    "  احلر هو الشكل التعبريي الذي كنا      -وفق 

بل كانت لدينا أيضا حىت بالنسبة للعمودي          .  نتبنى بشغف 
 يف إثبات أنه حبكم التارخيية اجلمالية للشعر العريب غري        رغبة

أي أنه ميكن أن يظلَّ عمودياً باملعىن         .  تقليدي يف جوهره  
الوزين املعياري يف نفس الوقت الذي يثور فيه، صوراً               

 إخل على صورته النمطية السائدة يف        ..وإيقاعاً وفضاءً داللياً  
 كتابة شعرٍ عموديٍ يثور     كنا نعتقد أنا جنحنا يف    .  ذلك الوقت 

، أي يستعيد الطاقة الشعرية والنسغ اإلبداعي          "العمودي"على  
خلف القوالب اليت أرادت املدرسية أن تجمدها وأن جتعل          

 .منها حجباً
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 ـ 3 ـ

ة عن  ـة الالحق ـدراسات النقدي ـرة ال ـل اختلفت نظ   ـه
و أن  أحكامنا القطعية املندفعة؟ الشيء الثابت على األقل ه         

احلماس كان كبرياً يف الثمانينات ملشروع التحديث بشكلٍ           
على الصعيد الفين    "  ما بعدها "و"  احلداثة"عام وملفردات    

انت فكرة دمج األجناس األدبية أو         ـك ك ـذلـول.  التعبريي
نشرت حينها ونشرت أنت     .  د كبري ـجتاوزها حاضرةً إىل ح    

ةٍ للتصنيف ال   وكذلك املرحوم حممد عبدي نصوصاً غري قابل      
ظهرت يف  .  يف القالب العمودي وال يف إطار قالب التفعيلة        

دون أن تحمِلَ أي تصنيفٍ أي دون أن تمنح صفة            "  الشعب"
        ن أن  ـوميك.  دةــاالنتماء إىل أحد األجناس األدبية املعم

وص اليت نشرها يف زاويته      ـار النص ــذا اإلط ــدرج يف ه  ـن
 -1987"  (تراتيل"حت عنوان   ــتاألسبوعية املرحوم حممد     

ولعلّها هي  .  واليت كان ينوي نشرها يف عملٍ مستقل       )  1988
 حينها كَشعرٍ خارج إطارِ تصنيفَي العمودي            األكثر نضجاً 

 . والتفعيلة
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 ـ 4 ـ

 -"  استهالكاً"و"  إنتاجاً  "-ال شك أن األوساط املعنية        
لى أن  إال أنّ إصرارنا حينها ع    .  ذه النصوص كانت حمدودة   

              ا، مركزمنا حاضرةً فيما اعتربناه، ولو وهتكون نصوص
 النقاش وتزامن ذلك مع الظهور، إرهاصيا، لبعض الفضاءات          
الثقافية واإلعالمية، كلُّ ذلك أعطانا االنطباع يف تلك الفترة          
بأنّ جيلنا كان قيد خلْقِ قطيعةٍ وتدشنيِ مسارٍ حداثي مسيق             

 . يةٍ صلبةٍومغروسٍ يف قاعدة حمل

" ديلول احلكيم "يف تلك الفترة أيضا أصدرت عملي          
وقد كان يف صيغة مسرحية أو حماورة تضمنت فقراتٍ مما            

  ". غري مصنفة"كَنصوصٍ " الشعب"نشرته يف 

            إىل أوربا وأنا ما زلت مع انتهاء عقد الثمانينات انتقلت
أوروبا من  وقد منعين االنتقالُ إىل      .  تقريبا يف سن املراهقة    

ولكن كما  .  إمكانية املتابعة اليومية للحركة األدبية احمللّية       
صلوات "كتبت يف النص التقدميي الذي نشرته مع ديواين            

 فإن انطباعي العام هو أنّ انعكاسات        )  1998"  (املنفى الباريسي 
ألُضف هنا أنّ ما      .  كانت شاملة "  مشروع التحديث   "فشلِ

ات املوجودة أو على األقل تلك       ميكن استنتاجه من الدراس   
اليت اطّلعت عليها هي سرعة احنسار ما كنا نراه بسذاجة               

، سرعةُ احنسارِه مع بداية التسعينات،          "مشروعاً حتديثياً "
 .والعودة التسونامية للذائِقة التقليدية إىل الواجهة
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 ـ 5 ـ

. من هنا قد نفهم معىن رهانك هذا احملفوف باملخاطر         
والذائقة .   عقود على تراجعِ تلك التجربة التحديثية      مرت ثالثة 

 . التقليدية تزداد احتفاءً بانتصاراا

ما الذي يعنيه إذاً قرارك احلسمي بنشر هذا الديوان؟ ما           
الذي يعنيه أن يضم عدداً من النصوص اليت تعود إىل تلك              

ذ احلقبة مع أخرى تمثِّل استمراراً أو إثراءً لتلك التجربة؟ من           
 من  البدايات مل تكن حتتاج إىل جرأةٍ أو جسارةٍ خاصتني للخروج          

، موغالً  "منضبط"منذ البدايات كنت غري      .  القيود التواضعية 
               كعلى األرض متارس طقوس جالس يف البداوة وأنت

بعد   احلداثية بني أجهزتك احلاسوبية املتنافِسة، كأي ما           
د تقليدية وقواعد    حداثيٍ متطرٍف، رغم الربوتوكوالت اجل      

احملافظة االجتماعية اليت ما تزال تطبع بنسبةٍ معتبرةٍ                 
  . اتمع الصحراوي

 ـ 6 ـ

نفسه بأنه قصائد نثرية مث     "  البافور"يف البدء يصف ديوان     
 ". هذا ليس شعراً: "يدشن إداناته الذاتية بإعالنه املَطْلعي

،  نسميه، انتهاكاً  لنتذكّر خلفية األمر قليالً فيما ميكن أنْ      
يف اية العشرينات من القرن       .  د احلداثة ـا بع ـم"  اريخـت"
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املاضي، أي يف حالة احلرية اليت اجتاحت أوروبا يف فترة ما 
بني احلربني واليت عرفت بني أشياء أخرى ظهور عددٍ كبريٍ             
من التيارات الفنية، لفت كما هو معروف الفنان البلجيكي            

االنتباه إىل أحد أعماله التشكيلية الذي قد يبدو        رنيه ماغريت   
أعين طبعاً لوحته الشهرية اليت      ".  بساطةً"ألول وهلة أكثرها     

هكذا ".  هذا ليس غليوناً   "ا غليوناً وكتب حتته        ـم فيه ـرس
اليت أهلمت أجياالً من    "  الغليون"بدأت قصةُ   "  سذاجة"وبكل  

     ما " أمساؤهم بـ     الفنانني واملُنظِّرين خصوصاً ممن ارتبطت
كعنوانٍ ظلَّ بالغَ الغموض ومتضارب التعريفات      "  بعد احلداثة 
 .أو رافضاً هلا

 ـ7ـ

             ظهور لوحة ماغريت عرفت ولكن العقود اليت تلت
مابعد احلداثة كتاريخٍ يرى نفسه        "  تاريخ"تسارعا مفرطاً لـ   

 .مابعد تارخيي

 هذا  ".العنوان ال يناقض الرسم؛ إنه يؤكِّده بشكلٍ آخر        "
، بلغةٍ تشبه لغة ابن رشد حني        1966ما أضافه ماغريت سنة      

احلق ال يضاد احلق بل      "عن أنّ   "  فصل املقال "يتحدثُ يف   
هلْ يعين ماغريت فقط ما يقوله ألن الفن         ".  يوافقه ويشهد له  

غري ملزمٍ مببدأ الـالتناقض؟ أو ألنّ الدالّ، بلغة املثلث              
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وغري املرجِع أو ألنّ اللفظ،      السيميولوجيي، غري املدلول     
باللغة البالغية القدمية، غري املعنى؟ ماغريت كتب مجلته           
اإلضافية هذه على مقلوب نسخةٍ من لوحته يف شكل رسالة           
بعثَ ا إىل ميشيل فوكو كتعقيبٍ على كتاب األخري                  

 من  -"  البافور"رمبا هذا ما دفع بديوان      ".  الكلمات واألشياء "
أنَّ ما تسمح به لعبةُ تضاد أو توافق الكلمات           منظور الوعي ب  

 إىل أن   -والرسم تسمح به ربما أكثر لعبةُ الرسمِ بالكلمات           
هذه احلروف ليست     :  "الذاتية"  إداناته"يضيف مطلعياً لـ    

وال نغماتٍ،  :  "بل وأن يزيد بشكلٍ أكثر راديكالية      ".  حروفاً  
 .."وال أوتاراً، وال أي شيء

 

 ـ 8 ـ

أو كُن شعراً لِتكون ماءً وكن نثراً       "  ء أو كن شِعراً     كُن ما "
فالشعر قد يكون الفضاء الوحيد الذي يعين فيه        .  لتكون شعراً 

، "الهغلياً"بني طريفّ أي جدلية اندماجاً       "  اهليغلي"االندماج  
بل احلديث عن    .  أي اندماجاً سابقاً على متايز الطرفني         
 خارج الشعر متاماً،    االندماج هو ذاته حديثٌ عن الشعر من       

كَكثريٍ من مفردات البالغة اليت تحاولُ أن تصف الشعر               
بعباراتٍ عالِمةٍ تظلُّ يف مجودها الالشِعري بعيدةً عما يعنيه           
املَغمى الشعري وشراراته، عما تعنيه احملاوالت احلثيثة           
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فاالندماج مثْله مثْل الكالم    .  الختراق جماالت الـالمعبر عنه   
درجة الصفر من الكتابة، باملعىن الذي استعاره روالن        عن ال 

بارت من األلسنية احلديثة، أو الكالم عن االوكسيمورون           
، فهو يفترض أصالً ثنائيةً جدليةً، يفترض       )اإلِرداف اخللْفي (

يف أفق الشعر ويف زمن الشعر      .  انفصاالً أو تناقضاً بني طرفني    
ةٍ على وحدا أو     ال توجد ثنائيات تناقضية أو جدلية سابق        

". شهود جامع "زمن الشعر هو زمن مجع، هو          .  واحديتها
واحلديث عن انفصال الشعر والنثر والتساؤل إن كانَ مثال             

شعراً أو نثراً أو شعراً نثرياً هو سؤالٌ          "  البافور"هذا الديوانُ   
. النظم والنثر فالتقابل هو بني     .  غري مطروح باملعىن الشعري    

 مثْلِ هذه   -   فيما يعلو على   -نه فهما فيما يتجاوز     أما الشعر وزم  
 فالشعر ذا املعىن هو أفق أو مثالٌ تعبريي            .  املُقابالت

وحتقّقُه النسيب يعلو على األجناس األدبية باملعىن التقليدي         
كأجناسٍ تسعى كلُّها إىل إثبات أدبيتها عبر حتقيق أعلى نسبةٍ           

 .ممكنةٍ هلا من الشِعرية
 

 ـ9ـ

نميز بني الشعر كجوهر مالزم للوجود اإلنساين مادامت           ل
مثة حياة وحب وموت من جهة ومن جهة ثانية الشعر كجنس           
أديب أي كأي جنس أديب تارخيي يظهر وخيتفي وقد ال يعمر            
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 كاملقامة مثال، وقد يكتب له كاحلكاية أن يقاوم الزمن          طويالً
ألخرى اليت   ويتداخل ويتصارع مع األجناس ا       أو كلّياً  جزئياً

تخضع لنفس القاعدة التجديدية ـ يتقادم بعضها ويشيخ              
 ميوت أو يصل إىل حالة من فقدان احليوية أي من              وأحياناً

الترهل تشبه املوت ليولد البعض اآلخر بعنفوان جديد               
يناسب جتدد احلياة وبطاقة قادرة على االخنراط يف زمنيتها           

 التاريخ بينما    ، خيترق اًالشعر، جوهر .  أي يف معاصرا   
، ينتمي إىل خمتلف األجناس األدبية األخرى        الشعر، جنساً 

اليت حيكمها التاريخ وحتكمها أكثر من ذلك تارخيية                 
 . الثقافات اليت تنتجها

الشعر كجوهر موجود لدى كل الثقافات أما كجنس فهو         
كالقصة والرواية واملقامة وغريها قد يوجد يف هذه الثقافة            

 من حاضر ثقافة ما       تلك وقد يشكل جزءاً     وهذه اللغة دون  
بينما تكون أخرى قد طمرته يف ماضيها أو نفته يف بعض               

 . جيوا الطرفية

إذا قبلنا القيام ذا التمييز األويل بني هذين الداللتني            
املختلفتني للشعر فلندخر مصطلح شعر للمفهوم األول             

ص الشعر باملعىن اخلا  .  ولنطلق على الثاين مصطلح قصيد     
 أن أوضحه أي الشعر كجوهر قد يتحقّق عرب           الذي حاولت 

القصيد أو عرب القصة أو عرب الرواية أو غريها من األجناس             
بل .  املعروفة حاليا أو اليت قد تظهر أو تنتشر يف املستقبل            



 

 18

لنقل جبسارة أكثر إن الشعر باملفهوم األول ميثل السقف             
على ألنه هو   األعلى لكل األجناس األدبية، ميثل السقف األ       

 .نفسه ليس له سقف
 

 ـ 10 ـ

             واقع احلال أنّ النصوص اإلبداعية كثرياً ما أظهرت
           معنية بالتصنيف املدرسي ا غريا أفبديهي أن   .  بذا

التجارب الشعرية ذات الطابع اجلدي تبحث دون ملل عن            
أي عن آفاق    .  آفاق جديدة للمعىن، للصورة، لإليقاع إخل       

ا آفاق ما بعد الداللةدالليةٍ هي بذا . 

الشعر يف هذا األفق ليس شعر خيال وإمنا شعر خلقِ             
اخليال، وليس هو شعر الوزن وإمنا شعر خلقِ الوزن وخلقِ           

بل هو حبثٌ عن جتربةٍ رياديةٍ        .  اإليقاع وخلقِ الصورة إخل    
مابعد احلداثة  .  تم أوالً بإبداع فضاء املمكنات الـالممكنة      

ألن زمن  .   أكرب حني يتعلّق األمر بالشعر        له حتديداً معىن   
أي أنَّ  .  الشعر هو زمن إشراقي، زمن التجليات الـالزمنية         

زمن الشعر خيتلف راديكالياً عن الزمن اخلطّي، خيتلف             
 . راديكالياً عن الزمن
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  ـ11ـ

األشكال أو األجناس األدبية ال تلزم املبدع، ال تلزم            
إا تدخل  .  األخري إبداعي منتِج العمل اإلبداعي من حيث        

يف إطار اجلهد التصنيفي للمتلقي بشكل عام أو للناقد                
 . والباحث التجنيسي بشكل خاص

التصنيف ذا املعىن عملٌ خارجي أجنيب على النص          
من حيث إنه يف مستواه التقعيدي العام ليس، أولوياً، معنياً            

ا  يف حدود البحث عم      ّإالبسرب فرادة النص الذي يصنف         
 من مالمح   - أو ما ميكن أن يلحق به           -ميكن أن حيمله     

مشتركة مع هذه القائمة أو تلك من األعمال السابقة عليه               
 . على مستوى أقرب إىل الترفيف والتضبري املكتيب الشكلي

 وال خيفى أن هذا اإلشكال مطروح على صعيدٍ إيبستمولوجي        
يهيمن عليه  أكثر تعقيداً بالنسبة لكل عملٍ تقعيدي تعميمي           

 للنجاعة  طبعاً امليل املعياري التبوييب كضامن متوهم غالباً        
 . اإلجرائية

فالبحث عن أطر عامة قوائمية وعن جتنيس يتجاوز كلّ          
فرادة كثريا ما يدفع باسم علميةٍ متومهة إىل اختزال مستويات          

 . االمتياز واخلصوصية يف املوضوعات املدروسة

رضه هنا هو عمل أدايت      باملعىن الذي نستع  "  التجنيس"
.  أكثر مما جيعله مدشنا     مييل للبحث عما جيعل العمل تابعاً      
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 ما ينتمي أو ميكن أن      يبحث عن العناصر اليت تثبِت أن عمالً      
ينتمي إىل هذا اجلنس أو ذلك كتجسد عيين ملعطياته العامة           
 . أكثر مما يبحث عن خصوصيته اليت ميكن أن جتعله مؤسساً

ى، فالتجنيس عمل بعدي يتغيى توصيف         بعبارة أخر 
العمل اإلبداعي من خالل توزيعه على خانات، غري صادرة           

إنه بعبارة أخرى،   .  عن املبدع وإمنا عن املتلقي أو الدارس       
يف مستوياته األقل عشوائية، عملية تقسيم وسرب وحتليل،           
واعية أو غري واعية حبسب احلاالت، تسمح للذات املتلقية          

أو املسموع أو املشاهد     (ل اإلبداعي املقروء     بإخضاع العم 
ملا متلكه هي من أدوات حتليلية وجتعله رهينة هلذا            )  إخل

األدوات مرغما على التنازل عن ذاتيته أو فرادته مبا هي               
كذلك ليختزل فيما يفترض املتلقي أو الدارس أنه املميزات          

 . احملددة لشكل أو جنس أديب معني

، قبلي من   يضا أن التجنيس، وجودياً    ، نفهم هنا أ    ثانياً
وهو إذ ذاك يف اخلالصة توظيف         .  حيث أدواته التحليلية   

 أو يفترض   -ألدوات قبلية، بالنسبة لنص معني ـ أي مستقرأة         
 من مدونات نصية سابقة     -يف أحسن احلاالت أا مستقرأة       

التجنيس إذا قبلي باعتبار       .  على النص اخلاص املتلقّى      
من بينها القولبة داخل أشكال ورفوف وأضابري        أدواته، اليت   

 على النص   وهو بعدي باعتبار أنه جهد يأيت ال حقاً        .  جاهزة
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وهو من الناحيتني ال ميكن أن يرى يف النص          .    ومن خارجه 
 .  إال ما يندمج يف أطرها اخلاصة

 الصفات اخلاصة بالنص لصاحل      التجنيس يتجاهل غالباً  
املتلقية أا صفات مشتركة مع     ما تفترض الذات الدارسة أو      

ل قولبته وتصنيفه أجناسياأعمال أخرى سابقة ختو. 

بعبارة أكثر اختصاراً، فالتجنيس يف تفاعله مع املبدع           
         السقوط يف الثنائية التقليدية املغلقة فخ تلك  اًيميثّلُ خطر ،

 : عنترةاليت عبر عنها قدمياً

 .   ..................."م مترد منعراءُ الش غادرهلْ"    
 

 ـ 12 ـ

هذا السؤال يكشف،    "  هل غادر الشعراء من متردم؟      "
منذ عنترة بلْ ورمبا منذ ابن حذام، إىل أي درجة ميكن أن              

" ماقبل"سؤال اإلبداع حماصراً باالعتبارات اخلطّية للـ          يظلّ   
إذا كان ملا بعد    .   أي باعتبارات الزمن االجتماعي    ،"املابعد"و

ملا بعد ما بعد احلداثة من مسامهة فإا يلزم أن             احلداثة و 
تعين أساساً إلغاءَ هيمنة الزمن اخلطي واملفردات املدرسية          

الزمن احلداثي نفسه هو تكريس     .  املرتبطة به على زمن الشعر    
حدي للخطية حني يتوكأ على السرديات والتحقيبات اليت           

. ولوجي للحداثة  تدفع إليها تلقائياً أقانيم اخلطاب اإليدي          
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والكالم التهكمي املابعد حداثي عن اية املعىن، واية           
بعد احلداثة عما بعد        املؤلِّف أو موته وكالم ما بعد ما          

املؤلَّف وما بعد التهكّم كلّها تنويعات إشهارية تصدر عن             
 .نفس الرغبة التحقيبية املفصوح عنها أو املكبوتة

 

 ـ13ـ

  سمى مابعد احلداثة وما بعد مابعد يف نظري ال ميثّلُ ما ي
 - مبختلف التجليات اليت تطلَق عليها هاتان التسميتان           -احلداثة  

" املابعد"إىل  "  التكتيكية"مشاريع حداثية أيا تكن إحاالا      ّإال 
، أكثر  ، وليس دائماً  ولكنها قد تكون أحياناً    ".  املا قبل "أو  

ة وبالقدرة الضخمة     وعياً بِـاجلوانب اإليديولوجية للحداث      
لألساطري احلداثية على تسويق نفسها حتت عناوين إشهارية         

تسميةُ مابعد احلداثة أو ما     ".  التقدم"و"  التنوير"و"  العقل"كالـ  
ألنّ .  بعد مابعد احلداثة هي بذاا انعكاس ألوهام حداثية          

تحيلُ إيتيمولوجياً إىل اخلطّية والتحقيبية بينما           "  املابعد"
طّياً وإمنا إلغاءُ مفهومِ اخلطية أصالً،         املقصودليس جتاوزاً خ 

واملقصود أيضا  .  أو بعبارة أدق تفادي الفخ اخلطّي التحقييب      
تفادي عموم الفخاخ املرتبطة باألخري كفخ تصنيفِ األجناس        

. األدبية الذي تكرسه كما رأينا النظرة املدرسية السائدة             
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ية اليت ميكن أن تتوقّع مما بعد        ولذلك فإنّ املسامهة اإلجياب   
احلداثة ومما بعد مابعد احلداثة ليست تخطّي مرحلةٍ حداثية          
مفترضة للكتابة وللفن بل استعادةُ اإلبداع ملا به يكون إبداعاً          

 . بشكلٍ مستقلٍّ عن الزمن االجتماعي

 ـ 14 ـ

اإلبداعيةُ تعين بني أشياء أخرى حترير الشعر من وثن            
 /ة كي يسترد قدرته على اخللق الالائي لإليقاع           املدرسي

اإليقاع، وبالتايل على خلْقِ أوزان بكرٍ         /الصورة وللصورة 
". املعىن"و"  الوزن"وصورٍ ودالالت بكر، خلْقِ ما يعلو           

اخلروج عن املدرسية والوعي بإكراهاا يف آن شرطان من          
. شروط جتاوزها، ومن شروط تدشني الفاعلية اإلبداعية           
. فاإلبداعيةُ تعين جتاوز مقايسةِ الشعر مبعايري خارجةٍ عنه           

             راية حماكمة الشعر عب وهو ما يؤول بني أشياء أخرى إىل
. ثنائياتٍ عدمية الداللة يف أفق الشعر، كثنائية الشعر والنثر           

يء امسه قصيدةُ النثر حديثاً       ـثُ عن ش   ـح إذَا احلدي   ـيصب
حديثٌ ليس له مكانٌ خارج مقوالت      فهو، بداهةً،   .  متجاوزاً

البالغة التقليدية واستعاداا احلداثية واراناا لِخطية ما          
 .دون زمن الشعر
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 ـ15ـ

 ندرك هنا إذاً أنَّ طوق احلمامة مثالً هو باملعىن اإلبداعي          
 "قصائد"بينما عدد من     ...  نص شعري حداثي وما بعد حداثي         

" قصائد"مثلة العربية، هي      أدونيس، إذا اقتصرنا على األ       
ميكن أن يقال عنها حرفياً إا خارج زمن         .  تقليدية ال شعرية  

فكأنه .  الشعر وإذاً خارج أفُقه، رغم ما يقوله مؤلفها لتسويقها        
يؤمن بقوة سحرية لنوع من النبوءات الذاتية املاغريتية يكفى          

 مثال عن أي قطعةٍ منسيةٍ على        -معها أن يقال عن أي شيء        
هذا غليون، ليصبح   :   أياً يكن  -رصيف وعن الرصيف نفسه     ال

وميكن طبعاً أن يقال هذا عن عددٍ مما يقدمه نشطاء           .  غليوناً
) بوب آرت(ما عرف يف اخلمسني سنة األخرية بالفن الشعيب 

          والـالفن املعاصر للحدود بني الفن حتت شعار إلغاء الفن .
يقف حصريا  "  حنتية"أو  "  تشكيلية"أعين ما يقدم كأعمالٍ       

 . هذا فن: انتماؤها للفن على إعالا الذايت

 ـ16 ـ

أحلّ فوكو على أنَّ    )"  1973(هذا ليس غليوناً    "  يف كتابه   
هذه العبارة ـ اليت جعلَ منها عنواناً لكتابه ـ من حيث هي                

تأخذ القولَ بدورها   "منصوصةٌ مع الرسم يف لوحة ماغريت        
ذه احلروف اليت تكونين واليت تنتظرون      ه’:  لتقول عن نفسها    

منها، يف اللحظة اليت تبدؤون يف قراءا أا ستسمي                
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الغليون، هذه احلروف، كيف تتجاسر على أن تقول إنها             
 ". ’ليست غليوناً، وهي البعيدة جداً عما تسميه

           البعيدة "لنفترض أن أحد العوامل اليت تسمح بكلميت
بالنسبة للشعر  .   املسافة بني الرسم والكلمات    يكمن يف "  جداً  

قد ال يكون ذلك كذلك على األقلّ إذا أخذنا على حممل               
لوز، تعليقًا على كتاب فوكو،     ول د ياجلد التمييز الذي يعتمده ج    

املسافة اليت   .  بني الشكل املرئي وبني الشكل املنصوص          
لوز قد تكون وجيهة حني يتعلّق األمر               ويتحدثُ عنها د    

ولكن املسافة بني الشكلني تنمحي حني      .  املنصوص واملرسوم ب
 صيغته  يتعلّق األمر بالشعر إذْ هو منصوص مرئي على األقلّ يف          

والواقع أنّ فوكو يركّز من خالل لوحة ماغريت            .  املكتوبة
واللغة، أي  ")  املوجود"أو  "  الكائن"أو  "  (ساألي"على عالقة   

مثُّلِ، عمليةً ونتاج     ثَّل      عالقة التـثَّل أو، جتاوزاً، باملُمماً، باملُت. 
وطبعاً يشكِّل التساؤل القدمي اجلديد حول هذه العالقة               
احملور الذي تدور حوله أغلب تيارات ما بعد احلداثة، أو            

 . اليت تطلق على نفسها هذه الصفة
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 ـ17ـ

كجزءٍ من ديوانٍ وكعبارةٍ     "  هذا ليس شعراً   "ولكن تعبري    
اً أي كشعرٍ ينفي عن ذاته وعما يتصدره صفةَ               تتصدر ديوان 

أولُها يتجاوز  .  الشعر، هو تعبري حيمل تساؤالتٍ أكثر تعقيداً         
عالقةَ األيس واللغة إىل عالقة اللغة باللغة، أي عالقة األيس             

ويتجاوزها بصفةٍ أكثر إحلاحاً إىل عالقة لغةِ          .  اللُّغوي بنفسه 
 مع ما به تكون لغةُ الشعر          الشعر، كلُغةٍ حديةٍ داخل اللغة،      

 قطيعةً بعد   -لغةُ الشعر هي أوالً فتح لباب املمكنات          .  كذلك
التلقّي، لزمنية   / للذائقةِ األدبية، جلماليةِ اإلنتاج         -قطيعةً   
صر عن         /الكتابة القراءة، لِقولِ ما خيترق القولَ، للتعبري عما يقـْ

: عىن أو يعانده  التعبري ويكبره يف آن، الختراع ما يفيض عن امل        
هذا "  يف هذا يسعى الديوان بإعالنه       .  الالمعىن ومعىن املعىن  

إىل قلب معادلةِ ماغريت ليصوغها بشكل آخر          "  ليس شعراً    
. االسم غري املُسمى  :  وكأنه يقول مع بعضِ املُتكلِّمني القدماء      

 . االسم هو املُسمى:  مع مناهضيهممث ليقول تزامنياً

نَّ هذه القصائد ليست نثريةً وليست       لنقل حنن، إذاً، إ    
جامعٍ ال  "  شهودٍ"إنها شعر يستعيد شعريته عرب        .  غري نثرية 

وهي ".  مراتب الوجود "يتنازل عن مرتبة مما يسميه املتصوفةُ       
 - أو بعبارة أدق تعلو على        -إذاً من حيث هي شعر تتجاوز        

 .هذه الثنائية
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 ـ1ـ

رمبا يكون آخر نص كتبته جنفييف كالنسي هو تقدميها          
ولكن ".  سفار العشق واملوت   أ"للترمجة الفرنسية لكتايب      

ّظالوالسفر أو الرحيل كحقيقة وكداللة       املوت بقوة  حاضرين    دائماً َ
ى إذا  فجالء رؤية اإلنسان لشرطه ال يتأت     .  يف خمتلف أعماهلا  
حنن .  " وعبوره حاضرة باستمرار يف وعيه     مل تكن حقيقة موته   

. ، يف إنسان فسيح    واحداً فضاء يف الالحركة، العبور واحداً    
أو "  افتراقاتنا"الكلمات ترافقنا يف الالاية حيث ننسج             

 ليبدو  ال سيما حني تأيت األخرية فجأةً      .  تسكننا حىت النهاية  
الشاعرة رحلت  .  العبور احلقيقةَ الدنيويةَ اليت ال تقبل مساومة      

والفيلسوفة جنفييف كالنسي عن هذه األرض قبل أن تقول            
كلمة الوداع األخري للصحراء املوريتانية وقبل أن تقوم بطقس        

عبور الصحراء، هذه الفيزياء الروحية القادرة وحدها على          "
الشغف باحلضور يف   "واصطدم  ما تسميه     ".  حتريرها من التيه  

 أن نشارك   كان مقرراً .  سبالغياب الذي ستذوقه كل نف    "  العامل
مها معهد اللغة واآلداب    معا يف ندوة شعرية تكرميية هلا ينظّ       

كما كانت غداة   .  العربية بباريس بالتعاون مع دار نشر اآلرمتان      
الثالث أغسطس قررت أن تسافر معي إىل موريتانيا لترى              
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 وأنا يف لندن قبل ثالثة      وفجأةً".  أرض احلاج ولو مرة أخرية    "
كنت .   على خرب رحيلها   موعد ندوتنا وقعت مصادفةً   أيام من   

تصفح رسائل الكترونية فإذا بفقرة تشري إىل تأبينها وحتمل           أ
  نني مث مل تلبث األنباء تتاىل يف الصحافة          امسي كأحد املؤب

    بالصديق أسامة خليل مدير املركز       .   له وتؤكد ما ال راد اتصلت 
عرجت .   وجعه  أخرى يف    مرةً فوجدته كما توقعت غارقاً     

 جنفييف على مكتبه باحلي الالتيين يف جولتها الزوالية كالعادة           
 ما بقي من إجراءات الندوة مث بعد ذلك بساعات            ورتبا معاً 

هكذا ويف حملة بصر    .  اتصل أحد األصدقاء ليخربه بالفاجعة    
مل يكن رحيلُها موت الفجأة الوحيد الذي       .  صار التكرمي تأبيناً  
صدقاء هذه   األخرية بل كم خسرنا من األ        عرفنا يف األشهر  

.  واحدة السنة؟ بدا املوت وقد عزم أن يطوي املسافات دفعةً        
ن يف  إنه املارد كما كتب أخو جنفييف الشاعر فيليب تانسال         

 :نصه التأبيين 

بني قرب املوت الذي مل نعد نراه وعرض احلياة               "
رات األكرب الذي نسكنه بعماء، أي نزهة تستكشفنا، أي إشا         

 ."تشكل املارد الذي يصيح يف وجه صمتنا
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 ـ 2 ـ

 يف  1999أول مرة التقيت جنفييف كالنسي كانت شتاء         
سهرة ببيت الصحايف االجنليزي جريج اكسلي رئيس حترير          

صديقي "  مجربي"وتار  أقرأت لنا على      ".  ريبوست"جملة  
الفنان املغريب مصطفى الصويري عدة نصوص شعرية قالت         

 قرأت  .  ا معارضة ملا تسميه حائطيات ماالرمي      عنها إ كنت
هلا وعنها ولكين مل أكن بعد أعي موقعها الطليعي يف الشعر            

متنا لبعضنا إحدى املدعوات     وعندما قد .  العاملي املعاصر 
قت وقالت إين موريتاين صمتت جنيفيف لعدة حلظات مث علّ        

لنظر إليها  وأعدت ا ".   موريتانية أنا أيضاً "بشيء من االقتضاب    
ال مالحمها وال   .  دون أن أجد يف مالحمها ما يشفع لكلماا       

علّ اإلجابة  .   أغلفةُ كتبها  امسها وال التقدمي الذي حتمله عادةً     
العطش :  "حدى قصائدها اليت كتبتها من بعد         إتكون يف    

ورغم ما كُتب   ."    األول الذي يربط االنسان بالنور ليس حنيناً      
ا فيها العربية بل ورغم ما عرضت        عنها وبعشرات اللغات مب   

 عنها يف األوساط    له هي من سريا الذاتية فلم يكن معروفاً        
شرحت يل  .   فرنسية  وفرعاً األدبية والفلسفية سوى أا أصالً    

جنفييف قبل طي السهرة أن جدها موريتاين قدم من أعماق            
الصحراء إىل املتروبول الفرنسية يف العشرينات من القرن            

كانت تضغط على خمارج       .  وأن امسه احلاج    .  ماملنصر
احلروف حىت تتخلص من اللكنة الفرنسية وتقترب من نطق           
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  ومضت أياماً  1989ثتين سنة   زارت موريتانيا كما حد   .  احلاء
 شيء ما من تلك     .   على الشاطئ األطلسي    بنواكشوط تتردد

فالليل ينحت اخلرابات كأنه ميحو      "األجواء بقي يف دفاترها      
ولكن ".    املدينة كانت من عواقب غري حقيقية       .  لععنها اهل 

فلم تكن   "  أهلها" للتعرف على       جنفييف مل جتد سبيالً      
ين عمما ال ي  "  احلاج"معلوماتها عن أصل اجلد تعدو كونه         

 يف مذهب األنساب وأشجارها اليت افتنت ا أهل                شيئاً
 من عائلتها قد هاجروا       عرفت كذلك أن أفراداً     .  الصحراء
حسب أن ذلك كل ما         أا يف وجدة باملغرب و        واستقرو

فأمر بالغ  "أما الصحراء    .  استطاعت جتميعه عن أصوهلا      
رددت مع فواصل صامتة العبارة األخرية وكأا ال           ".  القوة

ما   ا بقدر لّإتريد أن تصف عالقتها بتلك األرض العصية            
 . حتاول أن تتفادى الدخول يف التفاصيل 

 

 ـ 3ـ

يجامعي إلبداع الفضاءات الشعرية    يف املركز الدويل الب   
 ن وعشرات الكتاب    سته رفقة أخيها فيليب تانسال      الذي أس

.   وامليدان شعرياً  ت جنفييف ختترب الشعر ميدانياً    اآلخرين ظلّ 
غايتها املعلنة هي إدخال الشعر يف مواجهة مع الفنون                

السفر بأقدام حافية مع    "األخرى يف سبيل مواصلة ما تسميه        
وهلذا كانت عالقة التصوف االسالمي بالشعر      ".  املستضعفني
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منطلق أغلب دراساا ومنه كذلك يأيت اهتمامها التخصيصي        
فنداء هولدرلني كم هو داخلي من        "ببعض الشعراء األملان     

 ظل ميضي من األشياء إىل بدئها، سؤال يلقي الصورة بعيداً          
ذلك مث إىل   ."  وكم ترنّ هذه الليلة بنور احلالج      .  عن ايتها 

 يف وسطها حيث أنكبت على دراسة كل  نادراًأضافت اهتماماً
 إىل اللغات األوربية من احلديث        ما حصلت عليه مترمجاً    

     ازات املتدفق     النبوي الشريف فهي تسمر ا كان .  يه
الزهد "، إن جازت العبارة، جيمع بني منط ما من           "تصوفها"

 التأمل الفلسفي   هذا الربط بني  ".  الثورة الرصينة "ومن  "  الثوري
والشعري وبني الفعل امليداين هو ما جعل املضطهدين مهها         

فوقفت مع الثوار اجلزائريني مث مع        .  امليداين والفكري معاً  
 بتأسيس جلنة    1973 ما أغراها سنة       هو أيضاً .  الفلسطينيني

الدفاع عن حياة وحقوق العمال املهاجرين اليت حققت              
وهو كذلك  .  وق االجتماعية ت معتربة يف جبهة احلق     اانتصار

ما جعلها تكتب أحد أشهر نصوصها عن غسان كنفاين وعن           
عامله السردي كتجسيدـ من وجهة نظرها لالندماج اجلديل          

 . للواقع مع األدب، للحياة مع الكتابة
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 ـ4ـ

يف السوربون ظلت كالنسي إىل رحيلها الفجائي أستاذة        
نوان أطروحتها  ـ ع "  مجالية العنف "الفلسفة اجلمالية عرب      

غري أن العنف " مجالية الظل"و"  مجالية الصريورة "للدكتوراـ و 
 لداللته املتداولة    آخر خمالفاً  اجلمايل بالنسبة هلا كان شيئاً     

موند ديبلو  ول"يف عدد   .  فكم ظلت متقت اهلمجية والعدوانية    
لشهر اكتوبر من السنة قبل املاضية كتبت مارينا             "  ماتيك

هلا الفلسفية والشعرية ظلت جنفييف         يف أعما  "  داسيلفا   
جان (بالنسبة هلا كما بالنسبة جليين       .  كالنسي تسائل العنف  

 أن صربا    عندها أيضاً ...  يتميز العنف عن الشراسة     )  جيين
تريد أن ترى    .   للفكر والكتابة    حمدداً وشاتيال متثل عنصراً   

حتت ترسبات الرعب والفظاعات والتضحيات اليت تغطي          
ولكن يف إطار التأكيد على     ...  لنقل معرفة ما    ليس  ...  العنف

أن من واجب التاريخ كما يتأمله الشعراء والفالسفة أن يكون           
 ."  قبل كل شيء تاريخ املضطهدين
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 لالعتراف مثل     أدباً ةبنا املعاصر ادآملاذا ال جند يف       "
 السؤال كما وجه إيلَّ وإىل         "؟اخل...كتابات سارتر وجيين   

غريي ذه الصيغة يعود الفضل يف إعادة طرحه إىل الشاعر            
مبالحظة إجرائية    اإلجابةحماولة  لنبدأ قبل    .  يوسف أبولوز 

 أي مقاربة ذا اخلصوص     بديهية بدوا ال يبدو يل أن           
 فمن الضروري بالنسبة إلينا أن نتفادى       .  ستكون ذات قيمة   

التبسيطية املعهودة حني يتعلق األمر        "  جةالسذا" من    اًنوع
    سها جنس أديب ما داخل ثقافات      باملقارنة بني الصور اليت يتلب

ن ننظر مبقتضى ما صريح أو ضمين        ـفحي.  ةـأو لغات خمتلف  
 ـ كأصل التسمية أو كصيغة تعريف نظري أو كالتوكؤ متثّـالً           
على كاتب أو كتابة ما ـ إىل جتسد جنس أديب معني داخل               

، بني جتليات أخرى ممكنة،      قافة أو لغة ليس بصفته جتلياً      ث
لنشاط تعبريي أي لشكل وحمتوى تعبرييني بصفة عامة وإمنا          

  نكون قد أوصدنا معرفياً       أي معيارياً "  أبوياً  "بصفته جتلياً 
 دون كل مقارنة جادة ألننا بتعبري         الباب مسبقاً  وابستمولوجياً

حني جلنس أو النوع     املناطقة نكون قد قضينا على كونية ا         
وملزيد .  حاولنا اختزاهلا يف خصوصية عنصر أو عناصر فردية       

من التوضيح فإننا حني نأخذ ما يقدم يف األدب الفرنسي أو             
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كتجلٍّ معياري هلذا   "  أدب االعترافات "الروسي حتت عنوان    
اجلنس فمن العسري علينا أن جند أدب اعتراف يف األدب              

تصبح حينها مظان   .  كس صحيح والع.  األملاين أو االجنليزي  
  جمال تنقيبنا يف األدب االجنليزي،     ، مثالً ،اجترار النموذج الفرنسي  

وحني نفوز بنص اجنليزي يستعيد مواصفات وخصوصيات         
النموذج الفرنسي فسنكتشف أن فوزنا مزيف ألن النص              
املعثور عليه لن يكون، بالتعريف، غري استعادة، أي لن             

حينها ستكون اخلالصة هي إما      .  يكون غري حماكاة واجترار    
أنه ال وجود ألدب اعترافات اجنليزي وإما أنه ضعيف ال              

اخلالصة هنا  .   مدرسية حماكاتية   ارين وإمنا مت   ميثل إبداعاً 
     ا متضميف اخليار املنهجي   نة مسبقاً ليست هلا أي أمهية أل  .

 فسيعسر  "أغسطني"حني يكون النموذج احلصري القديس         
.  يف رفوف أدب االعترافات    "ن جاك روسو  جا"علينا أن نضع    

 وحني يكون األخري هو النموذج احلصري فسننفي كلياً              
وحني ننظر إىل اآلداب     .   عن تلك الرفوف    "سكار وايلد وأ"

العربية من املنطلق املنهجي نفسه ومبعيار أبوي التيين أو            
 أو أملاين أو روسي، أي حني          لوساكسوينجنأ  فرنسي أو 

 "أغسطني"ما يشبه اعترافات القديس      نقرأها وحنن نبحث ع    
 أو  "هايدجر" أو    "أوسكار وايلد " أو    "جان جاك روسو   "أو  

 الكثري من التمارين املدرسية         فسنجد حتديداً   "تولستوي"
احملاكاتية ليس ألنه ال يوجد غريها بل ألن خيارنا املنهجي           
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 كما مينعنا أن منيز        األصلي مينعنا أن نبحث عن غريها         
فاضلة، أي أن منيز وجود االختالف الثقايف        املقارنة عن امل  

 تكن  أياً  ، فمن البديهي  .عن التموقع داخل هرمية قيمية ما       
أو   "أغسطني" أن القديس     احلقيقة أو املفترضة،   أوجه الشبه 

 القيس ؤ ليس امر"كلوديان" قس بن ساعدة وأن     اليس"  بوييس"
 واابن حزم ليس   اجلاحظ أو أبا حيان التوحيدي أو            وأن  

 وأن ابن عبد ربه       "جاك روسو ال جان    "و"  ترواوتيان د كري"
" توكفيل"أو  "  شاتوبريان"وأن الطهطاوي ليس       "رابلي"ليس  

 هذا الفخ املنهجي ليس وحيداً       .إخل"  بنجامني كونستان "  أو
 وهو يقف خلف الكثري      ،يف هذا الباب ولكنه األكثر انتشاراً      

ما طُرح  من اإلجابات التبسيطية اليت تظهر من حني آلخر كل         
وال نريد هنا أن نطيل يف استعراض الفخاخ        .  مثلُ هذا السؤال  

ألدب بثقافة  ااألخرى املعتادة كربط جنس االعتراف يف           
االعتراف يف الدين املسيحي وهو اعتبار ثقافايت منعكس أي         

       دل به على طرحٍ ما      ميكن كأغلب األوهام الثقافاتية أن يست
 من القدرة على اإلقناع       وذه النسبة أو تلك     طبعاً.  وعكسه
يناقشون وسيظلون يناقشون    منظِّرو األدب    ما زال      املرحلي
 لتحديد مواصفات أدب      ويتجادلون وتتصادم صيغهم    طويالً

 ـ من أنواع السرية       بعضهمإىل  االعتراف كنوع خاص بالنسبة     
 نوع قائم بذاته  ، على العكس، ك    أو  أو الترمجة الذاتية   الذاتية

 للذات  ان مكشوف أكثر استقصاء وسرباً     من حيث هو استبط   
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أدب و عن السرية الذاتية        جوهرياً  وخمتلف الساردة الكاتبة 
الرسائل الشخصية واليوميات واألوراق والدفاتر      املذكرات و 

 .إخلت واالستكشاف واالستيهام الذايت           وأدب الرحال  
 ومعروف إىل ذلك أن التساؤل حول كون أدب االعتراف حمصوراً         

 ر رواجاً ـ  األكث  يـــر األدب ــاملنظّ.  نثر ما زال مطروحاً   أم ال يف ال   
يف العقود األخرية يف هذا       ـ    ـ وليس بالضرورة األكثر إقناعاً    

 حاول، عرب استطراد كثري من النصوص      "  فيليب جلني "اال  
املعروفة القدمية واحلديثة، أن يثبت أنّ أدب السرية الذاتية           

أدب يتمظهر     مترادفتان واالعترافات ومها عنده تسميتان     
 ليست هذه املالحظة خالية من أمهية        وطبعاً.   كما نثراً  شعراً

  ولكن، وباستعارة  .خاصة بالنسبة إىل األدب العريب واآلداب السامية       
 يف كتاا   "ماريا زامربانو " للفيلسوفة اإلسبانية    خمتصرةعبارة  

  ال نكتب بالنظر إىل    جزمبكل  "، فإننا   "االعتراف جنس أديب  "
ضرورات ميليها الفن األديب ولكن بالنظر إىل ضرورة التعبري         

أو بعبارة أخرى فإن التعريفات التقعيدية       ".  الكامنة يف احلياة  
.  على هامش اإلبداع وغري قادرة على اإلمساك به         تظل دائماً 

 أن هنالك موضات أدبية وفقاعات إعالنية        رغم هذا صحيح  
وال يتضارب هذا   .  الكثريويف األدب العريب منها اليوم      .  كثيفة

مع حقيقة كون الرقابة االجتماعية بالغة القسوة يف أجزاء              
 إىل  واسعة من العامل العريب وهي أيضا وبصيغ ختتلف من جمتمع         

 فاألهم أن قسوا ليست أدبياً     .  آخر قاسية يف العامل أمجع     
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 لرواج الكتابات اليت تبدو،      فقد تكون دافعاً   ،أحادية املعىن 
بل إن األعمال األدبية ـ      .  متحدية   أو تمردة، م دعاءً أو ا  فعالً

التجاري أو املؤسسي    "  الرمسي"بغض النظر عن تصنيفها       
كروايات أو سري أو اعترافات إخل ـ اليت أحدثت يف السنوات           

 يف العامل العريب تدخل يف باب           إعالمياً األخرية ضجيجاً 
عترافية الكتابات الفضائحية أو تتوكأ على مربر املكاشفة اال         

الذات ووصف احلميمي بتفاصيله الدقيقة الواقعية أو             وسرد   
ولنا إن أمكن أن ننظر يف نسبتها الكمية        .   أو مها معا   املتومهة

ومعروف   (مما ينـتجه إمجاال العامل العريب من الكتب سنوياً        
تاج حيوال  ).  أن اإلنتاج العريب اإلمجايل من الكتب بالغ القلة       

 دراكاين أو اجتماعي أو غريمها إل       هنا حمللل نفس   املتابع  
 هذه الفضائحية    العوامل احمللية والعاملية اليت جعلت       أهم

كُتابِ العربية سواء كان     إىل  أسهل الطرق لالنتشار بالنسبة       
ومع .  الكاتبة أو بدون هذه النية      /ذلك بنِـية مسبقة للكاتب    

 السهلةا  نفسههم   الت ذلك فإنّ التهم اليت توجه هلؤالء هي غالباً         
  لغريهم اليت طاملا و وللتذكري فإنه من النادر أن يظهر      .  جهت

 "سوجلينستني" و"جيين" إىل  وصوالً"تولستوي" و"روسو"منذ 
 قدهم صاحبه،         عمل يألسباب  م على أنه اعترافات إال وات 

 إما بأنه اختلق ما مل يكن أو بالغ يف               وجيهة أو بدوا،   
مثال وإما بأنه   إعالمية أو سياسية    أو   جتارية   لغاياتالفضائحية  

       فصح عن كل شيء وأنه وجمل يالضوء إىل أشياء وأحداث     ه 
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أما كثري من األحكام اليت واجهت بعض           .  إلخفاء أخرى 
شكري يف  عبد الرمحن    الكتاب العرب من معاصريهم ك       

 وتوفيق احلكيم يف     "سبعينه" وميخائيل نعيمة يف      "اعترافاته"
حول فهم أو عدم فهم ميزات السرية        وغريهم،   "سجن عمره "

الذاتية وما يرقى وما ال يرقى إىل مستوى أدب االعترافات،            
    يابفهي يف جزء معترب منها أحكام سجالية متسرعة تعاين حِج

    قَيزايلة"أو نوحتتاج اليوم إىل مراجعة     "  املساكنة"و"  ا
هنا نتساءل  ولعلنا  .   للموضات التصنيفية   وأقل اراناً  ياًأكثر تأن 

حممد "  زمن أخطاء "هل كان   :   ال حصراً  متثيالًيف هذا األفق    
أيام " أيوب و   النون يذ"  قصة حياة "و"  خبزه احلايف "شكري و 

كوليت خوري وكذلك جزء مهم من أعمال حممد            ل  "معه
زفزاف والطاهر وطار وأحالم مستغامني وواسيين األعرج          

 ذاتية غري   مجات أو تر  اً ذاتياتية أم سري   وعلي أفيالل نصوصاً  
مصرح ا أم اعترافات مواربة ـ كما قيل عن أعمال كثريين             

جنيب حمفوظ  بل إىل   "  جونتري جراس "إىل    "تولستوي"من  
والطيب صاحل، وهو اام ميكن أن يوجه يف احلقيقة لكل            

سردي "  قطاع"روائي ـ أم روايات محيمية أم أا تنتمي إىل           
يرويه حممد شكري   بعد؟ أغلب الظن أن ما       "  غري مصنف "

من تفاصيل مذهلة عن طفولته وحياته الشخصية والعائلية            
ووفاء "  اعترافية"و"  اًـصدق"ر  ـأو أكث "  ةـاحلقيق"ى  ـرب إل ــأق
" جان جينيه "مما يرويه صديقاه       "العقد األوتوبيوغرايف "ـ  ب
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وهو بكل  .  ألسباب صارت اليوم معروفة نسبياً       "بول وولز "و
 رمبا ألن "سارتر" أو   "هايدجر"مما يرويه   "  اعترافية"تأكيد أكثر   

طنجة حني كتب نصوصه مل يكن لديه ما              الناظور و   ابن
 كان  فكما مل يعد سراً    .   للفيلسوفني  عكساً خيسره اجتماعياً 

 ية ويتقمص ، باستعمال عبارات وجوديته، يتصنع اجلد      "سارتر"
 "هايدجر"أما  .   حىت وهو يسجل حياته اخلاصة      اجتماعياً دوراً
ولنتذكر أا كانت رفيقة     ("تندحنا أرِ "يبدو أن الفيلسوفة    فال  

)  ويصبح هو أحد منظِّري النازية      أملانيادربه قبل أن تفر من       
 . "الثعلب"ـبالغت حني وصفته يف مقال شهري كرسته له ب

إىل أي مدى ميثل االعتراف،     :  بيد أن السؤال األهم هو    
ق الكذب ـ،   ـ صادق الصدق أو صاد    "  خام"مبا هو اعتراف    
 وبالنظر إىل أي سياق خاص      قيمة فنية تعبريية  قيمة إبداعية أو    

  ملا حتمله عادةً االسترساالت اإلنشائية        عكساً ،؟ اإلجابة أو عام 
 . ال تبدو تلقائية أو قابلة للحدس املباشر        الالواعية،والفرضيات  

 فاإلبداع األديب كله يربر وجوده بأنه يتغىي، مبعىن ما، حتجيم           
 ما  سرب/ ما للحقيقة وتصور    سرب/صعبة السد بني تصور    فجوة  
وهو ما يعين من جهة أن كل أدب هو مبستوى ما أدب             .  للحياة

اعتراف ومن جهة ثانية أن االعتراف بأدب االعتراف ال يصدر            
 القضائية  عن متحض األخري كاعتراف، كما يف التحقيقات          
 .  ة إبداعيةالبوليسية، ولكن عن جتسده كأدب وتكثُّفِه كقيمة أدبي
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هل نعيش عصر ازدهار الرومانسية أم غياا عن واقعنا          "
السياسي واالجتماعي األمر الذي ينعكس بالضرورة على           

يصدر هذا السؤال املفاجئ يف       "  املنتج األديب والثقايف؟   
      يف ـ كما بعثته إيل إحدى الصحف يف إطار         منطوقه احلر

مبا "  اخلام"مستوى الواقع   :  استطالع طريف ـ من مستويني       
. هو كذلك، ومستوى التوظيف الفين اإلبداعي هلذا الواقع         

وهي ".  النحن"  "بداهة"نون اجلماعة يف السؤال حتيل إىل          
 من حيث معناها ومبناها       إشكالية تتقدم كثرياً   "  بداهة  "طبعاً

 من  لألخريصطلح الرومانسية رغم ما        اإلشكاليني على م   
 . تعقيد الداللة

استطراداً، يبدو يل بشكل عام أن مستوى التواصل بني          
اب اب اليمن وكت   اب اخلليج وكت   اب دول املغرب وكت     تكُ

وهو ما  .   يف ظل عوامل كثرية معروفة       ضعيفاً السودان يظلّ 
ينجم عنه تفكك فضاء العربية رغم مقاومته الصلبة ورغم             

. اوالت اجلادة إىل حد ما يف خلق فضاءات مشتركة            احمل
كتاب بالد الشام وكتاب مصر وبشكل أقل كتاب العراق              
ألسباب معروفة تتعلق باحليثيات اخلاصة ملا يسمى بالنهضة         
 ولإلشكاالت اجليوستراتيجية املرتبطة ا استفادوا مرحلياً       
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. ية من االنتشار اإلعالمي للعرب      بشكل يكاد يكون حصرياً     
قد أدركت اجلميع بل أحكمت     "  جواز السفر "ولكن طاحونة   

وكرست حالة متقدمة من التفكك الثقايف للعربية عرب تفكك          
وأضيف .  البنية التحتية الثقافية اليت يفترضها التواصل األديب       

 . أن العربية هي اآلن لألسف لغة جزر مبلقنة

  ما غري مفصوح عنه متاماً    "  حنن"يف هذه اإلحالة على      
فيها ما يذكّر بتلك الرغبة     .  يذكّر باجلذور التارخيية للرومانسية   

، "الديتش"اجلاحمة مثال لدى كتاب اللغة األملانية الفصحى         
" حنن"قبل تكون الدولة األملانية ووحدا، يف اإلحالة إىل          

مرتكزه امللموس شبه    "  حنن"خاص بفضائهم االنتمائي،      
يف صراع  حينها   فلسفية ما تزال     الوحيد ليس إال لغة أدبية مث     

فيها ما يذكّر برغبة     .  حمتدم مع هلجاا املتباعدة واملتنافرة     
معينة ينظر هلا حينها    "  أجنبية"أولئك الكتاب بالتمايز عن كتابة      

يف فضاء اللغة األملانية على أا تعبري عن الروح القومية              
 لنسبة لألملان كانت با "  األجنبية"وللتذكري فتلك الكتابة     .  لآلخر

هي أدب الكالسيكية اجلديدة الفرنسية كما هيمنت أوربيا يف         
 . القرن الثامن عشر

لقد عنيت أن اإلرث    :  هذه إذا هي الرومانسية يف البداية       
الروماين اإلغريقي كما استعادته ـ أو تومهت أا استعادته ـ          

لفضاء لالكالسيكية اجلديدة يف فرنسا سيلزم بالنسبة                
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  الفضاء األنغلوساكسوين، رفْضه أدبياً         ماين، وتالياً  اجلر
القرن الثامن عشر اليت تقدم     "  أنوار" ورفض عقالنية    وسياسياً

ليس ذلك  .  كثمرة الستعادته، أي الستعادة مثل هذا اإلرث       
فحسب فرغبة املغايرة لدى الكتاب األملانيني جتاه الكتاب          

فس الوقت برغبة   ا مسكونة يف ن    ــانت حينه ــن ك ــالفرنسيي
ا يذكّر بوضعية الكتاب     ــك م ــويف ذل .  احملاكاة/املطابقة

العرب اليوم جتاه اآلخر األوريب األمريكي من حيث هم              
بنفس املستوى الذي هم به      "  النحنية"مسكونون باملغايرة و  

 .    حماكاة اآلخر/مسكونون مبطابقة

غم فبالر.  مثة مفارقة حرية بأن نستعيدها ذا اخلصوص      
من تأثر العامل العريب باألدبيات الرومانسية األملانية وهو أمر          
 يظهر خصوصا يف مفردات األدبيات الوطنية، القطرية والقومية       

معا، وإحاالا فاملعطيات اجليوستراتيجية واجليوثقافية قد        
 عرب القنوات الفرنسية     ر األملاين مير أساساً    ـت التأثي ــجعل

بيات القومية العربية مفردات رينان        يف األد   ارع مثالً ــتتص(
، أي عرب القنوات الفرنسية اليت      )الفرنسي مع فيخته األملاين   

أخذت تتأثر بالرومانسية األملانية واالجنليزية منذ سنوات           
أو "  زوديطوف امل "ظهور لوحة الفنان جريكو اليت مساها          

وهو أمر يكفي الستقراء عمق       ).  1819"  (طوف رئة البحر   "
 استقراءُ الصحافة      اللغة األدبية املتداولة عربياً        تأثريه يف  

العربية يف مراحلها األوىل، أي الصحافة املصرية اللبنانية يف         
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الثلث األخري من القرن التاسع عشر والسنوات األوىل من             
 . القرن العشرين

ة مث  ــة جرماني ــن رغب ــة م ــدت إذا الرومانسي   ــول
 الفرنسي مث انتقلت إىل      اجنلوساكسونية يف مصارعة األدب    

كان ذلك أول    .  األدب العريب عرب األدب الفرنسي نفسه        
مث جاء  .  ا املصطلح ذمراحل التمزق الداليل الذي سيعرفه ه      

ما عرف بالرومانسية العربية أي ثالثية الرابطة القلمية والديوان             
 وظل  .الرمانسية األجنلوساكسونية "  املرجعية"وأبولو لتنضاف    

 الرومانسية  "املرجعية" بـ ساًو ألسباب بديهية مهو    املغرب العريب 
بني " مشرقية" ليس أبو القاسم الشايب، األكثر     وطبعاً.  الفرنسية

بأبولو   ، استثناءً يف هذا املضمار رغم ارتباطه املعروف       "املغاربة"
 حىت مصطلح  .  فقد كانت خلفيته الرومانسية فرنسية أساساً           

 نفس السياق اجلغرايف أمام       يف الرومانسية نفسه يهتز أحياناً    
الرومانطيقية، وإن كان حظ األخري     :  ظهور التعريب املنافس  

 .  من االنتشار الصحفي قليال

 على تاريخ هذا التشتت الداليل واملصطلحي ليس غريباً  
" هي أا غري قابلة للتعريف       "الرومانسية فـأحد تعاريفها      

د أن  بي).  1824(راس  وحبسب الصيغة الشهرية للديشيس د     
 األوربية،"  مرجعياا"الرومانسية، رغم هالمية داللتها وتشتت        

ظلّت منذ البداية، منذ نوفاليس وشليجيل وحلقة ايينا، تدور         
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واملفرط بشكل معلن يف فلك الغرائيب واخلارق والشاذ             
    .والرتق والالعقالين واهولواملذهل والصبياين 

بدء، ما ليس    على   داًويف هذه املفردات األخرية، عو     
  على الواقع اخلام واحلايل املغاريب أو العريب أو               أجنبياً

ذي حدود إشكالية   "  حنن"اإلسالمي ـ أو كلها معا يف ظل          
هل يف ذلك   .    ـ)   إشكايل  وحتديداً بطبيعته حداً "  حنن"وكل  (

" الواقع"ما يسمح لنا من االنتقال من الواقع اخلام إىل                  
داعي هلذا اخلام؟ ليس من      التعبريي، أي إىل التوظيف اإلب     

شك يف أن نفس املفردات سترافقنا بنفس املستوى إذا               
نفهم ذلك أكثر إذا تذكّرنا     .  انتقلنا إىل الصعيد الفين التعبريي    

 أن أغلب املوضوعات اليت وظفها الفنانون والكتاب الرومانسيون       
منذ نوفاليس وتييك    "  إسالمية"يف أوربا هي موضوعات        

جو ودالكروا وفريين وصوال إىل ليون        مرورا جبرييكو وهي   
ولكن يبدو من العسري أن يكفي       .  جريوم ولدفيج ديتش إخل    

ذلك إلصدار حكم وجيه بوجود نتاج أديب عريب رومانسي           
 من الناحية     إذا كانت الرومانسية صدوراً      راهن، خصوصاً 

وإذا قبلنا مع بودلري بأا     "  النحن"وليس  "  األنا"التعبريية عن   
تامة  يف اختيار املواضيع وال يف احلقيقة ال          داًليست حتدي "

فرمبا ال يكون الراهن خيتلف      .  "ولكنها يف كيفية اإلحساس    
 عما حصل مع السفينة والطوف الذين محال اسم                كثرياً

 حبوض  1816والذين غرقا سنة     "  رئة البحر "أي  "  زوديامل"
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طوف رئة  "فقد ألْهما الفنان الفرنسي جريكو لوحة         .  آرجني
اليت عرضت ثالث سنوات بعد احلادثة واعتربت           "  رالبح

الكارثة الغرائبية اكتملت يف    .  أوربيا بيان الرومانسية التشكيلية   
يف اصطالح  "  البحر األخضر " ـ أو     الصحراء"  حبر ظلمات "

" أنوار" واللوحة الرومانسية ظهرت يف         ياقوت احلموي ـ   
 ...         باريس
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صلوات املنفى الباريسي يف    "كتبتها مقدمةً ألول طبعة من ديوان        ) 1(
  .   1998، دار احلكمة، "آهايت اإلنسية واجلنية أللوان الرب والبحر
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وبعثات حممد علي إىل     ...  محلة نابليون على مصر     "
وعودة البارودي وشوقي وحافظ إىل الشعر العريب        ...  أوروبا

مبثل هذه العبارات جتتر كل      ..."  القدمي يف عصوره األوىل    
املؤسسات التربوية العربية الكالم عن بدء ما يسمى عصر            

 .النهضة

معادلة املعادلة اليت يقدمها عصر النهضة هي إذن              
 .املاضي واآلخر

 هكذا تفهم أن السؤال اإلبداعي احلداثي كان جوهرياً          
، ذلك أن الصراع احلقيقي، فيما يتجاوز        "النهضة" عن   غائباً

 ، صراع التقليد  السطح، مل يكن يف اخلطاب املهيمن ضوياً        
      األتباع واإلبداع "والتجديد، وال صراع"      بل كان صراع ،
ثلُ املاضي واألخرى تؤمثل اآلخر،      إتباعيتني، إحدامها تؤم  

األوىل تؤمن بوجود النموذج الكامل يف املاضي والثانية             
 .تؤمن بوجوده لدى اآلخر

العظامية والعصامية،  "  النهضة"مبعىن ما مل تتصارع يف       
 .بل تصارعت العظامية والغريية

اإلبداع، مبا هو إبداع، نفي لوجود منوذج كامل يقدمه         
 .آلخراملاضي أو يقدمه ا
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وجود النموذج الكامل يلغي اإلبداع، وخيتزلُ إمكانيات       
وجوده يلغي معىن أي عمل ال        .  العمل يف تكريسه وأتباعه    

 .ميجده وجيتره، وهو ذا يلغي معىن اهود اإلنساين

إبداعياً النموذج، إن أمكن احلديث عنه، ال يتحقق إال          
 . حيقّقه هو الذيواإلبداع تعريفاً.  عرب التاريخجزئياً

مهمة اإلبداع أن ينجِز ال أن يجتر ويستعيد، مهمته أنْ            
 .إنه حيث يكون ال حيث كان.  مضارعاًيصبح دوماً

 يف صدام مع اإلطار الذي قدمه          اإلبداع إذن جوهرياً   
 عصر النهضة والذي ما زال يكيف الساحة العربية مجلة، أدباً         

 . وسياسيةوفناً

لعربية اليت أجنبها عصر      ما الذي يبقى من الثقافة ا         
النهضة إذا حذفنا منها شواهد املاضي وشواهد اآلخر؟ هذه          
العنعنة املعاصرة، هذه الرغبة اجلاحمة يف إثبات اتصال             
 السند باملاضي أو اتصاله باآلخر، هذا اهلوس اجلنوين بافتراض        
وجود منوذج كامل مسند إىل املاضي أو إىل اآلخر، تسمح           

صنف كلَّ صراع يف الثقافة العربية          لنا دون مبالغة أن ن       
على السند، خالف على    "  نقلي"املعاصرة بأنه حمض خالف     
 .أولوية عنعنة أو عنعنة أخرى

ة، أمام أوروبا اليت تفرض        ـر النهض ـح عص ـم يفل ـل
األدبية والسياسية، يف إثارة حوار جدي حول          "  معقوليتها"
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 إثارة سجال   واختصر بدائله على  .  املشكلة احلداثية اإلبداعية  
تغطي ضوضاه ما عداه، سجال بني أنصار تراث النحن               

 . وأنصار تراث اآلخر

*** 

 يف الثقافة العربية املعاصرة       لالنتباههذا الوله امللفت     
بالنموذج اجلاهز، قسم الشعر نفسه إىل مناذج لقوالب               

.  قبلياً والقارئ أن يتخذا منها موقفاً     "  الشاعر"جاهزة، على   
، وهي  "الشعر النثري "و"  شعر التفعلة "و"  وديالشعر العم "

، تصبح يف     كثرياً  شيئاً كلها مصطلحات ال تعين شعرياً       
 ال  النظرة السائدة .  اخلطاب السائد أدوات مطلقة حملاكمة الشعر     

، كعمل مستقل ال يقرأ إال          ما، قصيدة مثالً     تتناول نتاجاً 
سه إال بالنظر إىل النتاج نف        "  شكله" وال يحاكم       متكامالً

، إمنا تقتضي النظرة السائدة أن يحاكم       وجتاوبه وتناغمه ذاتياً  
تقتضي أن ينظر إليه هل هو عمودي أو          .  من خالل منوذج  

كل عمودي  :  هكذا نقف أمام هذا التبسيط السائد        .  تفعيله
 . نثر حديث وإبداع–قدمي وتقليد، وكل تفعلة 

*** 

" النهضة"وهوس   .  النموذج بطبيعته أحادي اختزايل      
بالنموذج أكسبها هذه الرتعة التسطيحية االقصائية اليت تلغي         

 .كل تعددية
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التعددية يف سياق النهضة خطر ألا قد تضع أحادية            
 .النموذج حمل تساؤل

 متّ معه اختصار التعدد املكاين      وصلت هذه الرتعة حداً   
مت إقصاءُ وتسطيح كل األماكن اليت ال          .  للغة العربية نفسه   

 .ذج املكاينتكرر النمو

فقط ملركزية مشرقية ومهية، بل      "  النهضة"ال تتعصب   
-ختتزل املشرق نفسه يف أحد أجزائه، ختتزله يف املكان           

النموذج اإلبداع يف جوهره تعددي، تعايش بني أمناط              
اإلبداع .  خمتلفة ال جتمعها إال حببوحة اإلبداع الواسعة           

ل إىل  ويتجاوز كل جتربة متي   .  الشعري يفلت من كل منوذج    
 لوحده فقط بل كلُّ حلظة       ال ميثل كلُّ شاعر كوكباً     .  الثبات

 .إبداع حتمله إىل جزيرة عذراء

مشكلة الثقافة اليت قدمها عصر النهضة أا ترفض              
 . والتعدد، وترغب يف أوجه يستنسخ بعضها بعضاًاالختالف

ومازالت تكرر فشلها أمام الواقع     "  النهضة"هكذا فشلت   
. عدد وتنوع يتعاىل على كل اختزال وقولبة      الذي هو بطبيعته ت   

ثقافتها احملنطة إرضاء لولعها        "  النهضة"وهكذا تردد      
 .بالنموذج الواحد

*** 
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وتبدو كل   .  كلمة واقعية تأخذ اليوم داللة استثنائية          
معطيات السنوات األخرية، من ايار األحالم الكربى إىل           

قي، تبدو يف   العوملة وتكَرس النموذج االستهالكي االخترا     
تفسري .   وكأا تفسري واستدالل معا     اخلطاب املهيمن عربياً  

للواقعية ال كتحليل وإدراك للواقع بل كقبول ذا الواقع              
 .واستدالل على حتمية هذا القبول واخلنوع: وخنوع له

 العبثية، عبثية اهود اإلنساين، حبكم كونه جوهرياً        
عىن نتيجة تلقائية    طموح إىل تغيري الواقع، تصبح ذا امل         

 يصبح اإلبداع   ذا املعىن أيضاً  .  للواقعية يف داللتها الرائجة   
الشعر يف هذا األفق     .   بال دافع وال مشروع وال غاية         الغياً

 .تكرار واجترار، أي تنازل عن حقيقته مبا هو شعر

 الواقعية إذن يف اخلطاب املهيمن إمنا هي استقالة اإلنسان         
 إذن فرار من الواقع، أي من حماولة        نفسه عن إنسانيته، وهي   

 .تغيريه

 مواجهة وصراع، صدور عن أن إنسانية         اإلبداع عمقياً 
اإلنسان إمنا هي يف مواجهته مع شرطه لتغيريه، إن مل يكن             

ملعىن إنسانية   "  الثوري"بدون هذا التصور       .  للثورة عليه  
اإلنسان، يكون اإلنسان قد بقي منذ عصوره األوىل على              

، يكون قد   أمام قوى الطبيعة تعصف به عصفاً     "  رياًعا"األرض  
 .استسلم لواقعه البدائي
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ذا فالواقعية يف داللتها الرائجة جتاهل لواقع التاريخ،        
إا استسالم للحاضر ال يوازيه إال        .  وجتاهل للواقع مطلقاً  

الفرار إىل املاضي أو الفرار إىل اآلخر كما عرفها عصر                
 .النهضة

*** 

ين ألا متخلفة وأنا متقدم،     ؤاضرة ال تقر  األجيال احل "
هذه هي خالصة نظرية الشاعر     "  لذلك أكتب لألجيال القادمة   

 .املتقدم كما روجت هلا مجاعة جملة شعر

وهي ترديد غري موفق لكلمة بتهوفن املشهورة عن              
 .كتابته املوسيقى ألجيال املستقبل

 اضر،اهلروب إىل املستقبل، كاهلروب إىل املاضي، نفي للح       
 .وهو ذا خيانة للماضي نفسه وتنازلٌ عن املستقبل

 كان تربيراً "  شعر"اهلروب إىل املستقبل كما روجت له        
 .لفشل يف احلاضر

الكتابة للمستقبل، باملعىن السائد، تنازلٌ عن احلاضر         
له، تكريس  "  جتميد"واملستقبل معا، استقالةٌ من احلاضر و      

إلجيايب ال يصدر إال     واملستقبل باملعىن ا   ".  جامد"حلاضر  
 .عن حاضر فاعل
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الكتابة للمستقبل كما هي يف الواقع فرار إىل اآلخر ال            
تعين يف املمارسة فشلَ احلاضر وايار          .  إىل املستقبل  

 اإلقرار  ، للفشل و، ضمنياً    املستقبل، وتعين يف التنظري تربيراً     
 .به معا

قد أثَّرت يف القارئ     "  شعر"إذا مل تكن مجاعة جملة        
ا نسجت شبكة من البوابات اإلعالمية وأشباه النقاد،             فإ

) نسبة إىل بافلوف ونظريته يف رد الفعل الشرطي          (بفْلَفَتهم  
ليحكموا على النص، أي نص، ال حسب النص ذاته، بل             

الفتوى " الذي يوقعه، مبعىن آخر أعطتهم حق         االسمحسب  
 ".األدبية

اليت مجاعية جملة شعر متثل بامتياز فشل التجارب             
صدمة احلداثة هي يف الواقع        .  تعاقبت منذ عصر النهضة     

 تفترض وجود النموذج   "  شعر"و.  صدمة اآلخر، صدمة أوروبا     
 ". أبوا املطلقة" لدى اآلخر األوريب الذي تعطيه  جاهزاًكامالً

 .واإلبداع ضد كل أبوة للماضي أو لآلخر

مجاعة جملة شعر هي إذن يف اخلالصة وجه ثقايف              
 .ية السياسية السائدةللدكتاتور

*** 
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 مشروع ذايت يصدر عن أنا فردي ال عن حنن     الشعر أوالً 
م ا  وأيا كانت حلظة البداية اليت يحدد النحن ويلزِ       .  مجاعي
الشعر، وال "  التوصيات"ـ   برتقه العضوي ال حيفل ب       فالشعر
 ".ملتمسات التأييد"يرفع 

 األنا   باملعىن االبداعي اخلاص، يصدر عن       الشعر، حداً 
وهو إذن يف املستوى األول منبثق       .  املبدعة وعن لغتها حصراً    

 للزمن األفقي     وزمنه، نقضاً  .  عن األنا وحلظتها اإلبداعية       
      وهو يف  .  نجبه هذه اللحظة  الطبيعي، هو الزمن العمودي الذي ت

إنه ال  :  املستوى الثاين ينتمي إىل السياق اخلاص بلسان األنا           
يتجلى هذا ما ما، أو بلد ما، إال بقدر مجاعة  ينتمي إىل حنن ما،

 .النحن عرب األنا املبدعة ولغتها باملعىن الشامل لكلمة لغة

*** 

ما الذي ميثله بالنسبة للمشكلة احلداثية اإلبداعية اإلطار        
 الذي يقدمه عصر النهضة وتداعياته املهيمنة اليوم؟

فخ تقليد املاضي وفخ     :  متثل فخني حقيقني  "  النهضة"
يف جوهرها استهالكية استريادية،      "  النهضة.  "آلخرتقليد ا 

 .تستورد من املاضي ومن اآلخر، وجتتر دون إنتاج

والقطيعة مع املناخ الذي ولّده عصر النهضة ضرورة            
 .حيوية للحركة األدبية العربية مبجموعها، وشرط لكل تغيري

*** 
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أهم ما يف أوربا ليس أوربا ذاا، ليس أوربا اليت                
مبعىن آخر أهم ما يف أوربا      .  ربا اليت مل تتحقق   حتققت بل أو  

تعطش بعض مبدعيها، دون فرار من الواقع بل داخل الصراع 
معه، إىل أوربا أخرى متعددة يقيم فيها كل مبدع جبزيرة               

وأهم ما يف املاضي ليس املاضي نفسه، بل وجود           .  فرادته
 مبدعني رفضوا واقعهم دون فرار منه، بل واجهوه تأسيساً           

وفاءً حلاضرهم أرادوا جتاوزه، فالنهر ال يكون          .  ستقبلللم
 ملنبعه حني يتراجع إليه وجيف بل حني يتدفق منه                 وفياً

 .وينضب

 أهم ما يف أوربا واملاضي، استنتاجا، رفض أوربا ورفض        
 .املاضي

*** 

 :نِهاءً لنعلن أما اخلطاب االرتكاسي السائد

انت احملنة  مهما كانت املأساة اليت نعيش اليوم، ومهما ك        
اليت نواجه يف هذه السنوات األخرية من القرن العشرين فإنه حىت           
لو مل يبق لنا من جهد ممكن ملواجهة الواقع إال أن نكتب مرثية               

وإن كان جهدنا   .  ألنفسنا وألحالمنا أو هجاء جلراحنا فسنكتب       
 يرينا الصخرة مهما       ما غامضاً   عبثا وسيزيفيةً، فإن شيئاً     

 . إىل رأس اجلبلما حتماً سقطت تصل يوماً
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