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ن����اج����ح ال���م���ع���م���وري

ع���ل���ي ح���س���ن ال����ف����واز

ك�نت حم��ص����رة الن�قد ي��ص����ن الن�ص����ر مف�ج�أة، 
ا�ص����تدعتني لتقدمي املالحظ�ت مع عدد من الأدب�ء 
واملث����ر ق�����دت احل����وارات الن�ص����ر اىل تعمي����ق 
مالحظ�ت����ه وفرك بع�ض مف�هيم����ه، ليقدم تنوع�ت 
اإيج�����ز مالحظ�ت����ي  مث����رة للده�ص����ة وا�ص����تطيع 
والت����ي تتمظه����ر يف اغلبه����� لق����راح وجه����ة نظر 
خ��صة ويف غره� اختالف، مثلم� ت�أكد ذلك حول 

دور املقهى.
اأن� واثق ب�أن الأ�ص���ت�ذ ي��ص���ن الن�ص���ر اأكرث قربً� 
ملو�ص���وعه ال�ص���ف�هية واملك�نية، لذا اأحلحت عليه 
كثرًا من اج���ل الذه�ب نحو هذا املو�ص���وع وذلك 
ل�صبب منطقي ومعقول وهو عالقة ي��صن املركزية 
مع املك�ن ودرا�ص����ته الكث���رة يف هذا املج�ل، وقد 
تبل���ور اأكرث ف�أك���رث، حلظة اإدراك الن�ص���ر لأهمية 
الفل�ص���فة وع�صبه� الظ�هراتي، ب�لإ�ص�فة اىل عمق 
ثق�فته وتنوعه� يف املج�ل ال�صو�صيو ثق�يف. وت�أكد 
يل ذل���ك بع���د اطالع���ي عل���ى كت�بة"امل�أل���وف والال 
م�ألوف"وم� ات�صم به من تنوع مو�صوعي، كم� اأنه 

دائمً� م� يقتحم م� مل ت�ألفه الثق�فة العراقية.
تب���دو ال�ص���ف�هية جم�زف���ة، لأنه���� غ���ر م�ألوفة يف 
احلي����ة الثق�في���ة، عل���ى الرغم من وج���ود جت�رب 
م���� بع���د حداثي���ة يف الآداب العراقي���ة مثل جتربة 
ال�ص����عر موفق حممد والق��ض والروائي �ص���وقي 
كرمي و�صي�دة الكالم والق�مو�ض الع�مي. لكني لبد 
من التذكر ب�أهمية التعّرف على الفل�صفة وعالقته� 
بو�ص����ئل التوا�ص���ل واملك�نية التي ك�ص���ف ي��صن 
الن�ص���ر عن جوهري���ة العالقة بينه� وال�ص���ف�هية، 
بحيث ذهب لختي�ر تطبيق�ت حك�ئية، قّدم عربه� 
قراءات عميقة وذات بالغة يف التق�ط�ته لل�صعرية 
الت�أويلي���ة. وتلم����ض فيه� ب���ذك�ء �ص���ف�هية املعنى، 
ومتظه���رات الدللة التي تنتجه� الق���راءة اعتم�دًا 

على العالقة احل��ص���رة دائمً� ب���ن املتلقي والن�ض 
التورات���ي املقّد�ض وت�أثراته يف �ص���ي�غة نوع من 
العرف�ن والت�ص���ورات الديني���ة اليهودية. واأث�رت 
قراءة ي��ص���ن الن�ص���ر للحك�ي�ت الثالث مالحظة 
لي�ص���ت جديدة، وهي مه�رة ال�ص���داقة العميقة بن 

ي��صن والن�صو�ض التي ي�صتغل عليه� نقديً�.
ح���دد ج�ك دري���دا مفهومه لل�ص���ف�هية ق�ئ���اًل: تعرّب 
انفع�لت النف�ض ب�ص���كل طبيعي عن الأ�ص���ي�ء، اأنه� 
متث���ل نوعً� من اللغ���ة الكونية التي م� اأن تت�ص���كل 
حت���ى تنمح���ي بذاته����، اأنه���� مرحل���ة ال�ص���ف�هية. 
ويق�ص���د دريدا مغ�درة و�ص���يلة التح�ور التقليدية 
املمثل له���� ب�ملح���و. وذهب املفكر ت���ودوروف اىل 
اأن احلي����ة خ�ص���رت يف �ص���راعه� مع امل���وت، لكن 
الذاك���رة انت�ص���رت عل���ى الفن����ء وراأي تودوروف 
اأك���رث دق���ة يف متثي���ل ال�ص���ف�هية والتعب���ر عنه�، 
املوقف الفل�صفي لعدد من الفال�صفة الإغريق الذين 
اقتنعوا ب�ل�صف�هية وا�صتمرار ح�صور الذاكرة، لذا 
ابتعد الكثر منهم عن التدوين لدرو�صه الفل�صفية، 
م���ن هن� ذه���ب الن�ق���د عب���د الل���ه اإبراهي���م لتقدمي 
العن��ص���ر الختالفية بن ال�ص���ف�هية والكت�بة يف 
الفك���ر الإغريق���ي، ومتك���ن م���ن اأعالء احل�ص���ور، 
الت���داويل للكالم، وتو�ص���ل اىل العالق���ة الداخلية 

بن اللغة والعقل وح�صور املركزية الغربية.
اق���رح بوردي���و م�ص���طلح"الق�طرة"على املك�نية 
والزم�ني���ة وق���د ا�ص���تثمره� ديفي���د ه����ريف وق�ل 
ب�أنه���� التج����رب والتحولت التي حت�ص���ل يف كل 
منهم���� ويكون له� انعك��ض عل���ى الأخرى، واعتقد 
ب����أن ال�ص���ف�هية زم�ني���ة وت�ريخية وكلم���� تعمقت 
ف�ص����ء  ان�ص���حب  كلم����  التح���ولت والت�ص���ورات 
ال�ص���ف�هية. لكن تظل ق�ئمة وح��ص���رة ب��ص���تمرار 
م� دام���ت الأر�ض املفتوحة وال�ص���حراء، بت�أثره� 

وحتفي���ز  التخّي���الت  بتفعي���ل  ودوره����  الثق����يف 
الذاك���رة عل���ى ا�ص���تع�دة الكث���ر م���ن املحفوظ����ت 

املوروثة بو�صفه� خزنة الأ�صالف الثق�فية.
للم�ص����فة  الكّل���ي  ب�لنتم����ء  الع�ص���رة  تتمظه���ر 
والثق�ف���ة واأف���راد املك���ون الجتم�ع���ي ه���م الهيئة 
التح���ول  ب����أن  اعتق���د  لكن���ي  للع�ص���رة.  الع�م���ة 
ه���و  الري���ف  يف  الب����رز  والثق����يف  الجتم�ع���ي 
انفت�ح العالق�ت املتب�ينة ب�ص���بب النتم�ء الثق�يف 
للع�صرة والذه�ب نحو املقهى و�صرورات النتب�ه 
اإليه����. حي���ث حتول���ت ب�ص���كل تدريج���ي اىل مك�ن 
جتتمع فيه مكون�ت القرية الع�ص����ئرية، وترت�صي 
التواجد و�ص���ط املقهى، الذي �ص����ر مك�ن���ً� موحدًا 
له���م عل���ى الرغ���م م���ن تب�ين����ت لي�ص���ت جوهرية، 
واملقه���ى كم���ك�ن ح��ص���ن للجم�ع����ت الت���ي عرفت 
املج�ورة و�ص���ط املك�ن / املقهى، حيث هي الف�ص�ء 
اجل�م���ع للمكون����ت يف وقت الفراغ وال�ص���راحة 
التقليدي���ة. هذا التحول مه���م، لأن الأفراد اخت�روا 
املقهى مك�نً� للمح�ورة واملج�ورة ون�ص����أت حلظة 
ثق�فية جديدة، �صهدت القبول ب�لتب�ين والختالف 
وتعميق التوا�ص���ل والتب�دل. وعرب ديفيد ه�ريف 
خمتلف���ً� عن غره واأ�ص����ر اىل اأن تعب���رات املك�ن 
عدي���دة اأهمه���� الإ�ص����رات والمل�ح����ت والرم���وز 
واملع����رف الت���ي ت�ص���مح له���ذه املم�ر�ص����ت امل�دية 
ب����أن تغ���دو م���دارًا للحديث مبع���زل عن م�ص���توى 
تن�وله���� ال���ذي يتدرج م���ن الكالم الع�م���ي اليومي 
واأكرثه����  الأك�دميي���ة  الخت�ص��ص����ت  اأعل���ى  اىل 
دقة"الهند�ص���ة، العم�رة، اجلغرافي����، اليدلوجي�، 

العلوم الجتم�عية«.
ال�ص���ف�هية نظ�م ثق����يف تتبدى عن��ص���ره املركزية 
م���ن خالل و�ص����ئل الت�ص����ل التب�دل مث���ل الإذاعة 
وال�صحف و�صي�دة الكالم بن الأفراد واجلم�ع�ت 

واحل�ص���ور  الغ�من���ي.  �ص���عيد  الن�ق���د  ق����ل  كم���� 
احلقيقي الوا�صع له� يف الريف، لأنه� من ال�صم�ت 
املمي���زة للمك�ني���ة هن����ك وخ�صو�ص���ً� يف املراحل 
املبك���رة الت���ي ت�ص���ّكلت به���� التجمع����ت الريفية / 
الزراعي���ة. واأب���رز املمي���زات املعربة ع���ن ذلك هي 
امل�ص�ف�ت اخل��ص���ة ب�جلم�ع�ت التي اعتنت مت�مً� 
بوجود م�ص����فة خ��صة ب�جلم�عة تلتقي فيه� وقت 
فراغه� ودائمً� م� يكون خ��صعً� للتوافق بن ممثل 
اجلم�ع���ة واأفراده���� وكلم���� تنوع���ت اجلم�ع����ت، 
تع���ددت م�ص����ف�ته�، وتب�ين���ت الن�ص���غ�لت عل���ى 
الرغم من وجود امل�صرك الزراعي. بو�صفه ق��صمً� 
يف حي�تهم ون�ظمً� لبق�ء ال�ص���ف�هية وا�ص���تمراره� 
م���ع تق�ومي زمنية خ��ص���ة ب�ملواعيد الزراعية. كل 

هذه التنوع�ت الثق�فية ح��صرة عرب ال�صف�هية.
الريف ف�ص����ء مبك���ر لل�ص���ف�هية. ويعن���ي يف اأول 
م���� يعني���ه غي����ب ال�ص���لطة ذات الو�ص����ئل الق�معة 
لالإن�ص�ن، وهذا ل يلغي وجود ثق�فة �ص�غطة وهي 
ثق�ف���ة الع�ص���رة املتميزة بقوانن و�ص���ن تتوافق 

مب� ومن خالله� مع غره� مع الع�ص�ئر.
*****

كر�صت ال�ص����ف�هية ح�ص����وره� يف البيئة الزراعية 
�ص����عريً� وذل����ك ع����رب ا�ص����تثم�رات امل����واد الأولي����ة 
املوجودة يف املك�نية لإعداد م� يحت�جه الإن�ص�����ن 
م����ن �ص����كن ومكمالت له، �ص����رورية لإدام����ة حي�ته 
اليومية، ومث�ل ذلك ت�صييد البيت الب�صيط ب�لطن 
وبق�ي����� امل����واد الزراعي����ة وال�ص����تف�دة م����ن ك����رثة 
النخي����ل. هذه مكون�ت داخلة يف البن�ء و�ص����ريعة 
التح����رك حلظة تغرات املوا�ص����م والف�ص����ول، لأن 
البع�����ض منه� ل يحت�ج مه�رة لالإ�ص�����فة التكميلية 
وال�ص����تغن�ء، كم� كل املتوفرات البيئية له� �صحنة 

جم�لية وا�صحة على املك�ن.
كن����� ق����د ذكرن����� غي�ب ال�ص����لطة �ص�����بقً� م����ن دللت 
ال�ص����ف�هية املك�ني����ة وكذل����ك ع����دم وج����ود الع����دل 
/ ال�ص����جن يف الري����ف، عل����ى الرغ����م م����ن �ص����ي�دة 
الثق�فة الع�ص�����ئرية / العرفية والن�ظمة للعالق�ت 
الجتم�عي����ة يف الري����ف. ويوفر مثل ه����ذا الغي�ب 
ح�ص����ور ف�ص�����ء اأو�ص����ع حلرية الك�ئن ويتمثل يف 
اختب�رات زمنه اخل��ض ملغ�����درة البيت والتوجه 
اىل احلقل الزراعي والك�ئن م�صوؤول مب��صرة عن 
حتدي����د وقت الذه�ب والعودة ون�ص����تطيع اختب�ر 
كالم ديفي����د ه�����ريف ال����ذي اأك����د عل����ى وجود"لغ����ة 
فف����ي  امل����ك�ن،  اأو  للزم�����ن  رموز"م�ص����تقلة  اأو 
و�ص����عن� على الأقل ت����رك الهتم�م�����ت الجتم�عية 
والبح����ث مب��ص����رة م����ن خ�ص�����ئ�ض لغ�����ت املك�ن، 
الزم�����ن بو�ص�����ئل توا�ص����ل.... وه����ي اأن الزم�����ن 
واملك�ن"ولغتهم�"ل ميكن اأن تفهم ب��ص����تقالل عن 

العقل الجتم�عي.
اأخ����رًا اأوؤك����د ب�����أن الن�ق����د ي��ص����ن الن�ص����ر، قّدم 
حم��ص����رة حيوي����ة و�ص����ط ح�ص����ور قلي����ل وف�عل 
الن�ص����ر يف حفري�ت����ه  حواري����ً� وتب����ّدت مه�����رة 
ال�ص����ف�هية،  مث����ل  بك����ري  العميق����ة يف مو�ص����وع 
وا�ص����هد ب�أين منبهر مبح��ص����رته الق�بلة لالنفت�ح 
على جم�����لت اأخرى مكون����ة ملكمالت ال�ص����ف�هية، 
وه����ي كثرة وم����ن اأهمه� الكت�بية وعالقة ال�ص����رد 
وال�ص����عر والر�ص����م والنح����ت م����ع ال�ص����ف�هية، كم� 
ب�لإم����ك�ن العودة لأ�ص����ول احل�ص�����رة العراقية / 

ال�صومرية لغر�ض التطبيق والت�أكيد على ذلك.

ً� مقروءًا     العالقة بن الواقعي بو�ص���فه مك�نً�، وبن الثق�يف بو�ص���فه ن�صّ
ه���و الف�ص����ء الذي يجته���د الن�ص���ر يف تو�ص���يفه، ويف ا�ص���تكن�ه مع�نيه 
واأن�ص����قه العميق���ة، ومب���� ل يجعل���ه تلفيق���ً�، اأو اإكراه���ً�، اإذ ي�ص���عى الن�قد 
الن�ص���ر اىل وظيف���ة الأركيولوجي، ملم�ر�ص���ة لعبة احلف���ر الثق�يف، حيث 
تتخلى الن�ص���و�ض ع���ن وث�ئقيته�، و�ص���الدته� لتب���دو اأك���رث انفت�ح� اأم�م 
مغ�م���رة الق���راءة، بو�ص���فه� لعب���ة يف اإع�دة فح����ض للكت�ب���ة، اأو حتى يف 

الف�ص�ح عن م� ي�صبه ال�صكِّ ب�لن�صو�ض ذاته�..
، ويف تو�ص���يع وظ�ئف  الق���راءة عند الن�ص���ر ه���ي وظيف���ة يف هذا ال�ص���كِّ
اخلط����ب ال���دليل، وجت����وز م�ه���و بداه���ي وم�ص����ع، وخ��ص���ع للنواي����، 

ه���ي العن�ص���ر الف�عل يف واأح�ص���ب اأّن ه���ذه القراءة 

)التدمر( املعريف، اأو حتى مبعنى 
كم����  املعرفي���ة  القطيع���ة  يف  اآخ���ر 

ي�صميه� غ��صتون ب��صالر..
ف�حلدي���ث املُكّر�ض ع���ن وظيفة الدال 
ل�ص����نيً�،  منظ���ورًا  يبق���ى  واملدل���ول 
اآخ���ر،  ج�ن���ب  م���ن  بالغي���ً�  وحت���ى 
ترحي���ل  عل���ى  يعم���ل  الن�ص���ر  لك���ن 
ه���ذه الثن�ئي���ة اىل ف�ص����ءات اأخ���رى، 
تتعل���ق بثق�فوي���ة النظ���ر اىل الأمكنة، 
واجل�ص���د،  اله�م����ض،  وخط�ب����ت 
���ة، والإع���الن،  والفوتوغ���راف واملن�صّ

والأزي�ء، والر�ص�ئل وغره�..
يكتب الن�ص���ر عن الر�ص����ئل يف �ص���ي�ق 
ُيعطيه����  الثن�ئي���ة، ومب����  ه���ذه  ت���داول 

م� هو اإبالغي اىل م� هو ثق�يف، فهو يقراأ وظيف���ة تتج����وز 
هذه الر�ص����ئل بو�ص���فه� )ن�صً� �ص���ريً�، وحتمل الر�ص����ئل مهم� ك�ن دفوؤه� 
ج���زءًا من ال�ص���رة الذاتي���ة ملوؤلفه����، وجزءًا م�ص���مرًا من ال�ص���رة الذاتية 

للمر�صل اإليه(.
ه���ذه الوظيف���ة الثق�فية تعن���ي جتديدًا ب����أدوات الن�قد، حي���ث يفقد الن�ض 
الأدب���ي القدمي قد�ص���يته و�ص���روطه، ليجد الن�ق���د فيه� ح�ف���زًا على البحث 
عن ن�ض جم�ور، ن�ض يومي، ه�م�ص���ي، له عالق���ة بتغرات املك�ن، وتق�نة 
الت�ص����ل والتداول، مثلم� له عالقة ب�ل�ص���تع�رة واملتعة والفهم والتف�صر 
والأث���ر، اأي م� يجعله اأكرث ا�ص���تيع�بً� للتخّي���ل، والت�أويل، لأّن هذا الت�أويل 
�ص���يحّر�ض عل���ى الفه���م، وعل���ى التخّل����ض م���ن هيمن���ة البالغة الل�ص����نية، 
وب�جت����ه البح���ث عن بالغ�ت ميكن اأْن تالم�ض اجل�ص���د ولذته وح�ص���وره 
وعالم�ته، وميكن اأْن ت�ص����عد يف جتديد ميك�نزم�ت القراءة ب�لت�ريخ، مب� 
فيه الت�ريخ ال�ص���ي�ين للن�صو�ض ذاته�، وحتى م�يدخل يف �صي�ق الوث�ئق 

واملدون�ت الراكزة يف الال وعي اجلمعي، وال�صعبوي بنحو خ��ض..
كت�ب�ت ي��ص���ن الن�ص���ر اجلدي���دة تفت���ح اأفقً� �ص���ج�عً� ومغ�م���رًا للقراءة، 
وللت�أويل، ولبتك�ر م�ص���توي�ت مف�رق���ة لهم�، اإذ اإنه� تفر�ض وعيً� جديدًا، 
و�ص����دمً�، والذي �ص���يحت�ج ب�ل�ص���رورة اىل ق�مو�ض جدي���د، واىل تق�ن�ت 
حف���ر اأكرث مه�رة، واأكرث ق�ص���دية، ف�لن�ص���و�ض املُب�حة، وحتى اأغرا�ص���ه� 
املُب�ح���ة عل���ى طريقة اجل�ح���ظ، مل تع���د ك�فية لت�أط���ر الوظيف���ة الثق�فية، 
وحت���ى لتجديد الوظيفة الأدبي���ة بنحو خ��ض، لأنَّ هذه الوظ�ئف �ص���تجد 
نف�صه� اأم�م تغرات كربى، وا�صتحق�ق�ت له� عالقة- غر حممية( ب�ملعرفة 
والفهم والت�أويل، مب� فيه� م�يتعلق ب�أدوات الن�قد الأدبي الب�حث يف 
اأدبية الن����ض، والن�قد الثق�يف 
الب�حث يف الأن�ص�ق املُ�صمرة 
للن����ض، اإذ تعن���ي احل�جة اىل 
���ة(  وجود)من�صّ التجدي���د، 
جديدة كم� ُي�ص���ّميه� الن�ص���ر، 
الغ�ي���ة منه� توجي���ه اخلط�ب، 
موّجه�ت���ه،  عل���ى  وال�ص���يطرة 
وحتى على لعبة فهمه، وت�أويله، 
ك�ص���وف�ته  تن�ص���يط  ع���ن  ف�ص���اًل 
وحدو�صه ومه�رته يف حت�صي�ض 
ح�مل���ة  بو�ص���فه�  ب�للغ���ة  الثق���ة 
اخلط�ب وبيت وجوده كم� يقول 

هيدغر…

صير.. الثقافي والفلسفي  ياسين النَّ
في »المكانية والشفاهية«

صير ولعبة  ياسين النَّ
صانع الخطابات

كانت الشفاهية من اهتاممايت 

الثقافية منذ انشغايل بقراءة 

ودراسة نشيد اإلنشاد، السفر 

العراقي املعاد ترتيبه بدقة 

وذكاء وإعادة إنتاج نصوص 

الزواج اإللهي املقدس، وتسلل 

هذا االهتامم لعنايتي الخاصة 

بتجربة الشاعر موفق محمد 

املتميزة بعنارصها الفنية وقد 

تبّدت مراقبتي له بإصدار كتايب 

النقدي"قبعة موفق محمد"وظل 

هذا االنشغال مالزمًا يل، حتى 

تحول اىل مفردة مع عنوانات 

ثقافية ومعرفية مثل الجسد، 

املخيال، الفوتوغرافيا ضمن 

تفاصيل الربنامج الثقايف التحاد 

األدباء، وحاولت استكتاب عدد 

من األسامء الثقافية ومل أجد 

غري األستاذ الناقد ياسني النصري 

الذي اقرتحت عليه"املكانية 

والشفاهية"وفعاًل قّدم النصري 

محارضة طويلة بحضور عدد 

قليل من جمهور االتحاد، 

بعد تغري وقت الفعاليات اىل 

املساء، بعدما كانت صباحية 

يف محاولة من أمانة الشؤون 

الثقافية الستعادة حياة بغداد 

املسائية من خالل تنوع 

الفعاليات ومن بينها املحارضات 

الثقافية واألدبية.

  يكتب ياس��ني النصري يف نّصيات )الس��يميولوجيا االجتامعية( ليعّرفنا 

ع��ى فقه األمكنة، يصطنع له��ا نّصًا مجاورًا، وأطلس��ًا ثقافيًا ال حدود 

له س��وى املعرفة، ومب��ا ُيعطي للمفاهي��م واملصطلحات املطروحة 

توصيفًا يتجاوز ما هو واقعي اىل ما هو ثقايف..
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شعريَّة الحداثة شعريَّة الحداثة شعريَّة الحداثة 
الحركة الثانية لقصيدة الحداثة 

ياسين النَّصّير
لم تعـد قصيدة السـيّاب ونازك والبياتـي والحيدري، 

ة اآلن، فقـد توقفـت  ـعريَّ نمطًـا مقبـوالً للكتابـة الشِّ

هـذه التجارب عنـد بنيَّـة تكوينيَّة اكتفـت بطروحاتها 

االجتماعيَّـة واسـتوعبت أغراضهـا ضمـن مهماتهـا 

الضـروري،  مـن  وكان  يومـذاك،  والفنيَّـة  ـة  التعبيريَّ

بنيَّـة  فـي  ة عنيفـة  أنْ تحـدث هـزّ وثقافيًـا،  تأريخيًـا 

فـي  ثانيَّـة  حركـة  لتنشـأ  األولـى،  الحداثـة  قصيـدة 

بمـا  مشـحونة  وبطيئـة  متدرجـة  حركـة  أحشـائها، 

ل هـذه  . بحيـث ال تشـكَّ هوجمالـيٌّ وفنـيٌّ وفلسـفيٌّ

يليَّة  ـا علـى منطـق مفهـوم الحداثة األولـى، وال علـى البنيَّة التشـكّ الحركـة خروجً

 ـا، كمـا ال تدعـي أنهـا حركـة ثانيَّـة للحداثـة بـدون جـذور، إنَّمـا جر لهـا أيضً

ـفي  التغييـر فـي داخـل بنيَّهـا، نتيـج ألتسـاع التأثيـر األجتماعـي والثقافي والفلسَّ

علـى الشـاعر، ابتـداء مـن القـراءة والتلقـي والفهم، إلـى الكتابـة. من هنـا برزت 

الحاجـة لوجـود حركـة ثانيّـة للقصيـدة الحديثـة،  ومـن يـدرس تاريخ السـنوات 

السـتين الماضيـة، يجـد أنَّ مجتمعاتنـا العربيَّـة لـم تكـن سـاكنة بحيـث أبقـت 

ة قصيـدة الحداثـة  التعبيـر الشـعري عـن هـذه التحـوالت ينفـذ بقوالـب شـعريَّ

ل  األولـى. فظهـرت أشـكال فنيَّـة للقصيدة بأسـماء جديـدة، وبموضوعات تشـكَّ

تحـوالً فـي بنيَّة الوعي الشـعري، فظهـرت مفاهيم» مثـل اللّغة الثانيَّـة» ألدونيس، 

ـفيَّة، وظهرت القصيـدة اليوميَّة والمألوفة  وتجربـة البريكان المشـحونة بأبعاد  فلسَّ

التـي عنـي بها سـعدي يوسـف وعدد مـن الشـعراء ، وظهرت  الشـعرية السـاخرة 

ل نقلـة في بنيَّة القصيدة، خاصة في اسـتثمارها  والمتهكمـة.  كل هذا التحول شـكَّ

لألبعـاد المثيولوجيـة واألسـطورية والحياتيـة.
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  حوار -  سها الشيخلي      

*مكتبت����ك ه����ل هي جامع����ة �أم متخ�ص�صة وكم عدد 
كتبها وهل لك �أكرث من مكتبة؟

-مكتبت���ي متخ�ص�ص���ة ب�جل�ن���ب الثق����يف الذي 
�ص���يء   وكل  والفك���ر  والفل�ص���فة  الأدب  ي�ص���مل 
يخ����ض احلداث���ة، عدد كتبه���� يربو على ع�ص���رة 
اآلف كت�ب وحتتل غرفتن من الدار وهي املكتبة 
الث�لث���ة يل، مكتبة يف هولن���دا فيه� اكرثمن األف 
وخم�ص���مئة كت�ب، وحتوي التنوع�ت وامل�ص�در 
نف�ص���ه� لأنن���ي احت�ج تل���ك الكتب ل���دى زي�رتي 
واإق�مت���ي يف هولندا، وك�نت املكتبة الأوىل قبل 
ع�م 1963 مكتبة �ص���غرة ت�صم نحو األف كت�ب 
ك�ن معظمه���� ق�ص�ص���ً� ورواي����ت وم�ص���رحي�ت 
ودواوي���ن �ص���عر، ومل تك���ن فيه� كت���ب ممنوعة 
ومت اإحراقه���� م���ن قب���ل الأمن وال�ص���لطة بعد اأن 
مت اعتق�يل اثن�ء انقالب 8 �ص���ب�ط الأ�ص���ود، ومل 
يب���ق منه� �ص���وى كت����ب املنجد ال���ذي ك�ن مغلفً� 
بغ���الف اخ�ص���ر، ف�عتق���دوا اأنه الق���راآن الكرمي، 
وبقي���ت معتقاًل لأكرث من ع����م، وك�نوا ينقلونن� 
م���ن القرن���ة اىل الب�ص���رة، وك�ن���ت تل���ك املكتبة 
ج���زءًا من هويتي املعروفة ب�لفك���ر التقدمي فتم 
اإحراقه����، ومكتبت���ي احل�لية قد تكد�ص���ت الكتب 
فيه����، ف�ع���دت له� احلي����ة الآن، اأم���� مكتبتي يف 
هولن���دا فكتبه���� نوعية خ��ص���ة ب�لنق���د والأدب، 
ويف الف���رة الأخ���رة اأ�ص���فت اإليه���� كتب���ً� عدة 
ف�ص����ر عدده� ثالثة اآلف كت�ب، وا�صريت كتبً� 

م���ن الق�هرة وبروت ودم�ص���ق وانكلرا، لأنني 
ل ا�ص���تطيع العي�ض هن�ك ب���دون قراءة، وبع�ض 
كتبه���� مكررة، اأي موجودة هن� يف بغداد ن�ص���خ 
منه���� وه���ي اك���رب مكتبة مله�ج���ر، ك���ون البيوت 
هن�ك �صّيقة ل ت�ص���ع اأعداد الكتب الكثرة ولكن 

مع ذلك فهي مكتبة ل ب�أ�ض به�.

*ماذ� ت�صّكل �ملكتبة للأ�صتاذ يا�صني �لن�صري؟
 -اإنه� ت�صتح�صر الأزمنة والت�ريخ واملكتبة هي 
اأر�صيف للذاكرة اجلمعية وهي جزء من التكوين 
الب�ص���ري، ف�لكتب كي�ن�ت ب�ص���رية ت�ص���تطيع اأن 
ت�ص���تنطقه� يف اأي وقت ويف اأي زمن، والكت�ب 
�ص���ديق اأبدي وكذل���ك املكتبة خر �ص���ديق، لأن 
كت�بً� واحدًا ب�لن�ص���بة يل ل يكف���ي، ف�ملكتبة هي 
ح�ص���ور الأزمنة وح�ص���ور الثق�ف�ت وهي معك 
ت�صتطيع اأن تقلبه� اأو حت�وره� وتدخل معه� يف 
ا�ص���تف�دة متب�دل���ة، فعندم� ت�أخذ منه� وت�ص���يف 
له���� هي عملي���ة موت ومن���و فيه� ومثلم���� يقول 
فوك����ض، احلي����ة مكتب���ة حت���ى لو مل تك���ن كتب 
فهن����ك الذاك���رة، ف�حلي�ة تولد الكتب، ق�ص���م من 
الكتب مكتوبة بلغ�ت وق�صم منه� م�صّورة وق�صم 
من الكتب يف الذاكرة وق�ص���م من الكتب متخيلة، 
فعندم� نقيم مكتبة يف البيت فهي لي�صت اإل كتبً� 
متخيلة وهذه الكتب املتخيلة هي لي�صت اإل  ب�بً� 

من اأبواب حك�ي�ت األف ليلة وليلة. 

اأول كتاب ا�شرتيته

*�أول كت���اب ��ص���ريته ه���ل تذكر عنو�ن���ه، وكم كان 
�صعره وكم كان عمرك �آنذ�ك؟ 

-من ال�ص���عب تذكر اأول كت�ب قراأته، ولكن ميكن 
اأن اتذكر اأن والدي"رحمه الله"ك�ن مولعً� بقراءة 
املج���الت ق���ي ذلك الزم����ن وهي جمالت م�ص���رية 
منه���� امل�ص���ور والكواك���ب واآخ���ر �ص����عة، واأول 
جملة قراأته� ك�نت ملوؤ�ص�صة دار الهالل وهي التي 
فتح���ت عيني عل���ى كتب امل�ص���رح العربي ومن ثم 
عل���ى الق�ص����ض واحلك�ي����ت، واأول كت����ب قراأته 
لهذه املوؤ�ص�ص���ة هو )املقداد واملي��صة( وهو �صمن 
جمموعة ق�ص����ض م�أخوذة م���ن حك�ي�ت األف ليلة 
وليل���ة، والكت����ب الكبر الذي قراأته واأن� �ص���غر 
ه���و القراآن الك���رمي، حيث حفظت بع�ض �ص���وره 
وكن���ت اأرّدده���� وا�ص���تطيع اأن اأق���ول اإن���ه الكت�ب 

الأول الذي قراأته. 
اأم���� اأول كت����ب ا�ص���ريته ك�ن ا�ص���مه  )الأزمن���ة 
والأمكنة( وهو مرجم من �ص���من �صل�ص���لة الألف 
كت�ب امل�صرية، وهو الذي فتح عيني على مفهوم 
الزم�ن ومفهوم امل���ك�ن والكت�ب ل يزال موجودًا 
يف مكتبت���ي، اأم���� ع���ن �ص���عره فهو بح���دود 100 

فل�ض.

* كيف وجدت ق�صة �ملقد�د و�مليا�صة؟ 

-ك�ن���ت ق�ص���ة ح���ب روم�ن�ص���ية وكن���ت طفاًل يف 
القرية، وك�ن ه���ذا الكت�ب ن�فذة اطلّيت منه� على 
احلي����ة، كم���� ك�ن���ت متنف�ص���ً� يل يف تل���ك الفرة 
م���ن عمري، وكن���ت يف مرحل���ة م� بن ال�ص����د�ض 
البتدائ���ي والأول متو�ص���ط، ف�ن���� م���ن موالي���د 

.1942

عنوان الكتاب
*�لكت���اب ُيع���رف م���ن عنو�ن���ه، ه���ذه �ملقول���ة كي���ف 

تر�ها؟
-العن���وان هو مدخل للكت����ب واملوؤلف الذكي هو 
الذي يخت�ر عنوانً� يجر امل�صري اىل �صرائه، كم� 
اأن ت�ص���ميم الكت�ب وتغليفه ع�مل ي�ص���د امل�صري 
اىل �ص���راء الكت�ب، ف�لكت�ب قبل اأن ت�صريه لديك 
معلوم���ة عن���ه، اأم���� اذا مل تتوف���ر تل���ك املعلومة، 
ف�لت�صميم والغالف يقودانك اىل ال�صراء، ا�ص�فة 
اىل العن���وان ال���ذي ل���ه الأهمي���ة، ولك���ن اأحي�ن���ً� 
ن�ص���طدم ب�أن العن�وين مغ�ي���رة ملحتوى الكت�ب، 
حيث يكون املحتوى اأ�ص���عف من عنوان الكت�ب، 
وهن����ك عن�وين جت�رية خ��ص���ة تلك التي تخ�ض 
الفن���ون اأوجدت من اج���ل الت�ص���ويق، اأم� الكتب 

النقدية فعنوانه� يكون حي�ديً�.

*ه���ل هج���ر �جلي���ل �حل���ايل �لق���ر�ءة وه���ل �ل�ص���بب 
�نت�صار �النرنت؟

-احلي����ة تغ���ّرت والق���راءة تغ���ّرت اأي�ص���ً�، يف 
ال�ص����بق ك�نت القراءة جزءًا من اأخالقية �ص���كون 
احل�لة والت�أمل، وك�ن الفرد يف ال�ص�بق هو الذي 
يقود نف�ص���ه ويثقف نف�صه، الآن هن�ك من يعو�ض 
عن هذه الثق�فة الت�مة وهو من يقراأ لك وي�ص���ور 
ل���ك ويعطي���ك املعلوم����ت الت���ي تريده���� بف�ص���ل 
النرن���ت، قبل النرن���ت ك�ن التلفزي���ون وقبله 
التلف���ون والراديو وكل هذه الو�ص����ئل اأ�ص���بحت 
تعّو����ض عن القراءة، ويف الوقت نف�ص���ه متّهد اأو 
تدف���ع للقراءة وم���� ك�ن���ت يف ال�ص����بق اإل قراءة 

فردية ذاتية مق�صودة لغر�ض معن.

*ه���ل �أفه���م من قول���ك �إن �حلي���اة كانت يف �ل�ص���ابق 
�أكرث هدوءً�؟

-نعم اأكرث ه���دوءًا واأكرث تركيزًا وت�ص���رفً�، الآن 
احلي�ة �ص�رت اأو�صع وم�صوؤولية القراءة �ص�رت 

اأو�ص���ع اي�صً�، الآن ل ي�ص���تطيع الفرد اأن يقراأ يف 
اخت�ص��ص���ه، اذا مل يقراأ جوانب اأخرى له� عالقة 
ب�خت�ص��ص���ه، يف ال�ص����بق ك�ن���ت هن����ك ق���راءة 
مرك���زة يف ج�ن���ب الخت�ص�����ض ومربجمة مثاًل 
ك�تب الق�ص���ة ك�ن يقراأ الق�ص����ض وك�تب ال�ص���عر 
يق���راأ ال�ص���عر، الن�ق���د الآن ل يق���راأ كت���ب ال�ص���عر 
والق�ص���ة، بل يقراأ الكتب املعرفي���ة، فك�نت مهمة 
الن�قد اأو�ص���ع من مهمة الك�تب اإل اإذا ك�ن الك�تب 

يريد اأن يو�صع خميلته ومعلوم�ته.

الكتب بعد 2003

*�لكت���ب �ملعرو�صة للبيع �ص���و�ء يف �ملكتبات �أم يف 
�ص���ارع �ملتنب���ي )�لب�صطيات( بعد ع���ام 2003 كيف 

ترى عناوينها ومو��صيعها؟ 
-بع���د الع����م 2003 ا�ص���بحت الن�����ض ت�ص���تمتع 
ب�حلري���ة م���� جعله���� تنفت���ح عل���ى كل الثق�ف����ت، 
ح�ص���رت اىل بغ���داد ع����م 2005، ووج���دت يف 
�ص����رع املتنب���ي كتب���ً� ديني���ة واىل ج�نبه���� كت���ب 
م�رك�ص���ية، ب���ل وحتى اىل جوارهم���� كتب بعثية 
ولي����ض هن����ك موان���ع، وه���ذا ج���زء م���ن ظ�هرة 
احلري���ة م���ع العل���م، اأن الكت���ب الديني���ة مل تك���ن 
ممنوعة اأ�ص��ص���ً�، فف���ي كل الأزمنة الكتب الدينية 
موج���ودة، فق�ص���م منه���� ت���وّزع جم�نً�، والق�ص���م 
الآخر ُيهدى واأ�ص���ع�ره� لي�صت غ�لية، وهذا جزء 
م���ن الثق�فة الديني���ة، لكن الثق�ف����ت الأخرى هي 
الت���ي ع�نت من املنع والقم���ع. وبعد الع�م 2003 
وج���دت الكت�ب����ت الأخ���رى املتنف�ض، فل���م مُتنع 
ووجدته� ُتب�ع يف ال�ص����رع، ووجدن� كتبً� مل نكن 
نحل���م به�، ق�ص���م منه���� م�صتن�ص���خة وحتى بع�ض 
الكتب الفكرية والجتم�عية التي تع�لج الفل�صفة 
ك�نت م�صتن�صخة، وق�صم منه� توؤخذ من املكتب�ت 
اخل��ص���ة ويجري ا�صتن�ص����خه� كونه���� مطلوبة، 
وهذا يعن���ي اأن الن��ض بع���د 2003 ع�دت لوعيه� 
اىل الق���راءة واىل ن���وع مع���ن من الق���راءة، واإل 
كي���ف ت���رّوج للكتب اذا مل يك���ن له� م�ص���ر، ف�إذن 
احلري���ة قد حتولت اىل �ص���وق، وال�ص���وق حتول 
اىل انت����ج، الإنت����ج ح���ّرك اآلة ال�صتن�ص����خ واآلة 
املكتب����ت، وب�لت�يل ح���ّرك اآلة ال�ص���تراد، يعني 
اأن هن����ك عملي���ة متب�دلة ب���ن ال�ص���وق والقراءة 

والنت�ج.

* �أّي �لكتب �أكرث �نت�صارً� من غريها �الآن؟ 

اأج���د  الآن  يل  -ب�لن�ص���بة 
ب�لن�ص���بة  ولك���ن  واحلداث���ة  الفل�ص���فة  كت���ب  اأن 
لالآخري���ن ق���د تكون الكت���ب الدينية هي الأو�ص���ع 
انت�ص����رًا، واأ�صعف النت�ص�ر هي الكتب ال�صعرية 
والق�ص�ص���ية، وال�ص���بب هو النت�ج، حيث انت�ج 
مث���ل هذه الكت���ب هو انت����ج فردي ذات���ي، كونه� 
ل ته���م الآخرين بل تخ�ض القّل���ة الذين يت�بعون 
والكت����ب  الرواي���ة،  اأو  الق�ص���ة  وف���ن  ال�ص���عر 
املنت�ص���ر الي���وم ه���و الكت����ب ال���ذي ي�ص���رك يف 
قراءته وم�ص���وؤوليته عدد كبر من القّراء، وكتب 
احلداثة والفل�صفة اكرث انت�ص�رًا، حيث يحت�جه� 
ال�ص����عر والق��ض والن�ق���د واملثقف الع�دي وهي 
رافد للجمي���ع، والكتب الآن الأكرث انت�ص����رًا هي 
الكتب الأكرث قراءة والأكرث ا�ص���تيع�بً� لتطورات 

املراحل.

موؤلفاتي 

*كم يبلغ ع���دد موؤلفاتك، حدّثنا عن �أول كتاب �ألفته 
و�آخر كتاب؟ 

-ل���دّي جمموعة كبرة م���ن املوؤلف�ت نحو ثالثن 
اأو ت�ص���عة وع�ص���رين كت�بً�، واأول كت�ب األفته ك�ن 
م�صركً� مع الأ�صت�ذ ف��صل ث�مر، وا�صمه )ق�ص�ض 
عراقي���ة مع��ص���رة( الع����م 1971 وك�ن الأول لن� 
نح���ن الإثن���ن، ويف الع����م 1975 األف���ت كت����ب 
)الق��ض والواقع( يتن�ول النقد الق�ص�صي، ويف 
الع�م 1976 األفت كت�ب )نقد امل�ص���رح( وهو اأول 
كت�ب يف الثق�فة امل�صرحية، اأم� عن اآخر كت�ب يل، 
فهو طبع ومل يوّزع حتى الآن  ا�صمه )احلروفية( 
وهو خ��ض ب�لفن الت�صكيلي وب�لذات فن احلرف 

يف اللوح���ة الت�ص���كيلية، اأي احل���رف ك�أداة فني���ة 
ت�ص���كيلية ومت طبعه قبل �ص���تة اأ�ص���هر وقبله ك�ن 

كت�ب )غر امل�ألوف( مل يوزع حتى  الآن.

الفن الت�شكيلي 

*ه���ل �أفهم م���ن ذلك �أنك فنان ت�صكيل���ي ولك لوحات 
و�إىل �أّية مدر�صة فنية تنتمي؟

-لي�ص���ت يل لوح����ت، لكن���ي امتل���ك عين���ً� ت���رى 
اللوح���ة ب�ص���كل جيد ويل ثق�ف���ة اأولي���ة وبدائية 
يف الت�ص���كيل، وكن���ت اأذه���ب مل�ص����هدة ومت�بعة 
املع�ر����ض تقريب���� كله���� واأع���رف اأغل���ب الفن�نن 
وتوجه�ته���م، ويف خ����رج الع���راق ك�ن اهتم�مي 
اك���رب ب�لف���ن الت�ص���كيلي وبخ��ص���ة يف هولن���دا، 
ومت�ح���ف ب�نك���وك وي�ص���تهويني التجري���د اكرث 
من غ���ره، وكذلك التكعيبية لأنه���� فنون خرجت 
م���ن داخله���� فن���ون كب���رة، ول���دي )خرب�ص����ت( 
للوح����ت عدة كله���� جتريدي���ة اأم� عن موا�ص���يع 
تل���ك اللوح�ت، فهي ترجم احل�لة النف�ص���ية وقد 
الأردن ويف هولن���دا، حي���ث  ر�ص���مته� كله���� يف 
مررت بح�لة عزلة ه�ئلة ل�ص���نوات طويلة، وكنت 
اع�ين من �صغوط�ت م� مير على بلدي، واأن� بعيد 
ع���ن ع�ئلتي، ولدّي مكتبة �ص���عيفة، فكنت اأ�ص���عر 
اأن الع����مل ب�ص���عته هو �ص���ّيق، ومعظ���م لوح�تي 
ك�ن���ت ترمز اىل القيود وال�ص���غوط�ت التي كنت 
اأ�ص���عر به�، فكنت اأ�صعر بكوين حم��صرًا من عّدة 
جه����ت وك�ن ر�ص���مي لتل���ك اللوح�ت متنف�ص���ً� مل� 
اأع�نيه وكنت عندم� )ا�ص���خبط( ول اأقول اأر�ص���م، 
ا�ص���عر براح���ة نف�ص���ية واأع���رّب عم���� يف داخل���ي، 
واأزي���ح بع�ض الهموم عني فتخرج اللوحة مليئة 
ب�لدخ�ن والعتمة و�ص���يء من الفو�صى الداخلية 
التي ت�ص���عرين ب�لراحة النف�صية، ومل حتمل تلك 
اللوح�ت م�ص���مي�ت بل حتمل اأرق�مً� مثل لوحة 1 

واأخرى لوحة رقم 2 وهكذا.

اأوقات القراءة 

*هل لك وقت حمّدد للقر�ءة �صباحًا �أم م�صاًء؟
- تع���ودت منذ زم���ن بعيد اأن اأق���راأ كل يوم معدل 
50 �ص���فحة، كم� تعودت اأن اكتب كل يوم �صفحة 
)فل�ص���كوب( وهذا �ص���رط منذ ثالثن �صنة، وهذا 
املبداأ هو الوحيد الذي انقذين من اإهم�ل القراءة 
والكت�ب���ة والنتم�ء مت�مً� له���ذا الطق�ض واملن�خ، 

اب���داأ قراءت���ي �ص���ب�حً� ومبك���رًا، وكت�بتي تكون 
يف الظه���رة واأحي�ن���ً� لياًل، يف الق���راءة اأوق�تي 
ومنه����  الإبداع���ي  للن����ض  وبخ��ص���ة  خمتلف���ة، 
الق�صة اأو الرواية تكون اخلم�صون �صفحة �صهلة 
اأم���� الكت���ب الفكرية والفل�ص���فية، فتكون الع�ص���ر 
�ص���فح�ت كث���رة كونه���� بح�ج���ة اىل الركي���ز، 
وقراءتي اختلفت بتقدم الزمن، يف ال�ص�بق كنت 
اق���راأ كل يوم كت�بً� وال�ص���بب هو الوعي ب�لقراءة 
فه���و يختلف ع���ن الق���راءة الع�دي���ة، واأن���� كن�قد 
عندم� اأقراأ الكت�ب ا�ص���عر ب�إع�دة ت�أليفه من جديد 
واع�دة �ص���ي�غته من جديد، اأبحث عن ال�ص���قوق 
الت���ي مل ي�ص���تطع اأن ميلوؤه� املوؤل���ف، ف�أمر بنوع 
من الت�أمل ونوع م���ن الت�أويل بل وحتى نوع من 
امل�ص����ركة يف الت�أليف، لذلك عندم� اكتب نقدًا عن 
جمموعة ق�ص�ص���ية اأو �ص���عرية، اأجد نف�ص���ي مثل 
املوؤل���ف، وهذا اأمر متعب ب�لن�ص���بة يل، لكنه لذيذ 
كونه يجعلني متوا�ص���اًل مع املو�ص���وع، ف�أن� هن� 

ق�رئ متخ�ص�ض ول�صت ق�رئً� ع�ديً�.

*ما دمنا نتحدث عن �لقر�ءة هل قر�أت �لكتاب ملرتني 
�أو �أكرث وهل وجدت �لفرق بني �لقر�ءتني؟

-الكت����ب ال���ذي اأري���د اأن اكتب عنه، اأق���راأه ثالث 
م���رات، بينم� الكت����ب الفل�ص���في واحلديث تكون 
قراءتي ل���ه مفتوحة، ف�أحي�نً� اق���راأه كله واأحي�نً� 
اأخ���رى اق���راأ ف�ص���وًل منه وم���رة ث�لث���ة اآخذ منه 
مقتب�ص�ت، ف�لقراءة مع كتب معينة تظل مفتوحة، 
الكت���ب التي قراأته� يف فرة ال�ص���تيني�ت، اقراأه� 
الآن بوعي اآخ���ر، الآن القراءة فيه� جم�لت اكرث 
يف حن قراءتن� ال�ص����بقة ك�نت اأفقية و�صطحية، 
الآن املهم���ة والوع���ي والنظ���ر اىل الع����مل كله���� 

تغّرت، ف�لكت�ب هو مدخل اإىل الع�مل.

* خ���رُي جلي����سٍ يف �لزم���ان كت���اب م���ا �صّح���ة ه���ذه 
�ملقولة؟

- اإنه� �ص���حيحة اكرث من مئ���ة ب�ملئة، لأن الكت�ب 
ل يزع���ج ول يزعل من���ك ول يطلب منك اأن تركه 
وتبق���ى العالق���ة م���ع الكت����ب مفتوح���ة، ودائم���ً� 
الكت�ب طيب يفتح لك اآف�قه، فهو اكرث من �ص���ديق 
حت�وره ويح�ورك ويعطيك معلوم�ت ول يطلب 
منك �ص���يئً�، ف�لب�ئع اأخذ ثمنه ولكن اأين ثمنه هو، 

ثمنه  املعرفة وهي ل تعّو�ض ول تثمن.

*منع �لكتاب هل ُي�صهم يف رو�جه؟
- كل ممن���وع مرغوب، ولكن الرقيب عندم� مينع 
الكت����ب فهو ذكي، ف�لذك�ء ال�ص���لبي ي�ص���بح ذك�ًء 
ايج�بيً� عن���د الآخر، ف�لرقيب عندم���� مينع كت�بً� 
اإمن���� مين���ع فك���رًا ولي����ض كت�ب���ً� لذات���ه، ومعن�ه 
هن����ك ايديولوجي���ة اأخ���رى م�ص����دة، ف�لق�ص����ة 
يف ال�ص����بق الذي���ن ميثل���ون ال�ص���لطة ل يعطون 
جم�ًل لالآخر اأن يح�ورهم و�صي��ص���ة اخلوف من 
الكت�ب �صي��ص���ة اأمنية، وقد بداأت من زمن نوري 
ال�ص���عيد، ف�لكت�ب بغ�ض النظ���ر عن حمتواه ك�ن 
ممنوع���ً�، وك�ن بع�ض ذلك املنع تع�ص���فيً�، لأن اأي 
منع للكت�ب ُيعد خرقً� ملفهوم القراءة الجتم�عية 
يف ذلك الوقت، بل حتى يف ال�صتيني�ت من القرن 
امل��صي، ك�ن اأي كت�ب عليه كلمة طبع يف بروت 
ك�ن ممنوع���ً�، بغ����ض النظ���ر عن حمت���واه، كون 
بروت ك�نت اك���رث حرية وفيه� تي����رات تقدمية 
م���ع ح���وار ونق��ض حول تل���ك الأف���ك�ر، والعراق 
اكرث الدول قراءًة كونه اكرث تعددية يف التكوين 
الفكري، ف�لعراق منذ الثالثيني�ت والربعيني�ت 
واخلم�ص���يني�ت، ك�ن ينح���ت يف الأفك�رومل يكن 
متلقي���ً� فق���ط، ف�لواقع القت�ص����دي والجتم�عي 
ك�ن يفر����ض على الفئة املثقفة  املتميزة اأن تتطلع 
عل���ى اأف���ك�ر الع����مل، وك�ن العراقي���ون يق���روؤون 
ويتب�دل���ون الكت���ب لذل���ك يف ال�ص���تيني�ت ك�ن���ت 
املكتب����ت متوف���رة يف اأغل���ب البي���وت، ف�لكت���ب 
املمنوعة ك�نت ن�فذة ب�لن�ص���بة لن� ل�ص���م�ع الراأي  

الآخر.

صير: لديَّ ثالُث مكتبات  ياسين النَّ
إحداها أُحرقْت

تش��ّكل املكتبة الش��خصية للكثري من املثقفني 

والكت��اب واملؤلف��ني بكل تنوعها وع��دد كتبها 

الت��ي تحويه��ا الواح��ة التي يس��تظلون بها من 

متاعب الحياة، حيث يقضون ساعات يف أجواء 

م��ن املتعة بني كتب اقتنوه��ا برغبتهم ومّثلت 

لهم عاملًا من املعرفة والخيال، زيارتنا ملكتبة 

األس��تاذ الكات��ب والناق��د والصحايف ياس��ني 

النصري والتشكييل أرشت لنا الكثري من التايل :
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شعريَّة الحداثة شعريَّة الحداثة شعريَّة الحداثة 
الحركة الثانية لقصيدة الحداثة 

ياسين النَّصّير لم تعـد قصيدة السـيّاب ونازك والبياتـي والحيدري، 
ة اآلن، فقـد توقفـت  ـعريَّ نمطًـا مقبـوالً للكتابـة الشِّ
هـذه التجارب عنـد بنيَّـة تكوينيَّة اكتفـت بطروحاتها 
االجتماعيَّـة واسـتوعبت أغراضهـا ضمـن مهماتهـا 
الضـروري،  مـن  وكان  يومـذاك،  والفنيَّـة  ـة  التعبيريَّ
بنيَّـة  فـي  ة عنيفـة  أنْ تحـدث هـزّ وثقافيًـا،  تأريخيًـا 
فـي  ثانيَّـة  حركـة  لتنشـأ  األولـى،  الحداثـة  قصيـدة 
بمـا  مشـحونة  وبطيئـة  متدرجـة  حركـة  أحشـائها، 
ل هـذه  . بحيـث ال تشـكَّ هوجمالـيٌّ وفنـيٌّ وفلسـفيٌّ
يليَّة  ـا علـى منطـق مفهـوم الحداثة األولـى، وال علـى البنيَّة التشـكّ الحركـة خروجً
 ـا، كمـا ال تدعـي أنهـا حركـة ثانيَّـة للحداثـة بـدون جـذور، إنَّمـا جر لهـا أيضً
ـفي  التغييـر فـي داخـل بنيَّهـا، نتيـج ألتسـاع التأثيـر األجتماعـي والثقافي والفلسَّ
علـى الشـاعر، ابتـداء مـن القـراءة والتلقـي والفهم، إلـى الكتابـة. من هنـا برزت 
الحاجـة لوجـود حركـة ثانيّـة للقصيـدة الحديثـة،  ومـن يـدرس تاريخ السـنوات 
السـتين الماضيـة، يجـد أنَّ مجتمعاتنـا العربيَّـة لـم تكـن سـاكنة بحيـث أبقـت 
ة قصيـدة الحداثـة  التعبيـر الشـعري عـن هـذه التحـوالت ينفـذ بقوالـب شـعريَّ
ل  األولـى. فظهـرت أشـكال فنيَّـة للقصيدة بأسـماء جديـدة، وبموضوعات تشـكَّ
تحـوالً فـي بنيَّة الوعي الشـعري، فظهـرت مفاهيم» مثـل اللّغة الثانيَّـة» ألدونيس، 
ـفيَّة، وظهرت القصيـدة اليوميَّة والمألوفة  وتجربـة البريكان المشـحونة بأبعاد  فلسَّ
التـي عنـي بها سـعدي يوسـف وعدد مـن الشـعراء ، وظهرت  الشـعرية السـاخرة 
ل نقلـة في بنيَّة القصيدة، خاصة في اسـتثمارها  والمتهكمـة.  كل هذا التحول شـكَّ

لألبعـاد المثيولوجيـة واألسـطورية والحياتيـة.



6

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

العدد )4190( 
السنة الخامسة 
عشرة - الخميس 

)10( أيار 2018

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير 

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة 
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

االخراج الفني: خالد خضير

لإلعالم والثقافة والفنون

 طبعت بمطابع مؤسسة  

رئيس التحرير التنفيذي 
عل��ي حس��ين

سكرتير التحرير
رفعة عبد الرزاق

WWW. almadasupplements.com

7

سعد السعدوند. قيس كاظم الجنابي

�� 1 ��
ب���داأ الن�ق���د ي��ص���ن الن�صر ن�ق���دًا للق�ص���ة العراقية 
متبني���ً� للمنه���ج الواقع���ي، املغلف بروؤي���ة م�رك�صية 
م�صم���رة، ف�أ�ص���در م���ع الن�قد ف��ص���ل ث�م���ر كت�بهم� 
الأول"ق�ص����ض عراقي���ة مع��صرة"ع����م 1971 وهو 
عب����رة ع���ن درا�صة من خمت����رات ق�ص�صي���ة احتوت 
على ت�صخي�ص�ت وا�ص���حة تتبنى الجت�ه امل�رك�صي 
لق�ص�ض جيل ال�ص���تين�ت، ثم تال ذلك بكت�به"الق��ض 
والواق���ع"1975 ثم ا�ص���در ع����م 1976 كت�به الأول 
عن امل�ص���رح العراقي بعنوان"وجه���ً� لوجه"وخالل 
هذه املرحلة بداأ يويل ال�ص���عر العراقي اهمية خ��صة 

من خالل اهتم�مه بنظرية النعك��ض.
اأي ع���ّد الأدب ت�ص���ويرًا للواقع وك�نت الق�ص���ة لديه 
اق���رب فن���ون الأدب يف ك�ص���ف ه���ذا الت�ص���وير، لكن 
ال�صعر وبحكم دور ال�ص�عر يف التعبر عن واقعه بعد 
منت�صف ال�صبعيني�ت دفعه لإع�دة النظر يف درا�صته 
بع���د اأن اكت�ص���ف مو�ص���وعة جديدة لدرا�ص���ة الأدب، 
وه���ي امل���ك�ن من خ���الل متث���ل طروح�ت ج��ص���تون 
ب��ص���الر يف كت�به"جم�لي����ت املك�ن"الذي �ص���در يف 
بغداد ع�م 1980 برجمة غ�لب هل�ص�، فكتب درا�صته 
ع���ن ح���ب ال�ص���يخ"روؤى العم�ق"ث���م كت���ب بع����ض 
الدرا�ص����ت املتفرقة هن���� وهن�ك وعزم على ا�ص���دار 
كت�ب عن �ص���عر ال�ص���ي�ب دع����ه ب�«العتبة"وا�ص���ت�أثر 
ال�ص���عر العراقي ب�هتم�م خ��ض يف مو�ص���وع البنية 

املك�نية يف الق�صيدة احلديثة.
ن�ص���ره� مع"روؤى العم�ق"يف كت�به ا�صك�لية املك�ن 
يف الن�ض الأدبي، ف�ص���اًل ع���ن بحثن اأولهم� اليومي 
وامل�أل���وف يف ال�ص���عر العراق���ي احلدي���ث وث�نيهم���� 
اليوم���ي وامل�أل���وف يف ال�ص���عر العراق���ي املع��ص���ر، 
تن�ول فيه �ص���عر عبدالرحمن طهم�زي يف جمموعته 

تقريظ للطبيعة..
�� 2 ��

يرتبط نقد ي��ص���ن الن�ص���ر بروؤية اجتم�عية للن�ض 
ال�صعري يف كت�به ا�صك�لية املك�ن يف الن�ض الأدبي، 
م���ن خ���الل ا�ص���تقراء مو�ص���وع امل���ك�ن وت�ثره يف 
الق�ص���يدة وانعك�����ض الواق���ع عل���ى �ص���فح�ته�، مم� 
دفعه اىل اعتب�ر ال�ص���كل ج�نبً� من القيم الجتم�عية 
للف�علية الثق�فية، واإن جن�ح ال�صكل الفني يف تنظيم 
وتركي���ب العم���ل الفني جن����ح اىل حد م���� يف عك�ض 
ج�نب من م�صمون املرحلة الجتم�عية التي ع�جله� 
ذل���ك العم���ل )1( وه���و يجع���ل امل�ص���مون وال�ص���كل 
انعك��ص���ً� للواق���ع. مع اأن نظري���ة النعك��ض ذات اأثر 
ومرجعي����ت تخت����ض ب�ملعن���ى اأو امل�ص����من وه���ي 
نظرية ت�صتقي الكثر من طروح�ته� من راأي اأر�صطو 
يف الف���ن بو�ص���فه حم�ك�ة للطبيعة ث���م تطورت لدى 
لوك�ت�ض بو�صفه انعك��صً� للواقع وطوره� غولد م�ن 
نحو �صعرية الن�ض والبنوية التكوينية التي مزجت 

بن طروح�ت م�رك�ض ولوك�ت�ض..
اإن حم�ول���ة التعب���ر يف اكت�ص����ف البني���ة الداخلية 
للن����ض م���ن خ���الل امل���ك�ن ظل���ت تنطل���ق م���ن خلفية 
فل�صفية ت�ص���تقي مرجعي�ته� من الفل�صفة الظ�هراتية 
التي تعنى بظواهر الأ�ص���ي�ء، له���ذا يرى اأن م� يكمن 
وراء �ص���عر ح�صب ال�ص���يخ جعفر هو تر�صيخ احل�ض 
الجتم�عي وال�صورة الواقعية )2( مم� يعني اأنه مل 
يغ����در روؤيته للواقع التي طرحه���� يف كت�به الق��ض 
والواق���ع واأنه انطل���ق ليبحث عنه� م���ن خالل روؤية 

ب��ص���الر للمك�ن وظل يتعقب طروح����ت الظ�هراتية 
ذات البعد الذرائعي والذي ح�ول تن�ص���يقه وتبويبه 
ليالئ���م توجهه نح���و الروؤي���ة الجتم�عي���ة املرتبطة 
ب�ملرجعي�ت امل�رك�ص���ية، لأنه ك�ن يتوخى الو�ص���ول 
اىل انعك��ض البنية الجتم�عية على البنية ال�صعرية 
)3( مم� خلق نوعً� من املف�رقة بن نزعته النطب�عية 
واملوؤثرات امل�رك�صية وهو م� يبدو على ايث�ره احل�ض 
ال�ص���عبي واليومي يف �صعر ح�صب ال�صيخ جعفر يف 
تعويل���ه عل���ى توظيف الذاك���رة بو�ص���فه� موقفً� لأن 

الظ�هراتية تلغي امل��صي وتواجه احل��صر.
ان�ص���ج�مً� مع موقف ب��ص���الر حن تلغي الظ�هراتية 
ف���راح يوؤك���د عل���ى  امل��ص���ية وتواج���ه اجلدي���د)4( 
جدلي���ة الطبيع���ة واملجتمع، واعترب تزام���ن الذاكرة 
م���ع اليوم���ي نوعً� م���ن الف�ص����د، حتى ان���ه جمع بن 
التدمرية وال�ص���ي�نية من خالل ال�صراع بن الواقع 
والذات اأو ال�ص���راع الجتم�ع���ي الن�مي والتطوري 
ال�صي��ص���ي  ال�ص����عر  موق���ف  اىل  ذل���ك  وع���زا   .)5(
بو�ص���فه اب���ن ري���ف م�ص���تلب ب�لقط����ع، ورج���ح اأن 
تع�مله ال�صي��ص���ي ك�ن يف جوه���ره تدمر القط�ع.. 
لكن هذا يف�ص���ح ع���ن مغ�لطة يف تف�ص���ر التدمرية 
نف�ص���ه� اأفرزه� املنهج الذي تبن����ه لأنه يحتوي على 
عن��ص���ر �ص���راعه الداخلي، ال�ص���راع بن الذرائعية 
والجتم�عية وهو الذي يرى اأن ال�ص���ورة ال�ص���عبية 
هي املع�دل املو�صوعي لتجربة ح�صب ال�صيخ جعفر. 
ف�ص����ر كنخلة الله التي حتمل عبء ال�ص�عدين وهو 
تعبر عن اح�ص��صه ب�ل�صطه�د وم� طرحه هو تعبر 
ع���ن مع�ن����ة خ��ص���ة كم� يف تف�ص���ره كم� يف �ص���عر 
ح�ص���ب ب�أنه �ص���ورة معرّبة عن احل�ج���ز الجتم�عي 
النف�ص���ي بن ع�مل���ي الداخل/ اخل����رج، وهم� بعدان 
للمك�ن وبعدان للريف/ املدينة/ واحل��صر امل��صي؛ 
لأن ال�ص����عر يع�ين من �ص���طوة اخل�رج.. لكن الن�قد 
يح�ول الغ�ء امل��ص���ي حن ف�ص���ره تف�صرًا اجتم�عيً� 
يتف���ق مع روؤيته حن راأى من ت�ص���مية ح�ص���ب لبنه 
نوا����ض حم�ولة لتج����وز امل��ص���ي وتدم���ره، وهذا 
نق���د انطب�ع���ي يعك����ض احلي����ة اخل��ص���ة لل�ص����عر 
على �ص���عره، واإن ذل���ك ك�ن نوعً� من اح���الل النوثة 
حم���ل الذكورة مم� يوؤكد ح�ص���ور النق���د النطب�عي 
الت�أثري لديه، واإنه ينطلق منه لإطالق وجهة نظره 
التي تتبنى نظرية النعك��ض والتي تنظر اىل العمل 

الأدبي بو�صفه انعك��صً� لواقع معن. 
ولكن���ه ل ي�ص���تقر عن���د هذا احل���د، وامن� يح����ول اأن 
يفيد م���ن علم الحي����ء والتحليل النف�ص���ي، كم� فعل 

اعتم����د  ح����ول  حينم���� 
منه���ج بوتك يف التحليل 
احتم����د  ع���رب  النف�ص���ي 
جه����ز النيموغراف من 
علم���ي،  دلي���ل  اأي  دون 
ي�ص���تخدم  مل  لأن���ه 
وامن����  الطريق���ة 
اكتف���ى بذكره���� وهذا 
تعب���ر ع���ن اعتب�طي���ة 

التحليل النق���دي لديه، واعتم����ده الحك�م اجل�هزة 
اأو املج�ني���ة كم� انه افر�ض افرا�ص���ً� اح�ص����ئيً� مل 
يق���م ب���ه )6( وكذلك فع���ل عندم� ن�ق�ض م�ص����لة خالي� 
اجل�صم املتخ�ص�صة يف ا�ص���تيع�ب البع�د وال�صك�ل 
واعترب منهجه النقدي وهو منهج انطب�عي ي�ص���تند 
اىل عقد �صلة بن العلم والأدب من غر اأن يفعل ذلك 
مم� يك�ص���ف عن فر�ص���ية تلفيقية ل ت�ص���تند اىل عمل 
منهج���ي ح�ول تربي���ره بحجة الجته�د ال�صخ�ص���ي 
لعتق����ده ب����أن عدة الن�ق���د اإذا تخلى عنه� �ص���قط يف 
اح���دى الق���راءات، علمً� ب�أن م� �ص����أقوله يف قراءاتي 
يخ�ص���ع هو الآخر اىل تغير م�ص���تمر وقد يتبدل كّله 
اأو بع�ص���ه، فم� اأراه من �صالحية حمكوم ب�لآن فقط 

.)7(
 اإن فر�ص���ية احل��ص���ر الآن ه���ي تتوي���ج لهتم�م���ه 
اليومي عرب حم�ولة ف�صل ال�ص�عر عن امل��صي لقلعه 
م���ن جذوره ان�ص���ج�مً� م���ع خلفيته الفكري���ة، لهذا مل 
ي�أت موقفه من املك�ن ا�ص���تنت�جً� اأو ا�صتنب�طً� وامن� 
ج����ء اق���رب اىل املوق���ف امل�ص���بق حي���ث يقول:على 
ال�ص����عر اأن يفه���م اأن ال�ص���كل امل���ك�ين ه���و اللحظ���ة 
الزمنية اي اللحظة التي اأرى املك�ن فيه� وقد اندمج 
بروؤي���ة كونية �ص����ملة )8(. ترتبط مب���� هو وجودي 
انطولوج���ي يحتوي���ه منظ���ور م�رك�ص���ي، له���ذا ظل 
يحتفي ب�مل��صي القريب واحل��صر الذي يقوده نحو 
امل�صتقبل مثلم� ك�نت الظ�هراتية تتجه نحو امل��صي 
وامل�ص���تقبل لكنه���� ل ت�ص���بح م���ن �ص���لب م� �ص���وية 
امل��ص���ي، ولأن �ص���لب م�صتقبلية امل�ص���تقبل )9(. مم� 

يعني انه� ت�صتح�صر امل��صي ليذوب يف احل��صر.
عرف ي��صن الن�صر اليومي وامل�ألوف ب�أنه منط من 
ال�صعر عرب عن الواقع تعبرًا م�صبعً� مب� هو يو�صي 
من املفردات وال�ص���ور وال�صي�غ�ت )16(. ويف هذا 
عودة لنظرية النعك��ض التي ترى اأن الق�ص���يدة هي 
املجتم���ع، لرتب�ط الواقع ب�حلي����ة الجتم�عية واإن 
الواقعي���ة تهت���م بعالق���ة ال�ص���عر ب�لواق���ع، واإن للغة 
قرينه بحركة الواقع واحلي����ة واإنه� جزء من حركة 
فكرية �صي��صية �ص����ملة )17(. مم� دفعه نحو البحث 
عن ن�ض �ص���عري ذي نكهة �ص���عبية واقعي���ة له� جملة 
من اخل�ص�ئ�ض اأبرزه� الط�بع الجتم�عي واحتواء 
قط�ع����ت او�ص���ع م���ن الن�����ض، واإن اللغ���ة ذات ط�بع 
�صو�صيولوجي ي�صتقي م�دة من احلي�ة الجتم�عية، 
ث���م راح ي�ص���يد بجم�لي����ت الق�ص���يدة اليومي���ة كم���� 
ين�ص���جم مع روؤيت���ه من خ������الل الهتم�����������م ب�ملك�ن 
ويرى اأن هذه الق�ص���يدة تعزل بن م� هو م�ألوف يف 

الواقع وم� هو م�ألوف يف ال�صعر.. 
ف�مل�أل���وف يف الواقع نت�ج اجتم�عي عريق ورا�ص���خ 
وتك���ون عرب املم�ر�ص���ة احلي�تي���ة الطويل���ة للن��ض. 
وي���رى ب�أن م� يجمع بن م�أل���وف الواقع الجتم�عي 
وم�ألوف ال�ص���عر ه���و موقف ال�ص����عر اليديولوجي 

)18(. ممن بدا له اأن هذه الق�ص���يدة ترف�ض 
القنعة لأنه� وا�ص���حة وب�صيطة وم�صتق�ة من 
الواقع وح�ول اأن يخت�ر بع�ض ال�صواهد التي تدعم 
وجهة نظره.. مب���� يدلل على اأن ال�ص���ورة الواقعية 
هي اقوى من ال�صورة ال�صعرية )19(. ومل ينبه اىل 
اأن هذه ال�ص���واهد هي قليلة ودون التعبر احلقيقي 
عم� طرحه وفيه� �ص���يء من الرهل والنزعة النرثية 
وه���و ال���ذي و�ص���ع جمل���ة م�آخذ عنه����، منه���� انه� ل 
تعرف بطبقية املجتمع اأو بتعدد فئ�ته، لأن كل طبقة 
اأو فئ���ة له� م�ألوفه� اخل��ض ويومي�ته� الع�مة )20(. 
وه���ذا م���� اخ�ص���ع احك�م���ه اىل التعميم وا�ص���تنب�ط 
الكلية من خالل �ص���واهد ومواقف جزئية لذات بدت 
�ص���واهد مت�أرجحة امل��ص���ي واحل��صر، وهو الذي ل 
يتبن���ى امل��ص���ي اأو الراث مم���� يجعل اليوم���ي قلقً� 
دون ج���ذور يتعل���ق ب�لأمكنة وال�ص���طوح اخل�رجية 
مع اإحل�ح على ا�ص���لوب الو�ص����ية التي ترى اأن على 
ال�ص�عر اأن يقتن�ض اللحظ�ت املكثفة من امل�ص�ر الع�م 

حتى ل ت�صقط الق�صيدة يف النرثية )21(.
�� 5 ��

كتب الن�ص���ر درا�ص���ة بعنوان اليومي وامل�ألوف من 
ال�ص���عر العرب���ي املع��ص���ر كعن���وان رئي�ض ث���م تبعه 
بعن���وان ث�ن���وي تطبي���ق للدرا�ص���ة دي���وان تقري���ظ 
للطبيعة لعبد الرحمن طهم�زي وهي درا�ص���ة �صبقت 
زمنيً� الدرا�ص���ة ال�ص����بقة يف الن���رث اإل اأنه� بدت من 
حيث التطبيق ت�لية له�، وهذا م� دفعني اىل تن�وله� 
بعده����، ومل تتعر�ض لبي�ن مفهوم اليومي وامل�ألوف 
واإمن���� تعر�ص���ت ملو�ص���وع الفط���رة الت���ي تو�ص���ل 
م���ن خالله� اىل ق���درة ال�ص����عر على حتويل ال�ص���عر 
اىل كالم���ي يوم���ي مت���داول)22(. وراأى ب�أن �ص���عر 
تقري���ظ للطبيعة ق�ئم عل���ى مفهوم البني���ة املزدوجة 
اأي اليديولوجي���� والبن����ء، ف�مل���ك�ن بو�ص���فه بوؤرة 
واقعية بن�ئية ل يت�أتى بثقله احل��ص���ر اىل ال�ص����عر 
بل ال�ص����عر ي�ص���تنه�ض ثقل���ه القدمي وي�ص���تحثه اىل 
امل�ص����ر معه )23(. مم���� جعل تف�ص���ره للن�ض يقوم 
عل���ى ا�ص�����ض البنى ال�ص���طحية والعميق���ة اأو القوية 
الرخوة وهي ثن�ئية طوره� نحو ثن�ئية الغب�ر امل�ء، 
والأن����/ الآخر واأن�/ املك�ن، وال�ص����عر املك�ن وهكذا 
ه���ي روؤي����ه الت���ي يت�أمل به���� الق�ص���يدة التي جتمع 
بن امل���ك�ن كمج�ل �ص���طحي، وال���ذات كمج�ل عميق 
وبن ال�ص���عر كمنجز ابداعي واليديولوجي� كمنجز 
�صي��ص���ي لعتق�ده ب�أن امل���ك�ن يتكون م���ن اجزاء اأو 
مكون�ت فرعية �ص���غرة ت�ص���تمد وجوده� من القوة 
املهيمنة للمك�ن البوؤرة وتوزعه ات�ص����ًل مبن �صبقه� 
ومب���ن حلقه���� )24( ث���م تتف�عل ه���ذه الب���وؤر الثالث 
الطبيع���ة امل���ك�ن والواق���ع اليديولوجي���� والذات/ 
ال�ص����عر لت�ص���بح الق�ص���يدة رث�ء لل�ص����عر وقد وجد 
نف�صه ع�جزًا عن كت�بة الق�صيدة )25(. للو�صول اىل 

م� هو عميق وفكري.

 يق����رن اإ�ص����م الن�ق����د والك�ت����ب املب����دع ي��ص����ن 
والت�ألي����ف  النقدي����ة  الكت�ب����ة  بف�ص�����ء  الن�ص����ر 
امل�ص����رحي فهو دائ����م البحث والتج����ّدد، وذلك م� 
ن�ص����تطيع ا�صتخال�ص����ه م����ن م�ص����رته الإبداعية 
الت����ي متتد لعق����ود خلت وم����� زال معينه����� دافقً� 
حتى يومن� هذا، فقد اأثرى الن�صر عرب درا�ص�ته 
واأبح�ثه يف خمتلف ف�ص�����ءات الثق�فة والفنون، 
التجرب����ة الثق�في����ة والفنية العراقية، ف�ص����اًل عن 
ت�ص����ّديه للعديد عن املو�ص����وع�ت على امل�صتوى 
العرب����ي، فيع����د ه����ذا امل�ص����وار الطوي����ل لن�قدن����� 
الكبر الذي اأ�ص����بح ي�ص����ّكل الي����وم عالمة ب�رزة 
وم�ص����يئة يف م�ص����رة النقد العراقي املع��ص����ر، 
فهو الن�قد الأكرث ظهورًا يف العراق كم� اأنه اإ�صم 
لم����ع يف املحفل العربي، فقد ن�ص����رت له كربي�ت 
املجالت الأدبية املتخ�ص�ص����ة مق�لت ر�صينة يف 
النق����د والفكر مثلم����� ترجمت له بع�ض درا�ص�����ته 
يف امل�ص����رح اإىل اللغ�����ت )الأمل�ني����ة، الرو�ص����ية، 
يف  ح�ص����وره  وُيع����د  الهولندي����ة(  الهنغ�ري����ة، 
جم�ل امل�ص����رح الأبرز، حيث رفد م�صرة امل�صرح 
ونهو�ص����ه  تط����وره  ف����رات  وواك����ب  العراق����ي 
وتعترب درا�ص�ته يف املج�ل املذكور م�صدرًا مهمً� 
للمهتمن ب�صوؤون امل�ص����رح العراقي، حيث ر�صد 
الن�ص����ر اأه����م املراح����ل والتح����ولت اجلوهرية 
الت����ي �ص����هده� امل�ص����رح العراقي وقد يك����ون اأحد 
اأ�ص����ب�ب اإغن�ئه حركة النقد امل�صرحي يف العراق 
ه����و اهتم�مه املتزاي����د الذي ب����داأت بواكره منذ 
�ص����تين�ت القرن املن�ص����رم، حي����ث قّدم للم�ص����رح 
على م�صتوى الت�أليف اأعم�ًل خمتلفة منه� )ق�صة 
اأوبري����ت ال�ص�����بلة( وم�ص����رحية اأخ����رى بعنوان 

)�ص�رع النهر( وم�صرحية )احلقيبة(.
 ومن خالل ر�ص���د ه�دئ لتجربته، ف����إن اأبرز م� 
ميّيز اأ�ص���لوبه يف الط���رح النقدي والدرامي هو 
املرون���ة الفكري���ة الت���ي تنط���وي عل���ى نت�ج�ته 
املختلف���ة، كم���� اأن الق����رئ ي�ص���عر وه���و ميع���ن 
يف ق���راءة نت�ج����ت الن�ص���ر، ب����أن الأخر ك�ن 
وم�زال ك�ئنً� متوقد الأعم�ق م�صكونً� ب�مل�ص�ريع 
الإبداعي���ة ومتجدد ال���روؤى، فم� ين�ص���ر لن�قدن� 
املذك���ور من ن�ص���و�ض نقدية تت�ص���دى لق�ص����ي� 
والرواي���ة،  وامل�ص���رح،  ال�ص���عر،  يف  خمتلف���ة 
والق�ص���ة، وغره���� م���ن ف�ص����ءات الأدب والفن 
الت���ي يخو����ض فيه���� غم����ر التجرب���ة النقدي���ة 
الف�ئ���دة  ذات  التحليلي���ة  ب�ملق�رب����ت  احل�فل���ة 
الأدبي���ة ل���كل من ه���و معني ب�ل�ص����أن ذات���ه، فم� 
ين�ص���ر لي����ض ثم���ة مراجع����ت اأو ا�صتعرا�ص����ت 
انطب�عية �ص���ريعة كم� يح�ص���ل اليوم مع الكثر 
مم���ن ت�ص���تهويهم الكت�ب���ة، ب���ل اإن كت�ب�ته ظلت 
تختزن قيمة نقدية مو�ص���وعية، علمية ت�ص���رك 
فيه���� املع�ي���ر النقدي���ة ب�لذائق���ة اجلم�لية، ذلك 
لأنه اأحد القالئل الذين ح�فظوا على ا�صتمرارية 
البح���ث، يف ح���ن اأن���ه ي�ص���عب احلدي���ث من���ذ 
عقدين م���ن الزمن عن وجود ظ�ه���رة نقد عربي 
يف  النقدي���ة  املم�ر�ص���ة  اأن  ول�ص���ك  حقيق���ي، 
جوهره���� ل تلغي.. بل ميك���ن اعتب�ره� تطوير 
م� قد �ص���بق من الطروح����ت النقدية، لأنه وكم� 
ه���و معل���وم، اأن تط���ور النق���د مره���ون مبرحلة 

حتف���زه على النط���الق، وقد ت�ص���ل ب�لن�قد اإىل 
ح�لة ي�ص���بح لزامً� عليه اإيج����د بداي�ت جديدة، 
ل�ص���يم� مع ن�قد يقف على اأر�ض وا�صحة املع�مل 
والت�ص����ري�ض وميتل���ك م���ن الأدوات البحثي���ة 
املحّددة م� ي�ص����عده يف دفع ه�ج�ض القلق الذي 
ه يف ف�ص�ء  يواجهه املبدع وهو ب�صدد اإنت�ج ن�صّ
الإبداع املج���رد، والنقد كم� هو معلوم ي�ص���تغل 
على الن����ض، وهو كت�بة عل���ى الكت�بة، لكنه يف 
الوقت نف�ص���ه ميكن اأن يكون عب����رة عن )عالقة 
م���ع احلي�ة( وهو بهذا املعنى يتق�طع مع الأدب، 
كم���� اأن الأدب ه���و كت�بة من احلي�ة، فهو اأي�ص���ً� 
كت�ب���ة من الكت�ب���ة، اأي اأن الأدب ل���ن يكتب فقط 
م���ن احلي�ة ولكنه يكتب اأي�ص���ً� من الكتب، ومن 
الفل�ص���فة، ومن الفكر، واإن النقد ل يح�ور الأدب 
فق���ط يف حدود املكتوب من الأدب، فهو يح�وره 
يف عالقت���ه هو اأي�ص���ً� مع احلي�ة، فه���و كذلك له 
روؤيت���ه من الع����مل، وله اأ�ص���ئلته املطروحة، وله 
موقف���ه النقدي من احلي�ة املع��ص���ة ومن الواقع 
الجتم�عي، ومن امل���وت، ومن مف�هيم اجلم�ل، 

وتلك التقني�ت اأن �صّح التعبر ُجله� يتج�صد يف 
)الن�ض النقدي(.

لي��ص���ن الن�ص���ر فهو يح�ور املنجز �صواء ك�ن 
���ً� اأو م�ص���روَع عر����ضٍ  فن���ي، وه���ذا يعن���ي  ن�صّ
بطبيع���ة احل�ل اأن���ه يتع�مل مع مق���ولت الن�ض 
وفق منه���ج ال�ص���تنت�ج والت�أويل والكت�ص����ف 
وم���� ميّيز الن�قد الن�ص���ر، اأن���ه يتف�عل مع نت�ج 
خمتلف الأجي�ل رمب� يك���ون ذلك من مبداأ )اأنهم 
ق���د ميثلون �ص���دى جتربته( ف�ص���اًل ع���ن كونهم 
يح�ولون اإكم�ل امل�ص���رة الإبداعية �صمن دورة 
زمني���ة تواتري���ة لميكن له� اأن تق���ف عند حدود 
جي���ل م���� وم���ن خ���الل مت�بعتن���� لرحل���ة الن�قد 
املذك���ور، جند اأنه مل يبخل عنهم يف كل م� ي�ص���د 
اأزرهم يف العملية الثق�فية الإبداعية، واأح�ص���ب 
اأن اآلي���ة من هذا القبيل من �ص����أنه� اإطالق العن�ن 
لآف����ق التج����ذب والتالق���ح ب���ن اأكرث م���ن جيل 
الأم���ر ال���ذي يجعل من ال���روؤى املطروحة دائمة 
التجدد كم� يح�ص���ل مع م� ينتج���ه ن�قدن� الكبر 

ي��صن الن�صر.

صير  ال�رؤي�ة والمك��ان.. نقد ياسين النَّ
للشعر العراقي الحديث

صير )تجرب��ة أدبّية  ياس��ين النَّ
نقدّية متجّددة على الدوام(



د. جاسم حسين الخالدي

  وه���و اأمر لي�ض عيبً� ول �ُص���ّبة يتحمُل 
الن�ق���د وزره����، فه���و ج���زء م���ن �ُص���نة 
الأ�ص���ي�ء والتط���ور، اإذ تب���دو الأ�ص���ي�ء 
�ص���غرة، لكنه� �ص���رع�ن م� تكرُب �ص���يئً� 
ف�ص���يئً�، والن�قد يف ذلك �صنو ال�ص�عر، 
ف�لبداي�ت ت�ص���ر دائمً� اإىل ال�ص���ذاجة، 
وال�ص���عف، والنق�ض، ف�ل�ص���عراء رمب� 
اأك���رث من النق����د ا�صت�ص���ع�رًا بذل���ك، اإذ 
جن���د كث���رًا منهم ل يجم���ُع �ص���عَره اإل 
يف اأوق�ٍت مت�أخرة، م�ص���تبعدًا كلَّ �صعر 
البداي����ت، يف حن تبقى كت�ب�ت النق�د 
الأوىل  كتبه���م  ت�ص���مه�  الت���ي  الأوىل 
�ص����هدًا عل���ى �ص���عف اأدواته���م النقدّية 
وحمدودي���ة ثق�فته���م، اإل اأن ذل���ك لي�ض 
د�ص���تورًا ث�بت���ً�، فثمة نق����د موهوبون 
خ����رج ه���ذا التحدي���د، اإذ بقي���ت كتبهم 
الأوىل حتك���ي ق�ص���ة ت�ص���كل نقدي�تهم، 
ولعل من بينهم الن�قد ي��ص���ن الن�صر، 
النق����د  م���ن  غ���ره  ع���ن  امت����ز  ال���ذي 
عن���د  ب�لوق���وف  والع���رب،  العراقي���ن 
املك�ن، حتى ك�د ُين�ص���ب اإلي���ه. فلم يعد 
املك�ن لدي���ه ذلك املك�ن الذي يوظف يف 
الرواية والق�ص���ة وامل�ص���رح اأو ال�ص���عر 
والت�ص���كيل؛ بل �ص����ر جزءًا من نظرته 
للحداث���ة وحتولته����، اإذ اأ�ص���قط علي���ه 
النظرة الفل�ص���فية املنزاح���ة عن الروؤية 
الأدبية، وهو م� اأعطى املك�ن �ص���ياًل من 

الدللت وال�صي�ق�ت اجلديدة. 
اإن م� اأريد اأن اأ�ص���ل اإليه، هو اأنن� ب�إزاء 
مو�ص���وعة جدي���دة، م���ن جه���ة، ون�قد 
يري���ُد اأن يخرج م���ن اأدبّية الن�ص���و�ض 
اإىل ف�ص����ء اأبع���د، دفع���ه اإىل النفت����ح 
عل���ى علوم متعددة من فل�ص���فة وت�أريخ 
وجغرافي���� وعلم اجتم����ع وعلم نف�ض، 
من جه���ة اأخرى، وهي حم�ولة جريئة، 
ل تخل���و م���ن عوائق، وخلل وق�ص���ور، 
ول�ص���يم� حم�ولت���ه الأوىل، )الرواي���ة 
واملك�ن( اأو )املك�ن يف �ص���عر ال�صي�ب(، 
ولكن���ي مل اأج���د م���ن بن م���� ق���راأت اأو 
�صمعت اأن ن�قدًا عراقيً� اأو عربيً�، )واأن� 

احتمل م�ص���وؤولية م� اأق���ول( جلد ذاته، 
ووق���ف عن���د بداي�ت���ه، بع���ن التقومي، 
مث���ل الن�ق���د ي��ص���ن الن�ص���ر، اإذ وجه 
�صه�م النقد اىل ا�صتغ�لته املبكرة، بلغٍة 
ل يج���روؤ اأيُّ ن�قد عل���ى اأن يوجهه� اإىل 
الن�ص���ر، مل� تعن���ي حم�ولت���ه النقدّية 
الأوىل م���ن اأهمي���ة يف النق���د العراقي؛ 
لأنه���� وجهت���ه اإىل منطق���ة جدي���دة، مل 
ُيلتف���ت اإليه� من قبل، لذلك يبقى له اأجر 
الجته�د واملب�درة، لكن الن�ص���ر وقف 
عند كت�به  )الرواي���ة واملك�ن( املطبوع  
حم�ولت���ه  لي�ص���ف   1980 الع����م  يف 
في���ه ب�أنه� » تعرب عن �ص���عف يف الأداء 

ه����� ع�ي�ص����ت ح����واف  ويف الروؤي����ة؛ لأنَّ
يف  بيته�����  وبن����ت  الفكرّي����ة،  الأنه�����ر 
منطقة اجتم�عّية مل اأكت�ص����ف اعم�قه�، 
وتع�مل����ت م����ع نب�ت�ت روائي����ة بكر، مل 
ترق اإىل م�صتوى الرواية الفنّية، ومع 
ت�صورات منهجية غر ق�درة 

عل����ى المت����داد خ�����رج اأغلف����ة الكتب«.
)مدخل اإىل النقد املك�ين �ض30(.

وكالم الن�صر فيه من اجلراأة م� يغيب 
ع����ن كث����ٍر من�، ب�ص����دد تق����ومي اأعم�لن� 
النقدي����ة. ب�����دئ ذي ب����دء، ه����و ينع����ت 
عمل����ه ب�ص����عف الأداء والروؤية، مبعنى 
اأّن����ه يج����رده م����ن �ص����فتن ق�رتن يف 
، وم����ن ث����مَّ ل يخجل  اأّي عم����ٍل نق����ديِّ
من اأن ي�ص����ف حم�ص����وله النقدي يف 
تلك املرحلة ب�أنَّه"ت�ص����ورات منهجية 
غ����ر ق�درة على المت����داد خ�رج اأغلفة 

الكتب«.
العب�رة املتقدمة، توؤكد توا�ص����ع الن�قد 
وعلميته يف النظر اإىل الأمور، وتنزع 
عنه �ص����فة التع�يل النقدي التي جنده� 
عن����د كثر م����ن النق�����د، كب�رًا ك�ن����وا اأم 
�ص����ب�بً�، ولعل الن�ق����د ورثه� من قراءته 
العميقة للفل�ص����فة التي اأت�حه� له بحثه 
ال����دوؤوب ع����ن كل م����� يتعل����ق ب�مل����ك�ن 

وا�صك�لي�ته، وفل�صفته.
واإذا م� تعمقن� يف قراءاتن� ملجمل كتب 
)الن�ص����ّر( الأخرة ف�ص����نجد من اأمث�ل 
تلك الروؤي����ة الكثر، ولع����ل يف عب�رته 
اأع����اله،  املذك����ور  كت�ب����ه  يف  ال����واردة 
م����� ير�ص����خ فك����رة ه����ذه املق�ل����ة، وه����ي 
ال�ص����ج�عة التي ميتلكه����� ب�إع�دة النظر 
مب����� كتب����ه يف مراح����ل زمنية �ص�����بقة، 
����م  ميكن ت�ص����ميته� ب�)البداي�ت(، اإذ ي�صِ
ه����� » خطوات قد  خطوات����ه النقدي����ة ب�نَّ
ل تف����ي ب�لغر�ض ك�ماًل، ف�لبحث فيه� ل 
يزال بك����رًا، ول تزال حم�ولتن� جمرد 

خرب�صة عنيفة على جدرانه�« �ض37.

صير النقدّية شجاعُة ياسين النَّ
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شعريَّة الحداثة شعريَّة الحداثة شعريَّة الحداثة 
الحركة الثانية لقصيدة الحداثة 

ياسين النَّصّير
لم تعـد قصيدة السـيّاب ونازك والبياتـي والحيدري، 

ة اآلن، فقـد توقفـت  ـعريَّ نمطًـا مقبـوالً للكتابـة الشِّ

هـذه التجارب عنـد بنيَّـة تكوينيَّة اكتفـت بطروحاتها 

االجتماعيَّـة واسـتوعبت أغراضهـا ضمـن مهماتهـا 

الضـروري،  مـن  وكان  يومـذاك،  والفنيَّـة  ـة  التعبيريَّ

بنيَّـة  فـي  ة عنيفـة  أنْ تحـدث هـزّ وثقافيًـا،  تأريخيًـا 

فـي  ثانيَّـة  حركـة  لتنشـأ  األولـى،  الحداثـة  قصيـدة 

بمـا  مشـحونة  وبطيئـة  متدرجـة  حركـة  أحشـائها، 

ل هـذه  . بحيـث ال تشـكَّ هوجمالـيٌّ وفنـيٌّ وفلسـفيٌّ

يليَّة  ـا علـى منطـق مفهـوم الحداثة األولـى، وال علـى البنيَّة التشـكّ الحركـة خروجً

 ـا، كمـا ال تدعـي أنهـا حركـة ثانيَّـة للحداثـة بـدون جـذور، إنَّمـا جر لهـا أيضً

ـفي  التغييـر فـي داخـل بنيَّهـا، نتيـج ألتسـاع التأثيـر األجتماعـي والثقافي والفلسَّ

علـى الشـاعر، ابتـداء مـن القـراءة والتلقـي والفهم، إلـى الكتابـة. من هنـا برزت 

الحاجـة لوجـود حركـة ثانيّـة للقصيـدة الحديثـة،  ومـن يـدرس تاريخ السـنوات 

السـتين الماضيـة، يجـد أنَّ مجتمعاتنـا العربيَّـة لـم تكـن سـاكنة بحيـث أبقـت 

ة قصيـدة الحداثـة  التعبيـر الشـعري عـن هـذه التحـوالت ينفـذ بقوالـب شـعريَّ

ل  األولـى. فظهـرت أشـكال فنيَّـة للقصيدة بأسـماء جديـدة، وبموضوعات تشـكَّ

تحـوالً فـي بنيَّة الوعي الشـعري، فظهـرت مفاهيم» مثـل اللّغة الثانيَّـة» ألدونيس، 

ـفيَّة، وظهرت القصيـدة اليوميَّة والمألوفة  وتجربـة البريكان المشـحونة بأبعاد  فلسَّ

التـي عنـي بها سـعدي يوسـف وعدد مـن الشـعراء ، وظهرت  الشـعرية السـاخرة 

ل نقلـة في بنيَّة القصيدة، خاصة في اسـتثمارها  والمتهكمـة.  كل هذا التحول شـكَّ

لألبعـاد المثيولوجيـة واألسـطورية والحياتيـة.

كثريًا ما يكيُل النقاُد امل��دَح لكتِبهم النقدّية، ومل يتنكروا 

لجهوِده��م فيه��ا؛ بل إنَّ بعضه��م يعدُّ كش��وفاته تخومًا 

بعيدة، ال يصل إليها سواه، مع أنَّ قراءتها بالنظرة الحديثة 

ُيك��ن أن تكون ممهداٍت أوليًة مل��ا هم عليه، إذ تنطوي �� 

يف ما تنطوي عليه �� عى رؤية أولّية تحوُم حول األش��ياء 

من دون أن تغوَص إىل أعامقها.


