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حوار فيالدلفيا

 إبراهيم السعافين: هناك قراء يمتدحون بعض 
الشعراء، سمعوا بأسمائهم فقط!!

حـــــاوره :أ.د. عز الدين المناصرة
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هناك شبه اتفاق في وسائل اإلعالم، حول(أزمة)، تواجه 
مبسألتني  النثر) معاً، تتعلق  احلر)، و(قصيدة  (الشعر 
التلقي). فكيف  الشعر)، و(إشكالية  هما :(طبيعة 

تصف هذه اإلشكاالت؟

ليس من شك في أن اإلبداع برمته يواجه أزمة؛ ولعل هذه 
الشعر، وبإشكالية  معاً، بطبيعة  باألمرين  تتصل  األزمة 
ً ال بد من طرحه هنا حول  ً جوهريا التلقي، على أن سؤاال
أن  أراه  السابقني، وأولهما طبيعة الشعر. فالذي  األمرين 
جوهر الشعر واحد على امتداد العصور، واختالف الشكل 
ً في اإليقاع  التنوع في طريقة التشكيل ال يعدو تنوعا أو 
ويخطئ  اإلنسانية،  التجربة  جوهر  هو  واحد،  حلن  على 
يتجاور،  الفن  بعضاً، بل  بعضه  ينفي  الفن  أن  يظن  من 
وميكن االستمتاع به في حقبة زمنية معينة على اختالف 
املشارب واألذواق واالجتاهات. ال ميكننا أن ننفي روح العصر 
وعبقرية الزمن في اإلبداع، لكن سيطرة تيار أو مذهب فني 

في عصر معني شيء، وتنوع أشكال التلقي شيء آخر.

قرنني  منذ  نعيش  أننا  البال  في  يخطر  قد   
الفكرية  الناحية  من  مخاض  مرحلة  في  الزمان  من 
نتلمس  إننا  بل  واالقتصادية،  والسياسية  واالجتماعية 
بني  العالقة  من  امللتبس  الفضاء  هذا  في  تربوية  هوية 
يشبه  ما  ورمبا  العسير،  اخملاض  هذا  ولعل  واآلخر،  األنا 
شيء.  كل  على  آثاره  ثم  ومن  مالمحه  تنسحب  اخملاض 
ال  الفراغ، ألننا  في  بقفزات  أشبه  نصنعه  ما  بعض  يبدو 
النظر  ومنعن  ونتأمل  أبعادها، نعاني  بكل  التجربة  نعيش 
ونتحاور ونختلف وتغتني جتاربنا باحلوار واالختالف، ولكننا 
نهجم على األشياء واألفكار واألشكال دون أن تكون لدينا 

العدة الكافية.

ً من األشكال  ً متشنجا وقف فكرنا النقدي احلديث موقفا
 ً ً منغلقا التراثية للشعر، ووقف املتشبعون بالتراث موقفا
ً بكل التهم التي تخيف دعاة التجديد دون أي جدل  مدججا
من  روح  أي  األغلب  في  العام  اجلو  في  تبد  لم  حوار،  أو 
دميوقراطية،  روح  على  وتبرهن  للتلقي  حتتكم  التسامح 
الكل  الساعة.  حتى  املوقف  سيد  هو  األمر  هذا  ولعل 

لديه احلجة البالغة ولديه احلكمة وفصل اخلطاب.

عامة  الشعر  طبيعة   ً جديا  ً بحثا احلداثيون  يبحث  لم 
وال  النقاد  يقف  خاصة، ولم  الشعر  العربي  طبيعة  وال 
التلقي، ورفض الشعراء بعناد وإصرار  أزمة  الشعراء عند 

التلقي أي  وأزمة في  أزمة في الشعر  أن يعلنوا عن وجود 
تلقي شعرهم، وباتت الشهرة هي املقياس، ولعلنا نسمع 
إطراء على بعض الشعراء من قراء نابهني أو من طالب أو 
قراء من ذوي اهتمامات مختلفة، ونكتشف أنهم سمعوا 
واحدة،  طبيعة  للشعر  كان  فإذا  وحسب.  بأسمائهم 
إيقاع  تنويعات على  وهوية واحدة، وجوهر واحد، فإن ثمة 
رأيي  في  حوله  اللغط  يحدث  ما  لكن  الواحد.  الشعر 
عاقل  يوجد  ال  واجلوهر.  والهوية  بالطبيعة  املس  يتناول 
الشعر  أن يحدد طبيعة  قادر على  الوزن وحده  أن  يفترض 
ً ال يوجد عاقل ينكر القيمة  وهويته وجوهره، ولكنه أيضا
املوسيقية للشعر. وهنا ميكن مواجهتك مبقوالت حاسمة: 
التفعيلة  وزن  على  ً أو  عموديا وحده  الوزن  إن  لك  قال  من 
ً موسيقية دون غيره؛ فاملوسيقا هي  هو الذي يحتوي قيما

مكون أساسي من مكونات اللغة الشعرية.

”الشعر ليس رصف 
كلمات، وال هياكل 

وزينة“
وإذا جتاوزنا هذا اخلالف بني الدارسني والنقاد وقراء   
أمام حقيقة  تقف  رئيسية  ه مبشكالت  الشعر، فسنواجَ
الشعر، هل هو الشعر الصافي الذي ليس له رسالة سوى 
في  نبحث  ان  وعلينا  فيه،  الكامنة  اجلمالية  القيمة 
الشعر  أو  الصافي  الشعر  بني  الفرق  عن  املتاهة  هذه 
املعضلة  هذه  ولعل  للرسالة،  احلامل  الغائي  العكر 
الشعر  ورمبا  الشعر  نقد  يتعاف  لم  أزمة حقيقية  أورثتنا 
نفسه منها حتى يومنا هذا. لقد تلقف كثير من الشعراء 
اللغة  ً في  عميقا يحفرون  وراحوا  امللتبسة  الدعوة  هذه 
التوصيل  تيسر  التي  اللغوية  اخللفية  ً عن  بعيدا املنزاحة 
أو التواصل مع املتلقي، أو قل املرجعية التي هي منطلق 
الفهم والوعي والتفسير، فأصبحت جدارة الشعر تكمن 
األغلب  في  لذاتها  تأتي  التي  االنزياحات  من  متوالية  في 
األعم، وتخلو في األغلب من قيم فكرية إنسانية عميقة. 
من  فيها  مبا  اللغوية  اللعبة  شعر  او  الصافي  الشعر  إن 
العميق  الروح  ينقصها  تظل  وإيقاعية  تصويرية  قيم 
ما  وهو  وجوهره،  وعمقه  طبيعته  الشعر  يكسب  الذي 
في  الناس  تتلبس  التي  والتقليعة  املوضة  بروح  يتصل 
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غيبة النقاد الكبار واملفكرين العظام، في حقبة رجراجة 
تتهشم النواة الصلبة في أعماقها وتضل الطريق. 

او  البيت  وزن  على  وزنية  هياكل  الشعر  ليس   
التفعيلة وحسب، وليس الشعر رصف كلمات في سطر 
قيمة  وال  الشعري  السطر  او  الشعري  البيت  يشبه 
القيم  إنه  موسيقية مطردة فيه. الشعر أعمق من ذلك 
الفكرية اإلنسانية املتصلة باجلوهر اإلنساني متوحدة في 
نثر  النثر، وأي  البنية اجلمالية. والشعر جنس عام يقابله 

ً ليس بالضرورة شعر. مهما يكن متفوقا
وتنقده،  وتقرؤه  تتذوقه  فئة  له  الشعر  وتلقي   
أدنى  في  الشعر  ومتلقي  مستويات،  الشعر  ولتلقي 
التي  األدوات  معرفة  إلى  حاجة  في  التلقي  مستويات 
األدنى  املستوى  في  نحتاج  الشعر، فقد  تلقي  من  متكنه 
إلى فهم املعجم في داللته األولية، ثم فهمه في املستويات 
الرمزية والتاويلية، ثم الغوص قي البنية اجلمالية واملعرفية 
للقصيدة. مع دربة طويلة وجتربة في قراءة هذا الفن عبر 
العصور واألجيال واألمم واللغات والثقافات. وليس لقارئ ال 
عدم  من  بالشكوى  يجأر  ان  والتذوق  القراءة  أدوات  ميتلك 
الفهم أو التذوق؛ فالتلقي يفترض الدربة واخلبرة واملعرفة 
ً على ذوي  وفك شفرات النص، أما إذا كان النص مستغلقا
واملعرفة ففتش عن اخللل  والدربة  والتجربة  واخلبرة  الذوق 

.ً في الشعر والشاعر معا

قصيدة النثر : زيادة في العرض، وضمور في متطلبات 
الشعرية 

هما  النثر)،  حول(قصيدة  مسألتني  نالحظ   •
صدور مئات اجملموعات منها سنوياً، واحتاللها وسائل 
نالحظ(ضعف  أخرى،  جهة  ومن  الثقافية،  اإلعالم 
إلى  تنظرون  كيف  العادي:  اجلمهور  من  لها  التلقي) 
 ً ً حقيقيا بديال النثر؟ وهل ستصبح  مستقبل قصيدة 

من الشعر احلر، كما يقول البعض؟

 ،ً إشكاال الشعرية  األشكال  أكثر  من  النثر  قصيدة  لعل 
املعايير  عن   ً بعدا الشعرية  األشكال  أكثر  من  ألنها 
احلاسمة، فيكفي لصاحبها أن يقول إنني أكتب قصيدة 
أن  يحاول  من  ألن  النثر.  قصيدة  رحاب  في  ليدخل  النثر 
يكتب قصيدة الشطرين(القصيدة العمودية) أو قصيدة 
العدة  هذه  كانت  ولو  أولية  عدة  إلى  يحتاج  التفعيلة 
ليست املقياس احلقيقي أو النهائي في الدخول إلى عالم 
الشعر، هذه العدة هي الوزن البيتي أو وزن التفعيلة، بيد أن 
قصيدة النثر ال حتتاج إلى هذه العدة األولية، يكفي أن يجد 

الشعرية  الكتابة  على  قادر  أنه  يشعر  وأن  والرغبة  النية 
ليصبح من حيث املبدأ في زمرة الشعراء. ليست املسألة 
كتابة  مجرد  النثر  قصيدة  أن  أزعم  البساطة، فال  بهذه 
كل  بكتابتها  يقوم  أن  يستطيع  السطر،  على  وزن  بال 
من  الرغم  فعلى  جتربة.  او  عدة  أو  دربة  غير  من  واحد 
حيث  من  احلاسمة  املعايير  إلى  النثر  قصيدة  افتقار 
من  التفعيلة، فإنها  وقصيدة  الشطرين  كقصيدة  املبدأ 
حيث املبدأ تتطلب العناصر الشعرية الضرورية من حيث 
طبيعة اللغة: كثافتها وتوترها وخصوصية الصورة وتفرد 
وحضور  الفكرة  وعمق  الداخلي  اإليقاع  وحضور  األسلوب 
والدرامية،  الشعري  والغموض  والتناقض  املقابلة  عناصر 
واالستعانة بالعناصر التعبيرية التي يستعني بها الشعر 
وعناصر  ومرايا  وتراث  وقناع  واسطورة  رمز  من  بعامة، 
بالبنية  تهتم  وهي  واألصول.  األشكال  متعددة  معرفية 
والشكل، وتعتمد ما يعتمده الشعراء من قراءات عميقة 
اإلنسانية  والعلوم  والفلسفة  الفكر  وفي  الشعر  في 
اخملتلفة، وأهم من ذلك كله التعمق في أسرار اللغة بكل 

ما يتطلبه الشعر من أدوات ضرورية.
فذ  لشاعر  الضرورية  الشعر  أدوات  أن  على   
شيء، وما يجري في الواقع شيء آخر. من املؤلم أن زيادة 
مفرطة  زيادة  النثر  قصيدة  يكتبون  الشعراء الذين  عدد 
يسمى  فيما  اإلصدارات  عدد  أصبح  حتى  األيام،  هذه 
بقصيدة النثر باملئات، ليس مبعثه طفرة في املزاج  جتاه 
االستسهال  ً من  لونا أصبح  ما  االحتفاء بالشعر، بقدر 
الذي يضر بالشعر كله والسيما قصيدة النثر؛ فكثير من 
كتاب قصيدة النثر ال ميتلكون احلساسية الشعرية بأدنى 
اللغوية  احلساسية  ميتلكون  ال  بالتالي  وهم  معاييرها 
نحو  ويتطور  ينمو  أن  ً ميكن  كالما يكتبون  جتعلهم  التي 
القراء. ثمة كتابات ال تفتقد  لغة شعرية يتوقف عندها 
حساسية اللغة وحسب ولكنها تفتقد سالمة األسلوب، 

بل املهارات اللغوية األولية من مثل النحو واإلمالء.
ومن الطبيعي، بسبب هذا الوضع احملزن، أن جتد القراء الذين 
ّون عن مثل هذه  يتمتعون بحساسية شعرية جيدة، يزور
إليه  آلت  منها، ومما  ساخرين  عنها  يتولون  الكتابات، بل 
والعاطفية  الفكرية  احلاجات  يشبع  الذي  الشعر  حالة 
لإلنسان منذ زمن طويل. ولعل هذا وراء السبب الذي يدعو 
الشعر،  من  اللون  هذا  متابعة  عن  االنصراف  إلى  القراء 
وضمور  العرض،  في  زيادة  إلى  يؤدي  شديد  استسهال 
هذه  العزوف.  إلى  يؤدي  الشعرية  متطلبات  في  شديد 

هي املعادلة اآلن.
لهذا  فريسة  النثر  قصيدة  تقع  هل  هنا:  السؤال  لكن 
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الواقع احملزن، وهل ننحي بالالئمة على قصيدة النثر بسبب 
هذا اجلو املهووس بالكتابة بدافع االستسهال.؟

التعامل  في  احلرية  مبدأ  إن   !ً طبعا بالنفي  اإلجابة   
فاألشكال  يسود؛  أن  يجب  الشعرية  األشكال  مع 
وهذا  واحلوار،  باحلرية  تؤمن  بيئة  في  تنجم  الشعرية 
مبأ أساسي في الفن، قد يقول قائل إن قصيدة النثر بنت 
ثقافة مختلفة أو حضارة مختلفة، فليكن ذلك صحيحاً، 
والتأثر،  التأثر  وتتبادل  تتحاور  واحلضارات  الثقافات  ولكن 
يرفض، وليكن  أو  يتقبل  ما  ثقافة  في  العام  املزاج  ولكن 
ً من آثار تقبلها في تربتنا  تقبل قصيدة النثر في ثقافتنا أثرا
العربية، إن لم يكن لنا في تراثنا ما يشبهها كما هو احلال 

في النثر الشعري الصوفي وفي بعض تراثنا الرمزي.
قلة،  في كل عصر  بل  جيل  الشعراء في كل  أن  صحيح 
في  كبيرة  بأعداد  الشعر  تاريخ  يحتفظ  أن  الصعب  ومن 
كل عصر، وهذا ينسحب على الشعر بأشكاله كافة، لكن 
حول  يجادلون  الذين  النثر  شعراء قصيدة  من  الكم  هذا 
ً شيء، وحول  أحيانا ووحدانيته  وتفوقه  وجدارته  شرعيته 
عدّ شيء  يحصرهم  ال  التي  كثرتهم  على  هم  تفوقهم 
حقيقية  أزمة  بوجود  نعترف  أن  علينا  يوجب  وهذا  آخر. 
ناجمة من تدخالت جهات غير بريئة وال محايدة في تأجيج 
ً مختلفة من الشعر ليس  صراع بني الذين يتبنون أشكاال
تتدخل  ما  بقدر  الشعر  فن  األساسي  أو  الوحيد  دافعها 
نعلم  أخرى  عناوين  أية  أو  السياسة  أو  اإليديولوجيا 

بعضها وال نعلم بعضها اآلخر.
لقد ضج رائد مهم من رواد قصيدة النثر، وهو الراحل املبدع 
وقعت  التي  األزمة  من  األخيرة  أيامه  في  املاغوط  محمد 
يزعمون  ممن  كثير  إفالس  من  النثر، وشكا  قصيدة  فيها 
على  وهو  أحوالها،  إليه  آلت  مما  وتبرأ  يكتبونها،  أنهم 
ميكنهم  جيل  كل  في  قليلة  أسماء  فثمة  ً؛  فعال حق 
حساسية  ميتلك  الذي  املاغوط  محمد  إلى  ينتسبوا  أن 
اللغة والصورة واإليقاع، وميتلك في املقام األول حساسية 

الشعر. 
 

الشاعر  منظور  من  الشعر  مشكلة  تنبع  •هل 
الشعرية  األشكال  صراع  من  أم  احلديث،  للعالم 
مت  هل  أم  النثر)،  قصيدة  حر،  شعر  عمودي،  (شعر 

جتاوز هذا األمر؟

فكرية  مشكلة  هي  احلديث  للعالم  الشاعر  منظور 
بالكليات  قدمية  الشاعر  عالقة  أن  وأظن  فلسفية،  أو 

والفلسفة،  الدين  قدم  العامة  اإلنسانية  واملشكالت 
فالشعراء القدماء الذين كانوا يتأملون الكون والطبيعة 
األساسية  املشكالت  أمام  يقفون  كانوا  والوجود  واحلياة 
التي يقف أمامها الشعراء املعاصرون. لم يكن الشعراء 
القدامى في مختلف احلضارات على تصالح مع اليقيني 
واجتهاداتهم  رؤاهم  لهم  كانت  واملطلق.  والثابت 
شكل  احلديث  العالم  أن  بيد  ومفارقاتهم،  وتصوراتهم 
ً وحياة جديدة، وعمقت الصالت اخملتلفة بني  ً جديدا واقعا
اخملتلفة  بصورها  واحلضارات  والثقافات  والشعوب  الدول 
واحلياة  والكينونة  والهووية  وااللتزام  احلرية  أسئلة 
والوجود، إلى جانب وسائل االتصال في إطار ثورة االتصاالت 
ً، إلى بروز أسئلة  التي لم يعرف العالم لها من قبل مثيال
خلقت  التحديات  هذه  الشاعر، كل  أمام  جديدة  شعرية 
أسئلة ومشكالت ومعضالت ذات مستويات متعددة، تعدّ 

ً من مظاهر أزمة الشعر. من غير شك مظهرا
معاينة  في  هنا  عنده  الوقوف  ينبغي  ما  أن  بيد   
احلديث  للعالم  الشاعر  رؤية  هل  هو:   الشعر  أزمة 
عصور  ظروف  عاش  شاعر  بني  الرؤية  بتغير  تكتفي 
واالجتماعية  والسياسية  الثقافية  الوجهة  مختلفة من 
الفكر  في  مذهلة  حتوالت  يعيش  آخر  وشاعر  واحلضارية 
والعلم واالتصال والتكنولوجيا. أحسب أن األداة أو الوسيط 
أو الشكل الفني ال بد أن يتغير. رمبا كان الشكل الكبير 
اآلخر: النثر، هو اجلانب الذي يتسع للبحث في املشكالت 
أن  القضايا  الهتم  بهذه  أمام  اجملال  يفسح  ألنه  الكبرى 
يجد مجاله في النثر. لقد اهتم الناثرون بهذه اجلوانب في 
تراثنا القدمي، كان اجلاحظ وأبو حيان التوحيدي وغيرهما من 
والفقهاء واملؤدبون  وعلماء الكالم  الفالسفة  األدباء ومن 
مشكالت  من  اهتماماتهم  يثير  ما  يتناولون  واملصنفون 
ً طهرت  مختلفة من خالل الكتابة النثرية، بل إن أشكاال
في ثقافتنا من مثل املقامة ما كان لها أن تظهر لوال تطور 
األدبية  األشكال  وحتى  واالقتصادية،  االجتماعية  احلياة 
الصرف من مثل احلكايات والقصص والسير الشعبية، أو  
غير األشكال األدبية احملض من مثل التاريخ ما كان لها أن 
تظهر لوال أن جنس الشعر غير قادر على استيعابها على 
األشكال  هذه  بجالء واستقصاء في  يظهر  الذي  النحو 

السابقة.

قد  احلديث  للعالم  الشاعر  منظور  كان  وإذا   
ً يتمتع باملعرفة والذكاء واحلساسية  تغير باعتباره إنسانا
الشكل  خالل  من  ستتضح  أزمته  الشديد، فإن  والوعي 
إتاحة   أكثر  مساحة  عن  البحث  أن  يرتضيه، ويبدو  الذي 
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للشاعر في القدرة على التعبير، هي التي تنحو به منحى 
املبدع  أمام  اجملال  يفسح  الذي  النثر  عالم  من  االقتراب 
ليعبر بشكل مختلف عن أزمة اإلنسان املعاصر، وأخشى 
في  جنمت  التي  احلرية  بأن  أزعم  حني  التكلف  أو  املبالغة 
قصيدة التفعيلة ناجتة من احلرية التي يتيحها شكل النثر 
الكبير، وأن قصيدة النثر هي محطمة احلدود واحلواجز التي 
يقيدها وزن البيت أو وزن التفعيلة، إنه بحث الشاعر في 
رؤيته لعامله املعاصر عن احلرية الواسعة التي يرى شكلها 

دها في عالم النثر احلر. في الشعر، وجتَسُّ
فإن  بكثير؛  هذا  من  أعمق  القضية  أن  على   
لرؤية  بالضرورة  ال تستجيب  الشعرية  األشكال  اصطناع 
الشطرين  قصيدة  يتأمل  احلديث، فالذي  للعالم  الشاعر 
عند كثير من الشعراء في العصر احلديث يجد الفرق بني 
هذه القصيدة وبني القصيدة التي تتأثرها أو حتاكيها. كان 
الشاعر القدمي في العصر اجلاهلي ورمبا ينسحب هذا على 
بصفاء  والطبيعة  والكون  العالم  يواجه  تالية،  عصور 
تخلُد  رائعة  إنسانية   ً أعماال فيبدع  شعور،  وعمق  فكر 
مع الزمن، ولكن شاعرنا في األغلب وقف موقف احملاكي، 
ووقع أسير لعبة اللغة، بدل أن يطوع اللغة لتجربته ورؤيته. 
ميكن  أغراضها، وكان  تستنفد  لم  الشطرين  قصيدة  إن 
لشاعر قصيدة الشطرين في رؤيته احلديثة للعالم والكون 
والوجود والطبيعة واحلياة والواقع مبا جنم فيه من معارف 
وأحداث،  وما جنم من لقاء الثقافات واحلضارات على أنحاء 
ً ال يقل في عمق فكرته وعاطفته  مختلفة، أن يبدع شعرا

وبكارة جتربته عن شعر امرئ القيس وزهير وطرفة ولبيد،
قصيدة  في  يقال  أن  ميكن  نفسه  والشيء   
مرحلة  إن  جتاوزت  ما  احلرة) التي  التفعيلة ( القصيدة 
فيها  وحتققت  اخملاض،  رحلة  من  وتعافت  األولى  املعاناة 
ووجدت  اللغوية  اللعبة  إلى  جنحت  ناجحة، حتى  جتارب 
البالغة  وكأن  اللغوية،  العالقات  حتطيم  في  وكدها 
الشكلية هي هدف الشعر مذكرة باأللعاب الشكلية التي 
العباسي  العصر  أواخر  التوليد في  تلت مرحلة ممتدة من 
باللغة  احتفائها  في  جتاربنا  املتاخرة، وكأن  العصور  حتى 
ً عن اجلمالية والشعرية نعيد عالقتنا  واللغة وحدها بحثا

مع الشعر، في احتفائه بالشكلية، سيرتها األولى.
لها  وإن كانت  الشكلية  التطورات  القول: إن هذه  وميكن 
رؤية  إلى  املهمة لم تستند  أو  الكبيرة  وإجنازاتها  جدارتها 
وتظل  أغراضها،  تستنفد  ولم  احلديث  للعالم  حقيقية 
األزمة احلقيقية في وضع صوابط ومعايير لقصيدة النثر، 
ألن شعراء قصيدة النثر خيل جامحة ليس لها في األغلب 
ً في الطريق الصحيح. وما ميكن  فرسان يسيرون بها دوما

التي  احملاكاة  إطار  في  يقع  الشعر  ً من  كثيرا يقال: إن  أن 
وضع  الشعرية. واما  احلركة  في  وتراكم  لنمو  تؤسس  ال 
مبقدور  فليس  الصحيح  الطريق  على  الشعرية  احلركة 
حقيقي  اهتمام  عدم  منها  حتصى  ال  ألسباب  أحد، 
البؤر  وتشظي  النقدية  احلركة  وضعف  الثقافة  بحركة 
الثقافية واإلبداعية والنقدية اجلادة واستسهال كل شيء 
بعد غيبة املعايير والضوابط واملؤسسات ذات املصداقية. 
للعالم  الشاعر  نظرة  أن  في  شك  من  ليس   
صعيد  على  القصيدة  روح  في   ً تغيرا ترتب  احلديث 
اخلارجي  الهيكل  هو  ليس  والشكل  واملضمون،  الشكل 
التي تستجيب جلوهر  اللغوية  بنيتها  وحسب، ولكن في 
القصيدة وما يتفاعل في روحها من أفكار ومشاعر عميقة، 
ولم  التعبير  في  قدرتها  تفقد  لم  التقليدية  فاألشكال 
احلرية  عن  البحث  إن  ومهماتها. قلت  أغراضها  تستنفد 
مهمة في البحث عن أشكال تستوعب روح العصر اجلديد 
النثر  االقتراب من عالم  ومشكالته ومحنه ومعارفه، وإن 
ً أمام املبدعني الذين يسعون للتعبير عن  قد يكون مشروعا
جدلية العصر واإلبداع، ولكن هذا الطوفان من النصوص 

العادية واملكرورة ال يقدم املسوغ لكل ما يجري.

”ال أرى أن ثمة 
صعودًا للرواية“

الرواية:

سنة  العشرين  في  الرواية)  (صعود  معنى  هل   •
ذلك  أن  يعني  أم  الشعر)،  تراجع  هو(  األخيرة، 

مجرد(دفقة جديدة) في دم الرواية؟

العشرين  في  للرواية   ً صعودا ثمة  أن  أرى  ال   
الروائية،  الكتابة  في  املطرد  التقدم  مبعنى  األخيرة  سنة 
العقدين  في  املفردة  اجليدة  األعمال  بعض  ظهرت  وإن 
املاضيني، على أن الزيادة في النتاج الروائي في اآلونة األخيرة 

أمر مقرر ومعترف به.
قراءة  على  جرى   ً إقباال أن  إلى  مؤشرات  ثمة   
موضع  اإلقبال  هذا  أن  بيد  األخيرة،  الفترة  في  الرواية 
أعمالهم  طبعت  روائيني  أو  محدودة  روايات  فثمة  شك، 
مرات كثيرة في السنة الواحدة، وبغض النظر عن األسباب 
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القراءة فإنهم قلة، قد ال يتجاوزون  أو  التوزيع  وراء ظاهرة 
تشير  فال  العرب  الروائيني  بقية  الواحدة. أما  اليد  أصابع 
التوزيع، مما يعطي  الكبير من  القدر  إلى هذا  اإلحصائيات 
االنطباع بأن القراءة في مستوياتها العادية. لدينا عينات 
من القراء من املتعلمني على مستويات مختلفة يفاجئونك 
بأنهم لم يقرؤوا روايات طيلة حياتهم، وبعضهم رمبا قرأ 
الرواية  بالالئمة على  ينحي  اآلخر  وبعضهم  قليلة  روايات 
العربية والروائيني العرب الذين لم يصلوا في فنهم الروائي 

إلى ما يكتبه الروائيون احلقيقيون في العالم.
يخيل إلي أن القضية تكمن في أزمة القراءة؛ فاملشكلة 
قراءة  إن  واملعارف، بل  واآلداب  الفنون  كل  قراءة  في  عامة 
ً وبسبب  أوال الطول  ً بسبب  حظا أوفر  تكون  رمبا  الشعر 
والشبكة  املواقع  على  األلكتروني  ظهورها  إمكانية 

العنكبوتية.
على أنني أتصور أن روح العصر ومشكالت العصر وتعقد 
اجملال  يفسح  اإلنسانية  والعالقات  االجتماعية  احلياة 
األقدر  الفن  هذا، فالرواية هي  يعالج كل  فن  للبحث عن 
على حتقيق هذا الهدف. بيد أن دوافع اإلقبال على الكتابة 
الروائية شيء وكثرة اجمليدين في كتابة الرواية شيء آخر، 
احلدوثة  بروح  حتتفظ  كثيرة  ً روائية  أعماال املطابع  تقذف 
أو  أفكارهم  عن  التعبير  عن  الباحثني  طموح  تلبي  التي 
ً أو  التعبير  فجا هذا  يظل  لكن  عواطفهم  أو  رغباتهم 
الروائية  غير عميق في أغلب األحوال. فإذا كانت األعمال 
 ً محدودا القراءة  على  اإلقبال  كان  وإذا  محدودة  املتفوقة 

فكيف ميكن لنا أن نرى أن حالة الرواية معافاة. 
من  أيامنا  في  للرواية  ما  ينكر  ً ال  أحدا أن  على   
الشعراء أخذوا  أن  املالحظ  لألدباء أنفسهم، فمن  جذب 
ما  بسبب  الروائية  الكتابة  جتربة  في  اخلوض  إلى  مييلون 
مساحات  عن  للتعبير  الروائي  الفن  قدرة  من  إليه  أشرت 
أوسع من األفكار واملواقف واملعارف واالجتاهات بصورة أقرب 
ً حقق لبعض هؤالء من  ً واحدا إلى املوضوعية، ولعل عمال

الشهرة والذكر ما لم حتقق له دواوينه كلها.
األخيرة  العقود  في  األجناس  تداخل  نظرية  سطوة  ولعل 
جعل الشعراء يجربون طاقة «الشعرية» في كتابة الرواية 

إذ ثمة نوع من الروايات يطلق عليه» الرواية الشعرية».

القراءة؟ مشكلة  مع  والشعر  الرواية  عالقة  • ما 
 

بسبب  أصيل  اهتمام  هو  رأيي  في  بالرواية  االهتمام  إن 
واجملتمع  الواقع  حتليل  على  وقدرتها  الرواية  طبيعة 
االجتماعي  النسيج  حتكم  التي  املعقدة  العالقات  وبيان 

والسياسي واالقتصادي والفكري في حلظة زمنية معينة، 
وتسمح  والتأويل،  للتحليل  اجملال  تفسح  التي  وهي 
باستخدام فنون وأجناس متعددة مما يغري الكتاب بتجريب 
أدواتهم كلها في الكتابة، قد تكون الكتابة الروائية قيمة 
حساب  على  رأيي، ليست  ولكنها، في  للشاعر  مضافة 

الشعر.

نقيس  أن  ميكننا  فال  أمر،  من  يكن  ومهما   
الذي  الغرب  في  يجري  مبا  العربي  عاملنا  في  يجري  ما 
فكثير  كبرى؛  ونفسية  واخالقية  مادية  حتوالت  يشهد 
الشعر  على  اإلقبال  أن  إلى  يشير  والنقاد  الدارسني  من 
ضعيف عند الغربيني، وإذا صح هذا األمر فإن الوضع هنا 
 ً ليس على هذا القدر من السوء؛ فلم يزل اإلقبال موجودا
القراءة وال  االنصراف عن  وقراءته. أما  الشعر  على سماع 
سيما القراءة الورقية فهو أمر عام، حتى املسرح أبو الفنون 

يشكو الغربيون من ضعف اإلقبال عليه في هذه األيام.
الرخيصة  والثقافة  الهابطة  اإلعالم  وسائل  أثرت  لقد 
األلعاب  املستويات من مثل  والثقافة اجلماهيرية متعددة 
الناس  القراءة، والناظر في ما يقرأ  الرياضية على نكوص 
أن  صحيح   ،ً كثيرا مختلفة  بنتيجة  يخرج  ال  الغرب  في 
ً يقرؤون فيها ولكن معظمها روايات  بني أيدي الناس كتبا
أقرب إلى روح التراث الشفوي الذي يشبه أن يكون تسلية 
أننا محكومون  يبدو  النحو  وتزجية وقت فراغ. وعلى هذا 
عاملنا  في  الثقافية  الراجعة، فاحلركة  األمية  بشيء من 
تعاني من ضعف اإلقبال على الكتاب، ولعلنا ال نغفل أن 
ً: التربية  أوال وهو  األساسي  الثالثي  إلى  يعود  ذلك  سبب 
املبادرة  روح  التلقني وعدم غرس  الطفل على  تنشئ  التي 
القراءة  عادة  اكتساب  عدم  وبالتالي  يقرأ  ما  اختيار  في 
ً: الكاتب املبدع الذي يقف في إبداعه،في  ومهاراتها، وثانيا
ً: القارئ  واملكرور، وثالثا والعادي  السطحي  األغلب، عند 
باستثناء  الشفاهي،  القارئ  ذوق  يناسب  ما  يختار  الذي 
نخبة قليلة من املبدعني في كل الفنون واألجناس األدبية 
ونخبة أخرى من املتلقني. على أن األمل قائم بالفعل في 
بظهور  التربية  على  القائمني  بيد  احلالي  الواقع  تغيير 
ً في سبيل حركة إبداعية  أجيال تقود اإلبداع والقراءة معا
ً لهما دون  ً رفيعا الرواية مكانا حقيقية يجد الشعر وجتد 

استثناء.


