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مقدمة

تأيت أهمية قراءة املشهد األديب يف مرص باعتباره جزًءا من القراءة اللكية للوضع اثلقايف الراهن، 

اليت  الكربى  األطر  وإماكنية رصد  املجتمع،  هذا  اليت طرأت ىلع  اتلحوالت  قراءة  إماكنية  وباتلايل 

اآلن  فاملستقبل  اتلطور،  مسرية  حتكم  اعمة  ثقافية  اسرتاتيجيات  لوضع  منها  االنطالق  يمكن 

غدا صناعة يتم اتلخطيط هلا واتلحكم يف مساراتها، وهو ما يفرض علينا قراءة األوضاع اثلقافية 

الكربى، وحتديد مالمح  األنساق  والوقوف ىلع  العليم،  ابلحث  والسياسية ومسارات  واالجتماعية 

وتوجهات الويع املرصي عموًما.

ويأيت هذا اتلقرير يلقف ىلع األطر الكربى واألنساق العامة اليت حتدد مالمح احلالة األدبية 

يف مرص خالل العامني 2014- 2015م يف الشعر، والرسد الروايئ، والكتابة للطفل، واألشاكل الرسدية 

ا، مع اتلأصيل للظواهر األدبية بالعودة إىل  اجلديدة اليت فرضت وجودها؛ ومنها القصة القصرية جدًّ

نهاية األلفية اثلانية ومطلع اثلاثلة عندما يقتيض األمر.

ولم يكن اتلقرير معنيًّا برصد قوائم وعناوين األعمال األدبية الصادرة يف هذه األنواع األدبية أو 

بأسماء الكتاب واملبدعني، ولكنه اكن معنيًّا بتقديم قراءة اعمة تقف ىلع اجتاهات الكتابة، وتقنياتها، 

وآيلات إنتاجها وتلقيها ىلع انلحو اذلي هو متحقق بالفعل ىلع أرض الواقع. كما اكن ممثاًل الجتاه يف 

وانلماذج  الواردة  األسماء  لم تكن  اجتاًها، ذلا  الظاهرة  اليت جيب حتققها تلكون  بالرشوط  الكتابة 

املشار إيلها سوى داللة ىلع اجتاه الكتابة أو اتلوجه الغالب.

وأخرًيا فإن اتلقرير يمثل إطاللة ىلع املشهد األديب املرصي إمجااًل، ومن املؤكد فإن كثرًيا من 

ما  وهو  وأبعادها.  تفصيالتها  بلحث  أمامها  وقوفًا  تقتيض  باقتضاب،  معاجلتها  تمت  اليت  العنارص 

يمكن أن توفيه دراسات متخصصة، أو تقارير فرعية يمكنها أن تستوعب ذلك.
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الواقع املعا�رص لالأدب يف م�رص 
منذ مطلع تسعينيات األلفية اثلانية وحىت حلظتنا الراهنة )العام 2۰۱5م(  مر العالم بتحوالت 

جذرية يف كثري من منايح احلياة، ويف إاعدة صياغة عديد من املفاهيم اليت اكنت بالاكد قد استقرت؛ 

حيث اكنت اثلمانينيات بداية اتلحول حنو اتلكنولوجيا واملعرفية واملعلوماتية اليت تطورت فيما بعد، 

األلفية  نهاية  مع  قيمتها  وبلغت  التسعينيات  مع مطلع  اثلقافة  أساسيًّا من مكونات  فغدت مكونًا 

 - أدبية  أم  اكنت  علمية   - ما  ظاهرة  بني  الفصل  اإلماكن  يف  يعد  لم  حبيث  اثلاثلة؛  وبداية  اثلانية 

وأبعادها املعلوماتية. كما أصبح يف اإلماكن اتلقريب بني املادي واإلنساين، فاتلكنولويج يف أساسه 

حمااكة للفكر اإلنساين، والفكر اإلنساين ال يمكن الفصل فيه بني الوجداين والرصامة العلمية، بل إن 

الرصامة العلمية ذاتها غدت موضع شك مع فلسفات ضد املنهج وما استتبعها.

وما  العالم  يدور يف  بما  تتأثر  العاملية،  اثلقافة  تمثل جزًءا من  العربية يه من جانب  واثلقافة 

يواجهه من حتديات، ويه من جانب آخر تمثل أمة يتناىم بني أفرادها الويع خبصوصية األدب العريب 

ونقده، وأهمية االنطالق من اتلجربة العربية وإيلها، دون االنغماس يف الوارد الغريب ومعطياته اليت 

أدت باألدب العريب الحنرافات لم تكن آثارها إجيابية يف حقه.

فعىل مدى سنوات طويلة ارتبط األدب العريب ونقده بالوارد الغريب، منذ ادلعوة إىل الرومانسية 

ا، غري أن نهاية األلفية اثلانية والعقد األول  وحىت الرواية اجلديدة، وقصيدة انلرث، والقصة القصرية جدًّ

من األلفية اثلاثلة شهدت حماوالت لالنعتاق ىلع كال املستويني األديب وانلقدي، وإن اكن اتلجريب 

باتلبعية  الريادة، واالكتفاء  القيام بدور  – نسبيًّا - يف  انلقد  نظًرا لرتاجع  األديب أسبق من انلقدي؛ 

يف األغلب، وخباصة مع ما تشهده الشعوب العربية من ثورات وحراكت حتررية وإسقاط حلكومات 

جتذرت عرب سنوات طوال، وتنصيب حلكومات جتريبية ال يستمر بها احلال طوياًل. واحلقيقة إن هذه 

اثلورات يه نتيجة طبيعية ملحاوالت اخللخلة الفكرية اليت بدأت مالحمها مع فلسفة اتلفكيك وما 

وابلحث عن  مستقرة،  اليت اكنت  واثلقافية  واالجتماعية  السياسية  للمفاهيم  إسقاط  من  استتبعها 
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بدائل بعضها بدأت تتضح معامله وبعضها اآلخر لم يزل بعد يف طور اتلكون وال يمكن اتلكهن ىلع 

وجه ادلقة بمالمح حمددة هل.

وإذا حاونلا استقراء الواقع املعارص لألدب يف مرص - حىت مطلع العام 2015م - أمكننا الوقوف 

املشهد  وفهم  قراءة  تساعد يف  دالة  بوصفها عالمات  اعتمادها  يمكن  اليت  العنارص  من  ىلع عدد 

إمجااًل؛ ويه التشابك انليص، واتلجاور، وتعدد األشاكل، وغواية اتلجريب، واحلضور الشعري وشعرية 

الصورة، واتلحول إىل املؤسسة الفردية:

اأواًل: الت�سابك الن�سي

يشري الواقع إىل أن األشاكل األدبية أصبحت تتشابك فيما بينها وتتداخل وتستعري تقنيات من 

األنواع األخرى املجاورة وغري املجاورة.

ا بذاته، وإنما حترض فيه تقنيات من أنواع أدبية  فانلص األديب شعًرا اكن أم نرًثا ال يكون خلوًّ

أخرى )الرسدية والشعرية واملرسحية(، ومن فنون أخرى قريبة؛ مثل املوسيىق والسينما )االعتماد ىلع 

املشهدية(، ومن فنون بعيدة )تضمني ونسج املعرفية العلمية يف انلصوص األدبية(.

وقد قدم انلقد منجزه يف دراسة هذا التشابك من خالل اتلحليل اذلي تبنته االجتاهات ابلنيوية 

وعلوم اتلناص ورصدها تلداخل األنواع األدبية واستعارة اتلقنيات فيما بينها؛ مثل حضور الشعرية 

يف الرواية، وحضور الرسدية يف الشعر، واتلداخل مع املرسح.

األديب  انلص  يف  سينما(  تصوير،  )موسيىق،  الفين  حضور  مظاهر  اآلن  األديب  ادلرس  ويرصد 

األدبية دلى كثري من  الكتابة  امليديا ىلع  السينما واعلم  أثرت  )رواية، قصة، شعر، مرسح(؛  حيث 

ثقافة  يتعلق بسيادة  أمامهم من سبيل سوى مواكبة اتلطور، وخباصة فيما  لم يكن  الكتاب، اذلين 

الصورة؛ إذ لم يكن يف إماكن األدب أن ينفصل عن الواقع اذلي أقرته هذه اثلقافة.
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اتلحوالت  هذه  عمق  يف  سوى  اخلصوص  وجه  ىلع  منه  واملرصي  العريب،  األدب  يكن  ولم 

العربية  الشعوب  اذلي شهدته  واملعلومايت  اثلقايف  االنفتاح  بفعل  أو  العاملية،  اتلأثريات  بفعل  سواء 

يف اتلداخل الشديد بني هوياتها، وقيام ما يشبه اتلحالفات األدبية اليت قاربت بني الويع اجلمايل ىلع 

مستوى األدباء ومنتجهم ىلع حنو لم يكن متحقًقا بالكيفية ذاتها من قبل، وذلك بفعل قوانني اخلفة 

والرسعة واتلواصل اليت تنبأ بها إيتالو اكلفينو يف مؤلفه »ست وصايا لأللفية القادمة«.

ثانيًا: التجاور

الواقع إىل أن األشاكل األدبية أصبحت تتجاور ىلع مستوى اتلليق، وتتعايش وإن اكنت  يشري 

وتفاوت يف  تعدد  وإنما هناك  ذائقة واحدة.  تعد هناك  لم  إذ  واهليمنة؛  متفاوتة يف احلضور  بدرجات 

القديم ويتشدد هل، واثلاين  األذواق، ليس بمفهوم اتلقسيم الكالسييك لقسمني فقط؛ األول ينارص 

أخرى،  أحيانًا  واملتشابكة  أحيانًا  املتجاورة  الرشائح  بمفهوم  وإنما  هل،  ويتشيع  اجلديد  ينارص 

واملتعارضة أحيانًا ثاثلة. إال أنها يف نهاية األمر يمثل لكٌّ منها ذائقة لم تعد حتتكم إىل مفهوم اذلوق 

الصغرية  املؤسسات  يمثل  اذلي  اخلاص  اذلوق  إىل مفهوم  وإنما  اجلماعية،  املؤسسة  يمثل  اذلي  العام 

جلمااعت خنبوية، وأحيانًا مؤسسة فردية، ويف هذا استجابة للواقع السيايس واالقتصادي العاليم. فعىل 

الرغم من فكر العوملة اذلي يسىع إىل فرض هيمنة واحدة ىلع العالم، فإن ذلك قد أيقظ وأكد ىلع 

تذويب  أمام حماولة  باخلطر  أشعلها اإلحساس  اليت  واملندثرة  الصغرية  الفرعية واجلمااعت  اهلويات 

الفوارق لصالح اللك األكرب.

لقد نتج عن ذلك أن تعايشت األشاكل األدبية منذ أقدم حضورها حىت أكرثها حداثة وأصبح 

للك منها ذائقته اجلمايلة اليت تتواصل معه.

وهذا يعين يف إمجاهل أن حركة األدب ليست خطية يف مسار واحد، بدأت مع الكالسيكية ووصلت 

إىل اتلطور احلادث ىلع حنو تقديم، وإنما يه حركة دائرية، قد تعود للوراء لتستحرض من جديد أشاكل 
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األدب العريب القديم )الشعر العمودي، واحلاكيات واألساطري، واملقامات، واتلوقيعات(، وإن اكن بأشاكل 

القرن  مطلع  يف  اتلنوير  بداية  مرحلة  )مثاًل  األديب  اتلاريخ  من  وسيطة  مرحلة  إىل  تعود  وقد  خمتلفة. 

املايض: طه حسني، والعقاد، وتوفيق احلكيم، وأمحد حسن الزيات( وربما جتمع بينهما. ومن املحتمل 

كذلك أن تكون هذه احلركة ال خطية وال دائرية، وإنما حيكمها قانون عدم االنتظام يف انتقاهلا بني 

األشاكل، وهو األمر اذلي سيرثي كثرًيا األدب وأنواعه؛ إذ إن االلزتام بشلك واحد واإلخالص هل لم يعد 

الزتاًما أخالقيًّا، وال جيب أن يكون كذلك، فالشعرية، مثاًل، اكنت تصل ملنتىه قمتها يف املراحل اليت 

اكنت تسىع فيها إىل اتلحرر من االلزتام املطلق للشلك، واإلخالص املطلق للقصيدة ذاتها.

ثالثًا: غواية التجريب 

إن أهم ما يمزي األدب املرصي منذ بداية األلفية اثلاثلة حىت اآلن هو اتلجريب املستمر يف بنية 

إىل  به يف بعض األحيان  انفتاًحا وصل  األنواع األدبية شكاًل وموضواًع، ذلك اتلجريب اذلي شهد 

جتاوز احلدود واخلروج بها إىل مناطق حيتمل عدم انتمائها إىل األدب يف األساس. وربما حيدث ذلك 

فعىل سبيل  العربية،  اثلقافة  األديب يف  األديب وغري  مفهوم  بشأن  معيار حاكم حاسم  لعدم وضوح 

أجتوز«  »واعوزة  زيك،  لسىه  الرشيرة«  »الساحرة  مدونات  مثل  مدونات؛  ىلع  املعتمدة  الكتابة  املثال 

لغادة عبد العال. وهما شلك من أشاكل اتلجريب الرسدي، فهل تدخالن يف سياق األدب واألنواع 

األدبية املتعارف عليها، أم أنهما ليستا من األدب؟ ومن املعروف أن اثلانية حتولت ملسلسل تليفزيوين 

بالعنوان ذاته.

مالمح  تميزي  يمكن  املرسح(   القصة،  الرواية،  )الشعر،  الواحد  انلوع  مستوى  ىلع  وداخليًّا 

لإلماكنات  نتيجة  القصيدة  شلك  يف  الشعر  فجرب  وموضواًع،  شكاًل  العمل  بنية  يف  اتلجريب 

من  أفقها  بفتح  باللكمات، وجرب يف مضمونها  الصفحة  أشاكل رسم  بها  اليت سمحت  اتلكنولوجية 

خالل استعارة تقنيات الرسد القصيص اليت وسعت من إماكنات اتلجريب يف املوضوع كما سريد يف 

حتليل املشهد الشعري.
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رابًعا: احل�سور ال�سعري و�سعرية ال�سورة

إن حضور الشعرية يف انلص لم يعد مقترًصا ىلع القصيدة، وإنما نتيجة التساع مفهوم الشعرية 

واعتماده ىلع اتلكثيف واالحنراف ادلاليلني من جهة، وللمحاوالت املستمرة هلدم احلدود بني األنواع 

األدبية من جهة أخرى، فقد غدا احلضور الشعري ممكنًا يف انلص األديب شعره ونرثه، وإن اكن بدرجات 

متفاوتة، يمكن الكشف عنها عرب وسائل عدة؛ منها اتلكثيف ادلاليل، وهيمنة غياب املرجع، وهدم 

ابلناء الزمين والرتاتب والسببية، واإليقاع انلغيم، واتلليق اذلي يصنع مجايلات انلوع األديب)1(.

وباتلايل لم تعد الشعرية اعملها األوحد هو اللغة، أو الوزن العرويض، وإنما تدخل املشهد وبناء 

الصور  تستقبل  تعد  لم  املعارصة،  البرشية  بأشاكل متعددة. فاذلاكرة  الشعرية  الصورة يف خلق حالة 

يكن  لم  املايض  يف  الصور  من  املتاح  فحجم  األسالف،  مع  عليه  تستقبله  اكنت  اذلي  انلحو  ىلع 

يتجاوز نسبة تذكر من حجم املتاح واملعروض من الصور يف ذاكرة اإلنسان املعارص، بدًءا من لوحات 

اإلعالنات واملجالت والصحف والواجهات يف الشارع، وانتهاًء بشاشات العرض اليت تنتيه بهاتفه 

املحمول، إضافة إىل مشاهداته لصور احلياة من حوهل تبًعا تلنقله.

هذا الزخم من الصور الشك أن هل تأثريات متعددة ىلع صياغة املشهد األديب الرسدي والصورة 

املتوقعة.  وغري  املألوفة  وغري  العادية  غري  الصورة  خلق  يف  أكرب  حتديًا  تواجه  غدت  اليت  الشعرية، 

وتلحقيق ذلك عليها إحداث اتلكثيف واالحنراف ادلاليلني، وهدم ابلناء الزمين والرتاتب السبيب.

خام�ًسا: التحول اإىل املوؤ�س�سة الفردية 

اعش األديب اعمليًّا وإقليميًّا منذ مطلع عصور انلهضة يف إطار مجاعة ينتيم إيلها، أخذت شلك 

شلك  وأخذت  إلخ(،  للفن...  الفن   - الواقعية   – الرومانسية   – )الكالسيكية  تارة  األدبية  املدارس 

للمزيد حول هذه العنارص وحضورها يف انلص الشعري، وخباصة قصيدة انلرث، يمكن العودة إىل كتابنا، انظر: حممود إبراهيم الضبع، قصيدة انلرث   )1(
وحتوالت الشعرية العربية، كتابات نقدية 138 )القاهرة: اهليئة العامة لقصور اثلقافة، 2003(: 185- 261 .
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األجيال األدبية تارة أخرى )جيل اخلمسينيات، جيل الستينيات، جيل السبعينيات،...(، ثم حتولت 

الفردية، بمعىن احتاكم األديب  املؤسسة  بها احلال إىل اتلحول ملفهوم  الفردية، وتطور  إىل اجلمااعت 

جلمايلاته اخلاصة ووعيه اخلاص وعدم االنتماء جلماعة هلا اتفاقات ما ىلع عدد من املرتكزات اليت 

تتبعها يف الكتابة.

واملالحظ عموًما ىلع هذا اتلحول أنه يف لك خطوة اكن يقرتب من حتديد مالمح اهلوية اخلصوصية 

للفرد، واالنتقال به من حماولة التشابه الفكري مع آخرين إىل حماولة االحتاكم إىل اذلات الفردية. وهو 

ما تنبهت إيله الفلسفات الغربية منذ بدأت يف تقويض ابلنية )هدم ابلنيوية( واالجتاه حنو اتلفكيك 

ومفهوم املجتمع املفتوح كما سىع إيله اكرل بوبر.

إن هذه اتلحوالت مجيعها يف املشهد الفكري واثلقايف واألديب اكنت هل امتداداته وتأثرياته يف 

الويع العريب واملرصي ىلع وجه اخلصوص )ربما نتيجة تلعدد املبدعني كميًّا مما خيلق منافسة أىلع 

اثلقافية هلذه  بالقراءة  إال  راهنه  فهم  يمكن  املعارص ال  املرصي  املشهد  فإن  ثم  ومن  اتلحقق(،  يف 

اتلحوالت، ورصد تأثريها ىلع الواقع اآلين.
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اأواًل: ال�سعرية امل�رصية املعا�رصة وحتوالتها
مرت الشعرية العربية عموًما واملرصية خصوًصا بعدد من اتلحوالت عرب تارخيها، فانتقلت ىلع 

، إىل املوشحات، إىل الشعر املرسل، إىل الشعر اتلفعييل، إىل الشعر  املستوى اإليقايع من املوزون املقفىَّ

الكيم انلربي ذي اإليقاع الكييف )قصيدة انلرث(. واحلقيقة أن هذه اتلحوالت لم تكن ىلع مستوى 

الشلك كما يمكن أن يشري ظاهر القول؛ وإنما اكن اتلحول يف الشلك يستتبعه حتول  اكمل يف املوضوع 

)املضمون(، وإن اكن املضمون أسبق يف الوجود بالقوة؛ إذ هو اذلي يستديع ويلح ىلع فعل اتلغيري؛ 

نظًرا ألن الشلك احلايل لم يعد قادًرا ىلع محل موضوعه الراهن، أي اإلنسان بوصفه موضواًع وقضاياه، 

واتلطور اذلي يتسارع به بفعل الزمن وتسارع إيقاعه.

هل يمكن ايلوم ىلع سبيل الفرض اتلحدث عن أغراض حمددة للشعر؟ وهل يمكن ابلحث 

يف القصيدة املرصية املعارصة عن الغزل واحلكمة والوصف واملديح واهلجاء والرثاء...إلخ؟ لقد اغبت 

هذه املوضواعت تماًما عن الشعرية املرصية والعربية، وما بيق منها بمسماه تغري مضمونه تماًما؛ مثل 

الوصف اذلي لم يعد كما اكن وصف ادلابة والرحلة الشاقة واجلبال واملطر والربق والصحراء واألنهار 

وابلحريات، وإنما أصبح مرتبًطا بالوصف الرسدي ومفاهيمه انلقدية، فالشاعر لم يعد مبداًع وحسب 

وإنما غدا ناقًدا وفيلسوفًا وقارئًا يف شىت حقول املعرفة.

ومثل موضوع احلب واتلعبري عن املشاعر اإلنسانية وحاالتها، واذلي يمثل املوضوع األكرب يف 

الشعرية العربية منذ أقدم نصوصها حىت أكرثها حداثة، ولكن هل اتلعبري عن احلب حارض كمثله 

يف املايض؟ ألم تؤثر اتلحوالت احلضارية لطبيعة احلياة يف تغيري مفهوم الشعرية عن احلب؟ وإال فماذا 

يقال ايلوم عن وسائل االتصال اليت أحدثت حتواًل يف طبيعة احلياة البرشية بما هلا من أثر نفيس جيعل 

الفرد أكرث شعوًرا باحلرية واتلعبري عن دواخله، وبما جيعل اتلعبري عن ذلك مضمونيًّا يف الشعر يقتيض 

حتوالت جديدة. 
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وانلوع األديب ذاته )الشعر هنا( لم يعد نقيًّا تماًما، وإنما داخلته وامزتجت به أنواع أخرى أو 

ىلع أدىن تقدير استعار عنارص أخرى من أنواع جماورة قريبة الصلة أو بعيدة؛ مثل استعارة العنارص 

الرسدية من فنون الرسد، واستعارة عنارص الصورة من فنون السينما، وغريها.

املضمون،  الشلك ويف  اتلحول يف  الشعر حتمية  تفرض ىلع  اليت  الكوين يه  اتلطور  قوانني  إن 

فللك زمن إيقاعه وقضاياه وحركة تطور كونية تتحكم يف رسعته وطبيعة تداول احلياة فيه، وهل أيًضا 

بنية عقل مجيع حتكم مسرية البرشية اليت تعيش فيه، ويتحتم عليها أن تتطور تبًعا للقوانني العامة 

للتطور الكوين، فيه مسرية عليها لزاًما أن تتحرك لألمام، والشعر جزء منها ألنه بنية من بىن عقل 

البرشية  املحكومة باتلطور.

غري أنه ينبيغ االحرتاز إىل أن هذا ال يعين ىلع اإلطالق جتاهل موروث الشعرية العربية بفعل 

قوانني اتلطور، وإنما يعين أن الشعرية املرصية عرب مسريتها يه جزء من بنية لكية يه ابلنية اثلقافية، 

اليت تشبه الشعب املرجانية يف تكوينها )إذ تتكون من شعب متحجرة ىلع هيئة طبقات والطبقة 

املوروث  أن  فوقها طبقة أخرى، وهكذا( وهذا معناه  العليا فقط يه احلية، وبعد زمن تموت تلودل 

الشعري يمثل طبقات ال يمكن اتلخيل عنها وإال ما اكن للحارض الشعري وجود من أساسه، وإن اكن 

حديثنا هنا معنيًّا بالراهن اإلبدايع وىلع وجه اخلصوص الرسالة ومنتجها/ املبدع، أي اإلبداع من 

حيث هو فعل إبدايع معارص.

1- التحول من اجليل اإىل البحث عن هوية
سياقات  يف  تشرتك  زمنية  حقبة  فاجليل  حيدده،  ما  إىل  ارتكازه  يف  قلًقا  اجليل  مفهوم  سيظل 

أبناءه جتربة متقاربة - وإن تعددت أوجهها - ومساقات  تارخيية واحدة، واجليل توجه مجايل جتمع 

مجايلة متقاربة، وذوق اعم متقارب للتليق.
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واجليل مجاعة أو مجااعت وضعت نلفسها أسًسا ومعايري - وإن لم تلزتم بها حرفيًّا - واختذت هلا 

مسميات - دالة أو غري دالة - وكرست ذلواتها سياسيًّا بما ييش لألجيال اتلايلة بتشلك مالمح اعمة 

واتفاقات مجايلة وسمات خاصة بانلوع األديب ىلع حنو ما تدل عليه مالمح األجيال.

ومن هنا تتعدد منايح انلظر إىل اجليل، وتتعدد حماوالت تأطريه، وتبىق يف انلهاية ِملاًك ثلقافة 

املتليق، وذوقه، وتوجهه انلقدي.

فبعض اتلصنيفات ترى أن اجليل يرتبط بوحدة زمانية، تتقارب فيها أعمار املبدعني، يلمكن 

احلكم عليهم باتلكون، وابلعض يرى أن اتلجربة اجلمايلة وحدها يه العنرص احلاكم يف تصنيف 

اجليل، والك اتلصنيفني مردود عليه.

وعليه فإن تسمية من قبيل جيل الستينيات والسبعينيات واثلمانينيات والتسعينيات يف الشعر 

املرصي مثاًل، إنما يه من باب اتلجور شيئًا ما، ذلك أنها تميل إىل انلظرة القائلة بأن لك عرش سنوات 

تمثل حقبة زمنية هلا سماتها ومالحمها اخلصوصية، وهذا ىلع الرغم من أن حدود السنوات العرش ال 

األدبية خترتق دوًما  فإن احلراكت  نهايته، فكما هو متعارف عليه  أو  العقد  ببداية  بالرضورة  ترتبط 

مفهوم الزمن، وبشلك متالحق.

ومن هنا، فإن قبونلا ملصطلح ومفهوم جيل ما جيب أن حيدد مسبًقا، الحرتاس اتلعامل معه، 

فيها  ينطلق  للبحث عن مالمح خاصة  يسىع  وإنما  سابقه،  انتيه  يبدأ جتربته من حيث  ال  فاجليل 

بالرضورة من جتربة اجليل السابق إن رفًضا أو خروًجا من حتت عباءتها؛ يلبحث هل عن تشلك جتربة، 

عما أسميناه هوية أدبية )هوية شعرية، هوية رسدية، هوية مرسحية...إلخ(، وتكون هل أسئلته اخلاصة، 

وقضاياه اخلاصة، ىلع اختالف مالمح هذه اهلوية وتوجهات أصحابها.

وتنتيه حدود هذا اجليل، بظهور جيل آخر خيرج من حتت عباءته، أو ختتلف جتربته، وطريقة 

تداوهل وتناوهل لألدب، ويه نهاية ال تعرب عن انتهاء اجليل أو انتهاء جتربته، بقدر ما تعرب عن حتديد 

قيمه اجلمايلة وجتربته بأسئلتها وطرائق تشلك األدبية دليها؛  ذلك أن صوت األقدم يظل قائًما، وكذلك 
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األقدم منه فاألقدم وهكذا، بل إن اجليل قد حيتسب منجزه انليص ليس يف مرحلة هيمنته اآلنية، 

وإنما يف مراحل تزامنه مع أجيال أخرى سابقة أو تايلة.  

من  بالشعرية  انتقل  قد  اخلمسينيات  جيل  اكن  إذا   - املثال  سبيل  ىلع   - املرصي  الشعر  فيف 

العمودية إىل اتلفعيلية)1(، واسنت هلا سننها العروضية، وإذا اكن جيل الستينيات، قد اختذ نلفسه جتربة 

الشعر اتلفعييل، واختص فيها بمرحلة تهشيم اتلفعيلة، واملزج بني دوائر عروضية ال تمزتج، ثم جاء 

جيل السبعينيات، يلبحث عن رحابة أكرث اتسااًع، واخلروج بقصيدة اتلفعيلة من الوقوف عند مرحلة 

والتسعينيات يف  اثلمانينيات  فعل جيل  فماذا  انلرث،  آخر، هو قصيدة  بشلك  إىل جماورتها  اتلفاعيل، 

الوطن العريب؟، وهو اجليل صاحب اتلجربة املمتدة يف مطلع األلفية اثلاثلة، هل اكتف بمجرد الكتابة 

ىلع الشلكني، أم حبث عن تشلك وتشكيل ملالمح جتربة يمكن أن يتصف بها أو تنتسب إيله؟

اجليل، فال حيق نلا وصفهم بصفة  اتبعه شعراء هذا  انلاموس اذلي  األول هو  اخليار  فإذا اكن 

اجليل، وإنما تكون جتربتهم امتداًدا تلجربة السبعينيني، ومن ثم ال دايع ألن نفصل بينهم، وبني 

السبعينيني. أما إذا اكن اخليار اثلاين هو طريقهم اذلي سلكوه، فهنا يأيت سؤال اهلوية، فما اذلي عمل 

هذا اجليل ىلع تقعيده؟ وما مالمح تشلكه، ومجايلاته؟ 

لقد استطاع جيل السبعينيني يف مرص عرب مجاعيت إضاءة)2(، وأصوات)3( اتلأسيس ملالمح هوية 

شعرية تبدت يف مفهومهم للشعر أواًل، ثم للموضوع الشعري ثانيًا، مروًرا بآيلات الكتابة، ووصواًل إىل 

مع مالحظة أن ابلدايات األوىل لقصيدة الشعر احلر )اتلفعييل( لم تكن مع جيل اخلمسينيات، وإنما بدأت قبل ذلك بكثري اعم 1910، مع أمني   )1(
الرحياين، وأمحد ذىك أبو شادي، ولكن اكتمال اتلجربة الفنية اكن مع نازك املالئكة اعم 1945، يف قصيدة الكولريا - كما هو معروف -، وبدر 
شاكر السياب يف قصيدته اليت عنوانها »هل اكن حبًّا؟«، وهنا تطل اإلشاكيلة مرة أخرى؛ إذ هل يعترب السياب واملالئكة جيل اخلمسينيات، أم جياًل 

سابًقا تبًعا العتبارات سنة النرش؟
من املعروف تارخييًّا أن مجاعة إضاءة تكونت اعم 1977م، وضمت ىلع حنو أسايس الشعراء: حليم سالم، أجمد ريان، عبد املنعم رمضان، رفعت   )2(
سالم، حسن طلب، اعدل أمحد، شعبان يوسف، حممود نسيم، حليم سالم، مجال القصاص، ماجد يوسف، زين العابدين فؤاد، حممد خالف، نوري 

اجلراح، أجمد نارص، مروان سعد ادلين، وغريهم.
ضمت مجاعة أصوات: أمحد طه، أمحد زرزور، ويلد منري، عبد املقصود عبد الكريم، حممد سليمان، عبداملنعم رمضان، حممد عيد، وغريهم.  )3(
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ا بفعل استمرار  انلاتج اجلمايل ىلع انلحو اذلي تتمثله اتلجارب الشعرية اليت ما يزال بعضها مستمرًّ

إنتاج أصحابها.

غري أنه مع بدء اثلمانينيات يف الوطن العريب لم يعد مفهوم اجليل مفهوًما حاكًما لألدب واألدباء، 

بقدر ما صارت اتلجربة الفردية يه احلاكمة، غري أنها جتربة يمكن ضمها ضمن أنساق مجاعية، يتم 

اتلقريب بينها ىلع أساس اتلداول، والسؤال املشرتك. وتلك سمة من سمات احلكم ىلع اجليل من 

وجهة نظرنا، ويه سمة تكشف عن ويع مجايع، وعمل مجايع، وإن لم تكن هناك وثائق مكتوبة 

كما تم مع السبعينيني مثاًل يف جملة شعر، وإضاءة، وغريها من ادلوريات العربية.

سىع جيل اثلمانينيات املرصي يف ابلداية إىل تطوير كال الشلكني، اتلفعييل وانلرثي، واخلروج 

اتلأسيس  حماولة  إطار  يف  واثلانية  اجليل،  مفهوم  إىل  االحتاكم  إطار  يف  األوىل  مرحلتني؛  عرب  بهما 

وعيًا  يمثل  وتلقيها  هلا  االستقبال  يكن  لم  اليت  تلك  وأسئلتها،  احلداثة  فكر  من  انطالقًا  الفردي، 

واحًدا متحًدا كما اكن مع األجيال السابقة، وإنما احتكم اتلليق إىل الويع الفردي يف املقام األول. 

وداخل هذا اجليل يمكن رصد تصنيفات تلوجهات مجايلة؛ منها:

	 اتلوجه حنو االحتفاء باللغة واإليقاع واألبنية العروضية املتوارثة يف شلك جديد، واتلجويد •

الشعري ورصانة القصيدة، وينتيم إيله شعراء؛ منهم أمحد خبيت، وأمحد الشهاوي، وإيهاب 

البشبييش، وشريين العدوي، وسامح حمجوب، والسماح عبد اهلل األنور، وغريهم.

	 واعطف • قرين،  حممود  ومنهم  أبنيتها؛  يف  واتلجريب  انلرث  بقصيدة  االحتفاء  حنو  اتلوجه 

عبدالعزيز، وعماد غزايل، وهشام قشطة، وفتيح عبداهلل، وعالء خادل، وكريم عبد السالم، 

وفاطمة ناعوت، وغريهم.

 فعىل سبيل املثال، إذا اكن شعراء السبعينيات قد احتكموا إىل مجاعيت أصوات وإضاءة بدًءا من 

1977م، والقليل منهم اكن خارج سياق هاتني اتلجربتني فنيًّا )اتلغريد خارج الرسب(، لكن اهليمنة 

اكنت دوًما للمرتكزات واألطر اليت وضعتها هاتان اجلماعتان... فإن شعراء اثلمانينيات يف مرص، 
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للوقوف ىلع مرتكزات  الفكر اجلمايع - وإن اكنت هناك حماوالت  ناجتًا عن  لم يكن منطلقهم 

متقاربة - وإنما اكن امللمح األكرب يف جتربتهم هو االحتاكم إىل الويع الفردي.

اليت  التسعينيات  الفردية - وساعدت عليه مرحلة  الشعور فيما بعد - شعور  تناىم هذا  وقد 

أسست ىلع حنو أوسع للمرشوع الفردي، وهو ما استمر مع أجيال التسعينيات وبدايات األلفية اثلاثلة، 

ثم غدا هو السمة املهيمنة ىلع لك الشعراء، وشمل من اكن إخالصهم تلجربة اجليل سابًقا وخباصة 

القاسم  ويظل  ا،  مستمرًّ معظمهم  إنتاج  يزال  ال  إذ  واثلمانينيني؛  السبعينيني  عليهم  يطلق  اكن  من 

املشرتك بني اجلميع، هو حماولة إحداث القطيعة مع املايض لكية، وخباصة فيما يتعلق بالشلك وابلناء، 

وجرجس  خرض،  فارس  الشعراء  هؤالء  ومن  ثانية.  جهة  من  الرؤية  وزاوية  املوضوع  يف  واتلجريب 

شكري، ومىن عبد العظيم، وعماد أبو صالح، وغريهم.

ا بالشعر وتطوراته يف مرص فقط، وإنما شمل هذا احلراك اكفة األنواع  لم يكن ما سبق خاصًّ

الكشف عنه عرب  يمكن  ما  وهو  وكتابها،  ورواية ومرسح(  )قصة  وفنون رسدية  األدبية من شعر 

الرواية، والقصة  إذا جاز اتلعبري( يف  بانورايم  استقراء املشاهد األدبية يف سياقها اإلمجايل )ىلع حنو 

الومضة  والقصيدة  ا،  جدًّ القصرية  القصة  مثل  جديدة؛  أشاكل  ظهور  مع  ثم  اتلقليدي،  بمفهومهما 

)اإلبيجرام( والكتابة انلصوصية اليت تسىع أال  تنتيم لشلك معني، وإن اكنت روح الشعرية اكمنة 

فيها ىلع حنو واضح.

2- التحول من الوعي اجلماعي اإىل اليقني الفردي
وأيًّا ما اكن اتلأثري يف مفهوم اجليل أو اجلماعة، فإنه من الواضح للعيان أن هناك حتوالت جذرية 

قد حلقت اتلوجهات املؤسسة لألجيال واجلمااعت األدبية بدًءا من ثمانينيات األلفية اثلانية، وهو ما 

اكن هل أثره  يف طرائق اإلبداع واالنفتاح املتسع ىلع اتلجريب بكافة أبعاده ومستوياته يف هذا اجليل 

واألجيال الالحقة؛ حيث لم يعد مفهوم اجليل أو اجلماعة يمثل توجًها مجايلًّا ىلع مجيع أفراده االلزتام 
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به، وإنما غدا ما جيمع بينهم هو االتكاء واملساندة يف مواجهة صعوبات احلياة السياسية واالجتماعية 

أدبية  أنواع  إىل  أفرادها  ينتيم  أدبية  فظهرت مجااعت  انلوع،  نقاء  مفهوم  انهدم  وهنا  واالقتصادية. 

خمتلفة فبعضهم يكتب القصة، وبعضهم يكتب الرواية، وبعضهم يكتب الشعر اتلفعييل، وبعضهم 

أو رشوًطا  الكتابة  اتفاقات مجايلة ختص طرائق  بينهم  وليس  إلخ،  العامية...  وبعضهم  انلرث  قصيدة 

اتفاقات اغبًلا ما تمثل توجًها سياسيًّا وفكريًّا وفلسفيًّا تعرب عن الكيفية اليت  ألشاكهلا، وإنما بينهم 

يرون بها األدب بوصفه وسيلة للتعبري، وكيف. 

السياق مجااعت أدبية عدة يف مرص تزيد ىلع اخلمسني مجاعة؛ منها مجااعت  وظهرت يف هذا 

ابدأ، وآدم، وإضافة، وإطاللة، واتلكية، وصفصافة، وأفراس، واحلقيقيون، وبداية القرن، وتكعيبة، 

وذات، ولّمة، ومغامري، ومنتدى هتوف، ومبدعو مرص، وكوم إمبو، وغريها من اجلمااعت اليت تشلكت 

جتمعه،  انفض  قد  منها  كثري  اكن  وإن  اثلاثلة،  األلفية  وبداية  والتسعينيات  اثلمانينيات  مدار  ىلع 

ولكن بيق ابلعض اآلخر يصارع يف حماولة للبقاء، واستطاع اإلجناز ىلع حنو ما يستحق دراسته.

الفردي؛ حيث اتلخيل عن  الويع اجلمايع إىل ايلقني  هنا حدث حتول آخر، وهو االنتقال من 

املؤسسة اجلماعية لصالح الفردانية، وحتول اإليمان باالتفاقات اجلمايلة للجماعة إىل تنايم اإليمان 

بالفرد واتلجربة الفردية، وربما اكن ذلك ناجتًا من نواتج فلسفة ما بعد احلداثة اليت هيمنت اعمليًّا 

بفعل العوملة؛ حيث اثلورة ىلع القيم البرشية املوروثة واتلأكيد ىلع مبدأ النسبية يف لك يشء وخباصة 

بتأويل  يتعلق  فيما  Hermeneutics، وخباصة  اتلأويل  اإلنسان ىلع  قدرة  وتأكيد  اإلنساين،  السلوك 

دالالت سلوكه تلعين اليّشَء عنده بينما قد تعين نقيضه عند اآلخرين.

ايلقني  من  األول  املقام  يف  تنطلق  حيث  الويع؛  هلذا  تؤسس  عديدة  شعرية  دواوين  وتأيت 

الفردي. ويه دواوين بدأ صدورها من السنوات األخرية لتسعينيات القرن السابق واستمرت حىت 

وقتنا الراهن. وتتنوع يف انتماءاتها إىل األجيال املنتجة هلا، سواء من السبعينيات أو اثلمانينيات أو 

التسعينيات أو شعراء األلفية اثلاثلة، وإن اكنت تتفق مجيعها ىلع االنطالق من هذا الويع الفردي 
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ويه دواوين للشعراء عزة حسني، وأمحد شافيع، وحممد منصور، وحسام جايل، وحممد أبوزيد، وأمحد 

زكريا، وحنان شافيع، وهبة عصام، ورشيف الشافيع، وفردوس عبد الرمحن، وهشام حممود، وحممود 

رشف، وغريهم كثري.

اخلاصة  واتلأسيس تلجربتها  القطيعة،  بإحداث  الويع  ادلواوين مشتبكة مع هذا  تأيت هذه    

اإلطار  ورسم  اهليمنة  فرض  يف  للجيل  اتلقليدي  باملعىن  مالحمه  وتشلك  اجليل  بمفهوم  معنية  غري 

املهمة يف انلظر إىل مرشوع قصيدة  انلرث ىلع  السمات  اذلي ال يسمح باخلروج عنه. وتلك إحدى 

انتقلوا من »سطوة اجليل إىل  وجه اخلصوص؛ حيث يمكن القول باختصار إن كتاب قصيدة انلرث 

ابلحث عن هوية« بما يف ذلك من اختالف وجهات انلظر وآيلات تداول القصيدة، وهو ما يمكن 

اتلماسه عرب عنارص التشكيل اليت تطرحها دواوينهم؛ ومنها اذلات واملوضوع، اتلمرد واتلفرد، املعريف 

والشعري، الويع والقصيدة.

3- التحول بفعل التطور احلتمي )التكنولوجيا، املثقف... اإلخ(
فرضية  من  انطالقًا  املعارصة  املرصية  الشعرية  ىلع  طرأت  اليت  اتلحوالت  إىل  انلظر  يمكن 

اتلحوالت  ومنها  اتلحوالت؛  إىل هذه  تدفع  داخلها مقتضيات عدة  واليت حتوي يف  احلتيم،  اتلطور 

اتلكنولوجية، واتلحوالت يف مفهوم اثلقافة واملثقف، واتلحوالت يف مفاهيم احلياة )اخلفة، الرسعة، 

احلركة واالنتقال، اتلواصل(، واتلحوالت يف املعرفة ووسائل امتالكها وإماكنات احلصول عليها.

التحوالت التكنولوجية

يعد اتلحول اتلكنولويج أرسع وأكرب حتول اعيشته البرشية يف تارخيها منذ اإلنسان األول حىت 

اآلن، فعمر اثلورة اتلكنولوجية ال يتجاوز الواحد يف املائة من عمر أية ثورة سابقة )زراعية، صناعية، 

جتارية(، لكن مدى تأثريها يوازي مئات مرات عمر لك ثورة من اثلورات السابقة، كما أن امتداد 
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تأثريها استطاع اتلغلغل يف اكفة ابلقاع واملناطق ابلعيدة وانلائية، فمن انلادر اآلن وجود قرية صغرية 

ليس فيها تليفزيون يستقبل قنوات فضائية، أو هاتف حممول يتواصل مع العالم، وغري هذا كثري مما 

يدلل ىلع رسعة وشمويلة اتلحول اتلكنولويج يف احلياة املعارصة.

وقد اعتمد هذا اتلحول ىلع أدوات وتقنيات جترب اإلنسان ىلع اتلعامل معه واستخدامه واثلقة 

فيه، وهذا معناه أن اإلنسان نفسه أصبح خاضًعا لآللة، وربما بدونها ال يستطيع إجناز العمل اذلي 

وأدوات  أجهزة  بدون  انلار  اإلنسان  سيشعل  فكيف  اآلن،  يعمله  أن  احلياة  ظروف  عليه  حتتم  قد 

تكنولوجية، وكيف حىت سزيرع األرض وهو قد ختىل عن أدواته اتلقليدية اليت توارثتها أجيال من 

قبله ىلع مدى آالف السنني... أال يكيف اتلفكري يف هذا  أن يدلل ىلع مدى هيمنة اثلورة اتلكنولوجية 

ىلع اإلنسان؟ ومن ثم ىلع تشكيل وعيه وذائقته اجلمايلة، وطرائق إبداعه للشعر - بالطبع تبًعا دلرجة 

تأثري هذه اتلكنولوجيا ىلع املبدع قرًبا وبعًدا - وطرائق وإماكنات تلقيه. ويعد أبرز مالمح هذا اتلحول 

يف اتلأثري ىلع آيلة اشتغال عقل املبدع ذاته.

ق�سيدة النرث امل�رصية والتكنولوجي

مفاهيم  صياغة  يف  اتلكنولوجية  الوسائط  واكفة  واإلنرتنت  املتعددة  والوسائط  امليديا  تدخلت 

اثلقافة والعلم واملعرفة، وتدخلت كذلك يف اإلبداع األديب عموًما، وقصيدة انلرث ىلع وجه اخلصوص، 

وذلك ما يمكن رصده عرب مستويني:

تسميته  يمكن  ما  إقرار  بدوره يف  يؤثر  ما  وهو  انلصوص،  تداول هذه  وسائط  األول: عرب  املستوى 

جبمايلات اتلليق، وهو مكون مهم وأسايس من مكونات الشعرية املعارصة، يف احتاكمها إىل اذلائقة 

واذلوق.

املستوى اثلاين: عرب آيلة اشتغال عقل املبدع يف كتابة نصه.
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امل�ستوى االأول: و�سائط التداول 

إىل  احتاكمه  يؤكد نلا  الكالسيكية،  املدرسة  منذ  الشعرية يف مرص  اتلأمل يف مسار حركة  إن 

حراكت  من  كثري  منع  إىل  أدى  ما  وهو  العصور،  عرب  الالحقة  األجيال  ىلع  والوصاية  اهليمنة  فرض 

اتلطور أن تتحقق عرب اتلاريخ، وذلك من خالل اتلحكم يف وسائل النرش واإلعالم، وهو ما تعرض 

هل كثري من الكتاب يف األجيال السابقة قريبة العهد منا، مع كتاب الشعر اتلفعييل يف منتصف القرن 

املايض؛ أمثال عبداحلميد ادليب وأمل دنقل وصالح عبدالصبور، وكتاب الرواية؛ أمثال جنيب حمفوظ 

ختالف  لكونها  أعماهلم؛  تنرش  أن  حياتهم  بداية  يف  هلم  تتح  لم  ممن  كثري  وغريهم  إدريس،  ويوسف 

اذلائقة الكالسيكية السائدة، وبعض هؤالء عندما توىل الريادة فرض وصايته ىلع الشعراء من بعده 

باملنطق ذاته اذلي واجهه مع سابقيه.

غري أن هذه الوصاية قد سقطت منذ التسعينيات من القرن املايض بفعل اتلطور اتلكنولويج 

والفضاء اإللكرتوين اذلي أتاحه اإلنرتنت ووسائل االتصال املعارصة عموًما، وتطور وسائل وأدوات 

الطباعة وسهوتلها قياًسا ملا اكن قباًل، فلم تعد الكتابة حتتكم إىل الوصاية ليك تأخذ طريقها إىل النرش، 

وخباصة  اإللكرتونية  املواقع  عمله ىلع صفحات  ينرش  أن  املبدع  أو  الاكتب  إماكن  يف  أصبح  وإنما 

املنتديات املتخصصة اليت تتيح ذلك بال رشوط، وتتيح كذلك إماكنية استقبال اتلعليقات والردود 

الرسيعة واملبارشة، وأن ينرش أعماهل يف طبعات خاصة دون خضوعها لضوابط ورشوط الزتامها بانلوع 

األديب. وبعيًدا عن احلكم جبودة املستوى الفين من عدمه، فإن هذا الوسيط فرض وجوده، وتدخل ىلع 

مستويات عدة يف نرش وإقرار قصيدة انلرث بطرق ما اكن هلا أن حتدث لوال وجودها. فلو أن قصيدة انلرث 

اكنت يف زمن آخر خيلو من الفضاء اإللكرتوين واتلطور اتلكنولويج يف الطباعة لاكن هلا أن تستهلك 

وقتًا أكرث مما هو عليه اآلن ليك تستطيع اإلعالن عن وجودها.

وبشلك اعم فإن اتلكنولوجيا وامليديا قد أحدثت خلخلة يف منظومات املجتمعات بمؤسساته 

املستويات  ىلع  املدى  بعيدة  تطورات  إىل  وأدت  واإلنتاجية،  واألخالقية  واتلعليمية  االقتصادية 
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السياسية وادلينية والفكرية، وهو ما سمح لكثري من شباب األمة العربية أن يظهر بأفاكره ويساهم يف 

الفضاء اثلقايف، ويبدع يف جماالت العلوم والفنون، وهو – أيًضا - ما استطاع جيل من شعراء قصيدة 

انلرث أن يعتمدوا عليه اعتماًدا لكيًّا يف نرش إبدااعتهم عربه، واتلقائهم من خالهل ىلع حنو خيالف وسائل 

أمام  ثقافية  ما أوجد يف إمجاهل حتديات  قبل، وهو  السبيل األوحد من  اليت اكنت يه  الورقية  النرش 

الرتاث اإلنساين عموًما، وظهرت معطياته يف كثري من جوانب حياتنا املعارصة. 

من  اثلقافة  ووسائل  أدوات  حتول  حتدي  اثلقايف،  باتلحدي  ترتبط  اليت  اتلحديات  هذه  ومن 

وحركة(،  ولون  صوت  من  املتعددة  )الوسائط  واملاتليميديا  واحلركة  الصورة  إىل  والكتابية  الشفاهية 

ووسائل  ذاتها،  الكتابة  طبيعة  يف  اتلحول  تطلب  مما  الصنع،  متقدمة  اتلكنولوجيا  ىلع  واعتمادها 

للقيم املعارصة اليت حلقت العالقات اإلنسانية من جهة  تقديمها من جهة، واستيعاب هذه الكتابة 

الرتاث  بني  اتلواصل  جسور  وإقامة  اثلقافية،  اهلوية  مثل  قضايا؛  مثاًل  السطح  ىلع  فظهرت  أخرى، 

واملعارصة، ورصد اذلات اإلنسانية عرب هذا اخلضم املتالحق من اتلطور، وهذا ما يرد مثاًل ىلع حرص 

وتضييق جمال قصيدة انلرث يف جمرد ايلويم واملعيش فيما سيم بالقصيدة ايلومية واالهتمام باتلفاصيل 

واملشاهدات العابرة.

السياق، سياق اتلطور اتلكنولويج  أهمية انلظر إىل قصيدة انلرث املرصية يف هذا  تأيت  من هنا 

واملعلومايت والفضاء اإللكرتوين عموًما وما أحدثه من توسيع يف جماالت كتابتها وموضواعتها وأبنيتها، 

وتكيف مطالعة انلماذج وانلصوص املنجزة عرب شبكة اإلنرتنت للوقوف ىلع ذلك؛ فعند كتابة مجلة 

متنوعة  نرث  لقصائد  تعرض  اليت  املواقع  آالف  تطالعنا  ابلحث  حمراكت  أحد  يف  نرث«  »قصائد  مثل 

املضمون والرؤية والقيمة الفنية، ومنها ما تعرضه املجالت اإللكرتونية، وما تعرضه املنتديات، وما 

حتويه مواقع الشعراء اخلاصة، واملدونات، وغريها.
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هذا اتلدخل بني اتلكنولويج والشعر اكنت ولم تزل هل تأثرياته ىلع قصيدة انلرث وأبنيتها وأنماط 

الكتابة  ا يف  توجًها اعمًّ تمثل  انلرث -  انلحو اذلي جعلها - أي قصيدة  تشلكها وطرق معاجلتها، ىلع 

الشعرية يف مرص يمارسه معظم الشعراء بدًءا من جيل السبعينيات حىت األجيال املعارصة.

غري أن األمر هل خطورته من جهة أخرى، فيف غيبة الويع انلقدي املتابع القادر ىلع تقديم تنظري 

وحتليل ملنجز قصيدة انلرث، ويف حضور الرفض املزتمت املرص ىلع تعريف الشعر باألوزان الشعرية 

واإليقااعت الرنانة. يف ظل هذا حادت كثري من انلماذج اليت تندرج حتت قصيدة انلرث عن مفاهيم 

الشعرية تماًما، فمال بعضها إىل الرسدية املفرطة، أي الرسدية اليت حتيك عن مشاهد ما دون إحداث 

أية احنرافات داليلة أو تفكيك يف بنية الزمن )ويه أحد رشوط الشعرية احلداثية(. كما مال بعضها 

إىل جمرد صف ورص اجلمل والعبارات ىلع حنو تغرييب ال ينتيم حىت إىل اجتاه الغموض اليلك وتغييب 

املعىن باملفهوم اذلي أقرته شعرية احلداثة، وإنما ينتيم إىل الالمعىن والالهوية تماًما.

امل�ستوى الثاين: امليديا وا�ستغال عقل املبدع 

تفكري  أسايلب  يؤثر يف  ثقافيًّا  نمًطا  تمثل  احلياة  وتطبيقاتها يف جماالت  اتلكنولوجيا  أصبحت 

املشتبكني معها ويف منطق اتلفكري ذاته، فاتلكنولوجيا حتتكم يف أساسها إىل مفهوم انلظم اخلفية، 

وتعتمد ال ىلع حماولة تفسري الظواهر كما اكن يفعل العلم، وإنما ىلع حماولة ابلدء؛ من حيث انتىه 

إىل  األشياء  سقوط  فرس  مثاًل  فالعلم  العلم،  نتائج  مغايرة  حماولة  حنو  واالنطالق  تفسريه،  يف  العلم 

أسفل باتلوصل إىل قانون اجلاذبية، واتلكنولوجيا بدأت؛ من حيث انتىه العلم يف ابلحث عن خمالفة 

اجلاذبية، فاكن الطريان وغزو الفضاء.... إلخ.

وقد أدت اتلكنولوجيا إىل ظهور مفاهيم جديدة تماًما ىلع حياة اإلنسان ووعيه؛ منها تكنولوجيا 

اثلقافة مثاًل  واليت تعىن يف إمجاهلا األدوات واملنتجات وانلظم واألسايلب اليت تساهم يف إنتاج اثلقافة 

ونقلها ونرشها بما تشمله من أجهزة ونظم تشغيل. وتكيف نظرة إىل جمال السينما وابلث اتلليفزيوين 
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مثاًل ملراجعة تطور األجهزة وأسايلب ابلث وطرائق صناعة امليديا، وبعد ذلك مجيعه اإلماكنات اليت 

أتاحتها لألفراد العاديني للمشاركة بما يسمح باتلكهن ألن يصبح يف مقدور لك إنسان أن تكون هل 

قناة بث تماًما. كما هل اآلن هاتف حممول خاص، ويف كثري من األحيان أكرث من واحد.

كما أثرت اتلكنولوجيا يف مفهوم اللغة ذاته، فظهرت لغات أخرى غري اللغات املنطوقة، ويه 

لغات مكتوبة فقط، ولغات رقمية مرموزة تستخدم يف الربجمة؛ مثل لغة اآللة املسماه اللغة اثلنائية 

Hexadecimal، ولغة اتلجميع بوصفها لغة ترمزي، تستخدم  Octal والستة عرشي  اكنلظام اثلماين 

والفورتران  اكلكوبول  العليا  واللغات  اآللة،  لغة  تعليمات  عن  للتعبري   Symbolic code الرموز 

وابليسك اليت يعطي فيها املربمج اتلعليمات خطوة خطوة، إضافة إىل لغات اإلنرتنت؛ ومنها اإلتش 

يت إم إل HTML املستخدمة يف إنشاء صفحات الويب، ولغة جافا Java اليت تستخدم إلضافة احلركة 

إىل صفحات الويب، وغريها.

 ويف جمال اإلبداع سمحت اتلكنولوجيا بإماكنات ىلع مستوى الكتابة انلصية لم تكن متاحة 

من قبل؛ منها ىلع - سبيل املثال - أسايلب املبدع يف صياغة نصه، من تشكيل برصي، وطبايع، يسمح 

هل بتقديم انلص يف صورة ما، وبدالالت ما مقصودة من قبل املبدع، وختتلف ىلع مستوى اتلليق عما 

لو اكن قد تم تقديمها بأسايلب الكتابة اتلقليدية.

اإلبداع  علم  أو  االخرتاع«  بـ»علم  يعرف  ما  ومتطلبات  رشوط  إىل  أقرب  املبدع  غدا  فقد 

واتلطوير أو ما يطلق عليه يف اإلجنلزيية »ايلوريستيك«؛ إذ يصبح املبدع نفسه جزًءا من هذا اتلطور 

ومظهًرا من مظاهر حتققه.

نقول ودلت،  وال  املرصية،  انلرث  قصيدة  ازدهرت  اتلكنولويج،   اتلطور  سياق  السياق،  هذا  يف 

ذلك أن بواكريها تعود إىل اخلمسينيات والستينيات من القرن العرشين، ولكن االزدهار احلقييق 

هلا اكن يف سياق هذه اتلطور اتلكنولويج، اذلي ال يمكن نكران تأثرياته ىلع طبيعة تفكري العقل 

من  ما  مصطلح  ذكر  بمجرد  يتعلق  ال  هنا  األمر  أن  غري  املبدع.  عقل  ذلك  يف  بما  مجيعه  البرشي 
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الشعري؛ مثل استخدام مفردات احلاسوب واإليميل  مصطلحات اتلكنولوجيا وتطبيقاتها يف انلص 

والشات ومفردات اإلنرتنت، وغريها من مصطلحات اتلكنولويج، فاألمر أعمق من ذلك، يمكن 

الكشف عنه عرب علم نفس اإلبداع وعرب تطورات اخلطاب األديب ذاته.

ت�سكالت ق�سيدة النرث يف عالقتها بامليديا والتكنولوجي

يمكن الوقوف أمام أكرث من مستوى تلأثري امليديا واتلكنولوجيا ىلع قصيدة انلرث املرصية من 

منظور الويع وآيلات اشتغال عقل املبدع، فمنها ما يتعلق بالكمبيوتر والربجمة وانلظم اليت طرحتها 

اتلكنولوجيا، وأثر ذلك ىلع انلص، ومنها ما يتعلق بامليديا ووسائلها من قنوات بث تليفزيوين، ووسائل 

إعالم معارصة.

امل�ستوى االأول

وينتيم إيله أعمال رشيف الشافيع، وخباصة يف ديوانيه »ابلحث عن نريمانا بأصابع ذكية، 200 

حماولة عنكبوتية الصطياد اكئن منقرض«، و»وحده يستمع إىل كونرشتو الكيمياء«؛ حيث تأيت قصائد 

املساحة  لك  اتلكنولويج  احلضور  ويشغل  معطياته.  بكل  اتلكنولويج  الويع  مع  متشالكة  ادليوان 

والعناوين  واتلصميم،  والغالف،  )العنوان،  اخلارجية  الشلكية  عالماته  من  بدًءا  لدليوانني  انلصية 

ادلاخلية( بوصفها عالمات/ إشارات دالة ىلع حقل معريف بعينه، هو اتلكنولويج هنا، ثم ىلع مستوى 

املعطى انليص )مضمون انلص وتشكالته املوضوعية وادلاليلة واتلداليلة(.

امل�ستوى الثاين

امليديا ووسائل اإلعالم،  ويأيت املستوى اثلاين تلأثر قصيدة انلرث باتلطور احلضاري متمثاًل يف 

سواًء جبعل امليديا موضواًع، أو جبعلها إحالة، أو بتحكمها يف مسار الويع عرب القصيدة، وهو املستوى 

األكرث انتشاًرا يف قصائد انلرث املعارصة؛ إذ ال خيلو ديوان من رصد مشاهد الصور املتحركة وعالقة 
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اإلعالم بتشكيل الويع اإلنساين، وإىل ذلك تنتيم دواوين هيثم احلاج ىلع »فضاء يلوذ بصاحبه« وأمحد 

شافيع »وقصائد أخرى«، ومؤمن سمري »ممر عميان احلروب«، وهشام حممود »كتابة ختصين«، وحممود 

خري اهلل »لك ما صنع احلداد«، وغريها كثري من انلصوص اليت تتعالق مع امليديا.

التحوالت يف مفهوم الثقافة واملثقف، وموقع ال�سعر من الثقافة
تغري مفهوم اثلقافة، وانتقل من جمرد كم املعلومات املخزتن يف عقول مجاعة من األفراد، أو 

خمطوطاتها األثرية، أو تراثها املكتوب عموًما، ومن جمرد اتلغري يف السلوك،  إىل مفهوم اثلقافة املعتمد 

ىلع اإلنتاج، واملرتبط بتحقيق ماكسب اقتصادية ىلع حنو ما.. أي اتلحول من مفهوم املعرفة املرتبط 

اختالف  ىلع  بالقوة  املرتبط  ثم  ومن  باالقتصاد،  املرتبط  املعرفة  مفهوم  إىل  االجتماعية،  بالوجاهة 

اتلحوالت اليت طرأت ىلع مفهوم القوة ذاته من القوة اجلسدية إىل القوة العسكرية، إىل القوة البرشية، 

إىل القوة انلاعمة املعتمدة ىلع العقل والفكر.

ومع حراكت العوملة، وانلظام العاليم اجلديد، طرحت ادلراسات وابلحوث مفاهيم عن اثلقافة، 

وبدأ اتلفريق بني مستويني ملصطلح اثلقافة؛ األول بوصفها منظومة من السمات اليت تمزي مجاعة دون 

أخرى. واثلاين بوصفها منظومة من الظواهر األكرث تمزًيا وحضوًرا من منظومة أخرى من الظواهر 

داخل مجاعة حمددة)1(.

اإلنتاج،  اهلرم اثلقايف ىلع مستوى  للشعر بوصفه  قمة  تأيت اإلحالة مرة أخرى إىل انلظر  هنا 

ورضورة انلظر إىل القصيدة بوصفها بنية ثقافية، أو بلنة يف بناء ثقايف لألمة اليت تم إنتاج انلص فيها، 

وهو ما سيفتح ابلاب متسًعا أمام إماكنات قراءة وحتليل الشعر من منظور اإلنتاج اثلقايف، وابلحث 

من جهة عن اتلقاطعات اثلقافية فيه وحتليلها، ومن جهة أخرى عن إسهامه يف اإلضافة إىل ابلناء 

اثلقايف العام؛ إذ لك نص أديب هو إضافة وتطور.

أنطوين كينج، حمرر، »فضاءات اثلقافة فضاءات املعرفة«، يف اثلقافة والعوملة وانلظام العاليم، ترمجة شهرت العالم، وهالة فؤاد، وحممد حيىي، مكتبة   )1(
األرسة. سلسلة الفكر )القاهرة: اهليئة املرصية العامة للكتاب، 2005(: 39-19.
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العريب احلديث، فتنوعت بني السيايس وادليين  الشعر  وقد تعددت أشاكل اخلطاب اثلقايف يف 

والفكري والفلسيف واتلارييخ، واختذ ذلك طريقني:

	 إما بالتشالك مع اخلطاب املعارص وخباصة مع السيايس والفلسيف والفكري.•

	 أو بإاعدة إنتاج الرتايث وخباصة مع ادليين واتلارييخ.•

حىت  املايض  القرن  تسعينيات  منذ  مرص  يف  الصادرة  ادلواوين  من  عديد  يف  يتضح  ما  وهو 

منتصف العقد اثلاين من األلفية اثلاثلة، عرب رصد الروافد املعرفية اليت تتخذ مسارها عرب انلصوص، 

ومنها اتلناصات املتعددة مع اتلارييخ والفكري وادليين؛ مثل اتلناص مع تاريخ شعوب غري عربية 

وفلسفاتها وقيمها وتقايلدها، واتلناص مع منجزات العلوم؛ مثل علم انلفس، وادليانات السماوية 

وغري السماوية، إضافة إىل اتلناص مع األدب العريب والعاليم ومنجزه. 

هذه اتلناصات - وغريها كثري - تستديع بالرضورة وعيًا مصاحبًا لويع انلص، وهو ويع ال يأيت 

بمعرفيته فقط، وإنما حيمل أيًضا معه مجايلاته اليت ترسخت فينا عرب الزمان، وهنا يفتح انلص باب 

اتلأويالت، ويستمر يف طريق تشكيل اجلمايل والوايع أيًضا، وهنا – أيًضا - يكون الرثاء يف انلص 

بما جيعله خيرج من إطار اإلمتايع فقط إىل إطار الفكري والفلسيف، وهو ما سعت القصيدة املعارصة 

تلأسيسه واالشتغال عليه واتلجريب يف إماكناته.

التحوالت يف مفاهيم احلياة )اخلفة، ال�رصعة، احلركة واالنتقال، التوا�سل... اإلخ(

تشري ادلراسات اليت تهتم باإلنسان إىل حجم اتلطور الرسيع واملتالحق يف اتلحوالت اليت تطرأ 

خارطة  تغري  أن  استطاعت  وبرجميات  وعلوم  نلظم  اخرتاعه  من  بدًءا  اإلنسان،  بفعل  اإلنسان  ىلع 

العالم مسارات ال يستطيع احلياد  العالم، وأن تقوض مفاهيم وتقيم بداًل منها مفاهيم وتفرض ىلع 

عنها.
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لقد حتول العالم إىل كوكب بيو - إلكرتوين مرتابط السلكيًّا -، خيرتق العقبات اليت ظل العالم 

يدور يف فلكها سنوات؛ مثل اثلقل والزمن واملسافة، فاستطاع أن يقوض هذه العقبات مجيعها باالنتقال 

إىل اخلفة والرسعة واالخزتال، بمعىن أن اتلكنولوجيا اآلن سمحت بإماكنية محل موسواعت ضخمة 

ومئات اآلالف من الكتب ىلع أقراص )مرنة أو صلبة( ال يزيد وزنها عن جرامات قليلة، وسمحت 

بإماكنية تكثيف واخزتال الزمن عرب الوسائط املتعددة برسعة تبلغ آالف املرات كما اكنت عليه 

سابًقا، وسمحت بإماكنية قطع املسافات واالنتقال عرب مئات اآلالف من الكيلومرتات سواء االنتقال 

اجلسدي عرب الطائرات والصواريخ الفضائية، أو االنتقال عرب الوسائط املتعددة ملشاهدة بقعة نائية يف 

العالم أو اتلحدث عرب الاكمريا مع شخص يف اجلانب اآلخر تماًما من الكرة األرضية. وهو ما أحدث يف 

إمجاهل حتواًل يف مفهوم اتلواصل البرشي، فلم يعد اختالف اللغة اعئًقا كبرًيا يف اتلواصل بني األفراد؛ 

نتيجة دلخول لغة الصورة اليت يستطيع اجلميع فهمها مهما تنوعت لغاتهم )عربية، التينية، صينية، 

)رسم،  أم صامتة  )فيديو(  الصورة، حية اكنت  هو  املشرتك  فالقاسم  مكتوبة..إلخ(  منطوقة،  هندية، 

تقريب  من  اتلكنولوجيا  أمكنت  إذ  اتلواصل؛  يف  اعئًقا  املسافة  بعد  يُعد  لم  وكذلك  صورة اكمريا(، 

املسافات عن طريق اهلواتف املحمولة وشباكت اإلنرتنت، ووسائل االتصال ما يتم تداوهل منها، أو ما 

ينبئ به املستقبل.

فهل يف اإلماكن أن يسري الشعر يف مساره دون اتلأثر بمثل هذه اتلحوالت شلكيًّا ومضمونيًّا؟ هل 

يمكن للقصيدة املرصية إال أن تنخرط يف معطيات الويع البرشي العاليم وحتوالته؟ بمعىن اتلأثر 

بالتسارع املطرد يف مفاهيم العالم ونظرياته وفلسفاته اليت ما تفتؤ تقام لتسقط، وما تفتؤ لتستقر 

تلحل بداًل منها أخرى جديدة، مما تفرضه مثاًل وسائل اإلعالم )بوصفها وسيلة من وسائل االتصال( 

أو شباكت اتلواصل االجتمايع عرب اإلنرتنت، بما جيعل الشاعر يف نهاية األمر ليس متحرًرا تماًما 

أن يكون هل  نهاية البد  فهو  أم ضد،  أكان مع  العاملية، سواء  باتلوجهات  اتلأثر  بفعل االتصال من 

موقف ووجهة نظر، لكنها لم تعد وجهة نظر منغلقة ىلع ذاتها اجتماعيًّا كما اكن مع الشاعر يف القرون 

بالنسبة هل  العاليم  املاضية اذلي اكن تشكيل وعيه ناجتًا عن قراءاته وثقافته، واكن حميط اتلواصل 
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أضيق مئات املرات مما هو عليه اآلن، وباتلايل اكنت رؤيته للشعر إمجااًل ناجتة عن املايض واحلارض، 

ولم يكن يف اعتباره ابلعد املستقبيل اذلي غدا مكونًا أساسيًّا من مكونات أي موضوع أديب بفعل 

الكون  الشعر رؤية للكون واحلياة، فإن احتمايلة تغري طبيعة  التسارع يف وسائل االتصال. فبما أن 

واحلياة أرسع مما يتصوره البرش نتيجة للتغري املطرد يف املفاهيم ذاتها، ومن ثم غدا الشاعر يفكر يف 

ابلعد املستقبيل، وخيترب إماكنية بقاء املفهوم يلبىق نصه األديب قاباًل للتداول واتلليق ىلع وجه العموم.

إنها مسألة معقدة يف نهاية األمر، فحىت انلظر إىل الشعر بوصفه تعبرًيا عن املشاعر واألحاسيس - 

وتلك رؤية قارصة للشعر املعارص - ال يمكن هل إغفال تأثري آيلات اتلواصل املعارصة، وما أحدثته 

من انفتاح اعليم غريىَّ من مفاهيم املشاعر واألحاسيس إن لم يكن قد شكك يف نواجتها احتاكًما 

إىل منطق العقل وتعدد وجهات انلظر اليت يمكن أن ينظر بها إىل حدث ما باعتباره مكونًا للشعور. 

والشاعر ىلع  لإلنسان  بالنسبة  ألـًما حقيقيًّا  تمثل  والقتل  احلروب  املثال اكنت مشاهد  فعىل سبيل 

وجه اخلصوص، غري أنه مع دخول العالم يف معرتك احلروب ايلومية وإحلاح وسائل االتصال )القنوات 

اتلليفزيونية ومواقع اإلنرتنت( ىلع عرض مشاهد القتل واتلفجري، فقدت املشاهد شعريتها، ولم يعد 

اتلعبري عنها حيمل اتلأثري ذاته اذلي اكن حيمله قباًل، ما لم يتمكن الشاعر من ربطه الشديد بما يثري 

املشاعر ادلفينة دلى املتليق، وهو جهد ال يمكن أن يتم ما لم يكن الشاعر ىلع تواصل تام مع العالم 

وحتوالته من حوهل.

التحوالت يف املعرفة وو�سائل امتالكها واإمكانات احل�سول عليها

تغلغلت اتلكنولوجيا بتطبيقاتها يف احلياة البرشية ىلع حنو أرسع من أية ظاهرة أخرى شهدها 

الكون عرب تارخيه، فيف زمن قصري نسبيًّا تسارعت املعلوماتية بوصفها تطبيًقا تكنولوجيًّا يف اتلقريب 

بني املتباعدات، وغدت مكونًا أساسيًّا وجانبًا ال غىن عنه ألي منتج برشي، فكريًّا اكن أم ماديًّا، فمنذ 

أقل من عرشين اعًما ىلع أقىص تقدير لم يكن يف حسبان البرشية أن اتلكنولوجيا وطرائق تداول 

لعرشات  دامت  وأنظمة حكم  مؤسسات  تقويض  األول يف  العامل  أن تكون  يمكن  املعلوماتية 
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السنني، أو يف إحداث هذا اتلواصل واتلقارب الفكري بني البرش يف أطراف األرض املتباعدة، أو يف 

غريها من مظاهر احلياة وطرائقها اليت نعايشها ونراها اآلن.

غري أن هذا اجلانب املرشق يطرح بُعًدا آخر يرضب جبذوره يف القتامة، فكما تزتايد املعلوماتية 

يف اتلوغل ىلع حنو مطرد، تزتايد مفاهيم اهليمنة ثلقافات ىلع حساب ثقافات أخرى، وتزتايد خماطر 

حمو هويات ولغات وإسقاط حضارات بأكملها لصالح هويات ولغات وحضارات تمتلك القوة بقدر 

ما تمتلك من قدرة ىلع اتلحكم يف وسائل اتلكنولوجيا ووسائطها ويف إنتاج املعلوماتية وتصديرها. 

إن احلروب والرصااعت اليت تعيشها ادلول العربية اآلن داخليًّا، يه حروب ثقافية ومعلوماتية 

يف املقام األول، وسواء اكن األمر يتعلق باملعلوماتية أو اهليمنة اثلقافية فإن الشعر ضارب جبذوره يف 

عمق هذه اتلحوالت.

4- اجتاهات التجريب يف ال�سعر امل�رصي املعا�رص
لقد انفتح باب اتلجريب واسًعا يف األدب، وغدا األدباء يمارسون وعيهم ىلع مستوى اتلجريب، 

حىت مع اتلحول من مفهوم اجليل إىل اتلوجه الفردي، فقد انربى اتلجريب ىلع ادلوام يلمارس دوره 

يف األدب حبثًا عن اجلديد ومجايلاته، وما إن يستقر الويع اجلمايل للنوع األديب حىت يبدأ ابلحث من 

جديد عن مجايلات جديدة وأشاكل جديدة، وهو ما يفرس اتلغري املستمر يف األنواع األدبية )قصة، 

وإنما  اآلخر  يليغ  ال  بعضها  اكن  وإن  االجتاهات،  يف  احلادث  اتلطور  ويفرس  مرسح(،  شعر،  رواية، 

يتجاور معه، أو هكذا جيب أن يكون.

واالجتاهات اتلجريبية اليت قام بها الشعراء  أو يمكن أن يقوموا بها عديدة؛ منها ما هو شيلك 

ومنها ما هو موضويع، فالشيلك مثل نيف احلدود الفاصلة بني األنواع )نقاء انلوع(، ورفض قوانني 

وتغييب  اليلك  والغموض  وتعالقها،  اللغوية  ادلالالت  ىلع  والرتكزي  باللغة،  واللعب  والوحدة،  انلقاء 

املعىن، والتشكيل ابلرصى وتشظية انلص )عمل تقسيمات متعددة فرعية (، وغريها.
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وأما املوضويع فإنه يتنوع بتنوع احلياة ذاتها، فليس يف احلياة موضوع واحد، وكذلك األدب، 

به من  يتعلق  أو  باإلنسان  يرتبط  أن  تعبري عن اإلنسان، ذلا فإن لك ما يمكن  أن األدب هو  وبما 

تطور  قد  ذاته  املوضوع  وإن اكن  أدبيًّا،  يصلح ألن يكون موضواًع  أو غييب مستور  مريئ مشاهد، 

عرب اتلاريخ األديب من اتلعبري عن احلياة، إىل تفسريها، إىل االشتباك معها ىلع مستويات عدة، وهو ما 

تغريت انلظرة إيله من اعتبار اإلنسان مركز الكون تدور حوهل لك مفردات احلياة، إىل اتلعامل معه 

بوصفه شيئًا من أشياء الكون ومفردة من مفرداته، كما يمكن رصده عرب تطور انلوع األديب الواحد.

وقد مرت شعرية الشعر يف مرص وبعض بدلان الوطن العريب بهذا اتلجريب يف السنوات العرشين 

األخرية، واذلي تمثل يف حماولة كرس قيود الويع اجلمايل السائد ملفهوم الشعر، واذلوق اجلمايع الراسخ 

هل. ويمكن يف هذا اإلطار رصد أهم االجتاهات العامة للتجريب يف القصيدة املرصية، واليت تمثلت يف:

اأواًل: التجريب على م�ستوى االأ�سلوب )ال�سكل(

اجتاه يتبىن مبدأ نيف احلدود الفاصلة بني األنواع )نقاء انلوع(، ورفض قوانني انلقاء والوحدة، - 1

واتلجريب ادلائم.

اجتاه يتبىن مبدأ اللعب باللغة، والرتكزي ىلع ادلالالت اللغوية، وتعالقها كتجريب.- 2

اجتاه يتبىن مبدأ اتلجريب ىلع مستوى التشكيل ابلرصي للقصيدة.- 3

تعددت - 4 وإن  متحًدا،  سياقًا  بوصفه  الواحد  العمل  ىلع  املعتمد  اتلجريب  مبدأ  يتبىن  اجتاه 

تقسيماته املوضوعية، وهو ما يمكن تسميته )ديوان احلالة(.

اجتاه يتبىن مبدأ اتلجريب ىلع مستوى شعرية األثر املفتوح.- 5

اجتاه يتبىن مبدأ تشظية انلص، بعمل تقسيمات فرعية هل، وإن احتد املوضوع.- 6

اجتاه يتبىن مبدأ الغموض اليلك، أو عدم تبليغ رسالة، باالعتماد ىلع غياب أو تغييب املعىن.- 7
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اجتاه يتبىن اعتماد بنية املفارقة سعيًا إلحداث  ويع مفارق ىلع مستوى اتلليق.- 8

ثانيًا: التجريب على م�ستوى املو�سوع

اجتاه يتبىن مبدأ استلهام الرتايث وبعثه، بإاعدة تأويله واكتشافه، ثم بعثه من جديد يف إيقاع - 1

جديد، ولغة تواصل جديدة، وشلك فين جديد.

اللغة - 2 معتمًدا ىلع  وإيله،  منه  منطلًقا  اجلسد  مفهوم  أو  اجلسدية،  اخلربة  مبدأ  يتبىن  اجتاه 

املبارشة للجسد بوصفه شكاًل للتجريب.

االهتمام - 3 حيث  ايلومية(؛  )اتلفاصيل  املبارشة  الشخصية  احلياة  خربات  مبدأ  يتبىن  اجتاه 

باتلفاصيل ايلومية ادلقيقة، وحتويلها إىل موضوعة شعرية، جتسد مواقف احلياة أو مشاهدها 

اليت يمارسها البرش اكفة.

اجتاه يتبىن االعتماد ىلع تيمة السحر، وإاعدة خلقها يف تشلكلُّ جيسد لرصاع اذلات/ األنا مع - 4

السلطة الشعبية املهيمنة، واملرتكزات اليت يرى أنها ليست منتظمة كما تبدو.

اجتاه يتبىن االشتباك مع اتلكنولويج ومجايلاته يف انلص الشعري.- 5

ويأيت يف انلهاية اجتاه يتمثل اتلجريب، وإن اكنت نصوصه ال تنتيم إىل اتلجريب ىلع الرغم من 

وجود نزعة جتريبية بها؛ وذلك ألنها لم تتعامل مع اتلجريب بوصفه آيلة تفكري، وإنما تعاملت معه ىلع 

أنه حمض تزيني.

هذه  من  واحد  ما  اجتاه  إىل  ينتيم  ما  شاعًرا  أن  يعين  ال  اتلجريبية  االجتاهات  هذه  رصد  إن 

االجتاهات، وتقترص أعماهل وكتاباته عليه، ولكنه يعين أنها تمثل أهم االجتاهات اتلجريبية اليت كتب 

بالنسبة للكٍّ منهم آيلة تفكري تعمل من أجل  يف إطارها هؤالء الشعراء؛ حيث اكنت هذه االجتاهات 

إحداث جتريب طلييع، وتعين أيًضا إماكنية تكرار شاعر ما يف أكرث من اجتاه.
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وهو ما سيتضح من خالل اجلدول اتلايل اذلي يكشف عن اجتاهات اتلجريب يف املشهد الشعري 

املرصي خالل هذه املرحلة اليت تزيد عن اثلالثني اعًما، واليت  تكشف تكرارات الشعراء عن اتلنوع 

يف اجتاهاتهم اتلجريبية. 

اجلدول،  يف  إيلهم  املشار  الشعراء  وأعمال  دلواوين  املسحية  ادلراسة  ىلع  اجلدول  اعتمد  وقد 

أن  املؤكد  ومن  دواوينهم.  يف  اتلجريب  اجتاهات  وضوح  وباعتبار  املرصي،  الشعر  من  عينة  بوصفهم 

هناك شعراء ودواوين عدة لم يشملهم اجلدول ىلع الرغم من وجود هذه االجتاهات اتلجريبية دليهم.
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االجتاهات التجريبية يف ال�سعر امل�رصي من نهاية ال�سبعينيات حتى 2015
الشعراء

أجبديًّا
االجتاهات 
اتلجريبية 

ىلع 
مستوى 

الشلك

ىلع 
مستوى 
املوضوع

نيف
احلدود

تشكيل
برصي

العمل
الواحد

األثر
املفتوح

لعب
اللغة

تشظية
انلص

تغييب
املعىن

شعرية
املفارقة

استلهام
الرتايث

خربة
اجلسد

اتلفاصيل
ايلومية

تيمة
السحر

رصد
اتلكنولويج

إبراهيم 
داوود

* * * * *

أمحد زرزور * * * * *

أمحد 
الشهاوي

* * * * *

أجمد ريان * * * * * *

إيمان 
مرسال

* * *

جرجس 
شكري

* * * * *

مجال 
القصاص

* * * * *

حسن طلب * * * * * *

حليم سالم * * * * * * *

حنان شافيع * * * * *

رفعت سالم * * * * * * *

رضا العريب * * * * * *

سمري 
درويش

* * * * * *
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رشيف رزق * * * * * * *

رشييف 
الشافيع

* * * * * * *

اعطف 
عبد العزيز

* * * * * *

عبد احلكم 
العاليم

* * * *

عبد املنعم 
رمضان

* * * * * *

عبد انلارص 
هالل

* * * * *

عزة حسني * * * * *

عالء خادل * * * * *

عالء 
عبد اهلادي

* * * * * * * * * * *

عماد 
أبو صالح

* * * * *

فارس خرض * * * *

فتيح 
عبد اهلل

* * * * *

فردوس 
عبد الرمحن

* * * * *

فريد 
أبو سعدة

* * * * * * * *

كريم 
عبد السالم

* * *

مؤمن أمحد * * * *
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مؤمن سمري * * * * *

حممد 
أبو املجد

* * * * *

حممد 
سليمان

* * * * * * *

حممد عيد * * * *

حممد 
منصور

* * *

حممود رشف * * * *

حممود قرين
* * * * * *

حممود نسيم * * *

مفرح كريم * * *

ويلد منري * * *

اأواًل: التجريب االأ�سلوبي/ ال�سكلي

1- اجتاه التجريب على م�ستوى نفي احلدود الفا�سلة بني االأنواع

ويمثل هذا االجتاه خطوة يف سبيل اتلقريب بني الشعري والرسدي؛ حيث يتم اتلعامل مع انلص 

األديب بوصفه كتلة أدبية واحدة، تتجاور فيها مستويات اخلطاب، وتتفاعل فيها تقنيات اتلعبري وأسايلبه 

املتعددة؛ حيث ال يمكن اتلميزي بني ما هو شعري، وما هو نرثي.

إذ يعتمد انلص تقنيات تعدد اخلطاب، وتعدد  ويلعب الرسد بآيلاته يف هذا االجتاه دوًرا كبرًيا؛ 

بمستوييه  واحلوار  املنولوج  يتدخل  كذلك  واحلدث.  والزمان  املاكن  عنارص  وإبراز  وحتوهلا،  الضمائر 

وتعريف  ادلرامية،  احلبكة  مفهوم  من  يقرتب  اذلي  القصيص  ادلرايم  وابلناء  واخلاريج،  ادلاخيل 
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الشخصيات بصفاتها وأفعاهلا وربما بأسمائها، والوصف بتشخيصه لألشياء، وتصوير مدى ما حتدثه 

هذه األشياء يف انلفس من استجابة، وغريها من تقنيات رسدية.

وقد بدأ هذا االجتاه مع جيل السبعينيات، واستمر يف اتلنايم مع تعاقب األجيال الشعرية حىت 

املرآة« جلمال  اليت يف  »السحابة  ديوان  املعارصة. ومنه  الشعرية  تنحو حنوه  أقر وجوده ىلع انلحو اذلي 

من  اثلاثلة  األلفية  شعرية  وسعت  وقد  )1995م(.  سالم  حلليم  الرتيكو  ورساب  )1998م(،  القصاص 

أعمال  وإنما يف  فقط يف قصائد مفردة،  ليس  األنواع  بني  الفاصلة  احلدود  املعتمدة ىلع نيف  الشعرية 

شعرية اكملة لشعراء عمدوا منذ ابلداية إىل اعتماد نيف احلدود منطلًقا فكريًّا لكتاباتهم الشعرية؛ ومنه 

دواوين هنا مقعد فقط لفردوس عبد الرمحن، وقصائد الغرىق ملحمود قرين، وفقط يعوزه احلزن ملحمد 

أبو املجد، و»وقصائد أخرى« ألمحد شافيع، وغريهم.

2- اجتاه التجريب على م�ستوى الت�سكيل الب�رصي
انلصية. ويمكن  تبليغ ادلالالت  فاعاًل يف  دوًرا  والفضاء انليص  الطبايع،  الشلك  يؤدي  حيث 

مالحظة التشكيل ابلرصي من خالل عالمات الرتقيم - األبيض واألسود)1( - صياغة السطور الشعرية 

رسم   - االحنناءات   – واألسهم  الرموز  استخدام   - ما  هليلك  جمسمات  أو  هندسية،  أشاكل  هيئة  ىلع 

القصيدة يف لكماتها ىلع هيئة شلك - رسم اللكمات - تفتيت اللكمة الواحدة إىل حروف رأسية - إضافة 

صور ولوحات للقصائد، وما إىل ذلك من أشاكل اتلعبري اليت ال يمكن حرصها، وهو ما يعود - من وجهة 

نظرنا - إىل عدة عوامل؛ منها

	 أوهلا: تمثل جتربة اخلط العريب يف تشكالته وأشاكهل العديدة.•

	 وثانيها: العودة إىل املوروث الشعيب من تمثل الرموز اليت ال خيلو منها أي موروث، وخباصة يف •

األدب املرصي اذلي يذخر موروثه برصيد ال حرص هل من الرموز واألشاكل الفرعونية، اليت 

تضاف إىل تشكالت الفنون اليت اعيشتها مرص عرب تارخيها العريق.

حممد جنيب اتلالوي، القصيدة التشكيلية يف الشعر العريب، دراسات أدبية )القاهرة: اهليئة املرصية العامة للكتاب، 1998(: 365-277.  )1(
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	 وثاثلها: اتلأثري اتلكنولويج وما طرحه من أشاكل عدة لصياغة الرسالة ومنها انلص التشعيب، •

وما يسىم اهلايرب تكست، ويه إماكنات تسمح بها وسائط اتلكنولوجيا املعارصة.

ومن الشعراء اذلين اعتمدوا هذه اتلقنيـة  عالء عبد اهلادي، يف »حليب الرماد«، و»أسفار من 

نبوءة املوت«. وقد طرحت األلفية اثلاثلة معطيات عدة يف هذا اإلطار، وتنوعت اتلجارب وخباصة مع 

انتشار وسيلة النرش اإللكرتوين اذلي سمح بتقديم انلص الشعري معتمًدا تقنيات برصية عدة.

3- التجريب ببناء العمل الواحد، اأو ن�ص احلالة

وهو اجتاه يعتمد ىلع العمل الواحد بوصفه سياقًا متحًدا وإن تعددت تقسيماته املوضوعية؛ حيث 

تهيمن احلالة الواحدة ىلع اتلقسيمات املوضوعية لدليوان، بما يشري إىل رسد سرية ذاتية، ويأيت ادليوان 

الواحد متعدد اتلقسيمات )بالعناوين أو األرقام( لكنه يعتمد حالة واحدة، فيبدو العمل إمجااًل كما لو 

اكن رسًدا شعريًّا ملتوايلة قصصية، قد ال تتحقق فيها أبعاد الرسد ومتطلباته -  واألمر كذلك - تلدخل 

عرب  احلالة  هذه  بامتداد  والشعري  الرسدي  بني  ما  حنو  ىلع  يقارب  ولكنه  اخلالص،  الرسدي  إطار  يف 

ادليوان إمجااًل. وهو ما بدأ اتلأكيد عليه مع جيل السبعينيات، ثم اتسعت رقعة هذا اتلوجه مع نهاية 

األلفية اثلانية ومطلع اثلاثلة، إىل أن غدا ملمًحا رئيًسا من مالمح تشكيل الشعرية. ومن نماذجه فريد 

للهاوية، وإىل انلهار املايض(،  الوعل« ورفعت سالم يف )إنها تومئ يل، وهكذا قلت  أبو سعدة »ذاكرة 

اجلميل  الطفل  »أيها  ريان  وأجمد  الاكئنات«،  عن  وبعيًدا  العائلة  ىلع  »غريب  يف  رمضان  املنعم  وعبد 

ارضب«، وسمري درويش »الزجاج«، وغريهم ممن أسسوا هلذا اتلجريب.

ويف األلفية اثلاثلة يتسع ابلاب أمام هذا االجتاه ىلع حنو جيعل كثرًيا من ادلواوين تنويعات لعمل 

واحد، وخباصة مع اإلغراق يف اذلاتية اليت جلأت إيلها الشعرية املعارصة، ومنه ديوان »مياه يف األصابع« 

ألمحد الشهاوي، ومعظم دواوين الشعراء املعارصين.
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4- التجريب بت�سظية الن�ص

 وهو اجتاه يعتمد ىلع اخزتال القصيدة من جهة الكم، ثم تقسيمها إىل مقاطع: إما برتقيمها، 

وإما بوضع جمموعة عناوين فرعية تتفجر مضامينها حول داللة العنوان األصيل. وهو اجتاه يذكرنا 

بقصيدة انلرث الغربية ومفهومها الربناري اذلي بلورته “سوزان برنار”، واذلي تبنته بعض االجتاهات 

العربية، وخباصة أدونيس وأنيس احلاج، واليت أكدت ىلع االخزتال والوحدة، إال أن احتمايلة ترسب 

هذا الويع من الفكر الغريب إىل العريب ال يقلل حبال من شأن هذا االجتاه يف قصيدة انلرث العربية. 

ألن ذلك االجتاه نتج يف الويع العريب عن آيلات تفكري استحرضت يف خميلتها ما هو ترايث، وتساءلت 

عن دالئل اتلقسيم يف القصيدة العربية الرتاثية، من اكمل وجمزوء ومشطور ومنهوك، ثم عن دالئله 

يف املوشحات والشعر املرسل، ثم حبثت عن تشلك لـه يف قصيـدة انلرث. وهنا تبدأ املشلكة؛ فما هو 

شعرى قبل قصيدة انلرث اكن يعتمد ىلع تنويع أوزانه كداللة تقسيم، وقصيدة انلرث طرحت األوزان 

لكية، فكيف يكون هذا اتلقسيم شلكيًّا وموضوعيًّا يف قصيدة انلرث؟ هنا بدأت آيلة اتلفكري تبحث 

عما يمكن تقسيمه، وعن تقنياته، فاكن ذلك اتلقسيم اذلي يعتمد الرتقيم أو العناوين اجلانبية. أما 

االخزتال، فهو مبدأ تابع للتقسيم؛ إذ انلص نص شعري، ال هو قصة، وال هو رواية، كما أن املشهد فيه 

ال يمكن هل أن يطول؛ ئلال يتداخل مع نوع آخر، فامليل إىل الطول يستديع حتًما اإلغراق يف الرسدية، 

ويتمثل هذا االجتاه يف كتابات العديد من الشعراء وادلواوين بدًءا من »حرير الوحشة« ألمحد زرزور، 

و»مرآة اآلهة«، و»أوقع يف الزغب األبيض« ألجمد ريان، ولك شعراء التسعينيات واأللفية اثلاثلة، ممن 

عمل ىلع تشظية انلص.

5-  التجريب على م�ستوى �سعرية االأثر املفتوح

وهو اجتاه أديب يعين جتربة حرية انلص، وحرية املتليق يف أن يتدخل يف بنية أو بنيات العمل، وأن 

يعيد بناء مقاطع انلص، أو يعيد ترتيبها، أو قراءتها باسرتاتيجيات متنوعة، قد يقبل بعضها ابلدء من 

انلهاية. ومنه ديوان عالء عبد اهلادي »سرية املاء« ممثاًل هلذا االجتاه.
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6- التجريب على م�ستوى اللعب باللغة

اللغة بالنسبة هلذا  اللغوية وتعالقها كتجريب، ذلك أن  وهو اجتاه يهتم بالرتكزي ىلع ادلالالت 

االجتاه ال تقترص وظيفتها ىلع جمرد اإلبالغ، وإنما تتخطى ذلك تلصبح يه اغية يف ذاتها؛ حيث ال 

يمكن للنص أن يقول شيئًا ىلع املستوى اإلفرادي لللكمة، وال ىلع املستوى الرتكييب لسياق اجلملة، 

وإنما تظل داللة انلص متعالقة حىت نهاية العمل، وربما - وهذا يف الغالب األعم - ال يسىع انلص 

ألن يقول شيئًا باملعىن الكالسييك اذلي يبحث عن معىن يف انلص، وهو ما يمثله شعراء؛ مثل حسن 

طلب وخباصة يف ديوان »آية جيم«،  ورشيف رزق، وغريهم ممن حنا هذا انلحو. 

7- التجريب بتغييب املعنى )الغمو�ص الكلي(

 أو عدم تبليغ رسالة؛ حيث يعتمد الشاعر ىلع تغييب املعىن، لكية عن انلص، ولصالح انلص 

واغبًلا ما يأيت انلص خمزتاًل يف أقىص حاالت اخزتاهل. ويذكرنا هذا االجتاه بالربناسية يف الشعر العريب، 

ودواوين شعرائها، واذلين تلخصت فلسفتهم يف الفن يف مقولة: اجلمال للجمال أو الفن للفن، ومن 

ثم عمدوا إىل ابلعد عن تناول القضايا االجتماعية، والعمل ىلع تغييب املعىن، وىلع رأسهم يف الشعر 

العريب الشاعر سعيد عقل، وتبعه كثريون.

تغييب  العمل ىلع  إطار  املجال يف  اتسع  القرن احلايل،  املايض وبدايات  القرن  تسعينيات  ومع 

املعىن يف الشعر، وظهرت جتارب شعرية عديدة تتبىن هذا االجتاه، ومنه بعض دواوين الشاعر رشيف 

رزق، وخباصة يف ديوانه »عزلة األنقاض« و»تراب املحنة« ملحمد عيد إبراهيم.

8- التجريب باالعتماد على املفارقة 

تعد إحدى السمات الفارقة اليت تمزي اتلجريب يف قصيدة انلرث أنه جتريب ليس ىلع مستوى 

اللغة، وألىلع مستوى بناء الصورة فحسب، كما اكن حيدث قباًل مع ممارسات الشعرية العربية عرب 

وأدواته(، ويف موضواعته،  ودواهل  )بنياته  انلص  كتابة  أسلوبية  وإنما هو جتريب يف  الطويلة،  قرونها 

وما يمكن أن حتدثه من ويع مفارق، بما يمكن تسميته بصدمة اتلليق. ومعىن ذلك أن اتلجريب 



44

سلسلة رشفات 2   

حمفوف دوًما باملغايرة، مغايرة ذوق اتلليق واذلائقة السائدة، ولكنه عرب اإلحلاح يسىع تلأصيل وجوده، 

وإحداث الويع اجلمايل هل، ثم ما يلبث اتلجريب أن يسىع من جديد لكرس ألفة اتلليق، وهكذا ىلع 

ادلوام.

ويمكن الزعم أنه ال خيلو ديوان شعري معارص من اعتماد ىلع املفارقة يف بناء نصوصه، بل يف 

اإلماكن ادلخول إىل عوالم نصوص دلواوين بأكملها اعتمدت املفارقة بنية هلا؛ ومنها دواوين فارس 

خرض »أصابع قدم حمفورة ىلع الرمل«، ومؤمن سمري »هواء جاف جيرح املالمح«، وفردوس عبد الرمحن 

يف »هنا مقعد فقط« و»أصابع متسخة«؛ إذ تتجىل بنية املفارقة بوصفها بنية أساسية اتكأت عليها 

نصوص ادلواوين يف إنتاج تدالهلا العام.

ثانيًا: التجريب املو�سوعي

1- التجريب على م�ستوى ا�ستلهام »الرتاثي« وبعثه

لقد وسع الشعر بدًءا من ستينيات القرن املايض. من بنية استلهام الرتايث يف بناء شعري ىلع 

املستويني الشيلك واملوضويع؛ حيث اختذت مستويات الرتايث يف الشعرى أبعاًدا أكرث تشاكاًل نتيجة 

تلنايم إحساس الشاعر بالقلق واملعاناة اإلنسانية، وتنايم الفوراق بني طبقات البرش، وتضخم الرصاع 

ادلمار، وسيطرة  وأسلحة  والسلطة  اآللة  قوى  مع  وإنما  الطبيعة،  قوى  مع  املرة  ليس هذه  اإلنساين، 

املدنية. لقد تناىم إحساس الشاعر بالعالم، اذلي لم يعد يراه صافيًا رائًقا كما اكن قباًل مع األجيال 

وتعبرًيا  احلياتية  لرؤيته  انعاكًسا  الشعرية  ثم جاءت جتربته  ومن  مرعبًا.  قاتًما  أصبح  وإنما  السابقة، 

صادقًا عنها، وحبث الشعراء عن خمرج من هذا الضيق انلفيس، فهرب بعضهم إىل الطبييع والواقيع، 

والرتايث  ادليين  اختاذ  ىلع  تقريبًا  اجتمعوا  ولكنهم  األسطوري.  إىل  وبعضهم  الفلسيف،  إىل  وبعضهم 

مرجعية شعرية، ومن ثم اكن أحد املظاهر املهمة يف تاريخ الشعرية العربية املعارصة اللجوء إىل اخلرافة 

واألسطورة، والرموز وانلصوص ادلينية.
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وتعمل آيلة استلهام الرتايث ىلع إاعدة تأويل واكتشاف ذلك الرتايث ثم العمل ىلع بعثه من جديد، 

يف إيقاع جديد ولغة تواصل جديدة. وأحيانًا شلك فين جديد، وهنا يلعب اتلناص دوره ىلع مستويات 

ثالثة؛ )تناص مع ترايث، تناص مع عناوين وأعمال أدبية، تناص مع مثل شعيب سائر(.   

ويف لك املستويات اثلالثة، فإن اتلناص هنا ليس جمرد استحضار ألصوات، ومواقف، وأحداث 

مثل  مؤلفيها؛  رؤية  عن  تعرب  معارصة  وإسقاطات  دالالت  منحها  إطار  يف  يكون  ولكنه  تراثية، 

استحضار املوقف الصويف العرفان. كما تمثلته الشعرية املعارصة يف حبث عن روحانية ال تنتيم إىل 

ا بقدر ما تنتيم إىل ما وراء املوقف ادليين، أي الروحانية، تلك الروحانية  املوقف ادليين انتماًء خاصًّ

اليت غدت تمثل مأزقًا للحداثة املعارصة. ويتمثل اتلناص مع ادليين يف كتابات؛ مثل فريد أبو سعدة، 

وحممود نسيم، وأمحد الشهاوي، وجرجس شكري، وعبد انلارص هالل، وغريهم.

ويأيت املستوى اثلاين من مستويات اتلناص، وهو اتلناص مع عناوين، وهو ما يكرث عند حليم 

سالم، وخباصة يف ديوانه »الواحد الواحدة«.

2- التجريب على م�ستوى اخلربة اجل�سدية

وهو اجتاه يعتمد ىلع اللغة املبارشة للجسد بوصفه شكاًل للتجريب، أو ما يمكن تسميته بأدب 

الغريزية يف بناء انلص؛ حيث تعري فضيحة اجلسد معايري  ابلورنو اذلي يستخدم اجلسد وجتلياته 

الربوتوكوالت االجتماعية اليت تفرض هيمنتها ىلع واقع يرى فيه األدب أنه واقع مزيف. ومن ثم تسىع 

هذه الكتابة الستخدام اجلسد يف خمتلف جتلياته الغريزية بوصفه واقًعا حقيقيًّا يف مقابل ذلك الواقع 

املزيف، وإن اكن واقًعا مرفوًضا، إال أن قضية الرفض واملبادئ األخالقية نفسها، غدت حمل رفض 

يف أدب الطليعة، ومع كتابة قصيدة انلرث. ومن هنا تكتسب كتابة اجلسد بفلسفتها خصوصية يف 

منطقة شعرية قصيدة انلرث، بما حتدثه من ويع مجايل مفارق. وإىل ذلك تنتيم دواوين عالء خادل يف 

»وتهب طقس اجلسد إىل الرمز« وعماد أبو صالح »أمور منتهية أصاًل«، ورشيف رزق »اجلثة األوىل«. 
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3- التجريب بتقدمي خربات احلياة ال�سخ�سية )تفا�سيل احلياة اليومية(

وهو اجتاه يهتم بتفاصيل احلياة ايلومية ادلقيقة، وحيوهلا إىل موضوعة شعرية، جتسد مواقف احلياة 

أو مشاهدها اليت يمارسها البرش  اكفة، مما يسمح بتعدد الرؤى اليت ترصد هلذه املواقف اليت كثرًيا ما 

يستوي دليها رصد القبيح واالقرتاب به إىل منطقة اجلمايل، وهو ما ساد عند شعراء اجليل التسعيين 

بشلك لم يسبق هل مثيل، وإن اكنت بدايات االجتاه تعود إىل منطقة الشعر السبعيين واثلمانيين، وإن لم 

يكن بمثل قوة التسعيين. ومنه ديوان جرجس شكري »رضورة اللكب يف املرسحية«، واعدل جالل 

يف دواوينه »ما اذلي أعشقه هنا، ما اذلي يعشقين هنا«، و»مائة قصيدة ليست هلا«، و»العجوز اذلي 

يأكل املشمش«. 

إال أن بعض انلماذج الشعرية يف األلفية اثلاثلة وسع من دائرة اتلفاصيل ايلومية، إىل ادلرجة 

اليت غدت معها يه املوضوع األكرب، اذلى يتم من خالهل بناء القصيدة، مما تصل معه أحيانًا إىل درجة 

من اإلسفاف واالبتذال واتلكرار مع فرشاة احلالقة، ومعجون األسنان الرديء، والفوطة املهرتئة، وهو 

ما ينذر بإحداث أزمة يف حالة اإلبداع الشعرى إن تفاقم األمر أكرث من ذلك.

4- التجريب باالعتماد على تيمة ال�سحر

مع  األنا  اذلات/  لرصاع  جيسد  تشلكلُّ  يف  خلقها  وإاعدة  العجائيب،  أو  بالسحري  إحياًء  يعطي 

املعروف عنها؛  االنتظام  ذلك  منتظمة  ليست  أنها  الشاعر  يرى  اليت  واملرتكزات  املهيمنة  السلطة 

ومنها دواوين فريد أبو سعدة يف »ذاكرة الوعل«، وعالء عبداهلادي يف »أسفار من نبوءة املوت املخبأ«.

5- التجريب بالت�ساكل مع التكنولوجي

يعمد الستخدام مفردات وأدوات وأسايلب ونظم اتلطبيقات اتلكنولوجية يف بناء نسق شعري 

حيايك فيه وظائف هذه اتلكنولوجيا، ويصور من خالهل مدى تأثريها ىلع احلياة اإلنسانية وىلع حتكمها 

يف مساراته؛ إذ مما الشك فيه مثاًل أن تطبيقات مثل الربيد اإللكرتوين E-mail والفيسبوك واتلويرت 

عن  الشعري  اتلعبري  طرائق  من  غريت  قد  االجتمايع،  اتلواصل  وسائل  من  وغريها   ،SMS ورسائل 
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انلظم  هذه  استخدام  بمدى  مرهونًا  بها  الويع  يظل  ذاته مجايلات جديدة  اآلن  وأحدثت يف  احلب، 

االجتاه  هذا  ويتبىن  اتلكنولويج.  أثر  دراسة  إيله يف  اإلشارة  ما سبقت  وهو  األساس،  وتطبيقاتها يف 

شعراء كرث؛ منهم رشيف الشافيع، وخباصة يف ديوانيه »ابلحث عن نريمانا بأصابع ذكية، 200 حماولة 

عنكبوتية الصطياد اكئن منقرض«، و»وحده يستمع إىل كونرشتو الكيمياء«؛ حيث تأيت قصائد ادليوان 

انلصية  املساحة  لك  اتلكنولويج  احلضور  ويشغل  معطياته.  بكل  اتلكنولويج  الويع  مع  متشالكة 

لدليوانني بدًءا من عالماته الشلكية اخلارجية )العنوان، والغالف، واتلصميم، والعناوين ادلاخلية( 

بوصفها عالمات/ إشارات دالة ىلع حقل معريف بعينه، هو اتلكنولويج هنا، ثم ىلع مستوى املعطى 

انليص. وكذلك عند حنان شافيع يف ديوانها »ىلع طريقة بروتس«، تلكشف عن اتلمايه بني ويع 

اإلنسان املعارص ومفردات اتلكنولويج ومكوناته.

وإن اكن هناك مستوى ثاٍن تلأثر قصيدة انلرث باتلطور احلضاري متمثاًل يف امليديا ووسائل اإلعالم، 

سواء جبعل امليديا موضواًع، أو جبعلها إحالة، أو بتحكمها يف مسار الويع عرب القصيدة، وهو املستوى 

األكرث انتشاًرا يف قصائد انلرث املعارصة؛ إذ ال خيلو ديوان من رصد مشاهد الصور املتحركة وعالقة 

اإلعالم بتشكيل الويع اإلنساين، وإىل ذلك تنتيم دواوين هيثم احلاج ىلع »فضاء يلوذ بصاحبه« وأمحد 

شافيع »وقصائد أخرى«، ورشبل داغر »ال تبحث عن معىن لعله يلقاك« و»ترانزيت«، ومؤمن سمري 

»ممر عميان احلروب«، وهشام حممود »كتابة ختصين«، وحممود خري اهلل »لك ما صنع احلداد«، وغريها 

كثري من انلصوص اليت تتعالق مع امليديا.
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ثانيًا: ال�رصد امل�رصي، وحتوالته

قفزة  تقفز  أن  اثلاثلة  وبدايات  اثلانية  األلفية  نهايات  املرصية يف  الرسدية  الكتابة  استطاعت 

اتلارخيية  املرحلة  هذه  الرواية يف  وشهدت  عموًما،  الفنية  تقنياتها  وتطوير  كتابتها  طرائق  نوعية يف 

انفجاًرا ىلع مستوى تعدد األصوات وعدد الكتاب، إضافة ملا يشهده املوضوع واتلقنية من تطور يف 

األداء وويع فارق يف املوضوع.

لقد شهدت الكتابة الرسدية يف مرص حتوالت عدة يف مساراتها لطول اتلجربة اليت مرت بها 

إضافة  والقصص)2(،  والروايات  الكتاب  والزخم يف عدد  اآلن)1(،  العرشين حىت  القرن  بدايات  منذ 

الرتباطها بالسينما اليت اكن هلا أثر يف تطور كتابة الرواية ذاتها؛ ملا هلا من مؤثرات صوتية ومرئية، 

وانتشار بني املتلقني ىلع حنو واسع، وما تقتضيه من سيناريو وحوار وتوصيف للمشاهد.

وعرب قرن اكمل من الزمان بنت الرواية والقصة رصوًحا، وجتاوزتها إىل ما هو جديد، وما تزال 

احلركة مستمرة.

ويف نهاية األلفية اثلانية وبدايات اثلاثلة استطاعت الرواية اجلديدة يف مرص أن حتدث حتوالت 

قياًسا إىل سابقتها، وذلك من خالل إاعدة تفكيك األنساق والعنارص  الروايئ ومرتكزاته  ابلناء  يف 

وأسايلب  الزمين،  وابلناء  الشخصية عموًما،  ابلطل، ومفاهيم  فأحدثت حتوالت يف مفهوم  الروائية، 

ما  ذاتها، ىلع حنو  الروائية  املوضوعة  الفنية، وحتوالت يف  الرسد وطرائقه، ومفهوم احلدث، واحلبكة 

سيتضح الحًقا.

صدرت رواية »زينب« ملحمد حسني هيلك اعم 1914م، واكنت قد سبقتها رواية »عذراء دنشواي« ملحمود طاهر حيق، اليت صدرت عقب حادثة   )1(
دنشواي بعام، أي اعم 1907م، وقبلها صدرت رواية »الفىت الرييف« ملحمود خريت 1904م، و»القصاص حياة« ملحمود خرض ابلوقرقايص 1905م، انظر: 

طه وادي، دراسات يف نقد الرواية، ط. 2 )القاهرة: دار املعارف، 1993(.
أصدر جنيب حمفوظ بمفرده 55 عماًل منها 35 رواية، وأصدر توفيق احلكيم 65 عماًل منها 8 روايات، و 23 مرسحية، وأصدر إحسان عبد القدوس   )2(
58 عماًل، منها 25 رواية، وأصدر يوسف إدريس 31 عماًل، منها 7 روايات، و8 مرسحيات، إضافة ألعمال حيىي حيق وصنع اهلل إبراهيم وإدوار 

اخلراط وخريي شليب، ومجال الغيطاين، وإبراهيم عبد املجيد، وغريهم.
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منذ  قدمت  لكنها  اثلمانينيات،  منذ  وجود  هل  اكن  بعضها  أسماء،  الصدد  هذا  يف  وظهرت 

سيد  ومنهم  اجلديدة؛  بالرواية  للويع  يؤسس  بما  واملوروث،  السائد  عن  خمتلفة  رواية  التسعينيات 

الوكيل »فوق احلياة قلياًل، وشارع بسادة«، ومنترص القفاش »أن ترى اآلن، وترصيح بالغياب، ومسألة 

وقت«، وسعيد نوح »لكما رأيت بنتًا حلوة أقول يا سعاد، ومالك الفرصة األخرية«. كما ظهرت أسماء 

روائية جديدة خالل العقد األخري من األلفية اثلانية، وعرب األلفية اثلاثلة؛ منهم سحر املويج »نون، 

ودارية«، ويم خادل »سحر الرتكواز، ومقعد أخري يف قاعة إيوارت«، وحممد قطب »امرأة اعبرة«، ومحدي 

أبو جليل »لصوص متقاعدون، واملقعدون«، وأسماء شهاب ادلين »الليل وأخيف«، وطارق إمام »رشيعة 

ا«، ومنصورة عز ادلين »وراء الفردوس«، ومىن  القطة، وهدوء القتلة، واألرملة تكتب اخلطابات رسًّ

الشييم »األراولة«، وأمينة زيدان »نبيذ أمحر، وشهوة الصمت«، وهيدرا جرجس »مواقيت اتلعري«، 

وهناء عطية »تمارين الورد«، ويم اتللمساين »دنيا زاد«، وهويدا صالح »عمرة ادلار، وعشق ابلنات«، 

إبراهيم  ويارس  »فانيليا«،  الرشقاوي  أسود«، وطارق  اجلزار »سحر  »حريمالء«، ومحدي  وأسماء عواد 

»بهجة العىم«، وغريهم كثري ممن يكتب الرواية املنتمية إىل الويع اجلديد والرواية اجلديدة.

اليت  األويلة  املراحل  مسريتها  عرب  الرواية  استوفت  إذ  ذاتها؛  الكتابة  اجتاهات  تعددت  كما 

اتلحوالت  ورواية  احلرب،  وروايات  انلضايلة،  والرواية  اتلارخيية،  الرواية  مثل  بها؛  تمر  أن  يمكن 

االجتماعية وتبدل القيم وخروج املرأة إىل العمل، وغريها من القضايا املوضوعية اليت بدأت يف مرص 

مبكًرا، واستوعبتها الرواية وحللت جوانبها. غري أن ذلك ال يعين اختفاء هذه القضايا لكية من اعلم 

سياق  يف  جديد  تشكيل  بإاعدة  اكن  وإن  واألسطوري  اتلارييخ  ىلع  الرواية  تتكئ  تزل  فلم  الرواية، 

الفرصة  نوح يف مالك  زاد، وسعيد  دنيا  اتللمساين يف  نون، ويم  املويج يف   واآلنية )سحر  املعارصة 

األخرية، وجنوى شعبان، وغريهم كثري(، إال أن املوضوع األكرب اذلي تعاجله كثري من الرواية املرصية 

والعربية اآلن، هو االشتباك مع املمنوع واملحرم، وخباصة ما يتعلق بادلين واجلنس والسياسة ىلع حنو 

متسع لم تشهده الرواية العربية من قبل، وبويع جديد وآيلات جديدة لم تكن معهودة قباًل.
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تقنيات وطرائق الكتابة ال�رصدية اجلديدة
هذه  بني  اتلميزي  يمكن  حيث  كبرًيا؛  تنواًع  اآلن  مرص  يف  الرسدية  الكتابة  اجتاهات  تتنوع 

االجتاهات، تبًعا لطريقة الكتابة وتقنياتها ومجايلاتها، وتوجهات كّتابها، وانتماءاتهم إىل الويع اجلمايل 

ملفهوم اجليل - ىلع حنو مرن -، وعالقاتهم حبداثة الرسد الروايئ وتطوراته، وبالفكر اإلنساين ومنجزاته 

ىلع وجه العموم. 

ا يف كتابات  وتتجاور هذه االجتاهات مجيًعا دون أن يهدم بعضها اآلخر، فما زال اإلنتاج مستمرًّ

أعالم اجليل اذلي واصل املسرية بعد جنيب حمفوظ، واذلي مثل اجتاهات متنوعة وتطورية يف الكتابة 

الرسدية، حىت املرحلة الراهنة، واليت تشهد االجتاه حنو الرواية اجلديدة وحداثة الرسد. 

وليست هذه احلداثة الرسدية يف تطورها املعارص منقطعة الصلة تماًما عن سابقتها من املرياث 

الروايئ العريب منذ استوائه حىت حلظته الراهنة، وليست - أيًضا - ممثلة نلهاية املطاف يف سياق اتلطور 

الروايئ، ولكنها حلقة من حلقات اتلطور، تتواكب مع سياق الزمن الراهن، تماًما كما واكبت الرواية 

السياقات الزمنية يف اخلمسينيات والستينيات وما بعدها حىت نهاية التسعينيات من األلفية املنتهية.

إن قراءة املنجز الرسدي احلدايث احلامل بلذور االختالف تشري إىل أن الكتابة الرسدية اجلديدة 

يف مرص قد أسست لعدد من املالمح واتلقنيات)1( اليت تمزيها عن سواها من طرائق وأسايلب الكتابة 

املعماري،  وابلناء  والشخصية،  والويع،  واملوضوع،  اللغة،  تقنيات  ومنها  سائدة؛  اكنت  اليت  الروائية 

وابلناء الزمين، والراوي وحضوره، واحلاكية وطرائق احليك، والغاية واهلدف.

1- اللغة يف الكتابة ال�رصدية اجلديدة
اشتبااًك،  اللغة  مع  اجلديدة  الرواية  مفهوم  حتت  املندرجة  الروائية  األعمال  بعض  تشتبك 

العامية  إىل  الفصىح  بها من مستوى  االنتقال  بمفهوم  وانتهاك قدسيتها، ال  تهجينها،  بمعىن حماولة 

ليست هذه اتلقنيات بالرضورة متحققة مجيًعا يف الرواية الواحدة، وإنما تمثل تقنيات كتابة وطرائق رسدية يتم تبين أحدهما أو االنتقال عربها.  )1(
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كما يمكن أن يتوجه الفهم األويل، وإنما بمفهوم استغالل طاقاتها وإماكناتها بلناء خطاب ينتهك 

املحرم واملحظور أحيانًا، ويعيد تفكيك الرتايث أحيانًا أخرى، ويشتغل ىلع الويع وحماولة تويلد أسئلة 

وتساؤالت دليه أحيانًا ثاثلة، وينتقل به إىل حمك استرشاف أفق املستقبل أحيانًا رابعة، وغريها من 

اخلطابات اتلجريبية اليت يمارسها كتاب الرواية اجلديدة ىلع مستوى اللغة.

اللغة  ولكنها  احلاكية،  األحداث وعرض  وسيلة تلصوير  تعد جمرد  لم  اتلوجه  هذا  اللغة يف  إن 

اتلأويل،  أفق  وفتح  ادلالالت  وتعدد  واإلحياء  اتلكثيف  عرب  بتقنياتها،  املنشغلة  بذاتها،  املحتفية 

واالخرتاع ادلاليل )إجياد تعالقات جديدة بني ادلوال لم تكن موجودة من قبل، وتلك سمة شعرية 

يف األساس(، ورسم الصور ابلالغية املعتمدة ىلع املجاز يف الغالب األعم )بوصف املجاز هو ابلنية 

األوسع للشعرية العربية(، واتلقاطع مع اخلصوصيات اللغوية للحقول املعرفية املتنوعة )حيث لم تعد 

اللغة األدبية فقط يه لغة الرواية وإنما يتقاطع معها تراكيب وأبنية لغوية من حقول أخرى متجاورة 

وغري متجاورة(، واالعتماد ىلع اتلقنيات ابلرصية برسم الصورة املشهدية أو اإلحالة إىل اعلم املريئ، 

بفعل  البرشية  انلفس  املتأصلة يف  اللغة  قدسية  )انطالقًا من  اللغوي  واملحرم  املمنوع  إىل  واإلحالة 

الروائية تكتسب  اللغة  ادلين ومنظومة القيم والويع االجتمايع( وغريها من اتلقنيات اليت جتعل 

بسادة«  »شارع  منها  أعمال عدة؛  تؤكده  ما  الكالسيكية. وهو  الرواية  لغة  الفارقة عن  خصوصياتها 

لسيد الوكيل، تبدو اللغة حمتفية بذاتها عرب االشتباك مع اللغة املقدسة باتلنصيص واتلناص أحيانًا، 

واالعتماد ىلع مقول الشخصيات ادلينية أحيانًا أخرى، واالتكاء ىلع روحانية اللغة وطاقاتها املقدسة 

أحيانًا ثاثلة. وكذلك رواية »مالك الفرصة األخرية« لسعيد نوح، اليت تبدو فيها اللغة للوهلة األوىل 

ادلالالت  املقدس عرب  تنتهك حرمة  لغة  أنها يف حقيقتها  السماوي، غري  ادليين  إىل  تنتيم  قدسية، 

والرتاكيب اليت تشتبك مع وعينا ومفاهيمنا، وتضعنا ىلع حمك السؤال يف معرفتنا السابقة، واملعرفة 

اليت تكرس هلا الرواية، أو تسىع إىل اتلكريس هلا عرب وعينا.
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لغة اجل�سد/ لغة االإ�سارة
فاجلسد  احلب،  لصالح  تأويلها  سياق  اجلسد، وخباصة يف  بلغة  اهتمام  هناك  اتلاريخ اكن  عرب 

مدخل للوهل والعشق واحلب، واجلسد ثمرة هلذا لكه، واجلسد معرب للوصول، وهو ما اهتمت به الشعرية 

ىلع أكرث من مستوى، كما تكشف عنه مطالعة الشعرية العربية القديمة. غري أن اجلسد لم يكن 

يتعدى حدود اإلشارة باإلصبع والرأس والعني للتعبري عن احلب والشوق واحلرمان؛ وهو ما سارت 

عليه الرواية العربية، وأضاف إيله جنيب حمفوظ منجزه يف تدقيقه ىلع رسم املالمح وابلىن اجلسمية، 

وخباصة الوجوه بهندسيتها كما هو معروف عنه.

غري أن هذه األوصاف ادلقيقة ملالمح اجلسد ىلع حنو ما يؤسسه ويهتم به جنيب حمفوظ يف لك 

شخصياته، إنما ينطلق من حماولة أسطرة هذه الشخصية ومزجها بانلماذج البرشية الواقعية يف حياتنا 

ايلومية؛ حيث ال يشك قارئ جنيب يف أنه اتلىق هذه الشخصيات املقروء عنها يف ماكن ما؛ وذلك بفعل 

الوصف ادلقيق ملالمح الوجه وبنية اجلسد واملالبس وطبيعة الشخصية عموًما.

وقد اكن هذا االستخدام صاحلًا مع الرواية قبل اجلديدة اليت اكنت تهتم باإلنسان بوصفه مركًزا 

ابلداية من  منذ  انطلقت  فقد  اجلديدة  الرواية  مع  أما  احلياة.  تدور حوهل  اذلي  املحور  وهو  للكون، 

هدم مركزية اإلنسان واالنتقال إىل مركزية األشياء. ومن ثم لم يعد هناك اهتمام بالوصف الظاهري 

لإلنسان/ الشخصية، وإنما االهتمام بلغة اجلسد دون اإلشارة إىل توصيفات اجلسد ذاته، فمهما اكنت 

رسالة  توصيل  ىلع  وتعمل  احلياة،  يف  دوًرا  تؤدي  انلهاية  يف  فيه  البرشية،  األعضاء  وسمات  مالمح 

يمكن ترمجتها إىل لغة، ولكنها ليست لغوية.

وطريًقا  للويع،  معرًبا  أصبح  وإنما  األحداث،  يف  الفاعل  دوره  هل  حضور  جمرد  اجلسد  يعد  لم 

الكتشاف الكون، فقد أصبح اجلسد يف حد ذاته لغة؛ حيث يؤدي وصف اجلسد إىل الكشف عن 

اإلنسان ومنطقه وحتراكته ومنطلقاته يف احلياة.
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وقد نتج هذا الويع انطالقًا من دراسات معارصة اهتمت بلغة اجلسد وطرق توصيل املعىن يف 

اتلخاطب، ونظريات علم اتلواصل احلديثة، وما طرأ ىلع لغة اإلشارة عموًما من تطوير؛ حيث أكدت 

هذه ادلراسات ىلع أن اإلنسان بمقدوره أن يتلكم بأصابعه وعينيه وهّزات كتفيه، وبمالبسه وعصاه 

وسبحته، وأنه ثمة قدرة إنسانية ىلع اتلعبري هائلة وشديدة اتلنوع؛ حيث يقوم العلماء ايلوم ىلع دراسة 

املعاين  أن  هلم  فتبني  منها،  الفطري  من  املكتسب  يلعرفوا  مفصل؛  بشلك  اجلسد  وتعابري  اإلشارات 

الفطرية اليت يبثها اجلسد ال ختلو من ستة انفعاالت اعملية؛ ويه ابلهجة واحلزن واالشمزئاز واخلوف 

والغضب وادلهشة)1(. 

ويف هذا السياق انتقلت الرواية املرصية اجلديدة يف أسايلب رسدها احلدايث من جمرد الوصف 

للرواية  العام  الويع  بسياق  وربطه  واملحرم،  واملمنوع  واملخيف  املستور  حجب  اخرتاق  إىل  اخلاريج 

الوصف،  اإلنسان كجسد وشلك من خالل  يظهر  يعد  لم  إذ  الفلسفية؛  وأفاكرها  ملوضوعها  وخدمة 

وإنما من خالل الفعل. فضعف ابلرص - مثاًل - يمكن توصيفه من خالل فعل يقوم به اإلنسان، 

ومن ثم ال يتم إخبار القارئ مبارشة بأن هذا الشخص ضعيف ابلرص أو كفيف، وإنما من خالل 

وصف بعض أفعاهل اليت سيكون هلا دور يف األحداث، أو تؤدي إىل توقع أدوار. وهنا يبدأ دور اتلليق 

يف استكمال واستنتاج مالمح وسمات وطبيعة الشخصية املروي عنها، ويف استكناه األحداث اليت 

تعرض هلا الرواية، ويف رصد الويع اذلي يبتغيه العمل ويعمل ىلع تأكيده عرب أحداث وشخصيات 

ولغة الرواية.

2- الوعي يف الكتابة ال�رصدية اجلديدة
حتتيف القصة والرواية اجلديدة بالويع أكرث من احتفائها بمركزية احلدث وتنايم األحداث، فلم 

الرواية  تمد  اذلي  املركز  هو  الويع  غدا  وإنما  معها،  يلتقدم  املتليق  جتتذب  اليت  يه  األحداث  تعد 

يمكن العودة إىل: مهدي أسعد عرار، ابليان بال لسان: قراءة يف لغة اجلسد )بريوت: دار الكتب العلمية، 2007(.  )1(
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لعبًا  الفن  اليت ترى  الويع اجلديد، هذه احلساسية  تسميته حساسية  ما يمكن  جسورها معه، وهو 

مقصوًدا وانتهااًك لقدسية املمنوع، ووسيلة من وسائل فهم غموض هذا املمنوع واستكشاف أرساره. 

ومن ثم حتيل هذه احلساسية يف كثري من األحيان إىل املحرم أو املمنوع باتلماس مع املقدسات اثلالثة: 

يتعامل  يزل  لم  البرشي  فالويع  منها.  بكلٍّ  الويع  طبيعة  اختالف  ىلع  والسياسة،  واجلنس  ادلين 

مع هذه املقدسات بلغة رمزية ال ترصحيية، ويرفض االنطالق واتلحرر يف مناقشتها حىت مع أقرب 

املقربني، وإن اكنت املجتمعات املتحرضة قد حققت حترًرا يف األخري »السياسة« اذلي لم يعد يمتلك 

قدسيته كما اكن يف العصور الفائتة، أو دلى بعض الشعوب اآلن.

فما زاال حياطان بكثري من اتلكتم والرسية، ويلقيان كثرًيا من حواجز  أما ادليين واجلنيس 

الويع الفردي واجلميع ىلع السواء.

اثلالوث  املتليق يف  االشتباك مع ويع  إىل  اجلديدة  املرصية  الروايات  هنا عمدت كثري من  من 

املحرم واملمنوع )ادلين واجلنس والسياسة( واختذ ذلك مستويات عدة ىلع مستوى اجلدل وأهدافه، 

املنطيق  إىل  حتتكم  ال  اليت  البرشية  املمارسات  مع  وخباصة  واتلهكم،  السخرية  يعتمد  فبعضها 

أنفسهم، عرب اتلاريخ؛ مثل  البرش  والعقيل بقدر ما حتتكم إىل اخلرافات اليت تم تكريسها، بفعل 

تقديس انلصب واألرضحة، وتقديس احلاكم، وتقديس اجلسد.

وبعضها يعتمد التشكيك يف بعض أفاكر هذا اثلالوث من منطلق فكر احلداثة، أو احتاكًما إىل 

معطيات العلم، أو تغليب العقيل ىلع العاطيف، أو احتاكًما إىل منطق الواقع العاليم اذلي أصبح مفتوًحا 

اآلن يسمح بإماكنية املقارنة مع أوضاع الشعوب األخرى خاصة يف الفكر السيايس. وبعضها يعتمد 

تفكيك خطاب هذه اتلابوهات باالعتماد ىلع الفكري والفلسيف. وبعضها يعتمد منطق الكشف عن 

موجودات يف حياتنا بالفعل، غري أننا لم نفكر فيها؛ مثل األعمال اليت حتتيف باتلناقض بوصفه األكرث 

حضوًرا من االتساق يف حياتنا، وباجلنس بوصفه املهيمن ىلع حركة اإلنسان وحتراكته استجابًة ملقولة 

أبلري اكمو »ثمة جرائم ترتكب بدافع اهلوى«. وغري ذلك من أشاكل اجلدل اليت تمارسها الرواية ىلع 
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بسادة« لسيد  املويج، و»شارع  »نون« لسحر  السياق أعمال عدة؛ منها  الويع. وتأيت يف هذا  مستوى 

ا« لطارق إمام، و»فدوى«  الوكيل، و»مواقيت اتلعري« هليدرا جرجس، و»األرملة تكتب اخلطابات رسًّ

لفدوى حسن، و»تمارين الورد« هلناء عطية، وعرشات الروايات اليت تشتغل ىلع الويع بوصفه الغاية 

واهلدف.

3- املو�سوع يف الكتابة ال�رصدية اجلديدة
السياسية واالجتماعية،  الكربى  بالقضايا  الكتابة الرسدية اجلديدة حمتفيًا  املوضوع يف  يعد  لم 

أو قضايا اإلنسان مع املرأة واحلب، أو قضايا اتلاريخ، أو غريها مما أبدعه الرسد يف القرن العرشين، 

وإنما حدث حتول مركزي يف مفهوم املوضوع ذاته، فلم تعد سرية حياة اإلنسان يه املوضوع، وإنما 

أصبح الويع باإلنسانية واإلنسان وتصوير ضعفه وانهزاماته هو املوضوع، إنسان األلفية اثلاثلة بكل 

ما حيمله من توترات تهدد وجوده، ورصااعت تتحكم يف مساراته، وعوملة تطارده أينما اكن، وغدا 

باآلخر،  وعالقته  بنفسه،  اإلنسان  عالقة  يف  ادلاخلية  البرش  عالقات  ورصد  انلفيس،  االستبطان 

واعتبار الرواية مصدًرا وسبياًل للويع هو املوضوع األكرب لكثري من الروايات.

من هنا تصبح القصة والرواية سعيًا حنو الكشف، وطريقة من طرائق املعرفة، واكتشاف اذلات، 

واكتشاف العالم، والكشف عن احلجب املستورة، وتتحول الشخصيات من كونها العنارص الفاعلة 

ذاتها،  عن  ابلاحثة  به،  املفعول  كونها  إىل  األحداث  يف  واتلحكم  احليك  مسار  حتويل  ىلع  القادرة 

وتصبح األحداث يف كثري من األحيان غري واضحة املعالم، ال يصنعها املحيك عنه، وإنما تصنع يه 

املواقف واملشاهد الرسدية.

وهنا انهارت لك املوضواعت اليت اكنت تمثل املتفق عليه؛ مثل رصد اتلحوالت االجتماعية يف 

احلياة، أو اتلعبري عن تبدل منظومة القيم، أو رسم حالة الطموح البرشي، وحلت بداًل من ذلك لكه 

موضوع اإلنسان ذاته يف وعيه وحماوتله فهم كينونته وفهم الكون من حوهل. وعرب ذلك مجيعه يأيت 

املمنوع واملحرم موضواًع للرواية يف حماولة لالشتباك واجلدل، ليس بهدف الوصول حلقيقة مطلقة ما، 
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وإنما بهدف اتلجريب أحيانًا، وإىل هذا الويع تنتيم روايات مرصية عديدة؛ منها »فوق احلياة قلياًل« 

لسيد الوكيل، و»فاطمة كفر الشيخ اعبدين« لسىه زيك، وغريها.

واملحرم  املمنوع  موضوع  عليها  االعتماد  من  اجلديدة  الرواية  وسعت  اليت  املوضواعت  ومن 

وتنويعاته السياسية وادلينية واجلسدية. ويمثل هذا اتلحول السمة الغابلة ىلع املنجز الروايئ املعارص 

الكتاب  واملغرب، وخباصة دلى  وتونس  والسعودية  وبلنان  العربية؛ مرص وسورية  ابلدلان  معظم  يف 

والاكتبات الشباب، فيف مرص تنوعت األعمال الروائية اليت تتعامل مع ثالوث ادلين واجلنس والسياسة، 

ا«، وهناء  وخباصة يف كتابات سيد الوكيل »شارع بسادة«، وطارق إمام »األرملة تكتب اخلطابات رسًّ

عطية )تمارين الورد«، وأمينة زيدان »نبيذ أمحر« و»شهوة الصمت«، وطاهر الرشقاوي »فانيليا«، وحممد 

صالح العزب »وقوف متكرر«، وسعيد نوح »مالك الفرصة األخرية«. وغري ذلك كثري من األعمال اليت 

جتاوزت يف كتابتها جمرد اإلشارة إىل مشاهد القهر والظلم السيايس، أو اتلعبري عن الرجعية بلعض 

الفئات املتشددة دينيًّا، أو الكتابة عن املشاهد اجلنسية بالطريقة اليت تناوهلا إحسان عبد القدوس 

املوضواعت  هذه  معاجلة  إلماكنية  جمااًل  يرتك  لم  الروايئ  املرصي  املرياث  أن  ذلك  إدريس،  ويوسف 

الشعراء من مرتدم«. وذلا فإن اتلعامل مع هذه  بالطريقة اتلقليدية ىلع غرار قول عنرتة »هل اغدر 

املوضواعت اآلن البد أن حيمل مغايرة مع سابقه ىلع مستوى اتلداول واآليلات، وهنا يصبح األمر 

أكرث صعوبة من أي واقع آخر.

إن هذه املوضواعت، وإن اكنت تمثل رشحية من الكتابــة الروائيــة - ويه غري قليلة - فإنها 

تؤكد اختالف املوضوع  وختليه عن معاجلة القضايا اليت اكنت تهتم بها الرواية العربية من قبل. 

4- ال�سخ�سية يف الكتابة ال�رصدية اجلديدة
شهدت الكتابة الرسدية اجلديدة يف مرص حتوالت يف مفهوم الشخصية ورسم مالحمها عرب ابلناء 

أنماط الشخصية  بناء شخصية متوترة غري حمكتمة إىل نمط من  الروايئ، وتنوعت آيلات ذلك بني 

اليت تم اعتمادها يف علوم الرسد والرواية السابقة، وإنما شخصية معربة عن احلياة املحيطة؛ حيث 
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لم يعد ابلطل )الشخصية الرئيسة يف الرواية( منشغاًل بتقديم انلموذج املعرب عن ابلطولة يف كفاحه 

ضد القوى اخلارجية أو ادلاخلية، ولم يعد هو انلموذج األبرز اذلي حيدد قضية، وهدفًا يسىع من أجل 

يسعون  ليست دليهم قضية كربى وال موقف  نماذج ألبطال  الرواية اجلديدة  وإنما قدمت  حتقيقه، 

إيله. لم تعد قضايا اتلغيري وابلحث عن احلرية وحماربة االستبداد والقهر والظلم هو ما يعنيهم، وإنما 

لك ما يعنيهم هو ابلحث عن اذلات، واكتشاف أنفسهم من خالل هذا العالم، وحماولة فهمه )وهو ما 

يستجيب مع الفلسفات املعارصة، وخباصة فلسفة ما بعد احلداثة(، ويف أحيان كثرية ممارسة احلياة 

كما يه دون اتلفكري يف املصري أو املستقبل أيًّا اكنت األفاكر اليت تتبناها الشخصية؛ ألنها معنية فقط 

باستمرار حياتها كما يه عليه دون رغبة يف اتلغيري.

ومن جهة أخرى حتررت هذه الكتابة تماًما من كالسيكيات مفهوم الشخصية اليت كرست هلا 

الرواية السابقة عليها، فلم يعد هناك اهتمام بوصف مالمح الشخصية اجلسدية، وإنما أصبحت هذه 

الشخصية يف  ذاته، وتذوب  العمل  تتكون عرب األحداث، وتدخل هذه األحداث يف سياق  املالمح  

سياق األحداث، وهو ما يفيد يف اخزتال كثري من الوصف والرسد، كما اكنت عليه احلالة يف الكتابة 

قبل اجلديدة.

فعندما يقدم سيد الوكيل شخصية موظف السجل املدين يف روايته شارع بسادة، فإنه ال يعتمد ىلع 

جمرد الوصف اخلاريج للمالمح، وإنما يقدم الوصف عرب دالالت تأويلية، وأفعال تدل ىلع شخصيتها، 

فاألوصاف اخلارجية ال تدل ىلع الشخصية، وإنما اذلي يموسقها يف سياق ابلناء الروايئ هو األفعال.

ويأيت نمط آخر من أنماط الشخصية اليت تبنتها الكتابة الرسدية اجلديدة، وهو نمط الشخصية 

غري حمددة املالمح، متحولة ىلع ادلوام، وال تتوقف عن حتوالتها؛ مثل روايات تمارين الورد، واألراوال، 

وأن ترى اآلن، وفانيليا، ووقوف متكرر، وفاصل لدلهشة، وغريها.
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5- ال�سارد وح�سوره يف ال�رصد
وأحداث  وأفاكر  شخصيات  لك  يف  بالرضورة  حارض  فالروايئ  والروايئ،  الراوي  بني  فارق  ثمة 

الرواية، إذ هو صانع هلا وحمركها تبًعا لرؤيته، أما الراوي فهو حضور متخيل يستدعيه الروايئ يلقوم 

بعملية الرسد )األنا اثلانية للمؤلف أو الاكتب الضمين(، ومن ثم فهو حارض بالرضورة يف لك عمل 

رسدي، غري أن حضوره عرب مادته اليت يرويها قد تنوعت أشاكهل من جمرد كونه ناقاًل لألخبار انطالقًا 

من املوروث الشفايه واإلخباري العريب، إىل كونه حارًضا بذاته يف الرواية، إىل كونه حارًضا عرب إحدى 

الشخصيات. وقد حددت علوم الرسد أنماط الراوي وموقعه من عملية الرسد وعالقته بالشخصية 

احلاكئية )موقع الراوي من شخصياته( يف ثالثة أشاكل؛ يه)1(: الراوي العالم بكل يشء )الرؤية من 

خلف(، الراوي املحايد )الرؤية مع(، الراوي اخلاريج )الرؤية من خلف(، وهذا انلمط األخري هو ما 

تبنته الرواية اجلديدة؛ حيث يكون هناك أكرث من راٍو يرسد األحداث يف الرواية الواحدة )الراوي 

املتعدد(؛ إذ يتم تقديم األحداث من خالل وجهات نظر متعددة تصل حد اتلباين واتلعارض أحيانًا؛ 

حيث يرى لك راوي احلدث من رؤيته اخلاصة، ويقدمه كما يراه. وتوصف الرواية املنتمية هلذا االجتاه 

من  بعضها يكاد خيلو  أن  كما  السيكولوجية،  املشاعر  من وصف  )الشيئية(، ألنها ختلو  »بالرواية 

احلدث، هناك اغبًلا وصف خاريج حمايد حلركة األبطال وأقواهلم، وللمشاهد احلسية، مع غياب أي 

تفسري أو توضيح. والقارئ يف مثل هذه الروايات جيد نفسه دائًما أمام كثري من املبهمات، وعليه أن 

جيتهد بنفسه إلكسابها داللة معينة«.

من هذا الويع تأيت عدة روايات؛ منها »سحر الرتكواز« ليم خادل؛ حيث يتم احليك عرب تعدد الرواة 

»نريفانا« الراوية ابلطلة، و»يلىل املرصي« الراوية اليت تظهر وختتيف، وتلتقيان يف نهاية الرواية مع جتميع 

خيوط األحداث، اليت ال تكتمل عرب املشاهد الرسدية عن قصدية يف ابلناء الرسدي من قبل الروائية.

يعد تنظري جان بويون يف كتابه »الزمن والرؤية« هو املؤسس هلذا اتلقسيم اثلاليث للراوي وموقعه استفادة من أحباث علم انلفس، وتبعه فيما بعد   )1(
تودوروف، ثم بقية علماء الرسد.. يمكن العودة يف ذلك، انظر: 

سعيد يقطني، حتليل اخلطاب الروايئ )ادلار ابليضاء: املركز اثلقايف العريب، 1989(: 288.  
محيد حلمداين، بنية انلص الرسدي من منظور انلقد األديب، ط. 3 )بريوت: املركز اثلقايف العريب، 1993(.  
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6- التداخل بني الراوي والروائي
تعمد كثري من الروايات اجلديدة إىل إحداث تدخل من الراوي يف رسده لألحداث؛ حبيث يغري 

موقعه وخيرج عن سياق احليك إىل سياق احلكم، أو اتلوضيح، بما يؤدي إىل االختالط  بني صوت 

الراوي وصوت الروايئ وصوت الشخصيات، أو يبدو كما لو اكن ذلك أحد حتوالت الراوي دخل نصه، 

والرواية اجلديدة، وقد يكون  الرسد  املنتمية إىل حداثة  الروائية  به كثري من األعمال  تقوم  وهو ما 

مقبواًل ىلع حنو إجيايب أحيانًا، وقد يكون خارًجا عن سياق العمل يف أخرى، وهو ما تكشف عنه 

ايلنسون« يلاسمني جمدي،  براحئة  أزرق  و»معرب  نوح،  لسعيد  الشماس«  »أحزان  منها   أعمال عدة؛ 

و»عشق ابلنات« هلويدا صالح.

احلكاية وطرائق احلكي
تشري طرائق احليك إىل جوهر علم الرسد، فالرسد Narration يتحدد مفهومه ىلع أنه الطريقة 

اليت يتم بها احليك، أو الكيفية اليت تُروى بها قصة أو حدث ما، وهو ما يستدىع بالرضورة األدوات 

نظمه يف  وأسايلب  الكالم،  تأيلف  ثم طرق  اللغة ومن  وأوهلا  ذلك؛  املستخدمة يف  املعينة  والوسائل 

سلك واحد وىلع أشاكل خمتلفة. فاحلدث الواحد يمكن حكيه بطرق عدة )وكذلك األمر بالنسبة 

للقصة أو الرواية(. وهذه العملية يه جوهر الرسد وحقيقته، ويه اليت يتم االعتماد عليها يف تميزي 

أنماط احليك ويف رصد حتوالته وبنياته ودواهلا.

وبما أن احليك يقوم اعدة ىلع داعمتني أساسيتني؛ )أن حيتوي ىلع قصة تضم أحداثًا معينة، وأن 

ىك بها القصة( وبما أن الرسد يرتبط يف مفهومه باحليك »وهلذا السبب فإن الرسد 
ُ

تتعني الطريقة اليت حت

هو اذلي يعتمد عليه يف تميزي أنماط احليك بشلك اعم«)1(.

املرجع السابق: 45 .  )1(
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فالقصة يف مفهوم الرسد ال تتحدد فقط بمضمونها ولكن أيًضا بالشلك أو الطريقة اليت يتم 

تقديم هذا املضمون بها، وهو ما اتلقطه كمال أبو ديب يف اعتماده ىلع مقاربة فالديمري بروب اليت 

أسس فيها لفكرة الوظائف)1( واعتمادها مدخاًل للكشف عن بىن احلاكيات الشعبية يف لك الرتاث 

العاليم. من هذا املنطلق وغريه تشلك ويع كتابة الرواية اجلديدة، فتنوعت اجتاهات وأشاكل كتابتها، 

واحلاكية وطبيعة انلظر إيلها، وطرائق احليك ومستويات اتلعامل معها.

اأواًل: احلكاية
اكنت احلاكية وحبكتها يه األساس اذلي تتمايز به رواية عن سواها، سواء اكنت هذه احلاكية 

واكنت  إلخ،  بوليسية...  أو  فلسفية  أو  تارخيية  أو  اجتماعية  أو  أو سياسية  تدور حول قصة اعطفية 

احلاكية تنطلق اعدة من حادثة رئيسة واحدة، تتفرع منها أحداث ثانوية أخرى متعددة، وتدور حول 

بطل أو اثنني، وتأيت بقية الشخصيات للقيام بدور مساند هلاتني الشخصيتني الرئيستني.

أما الرواية املرصية اجلديدة فلم تعد حتتيف باحلاكية ىلع انلحو اذلي اكن سابًقا عليها، بل عمدت 

إىل اتلخيل عن احلاكية واحلبكة وخلخلة املرتكزات اليت ظلت مهيمنة لسنوات يف طرائق الكتابة. 

اتلطورات  استيعاب  املحدودة ىلع  قدراتها غري  اخلصوص يف  والرواية ىلع وجه  األدب  طبيعة  وهذه 

وابتاكرها حلداثات جديدة ىلع ادلوام. وكما يشيع يف ادلراسات انلقدية أنه لم يعد يتعلّق األمر بكوننا 

نملك حاكية نريد رسدها، وعلينا أن خنتار نظاًما للرسد، بل يتعلق األمر أساًسا باالشتغال ىلع نظام 

 عنه حاكية يف انلهاية)2(.
ّ

تتودل

فالديمري بروب، مورفولوجيا احلاكية اخلرافية، ترمجة وتقديم أبو بكر أمحد باقادر، وأمحد عبد الرحيم نرص، كتاب انلادي األديب اثلقايف جبدة 56   )1(
)جدة: انلادي األديب اثلقايف، 1989(.

 Jacques Jouet, “L’Écrivain, artisan des mots”, Le grand atlas des littératures (Paris: Encyclopædia Universalis France,  )2(
1990): 254.
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وإنما هناك  الرواية،  يتم حكيها عرب  فيها حلاكية حمددة  ثم ظهرت روايات عدة ال وجود  ومن 

مشاهدات ورؤى ترصدها ذات ساردة، وتنتقل بها من مشهد إىل مشهد ىلع طريقة الكشف الشعري، 

وإىل ذلك تنتيم أعمال؛ منها »سحر الرتكواز« ليم خادل، وتمارين الورد هلناء عطية، و»شارع بسادة« 

لسيد الوكيل، و»شهوة الصمت« ألمينة زيدان، و»األراوال« ملىن الشييم، و»فانيليا« لطاهر الرشقاوي، 

و»وقوف متكرر« ملحمد صالح العزب، وغريها كثري. 

ثانيًا: طرائق احلكي
اعتمادها يف رسد  اليت يمكن  الطرائق واتلقنيات  الروائية عدد من  الكتابة  تاريخ  حتدد عرب 

الرواية، مثل الوصف املجرد »احليك عن... من اخلارج أو مع املحيك عنهم«، والرسد من ادلاخل »الراوي 

»اتلجليات جلمال  احللم  أو اآلخر«، واالعتماد ىلع  اذلات  اذلاتية »عن  والسرية  العالم بكل يشء«، 

الرسائل »وردة لصنع اهلل إبراهيم  الروايات«، وىلع املذكرت، وىلع  الغيطاين«، وىلع احلوار »عديد من 

الويع  تيار  لعمرو اعفية«، وىلع  آباد  وعربيد عشق  زيدان،  »عزازيل يلوسف  واملخطوطات   ، مثاًل« 

»اخلباء ملريال الطحاوي«، وغريها الطرائق اليت لعبت الرواية ىلع أوتارها عرب منجزها العريض.

الرواية اجلديدة عملت ىلع االستفادة من الطرائق السابقة مجيعها، واإلضافة إيلها أو  غري أن 

اجلديدة:  الرواية  أضافته  مما  وتعديدها، فاكن  الطرائق  إثراء هذه  مما عمل ىلع  أو جتاوزها،  تطويرها 

تعديد األصوات، وتعديد الرواة وأسايلب احليك »بما يبدو األمر كما لو اكنت هناك أكرث من رواية 

واالستعانة  واتلقطيع،  واتلفكيك  احلبكة،  وتفجري  اخلطاب،  وتعديد مستويات  واحد«،  آن  حتىك يف 

»اليت  اتلفاعيل  احليك  تقنية  إىل  إضافة  واملرسح،  التسجيلية  واألفالم  واتلصوير  السينما  بتقنيات 

أوجدتها اتلكنولوجيا املعارصة«، واليت ال تعتمد ىلع الكتابة الورقية يف األساس، ولكنها تعتمد ىلع 
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اتلقنيات اتلكنولوجية املتطورة، واإلماكنات اليت أتاحتها الشبكة ادلويلة للمعلومات )اإلنرتنت( عرب 

مواقعها، وهلا أربعة أشاكل)1(:

	 احلاكيات الرتابطية: تعتمد ىلع شذرات ومشاهد رسدية حتتمل إماكنية اتلنقل بينها دون •

تتابع أو تسلسل )ال خطية(.

	 احلاكيات احلركية: تعتمد ىلع الوسائط املتعددة )الصوت والصورة واحلركة واإليقاع والرسوم •

املتحركة...( كما يف رواييت صقيع، وشات ملحمد سناجلة)2(.

	 احلاكيات اجلماعية: تعتمد ىلع إماكنية مشاركة مجاعة اتلليق يف كتابة انلص؛ إذ يبدأ انلص •

بكتابة احلدث وحتديد املاكن، ويفتح ابلاب إلماكنات اإلضافة يف سياق ما تم رسمه من 

خط مبديئ.

	 املتوادل املؤسس ىلع اتلغيري يف املسارات وابلناء؛ • احلاكيات اتلويلدية: تعتمد كتابة انلص 

حبيث خيتلف انلص الواحد إذا ما أعيد قراءته أو تلقيه أكرث من مرة، خلضوعه تلحديث 

كتىَّابه املستمر)3(.

يأتون  ما  وتتبع  بمجرد رسد حاكيات شخصياتها  الروائية ال تكتيف  الكتابة  هنا غدت  ومن 

به من أحداث وحسب، وإنما تعمل ىلع تقديم حاكية ويع الاكتب نفسه يف حماوتله الكتشاف ذاته 

بالكتابة  الوايع املحتيف  املبدع  اللعب  نواًع من  الكتابة  إبداعه، بما جيعل  ومساءلة أدوات وطرائق 

يمكن العودة إىل: فاطمة الربيكي، مدخل إىل األدب اتلفاعيل )بريوت: املركز اثلقايف العريب، 2006(.  )1(
يمكن االطالع ىلع الروايتني عرب روابط عدة ىلع الشبكة ادلويلة للمعلومات »اإلنرتنت« بكتابة اسم الرواية يف أي حمرك حبث، مع رضورة تزنيل   )2(

برنامج فالش ماكروميديا أواًل.
انترش هذا الشلك من الكتابة ىلع مواقع اإلنرتنت )الرواية اتلفاعلية والقصيدة اتلفاعلية واملرسحية اتلفاعلية(، وأصبح هل مريدوه وخباصة من   )3(
الشباب، وإن اكنت نماذجه يف املنجز العريب لم تصل بعد إىل نظريها يف الغرب، غري أنه قد بدأ يف التشلك وحقق خطوات يمكن هلا يف وقت قريب 
أن تمثل اجتاًها يتجاور مع اجتاهات الكتابة األدبية احلايلة، ويمكن فقط كتابة )رواية تفاعلية، أو قصيدة تفاعلية( يف أي حمرك حبث ىلع شبكة 

اإلنرتنت الستعراض انلتائج.
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ذاتها ىلع حساب املكتوب عنه، وهو ما يربر غياب احلاكية ىلع انلحو اتلقليدي، وهو ذاته ما جعل 

ابلعض يتهم الرواية اجلديدة بأنها ال تنتيم لعالم الرواية نتيجة هلذا الغياب.

أما ىلع مستوى استخدام الضمائر وعالقته اتلقليدية بالرسد - كما يبدو ظاهريًّا -، فإذا اكنت 

كثري من األعمال تتخذ ضمري اذلات الساردة املتلكمة يف رسدها الروايئ، فإن األعمال السابق ذكرها 

مجيًعا تعمد إىل إحداث اتلحوالت يف الضمري السارد بما يوهم بوجود ذوات متعددة، غري أنها حتوالت 

ذلات ساردة واحدة. 

األدوار  عنه  واملرسود  السارد  يتبادل  جمدي،  يلاسمني  ايلانسون«  براحئة  أزرق  »معرب  رواية  يف 

ىلع حنو مستمر، إىل ادلرجة اليت تصبح فيها الشخصية الغائبة تماًما عن الرواية يه ابلطلة احلقيقية 

باحلقيقة، عرب  واحللم  باملتخيل،  الواقيع  مزج  األسطوري يف  مستوى  إىل  تصل  اليت  سبأ«  »شخصية 

مشاركتها مع الراوي اذلي ال يتحدث طوال الرواية مع أحد؛ خوفًا من أن يسكن أحالمه، إال سبأ 

عندما يغلقان عليهما ضلفيت ادلوالب ويغوصان يف الظالم ادلامس يرثثران عن أحالمهما.  

ويف رواية »فانيليا« لطاهر الرشقاوي يبدو الرسد كما لو اكن مشاهد من أفالم تسجيلية مرئية 

ترصدها اكمريا تتحرك يف الشارع بني انلاس، وتلتقط بعض املشاهد من حياة الفتاة العرشينية حافية 

القدمني اليت تبحث عن حريتها وتقرر أن تنيه حياتها يف سن األربعني، دون أن تُعىن كثرًيا بتنظيم 

هذه املشاهد ىلع حنو ما، ويه تقنية متعمدة من الاكتب، يكشف عنها حتليل ابلناء انليص رغبة يف 

خمالفة الطرائق اتلقليدية للحيك.

ويف رواية »األراوال« ملىن الشييم يبدو الرسد أشبه بفيلم سينمايئ متنوع املشاهد، متعدد األزمان، 

ولكن يف جتاور؛ حيث ال تميض الرواية يف سياق زمين متطور، وإنما يف سياق متجاور يصف املشاهد 

كما حتدث يف الواقع متوازية ومتقاطعة ومتشابكة يف اآلن نفسه.

وتسىع رواية حممد الفخراين »فاصل لدلهشة« للتجديد يف إطار طرائق احليك منذ مطلعها؛ حيث 

تبدأ بثالثة مشاهد رسدية حييك لكٌّ منها عن ماكن باستخدام طريقة الفوتومونتاج، وتأيت عناوينها: 
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»إيه حرام أكرت.. الرسقة وال اجلوع؟«، »أنا عيلىَّ ادلم.. سيبين الليلة«، »روح يف مصيبة تاخدك بعيد عن 

هنا«، وتمثل هذه األماكن ثالث عشش، األوىل عشة بدري، واثلانية عشة هالل وأمه، واثلاثلة 

عشة فراولة، متنقاًل بني الوصف الرسدي وضمري املخاطب، حمياًل يف نهايات بعض الفصول بطريقة 

املتمايه مع  الراوي  أو أحداث ىلع طريقة  اتلايلة وما ستعاجله من شخصيات  الفصول  إىل  شارحة 

املتليق.

أما رواية »وقوف متكرر« ملحمد صالح العزب فتعتمد املشاهد الرسدية املنفصلة اليت ترصدها 

عني الراوي عرب شخصية الشاب املراهق يف حركته عرب أحياء القاهرة، مستخدًما ضمري املخاطب 

»أنت« والوصف مع، لكنه استخدام مراوغ يتنقل عرب الشخصيات متنواًع بني الضمري أنت وهو ويه 

يف آن واحد، بما جيعل موقع الراوي متنقاًل عرب املشاهد الرسدية ىلع ادلوام.

7- البناء املعماري يف الرواية اجلديدة
ليس هناك مستوى واحد للبناء يف الرواية اجلديدة، فال الوصف وال احلوار وال تيار الويع، وال 

احليك من خلف، أو احليك مع، أو من خالل، يه الطرائق الوحيدة اليت خيلص هلا ابلناء الرسدي يف 

الرواية، وإنما يأيت بعضها يف شلك مشاهد رسدية متجاورة، تكاد تمثل قصًصا قصرية ىلع حنو ما، 

لكنها تتجاوز جمرد ذلك، ومنه رواية »شارع بسادة« لسيد الوكيل، و»مالك الفرصة األخرية« لسعيد 

ا«  نوح، و»مسألة وقت« ملنترص القفاش، و»فانيليا« لطاهر الرشقاوي، و»األرملة تكتب اخلطابات رسًّ

جمدي،  يلاسمني  ايلنسون«  براحئة  أزرق  و»معرب  جرجس،  هليدرا  اتلعري«  و»مواقيت  إمام،  لطارق 

و»حاكية  زيدان،  ألمينة  الصمت«  و»شهوة  عطية،  هلناء  الورد«  و»تمارين  حسن،  لفدوى  و»فدوى« 

ملحمد  لدلهشة«  و»فاصل  العزب،  صالح  ملحمد  متكرر«  و»وقوف  خالف  لرانية  املخطط«  احلمار 

الفخراين، وغريها كثري.

هذه الكتابة ىلع هذا انلحو ختالف السائد املتعارف عليه يف الرسد الروايئ وطرائقه اليت اكنت 

تبدأ من نقطة مركزية يف الرسد )من املايض إىل احلارض، أو من احلارض إىل املايض بطريقة الفالش باك، 

أو بغريها من الطرق، ولكنها يف الغالب األعم تتخذ مساًرا خطيًّا ىلع مستوى ابلناء الزمين، إال أن 
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بعض انلماذج اليت قدمتها الرواية اجلديدة انطلقت من مشاهد رسدية، قد تبدو يف ظاهرها مرتبكة ال 

تنتيم خلط زمين حمدد، ولكنها عند حتليلها والوقوف أمام تقنيات بنائها، جند أنها تصنع مسارها. فيه 

إما أن تعرب عن االرتباك احلادث يف واقع مسارات األحداث يف احلياة من حونلا؛ ذلك أن األحداث يف 

احلياة متقاطعة ومتشابكة وليست مرتاتبة، وإما أن تعرب عن آيلة اشتغال العقل البرشي يف رصده 

لألحداث من حوهل، فهو ال يفكر فيها ىلع حنو خطي، وإنما ترد ىلع اذلهن بغري ترتيب، ويبذل اإلنسان 

جمهوًدا عميًقا يف حماولة لرتتيبها، وهو ما جاء استجابة تلغري انلظرة حول احلدود الفاصلة بني األشياء، 

وهدم القطعية يف الفصل، واتلأكيد ىلع التشابك واالتلقاء بني اليشء واألشياء املحيطة به. 

وهو ما تعتمده رواية »شارع بسادة« لسيد الوكيل؛ إذ توهم بأنها حتيك قصة وتاريخ شارع بسادة، 

بشارع  مروا  أو  أو عملوا  اذلين سكنوا  ومتقاطعة بلعض  متجاورة  وإن اكنت حتيك مشاهد رسدية 

بسادة، وتعيد تفكيك هذه املشاهد وتقديم بعضها وتأخري اآلخر، كما يكشف عن ذلك رصد مسار 

املشاهد يف الرواية.

وتعتمد رواية »تمارين الورد« هلناء عطية مشاهد رسدية تبدو يف ظاهرها مفككة؛ حيث ترصد 

للعزلة واتلواصل يف احلياة، ومأزق اإلنسان الوجودي، وسوء اتلفاهم يف طبيعة حياة اإلنسان، ترصد 

الشتباك اخليايل مع الواقيع؛ وذلك من خالل شخصية ابلطلة اليت جتري األحداث )املشاهد الرسدية( 

يف ذاكرتها غري مرتبطة بزمن خطي ىلع حنو ما هو مألوف.

ومن هذا املنطلق تأيت رواية »حاكية احلمار املخطط« لرانية خالف معتمدة املشاهد الرسدية 

القصرية، يف مائة وثالث عرشة فاصلة رسدية قصرية يه عدد صفحات الرواية. ويه رسد ذايت يتخذ 

مسارات عدة لعل أوضحها حماولة الوقوف ىلع نقاط التشابه بني سلوك شخصياتها الرئيسة »رانية«، 

للوقوف فكريًّا ىلع  الغابة من جهة أخرى، سعيًا  الوحيش يف  و»إسماعيل« من جهة، وسلوك احلمار 

الفارق بني اإلنساين واحليواين، فاحليوان يعرب عن وجوده حبرية ويمارس حياته بتلقائية يشهق عندما 

يريد ويفعل ما يريد وقتما يريد، واإلنسان يفعل ذلك بفطرته، ولكنه شيئًا فشيئًا حتده املدنية وتمنعه 
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من احلياة يف ذاته إىل احلياة بمرااعة اآلخرين. فإسماعيل الفنان اذلي أحبته رانية، أحبت فيه حاتله 

األوىل قبل أن تلوثه املدن، حاتله اليت اكن فيها كحمار وحيش يشهق حبرية وانطالق، ويعرب عن ذلك 

من خالل الفن، ورانية ذاتها يف رحيلها املستمر من مدينة إىل مدينة ومن طريق إىل آخر، إنما حتاول 

بذلك اتلعبري عن شهيقها والعودة إىل السمات األوىل للحمار الوحيش املخطط اذلي تشبه خطوطه 

الطرقات ابليضاء والسوداء يف حياتها.

وتعد إحدى اتلقنيات األساسية اليت اعتمدتها الرواية اجلديدة يف بنائها املعماري، تقنية تفتيت 

ابلناء الزمين، اذلي ساعدها ىلع االنتقال وفًقا ملنطق زمن مفتعل، وليس وفًقا ملنطق الرتاتب والسببية 

اخلطي.

8- الزمن يف الرواية اجلديدة
تتفق لك الروايات اجلديدة يف أنها تسىع لكرس مفهوم الزمن قياًسا إىل الشلك املتعارف عليه يف 

الرواية الكالسيكية، بل يمثل اتلعامل مع الزمن يف الرواية اجلديدة أحد مالمح اتلمرد ىلع سابقتها، 

فالويع بالزمن فيها  تطور عن الويع به فيما مىض؛ حيث اكنت الرواية الكالسيكية تتعامل مع الزمن 

املركزي  ابلدء من احلدث  أو  باك(،  )الفالش  ابلداية  إىل  انلهاية  أو من  انلهاية،  إىل  ابلداية  إما من 

واتلحرك بطريقة )القطع املتوازي( إىل الوراء تارة، وإىل األمام تارة أخرى توازًيا معها.

أما الرواية اجلديدة فيمثل الزمن بالنسبة هلا هاجًسا فعليًّا، وحماولة دائمة لكرسه، مما يبدو مع 

بعضها كما لو اكن الزمن مغيبًا، أو مرتباًك، أو مهشًما، فال يسري الزمن ىلع نسق متعارف عليه. بل يضم 

يف بعض األحيان حلظات زمنية متجاورة أو متوازية، ويضم يف األخرى حلظات زمنية غري متسقة 

الزمن يف دورات متسارعة تكتمل تلبدأ دورة  جيمع بينها منطق الرسد ذاته. ويف أحيان ثاثلة يأيت 

جديدة. وهكذا ىلع ادلوام تتفق اغبلية الروايات اجلديدة يف عدم وجود الزمن اخلطي املتنايم، والسيع 

إىل كرس قدسية انلظرة اليت اكنت تتعامل مع الزمن بوصفه خطوًطا مستقيمة فقط، ليست متعرجة، 

وال دائرية، وليست بنية وهمية زائفة كما يشتغل عليها الويع الفلسيف املعارص.
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ىلع  بالعمل  سواء  هلا،  مساًرا  الزمين  ابلناء  يف  اتلجريب  تتخذ  اليت  الروايات  من  كثري  وتأيت 

تداخل األزمنة، أو تشابكها، أو إحداث اخللخلة يف ابلناء يف شلك تداعيات وأحالم واسرتجااعت، 

وهو ما يمثل نقطة مركزية يف عدم تقبل اذلائقة هلذه الرواية، واليت ترى فيها تغييبًا ملفهوم احلاكية 

املعتمد ىلع الرتاتب والتسلسل ىلع حنو ما، ذلك أن هذا الويع لم يزل بعد غري مأهول يف انلظرة إيله، 

وهو ما سيتأسس مع تكرار األعمال الروائية املشتغلة عليه؛ ومنها األعمال الروائية ملنترص القفاش 

الورد«، ومبارك ربيع »رفقة  »ترصيح بالغياب، وأن ترى اآلن، ومسألة وقت«، وهناء عطية »تمارين 

وحيىي  واحللم«،  الوالدة  بني  »زمن  املديين  وأمحد  اثللج«،  »حاجز  علوش  وسعيد  والقمر«،  السالح، 

»وقوف متكرر«،  العزب  »فاصل لدلهشة«، وحممد صالح  الفخراين  الغراب«، وحممد  »ساق  أمقاسم 

وفضيلة فاروق »اكتشاف الشهوة«  وغريها كثري يف أرجاء الوطن العريب مما اكن يف وعيه اتلجريب يف 

ابلناء الزمين ومفاهيمه عرب ابلناء الروايئ.

أنفسهم  الكتاب  منها ويع  الكيفية؛  بهذه  الزمن  مع  اتلعامل  وراء هذا  أسباب عديدة  وهناك 

بالزمن بعد هذا املنجز العريض من االشتغال عليه إبداعيًّا ونقديًّا وعلميًّا، ومنها تأثري السينما ىلع 

اإلبداع بما أنتجته من أفالم شككت يف مقاييسنا ومرتكزاتنا عن الزمن؛ مثل أفالم العقل اجليد، 

وشباب بال شباب، وغريها.

يف رواية »مسألة وقت« ملنترص القفاش تتجىل املفارقة يف الزمن عرب ابلنية الرئيسة للحاكية؛ 

حيث تزوره فتاة اكن ىلع عالقة جسدية بها، وتمارس معه احلب، وترتك بلوزتها عنده، وتأخذ بداًل 

منها أحد قمصانه، ويف ايلوم اثلاين يكتشف أنها ماتت غرقًا يف عبىَّارة )ناقلة أفراد وبضائع( ىلع 

انليل قبل أن تزوره بثالث سااعت، وتنبين احلاكية ىلع هذه املفارقة الزمنية.

إن هذا التشكيك يف الزمن اذلي حتيك عنه الرواية حييلنا إىل التشكيك يف مصداقية ما حيدث 

نلا زمنيًّا، فهل ما وقع نلا أو أمامنا من أحداث قد وقع بالفعل يف الزمن اذلي رصدناه أو نتذكر أننا 

رصدناه فيه، أم أن هناك واقًعا زمنيًّا آخر يتجاوز حدود ما نعرفه إىل ما ال نعرفه؟
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أما يف رواية حممد الفخراين »فاصل لدلهشة« فيبدو الزمن فيها مرتباًك ىلع مستوى اتلقاطعات 

اليت حيدثها الرواي فيه، وإن اكن اتلحليل املتأين يكشف عن ويع الرواي بهذا االرتباك اذلي يمثل 

قصدية للتفتيت واتلهشيم يف مفهوم الزمن، انطالقًا من أن األشياء ال حتدث مرتاتبة كما يتم حكيها 

نلا، ولكنها يف الواقع حتدث متقاطعة متشابكة ومعقدة يف آن واحد، ومن ثم يف اإلماكن تقديمها 

كما يه دون تدخل يف تعديل مساراتها أو جتميلها، فعرب فصول الرواية األربعة عرش، فإن اتلبادل 

بني احلارض واملايض هو األساس اذلي تقوم عليه األحداث، دون فصل بني املرسود عنه يف احلارض، 

واملرسود عنه اذلي يتم استداعؤه من املايض.

9- الغاية والهدف
ال تهدف الرواية اجلديدة إىل حتقيق اغية أخالقية أو مغزى تعلييم، وال إىل نقل خربة ومعرفة 

لآلخرين، ولكنها تسىع يف املقام األول إىل اكتشاف اذلات، وعالقتها بالعالم من حوهلا، وهو ما تؤكده 

كثري من األعمال اليت قدمت شخصيات ليست معنية بتحقيق رسالة أو اغية يف احلياة، كما سبق مع 

احلديث عن الشخصية يف الرواية اجلديدة.

ىلع  به  االحتفاظ  حنو  والسيع  بالقارئ  االحتفاء  ىلع  اجلديدة  الرواية  تعمل  ذلك  وتلحقيق 

مستويات عدة، منها االشتباك معه يف قضايا وجودية، ومنها إرشاكه يف حركة العمل، ومنها إغراؤه 

باحلديث عن املمنوع واملحرم دينيًّا أو سياسيًّا أو جسديًّا، ومنها مساءتله ىلع ادلوام، ومنها السيع 

حماولة  الكتابة  ترى  اليت  احلداثة  بعد  ما  مرتكزات  إحدى  وتلك  اذلات،  عن  الكشف  حنو  دوًما 

لكشف اذلات وليس حماولة تلفسري العالم. واعدة ما يتم تقديم هذه اذلات بوصفها نموذًجا لذلوات 

اجلمعية املحكومة بسياق جمتمع وتاريخ وبيئة وويع ثقايف ىلع حنو ما.

ال تسىع رواية »شارع بسادة« لسيد الوكيل، إىل حتقيق أهداف واغيات أخالقية ىلع حنو ما هو 

مألوف، ولكن تسىع إىل تفكيك الويع وإاعدة تشكيل كثري من املفاهيم املتعلقة بادليين واجلسدي 

ىلع وجه اخلصوص.
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كذلك األمر يف رواية تمارين الورد هلناء عطية ال تبدو هناك اغية أو أهداف سوى رصد مأزق 

اإلنسان الوجودي، وسوء اتلفاهم يف حياتنا ىلع األرض، وىلع غرارها تأيت رواية وقوف متكرر ملحمد 

لطاهر  فانيليا  ورواية  ايلومية،  الشباب  بعض  بتصوير مشاهد من حياة  االكتفاء  العزب يف  صالح 

فاصل  ورواية  القاهرة،  وسط  منطقة  يف  احلياة  مشاهد  بعض  رصد  بمجرد  االكتفاء  يف  الرشقاوي 

لدلهشة ملحمد الفخراين يف رصدها لعالقة هامش القاهرة باملنت.

هذه األعمال الروائية مجيعها وغريها كثري لم تعد تعتين بتحقيق اغية أو هدف يسىع إىل تغيري 

الفساد،  )احلرية،  الكربى  الرسديات  مناقشة  إىل  وال  الواقعية،  املرحلة  مع  األمر  اكن  كما  املجتمع 

السلطة... إلخ( بهدف رصد حتوالتها والعمل ىلع اثلورة ضدها، وإنما االكتفاء بالرسد املنطلق من 

فكرة اكتشاف اذلات ليس إال.
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مرت كتابة القصة لألطفال بعدة مراحل يمكن رصدها عرب تعاقب األجيال اليت استطاعت 

أن حتفر نلفسها ماكن الريادة يف الكتابة لألطفال، ويف تطوير تقنيات الكتابة هلم. ويمكن رصد هذه 

األجيال ىلع انلحو اتلايل: 

اجليل االأول: جيل الكتابة ال�سعرية الق�س�سية
وهو اجليل اذلي اعتمد ىلع الكتابة الشعرية القصصية؛ أي كتابة القصائد الشعرية اليت حتيك 

جنزت يف هذا الصدد قصص اعتمدت 
ُ
حاكية بأسلوب مبسط، وبمفردات قريبة من معجم الطفل، وأ

ىلع لسان احليوان والطري. وقد برزت يف هذا الشأن أسماء؛ منها حممد عثمان جالل، وأمري الشعراء 

أمحد شويق، اذلي استحق  بقصائده وقصصه الشعرية اليت كتبها ىلع ألسنة الطري واحليوان للصغار 

عدًدا  وضع  اذلي  اهلراوي  حممد  القمة  ىلع  يرتبع  كما  العربية.  يف  األطفال  ألدب  رائًدا  يكون  أن 

من ادلواوين الشعرية تناولت القصص العريب والعاليم لصياغته شعًرا يتناسب مع األطفال، إضافة 

تلجديده يف هذا الفن.

اجليل الثاين: جيل الكتابة النرثية الق�س�سية
يرى ابلعض أن جذور هذه الكتابة يف انلهضة احلديثة تعود إىل تاريخ بعيد؛ حيث يربطها ابلعض 

تربية ابلنات وابلنني«؛ اعم 1875م،  »املرشد األمني يف  الطهطاوي، وخباصة كتابه  بكتابات رفاعة 

وقصصه املرتمجة حلاكيات األطفال؛ مثل »عقلة اإلصبع«، إضافة إلدخال الطهطاوي قراءة القصص يف 

املنهج املدريس.

»مسامرات  كتابه  يف  1903م،  اعم  فكري  عيل  كتابات:  يف  متمثلة  فتأيت  الفعلية  الكتابة  أما 

وفرج  اجلمل،  عمران  وكتابات  1916م،  اعم  ابلنني«  حمفوظات  يف  املبني  »انلصح  كتاب  ثم  ابلنات«، 
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اجلمل، وحسن توفيق، ونعمة إبراهيم، وتوفيق بكر، وحممد عبد املطلب، وقد غلب الطابع اتلعلييم 

ىلع كتابتهم مجيًعا.

ثم يأيت اجليل اذلي ظهر يف اثللث اثلاين من القرن العرشين؛ ومنهم اكمل كيالين، وحممد سعيد 

العريان، وعطية اإلبرايش، وإبراهيم عزوز، وأمحد جنيب، واذلين تمكنوا من إجناز عدة مرشواعت؛ 

منها:

	 االقتباس وانلقل من اللغات األجنبية.•

	 ولكيلة • ويللة  ألف يللة  العريب، وخباصة  الرتاث  وإحياء  القداىم،  العرب  لكتب  اتلبسيط 

ودمنة، واحلاكيات الشعبية.

	 الكتابة اإلبداعية واتلأيلف لقصص من نسج خياهلم.•

اجليل الثالث: االإبداع وا�ستمرار امل�سرية
وتفوق  اتلطور  حبكم  يتجاوزهم  وأن  الرواد،  بدأه  ما  يستوعب  أن  استطاع  اذلي  اجليل  وهو 

الالحق ىلع السابق، وحبكم ما أضافوه من خربات اعملية، وما واكبوا به قضايا العرص، وما أجنزوه من 

إبداع لم يزل متحقًقا. ومن أشهر أسماء هذا اجليل، عبداتلواب يوسف، ويعقوب الشاروين، وغريهما.

اجليل الرابع: جيل ما بعد احلداثة
اثلاثلة،  األلفية  وبدايات  اثلانية  األلفية  بنهايات  الظهور  يف  جتربته  بدأت  اذلي  اجليل  وهو 

شخصية  ىلع  طرأت  اليت  واتلحوالت  عليها،  طرأت  اليت  واملستجدات  عرصه،  قضايا  مع  فتفاعل 

االتصال  وسائل  بفعل  العرصية  إماكناتهم  وتطور  حياتهم،  وطريقة  تعلمهم،  أسايلب  وىلع  األطفال، 

وتكنولوجيا املعلومات.
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اجتاهات الكتابة الق�س�سية يف اجليل الرابع
ىلع املستوى املضموين تنوعت املوضواعت اليت اعجلها كتاب األطفال يف هذا اجليل، ويمكن 

رصد عدد من االجتاهات السائدة يف الكتابة؛ ومنها اجتاه القصص العليم، واجتاه اتلوعية بالقضايا 

واملفاهيم العاملية املعارصة، واجتاه تنمية القدرات واذلاكءات ومهارات اتلفكري، واجتاه بناء الشخصية، 

واجتاه اإلمتاع والتشويق، واجتاه القصص الرتبوي اتلعلييم. 

1- اجتاه الق�س�ص العلمي
أديب؛  سياق  يف  ومنجزاتها  اتلطبيقية  العلوم  نتائج  توظيف  إطار  يف  تدور  اليت  القصص  ويه 

مثل معارف الكون والفضاء وجسم اإلنسان والكمبيوتر واحلاسب اآليل، واخليال العليم، والسفر إىل 

املايض أو املستقبل عرب آلة الزمن. وقد تطور قصص اخليال العليم وأصبح رضورة تلقريب املفاهيم 

كتابة  يف  ثورة  امليديا  وأحدثت  احلارض،  عرصنا  يف  وير  بالسوفت  املتعلقة  واملفاهيم  اتلكنولوجية 

القصص العليم لألطفال والكبار ىلع السواء، فظهرت أفالم عدة قلما جتد إنسانًا لم يشاهدها؛ ومنها 

مثاًل سلسلة أفالم »حرب الكواكب«.

مصادر  من  ا  مهمًّ مصدًرا  تعد  ومستوياتها،  أشاكهلا  اختالف  وىلع  بعامة  العلمية  القصة  إن 

تثقيف األطفال وتقريب مفاهيم العلوم إيلهم، وهو ما تنبه إيله اإلبداع العريب املعارص، فظهر عدد 

ويعقوب  يوسف،  اتلواب  عبد  مثل  األطفال؛  قصص  يف  العلوم  منجزات  تناولوا  اذلين  املؤلفني  من 

الشاروين، ونهاد رشيف؛ رائد رواية اخليال العليم يف مرص والعالم العريب.

اهلواء(،  يرسم  )سامح  جنم  السيد  منها  مرص؛  يف  عدة  أسماء  برزت  فقد  الرابع،  اجليل  من  أما 

بهلول  اآليل،  واإلنسان  وسايل  »نورا  اجلزنوري  عيل  ومنري  اجلليد«،  من  »كعكة  السيد  سعد  ورجب 

أورانيا،  بعثة إىل  الصنايع«، وفتيح أمني »كوكب األشباح،  العجيبة، معزت وزيزي والقمر  يف رحلته 

عمالقة أطلنطس، قراصنة الفضاء«، وصالح طنطاوي »ثوار كوكب لوكور، حرب الكواكب، كوكب 

اتلاتاريس«، وسمري عبد ابلايق »نداء من كوكب ميت، اآلالت املفرتسة«، وجمدي صابر »اختطاف فوق 
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إىل  باإلضافة  الصغري«،  بلوتو  »إنرتنتاوي صدييق، أحالم  املتوحشني«، وهويدا حافظ  القمر، كوكب 

العديد من األسماء يف أحناء الوطن العريب، وخباصة سورية واألردن وبلنان واملغرب العريب.

2- اجتاه التوعية بالق�سايا واملفاهيم العاملية املعا�رصة

تمثل القضايا واملفاهيم العاملية املعارصة مجلة من اتلحديات العاملية اليت اقتىض ىلع الرتبية أن 

تتصدى هلا ملعاجلتها، وتعليم وتعلم مهاراتها ؛ ألنها تمثل أهمية ليس ىلع املستويات املحلية فحسب 

بل ىلع املستوى العاليم، فال يمكن مثاًل اعتماد متعلم ال يمتلك ىلع أدىن تقدير وعيًا حول حقوق 

اإلنسان، وابليئة واملحافظة عليها، والصحة الوقائية والعالجية، وغريها من القضايا اليت ال ختص بيئة 

بعينها بقدر ما ختص األمم جمتمعة؛ حبيث أصبح اكتساب مفاهيم ومهارات هذه القضايا يعد من 

سمات املتعلم اليت ال غىن عنها. 

وقد تم رصد هذه القضايا، وحتليل لك قضية إىل مفاهيم رئيسية وفرعية، وقد بلغ ما تم رصده يف 

األدبيات الرتبوية إحدى وعرشين قضية؛ ويه)1(: حقوق اإلنسان، الوىع القانوين، حقوق املرأة ومنع 

اتلميزي ضدها، حقوق الطفل ومقاومة عمالة األطفال، املهارات احلياتية، ابليئة  محايتها وجتميلها، 

الزيادة الساكنية واتلنمية، حسن استخدام املوارد وتنميتها، ترشيد االستهالك، احرتام العمل وجودة 

والعالجية،  الوقائية  الصحة  اتلطرف،  وحماربة  الوطنية  الوحدة  املواطنة،  أجل  من  الرتبية  اإلنتاج، 

الرضييب،  الويع  السالم،  أجل  من  والرتبية  التسامح  العوملة،  املروري،  الويع  السياحة،  اإلدمان، 

ادليمقراطية، القانون ادلويل اإلنساين.

ثقافة  وىلع  بعامة،  البرشي  الويع  ىلع  القضايا  هذه  وخبطورة  املفاهيم،  بهذه  الويع  إطار  ويف 

األطفال ومستقبلهم خباصة، وانطالقًا من أهمية ترسيخ قيم ومفردات هذه القضايا يف انلفوس وىلع 

يمكن العودة إىل كتب القضايا واملفاهيم املعارصة يف املناهج ادلراسية )مرص: وزارة الرتبية واتلعليم. مركز تطوير املناهج واملواد اتلعليمية، 2000(؛   )1(
حيث أصدر املركز سلسلة من الكتب توضح خطوات وطرق دمج هذه القضايا.
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حنو إجرايئ، فقد اهتمت بعض األعمال األدبية بها، واعجلها عدد من الكتاب)1(؛ منهم هويدا حافظ 

وسلسلتها »فرقة انلاشط عيل«.

ق�سايا البيئة والتوعية باأخطارها

ا من موضواعت أدب األطفال، بوصفها املحيط املادي األقرب  تمثل انتهااكت ابليئة موضواًع مهمًّ

سلبياته،  من  ويعانون  بالفعل،  فيه  يعيشون  وألنهم  العمرية،  مراحلهم  اكفة  يف  األطفال  إىل  إدرااًك 

يف  األطفال  وحاكيات  قصص  تنويعات  تعددت  وقد  مجايلاته.  مع  اتلواصل  ىلع  القدرة  ويمتلكون 

حماولة إلنقاذ ابليئة البرشية بني الكشف عن مجايلات ابليئة وأهمية املحافظة عليها نظيفة نقية كما 

خلقها اهلل تعاىل، وبني اتلوعية بمظاهر تلويثها كما جنت عليها مظاهر احلضارة املعارصة، وقد تعدد 

الكتاب واملؤلفون؛ ومنهم ناهد السيد، وخباصة يف رواية »عروس انليل«، وبعض أعمال إيمان سند 

لألطفال؛ مثل قصة »مدرسة نظيفة.. شارع نظيف«.

3- اجتاه بناء ال�سخ�سية
وهو اجتاه قديم قدم األدب ذاته، فمنذ نشأته ويسىع أدب األطفال إىل بناء الشخصية يف اكفة 

الزمن  بتطور  يتطور  الشخصية  بناء  أن  غري  واألخالقية،  وابلدنية  واالجتماعية  انلفسية  جوانبها 

واحلياة، فما اكن يكيف شخصية يف القرن السادس عرش، ال يكيف مقوًما للشخصية يف القرن الواحد 

والعرشين. فمع تطور احلضارة وارتقائها، يتطور اإلنسان وتنمو متطلباته، وتزداد املهارات اليت ينبيغ 

توفره فيها، فعىل سبيل املثال تعد املهارات احلياتية اآلن رضورة ال غىن عنها ألي إنسان صغرًيا اكن أم 

كبرًيا؛ ومن أهمها: مهارات استخدام الكمبيوتر بكفاءة، ومهارات اختاذ القرار، ومهارات اتلفاوض 

سنكتيف هنا باستعراض نموذج واحد فقط، وإن اكنت القائمة تزخر بأسماء مبدعني كرث، ينتيم بعضهم إىل اجليل اثلالث؛ ومنها قصص السيد   )1(
القمايح برسوم حمسن رفعت، اليت اهتم فيها بقضايا املرور، والصحة، وابليئة، وحقوق اإلنسان، وغريها.
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ما  وهو  إلخ،  الشارع...  يف  اتلكنولوجيا  مع  اتلعامل  ومهارات  العلمية،  واحلجج  بالرباهني  واإلقناع 

يقتيض مجيعه اكتساب مهارات اتلفكري املنطيق واتلفكري التشعيب وغريها من مهارات اتلفكري.

وقد تعدد كتاب اجليل الرابع اذلين اهتموا بهذا االجتاه؛ ومنهم عزة أنور يف جمموعتها القصصية 

»شجرة عمرو«؛ حيث تعالج مفهوم احلب عند األطفال، تلخرج به من جمرد حب الوادلين إىل حب 

احلياة والكون والفهم الصحيح ملعىن احلب، فتأيت أوىل القصص تلدور حول شجرة وثالثة أطفال؛ لكٌّ 

منهم يديع أنه حيبها ويستحق أن تطلق عليها اسمه.. أوهلم يعرب عن حبه هلا برسمها، وثانيهم يعرب 

عن حبه بقطف أوراقها اذلابلة وراعيتها وريها، وثاثلهم ال يقدم هلا شيئًا سوى أنه أصغر أفراد األرسة 

ويستحق لصغره أن تسىم الشجرة باسمه، ولكن األب حيسم املوقف، فريى أن املحب هو من يفعل 

شيئًا مفيًدا ملن حيبه، ويقدم هل ما يساعده ىلع احلياة، وهو ما ينطبق ىلع الطفل اثلاين.

وتأيت قصص رانية حسني أمني يف سلسلة »فرحانة«، تلضع الطفل يف سياق حمك اتلجربة الختيار 

سلوكياته اليت تتنوع عرب القصص يف إطار إكساب املهارات احلياتية املعارصة، وذلك ىلع الرغم مما 

أثارته هذه القصص دلى بعض املتلقني؛ حيث رأوا فيها سلوكيات غري سليمة تقوم بها فرحانه الفتاة 

الصغرية بطلة القصص يف بعض قصصها؛ مثل القصة اليت اعشت فيها يف حرية الختيار فستان حترض 

به حفاًل، غري أنها لم يعجبها أي فستان، ويف انلهاية خلعت لك مالبسها.

ناهد السيد: »مذكرات مروان يف دار األيتام« حتيك فيها عن حياة األطفال يف دار األيتام، وكوكب 

املعرفة لألطفال من سن 10 - 14، وتنتيم إىل االجتاه العليم اتلعلييم، و»يايلتين كنت أرى أللعب 

كرة«، لألطفال من 10- 15، وتتحدث فيها عن األطفال املكفوفني.

وتأيت أيًضا سلسلة »ودل وبنت« لألطفال من سن 10 – 14 سنة، للاكتب أمحد صبيح، واليت تتنوع 

يف موضوع حكيها بني الرتاث واملعارصة، ولكنها تسىع عرب ذلك إىل مناقشة جوانب معارصة يف حياة 

اإلنسان الطفل، وإكسابهم إياها من خالل تقليد أبطال وشخصيات القصص؛ ومنها جمموعة الصياد 

الصغري، وجمموعة فانوس رمضان، وغريها. 
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كما تأيت قصص جنالء عالم تلعرب عن هذا السياق من خالل الربط بني الرتاث واملعارصة، ويف 

جمموعتها »أمري احلواديت« تؤكد ىلع قيم اتلعاون واملحبة ومساعدة اآلخرين، ومفهوم اجلمال احلقييق، 

وغريها من املفاهيم املهمة حلياتنا.

4- اجتاه تنمية القدرات والذكاءات ومهارات التفكري 
اكن للنتائج اليت توصلت إيلها أحباث املخ ودراسات الطفولة آثارها ىلع أدب األطفال؛ حيث 

القدرات ومهارات اتلفكري، وهو ما  أكدت هذه ادلراسات ىلع إماكنية تعليم وتعلم اذلاكء، وتنمية 

مهارات  تنيم  اليت  اإلبداعية  واألنشطة  املمارسات  خالل  من  إجرايئ  حنو  ىلع  األدب  معه  تعامل 

اإلبداع واتلفكري واخليال، وظهرت أعمال أدبية عدة يف هذا املجال؛ منها:

	 نهر • »اختفاء  أمني  رانية حسني  ومنها قصص  األرسار؛  والكشف عن  املغامرات  قصص 

انليل«.

	 قصص اجلاسوسية والكشف عن اجلريمة.•

	 القايض، ورسوم • سلسة األلغاز، وألغاز األذكياء ملحمد صالح عبد احلفيظ، وحممد حممود 

هناء رشاد. 

الرتبوي  الفكر  إن  إذ  األطفال؛  كتاب  قبل  من  ودعم  اهتمام  إىل  حيتاج  االجتاه  هذا  أن  غري 

املعارص يهتم بتنمية مهارات اتلفكري العليا بوصفها مكونًا أساسيًّا من مكونات الشخصية يف حارضنا 

ومستقبلنا.

5- اجتاه االإمتاع والت�سويق
اإلمتاع والتشويق أحد أهداف األدب بعامة؛ إذ ينظر األدب كما تنظر الفلسفة ىلع أن اإلمتاع 

هو هدف يف ذاته، بل وجدت عرب تاريخ األدب اجتاهات تنادي بأال يكون لألدب اغية سوى اإلمتاع؛ 
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أي األدب من أجل األدب، والفن من أجل الفن، واجلمال من أجل اجلمال، ومنها ىلع سبيل املثال 

مجاعة الربناسية يف كتابة الشعر يف الوطن العريب. ومن املعروف أن اإلمتاع والرتفيه للطفل ولإلنسان 

عموًما حيقق هل اتلوازن انلفيس وجيعله مقباًل ىلع احلياة، قادًرا ىلع القيام بأعماهل جبودة وإتقان، وهو 

ما حققته أعمال أدبية كثرية منذ جيل الكتابة األول، وخباصة اكمل كيالين اذلي خصص قسًما اكماًل 

من كتاباته لإلمتاع، ثم واصل جيل الكتابة الرابع املسرية مستفيًدا من اتلقنيات ابلرصية والصوتية 

املعارصة، ومن األعمال ابلارزة لكتاب هذا اجليل:

ومنها  بكر،  مصطف  ورسوم  ادلين  خري  عبد اهلل  ملحمد  األطفال«  رياض  »حاكيات  سلسلة 

واتلليفزيون،  وكتاكيتو  ادلواء،  وزجاجة  وكتاكيتو  املياه،  وحنفية  وكتاكيتو  املوز،  وقرش  كتاكيتو 

وكتاكيتو ومفتاح الكهرباء.....

ا« للمؤلف نفسه، ورسوم عبد الرمحن بكر، ومنها القرد واتلمساح،  سلسلة »حاكيات ظريفة جدًّ

وأرنوب الشيق، وانتقام اثلعلب املاكر، والغراب الكذاب، واألرنب ملك الغابة، والرجل وانلمر، ورعب 

يف الغابة، واحلمار الغيب، وغريها، ويه قصص جتمع بني احليك وبني تدريب األطفال ىلع تلوين الصور 

املرسومة واملعربة عن مشاهد القصة.

حاكيات عديل رزق اهلل الرسام التشكييل؛ ومنها القط حيب الغناء، والفانوس واأللوان، وانلقطة 

السوداء، وأم الظل، وغريها كثري يف سلسلته اليت يؤلف حاكياتها ويرسمها بنفسه.

أنه ينبيغ اتلأكيد ىلع أن اإلمتاع والتشويق ال ختلو قصصه من معاجلة القيم واتلقايلد،  غري 

وخباصة ما يتعلق منها بالعالقات االجتماعية وادلعوة للسلوكيات احلسنة، واكتساب القيم احلميدة.

6- اجتاه الق�س�ص الرتبوي التعليمي
ظهرت أعمال أدبية قصصية تهدف تلعليم أهداف ومهارات املقررات واملواد ادلراسية املختلفة، 

وبناء  العلوم،  يف  واحلرارة  الطاقة  مثل  األساسية؛  واملهارات  واملعارف  العامة  األهداف  يف  وخباصة 
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اجلملة وأنواع الكالم واملفرد واملضاد واجلمع يف اللغة العربية، واحلدود اجلغرافية واملعالم السياحية يف 

اجلغرافيا، وأسس تشغيل الكمبيوتر وأسايلب تطبيق الربامج يف احلاسب اآليل، وغريها من املقررات 

والعلوم ادلراسية.

إن استقراء األدب اذلي أنتجه كتاب اجليل الرابع، يكشف عن غياب بعض املوضواعت األدبية 

أو تراجعها إىل الوراء، ىلع الرغم من هيمنتها يف األجيال السابقة عليهم؛ ومنها مثاًل موضوع ادلين 

يف  ادلينية  باملوضواعت  بهجت  وأمحد  يوسف  اتلواب  عبد  باهتمام  مقارنة  بعامة،  ادليين  والقصص 

قصصهم، كذلك تراجعت قصص األساطري واخلرافات إىل أن اكدت تنميح مقارنة باجليل األول اذلي 

شلك هذا املوضوع بالنسبة هل مادة ثرية. كما أنه قد تراجعت املوضواعت اليت تدور حول املعلمني 

املعلومات  عن  ابلحث  أسايلب  حول  تدور  اليت  املوضواعت  حملها  وحل  السن،  كبار  من  والعلماء 

اتلكنولوجية ومن ثم اعتماد األطفال أبطال احلاكيات ىلع أنفسهم وليس ىلع غريهم من الكبار.

إن هذا اتلطور يمكن انلظر إيله من املنظور اإلجيايب ىلع أنه يمثل خطوات تقدمية يف سبيل 

مواكبة األدب للحياة املعارصة، وسد الفجوات احلايلة يف ثورات العلوم املختلفة، هذه الفجوات اليت 

أضحت تمثل خطًرا ىلع مستقبل األمم مجعاء »وخباصة اليت تستهلك املعلوماتية وال تنتجها«. كما 

اليت تراجعت، يعد  املنجز اذلي استطاع األدب القصيص أن يقدمه حىت اآلن عن املوضواعت  أن 

اكفيًا إىل حدٍّ ما؛ إذ إن األجيال املتعاقبة من أعالم أدب األطفال اذلين تم ذكرهم، أو اذلين لم يذكرهم 

مجيع  يناقشوا  أن  استطاعوا  مجيًعا  هؤالء  اتلاريخ،  ذاكرة  يف  وخادلة  باقية  أعماهلم  ولكن  الكتاب 

ال  أدب  يبىل؛ ألنه  وال  َيْقَدم  ال  األطفال  أدب  أن  املعلوم  ومن  املوضواعت.  هذه  تقريبًا يف  اجلوانب 

يرتبط بأحداث زمانية أو سياسية بعينها، ولكنه أدب اعم حيمل اإلبداع والتشويق والقيم واملضامني، 

 بديلل بقاء قصص ألف يللة ويللة وقصص عبد اهلل بن املقفع لكيلة ودمنة، وقصص اكمل كيالين 

وعبد اتلواب يوسف ويعقوب الشاروين، وغريهم كثري وكثري حىت يومنا هذا، وستظل باقية لألجيال 

القادمة جيدون فيها املتعة ذاتها، ويكتسبون منها القيم ذاتها.
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ا أيًضا، فاحلداثة مطلوبة دوًما يف معاجلة املوضواعت وال يُستثىن  غري أنه يظل مدخل املعاجلة مهمًّ

ا، ويؤدون  من ذلك املوضواعت ادلينية ذاتها، فمثاًل من املهم كتابة قصص عن أطفال معارصين جدًّ

واجباتهم ادلينية ىلع أكمل وجه، كأن يقوم األطفال أبطال القصص من أمام الكمبيوتر ألداء الصالة، 

اتلكنولوجيا  تفرضها  اليت  فالعزلة  أعماهلم،  يف  اهلل  يراقبوا  وأن  ممارساتهم،  يف  الصدق  يتحروا  وأن 

ووسائلها ىلع البرش، تقتيض رضورة اتلأكيد ىلع املفاهيم ادلينية من مراقبة أفعال العباد واحلساب 

أن تنىس  فما أخطر  اإلنسانية.  والقيم  ادلينية، واتلقايلد  العقائد  مما يشلك صميم  األخروي وغريها 

اثلقافية  هويتنا  تذوب  أن  أخطر  وما  واتلحرض،  احلضارة  وراء  اجلري  سياق  يف  إنسانيتها  اإلنسانية 

العربية األصيلة يف خضم اثلورات العاملية املعارصة اليت جتتاحنا شئنا أم أبينا.

الكتابة ال�سعرية لالأطفال
ملعت يف الكتابة الشعرية لألطفال يف نهاية األلفية اثلانية ومطلع اثلاثلة، أسماء رائدة يف مرص؛ 

مثل أمحد سويلم، وأمحد زرزور، وإن اكنت الكتابة الشعرية لألطفال، بوجه اعم، تشهد تراجًعا يوًما 

والرواية  العريب  الرسد  استجابة النفجار  ربما  يزتايد عدد كتابها؛  اليت  القصة  يوم ىلع عكس  بعد 

والقصة، ىلع خالف ما يواجه الشعر العريب عموًما من تقلص قياًسا ملا اكن عليه سابًقا.

وتأيت جتربة أمحد سويلم لألطفال متمزية يمكن رصدها عرب حماور ثالثة؛ يه:

وواحة  أكون،  أن  وأحب  وأصدقايئ،  وأنا  لو،  وأتمىن  احلاكيات،  )بستان  والقصائد  ادلواوين 

ا. احليوان، ويقول املثل العريب، وفلسطني عربية(، واليزال اإلبداع مستمرًّ

يتوب  هل  القرود،  مجاعة  احلمار،  جائزة  األمني،  احلارس  الضعفاء،  حيلة  الشعري:  املرسح 

اثلعلب؟
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ادلراسات والكتب: أطفانلا يف عيون الشعراء، وشعراء كتبوا لألطفال، والفكر اإلساليم وثقافة 

تتناسب مع  العريب  الشعري  الرتاث  العريب، وهو خمتارات لقصائد من  الفىت  العريب، وديوان  الطفل 

الفتيان والفتيات حلسان بن ثابت شاعر الرسول ، وعيل بن أيب طالب ، واملتنيب، وغريهم.

جيل احلداثة وما بعدها
وهو اجليل اذلي يأيت نتاجه مزتامنًا مع نهاية األلفية اثلانية وبداية األلفية اثلاثلة، وهو جيل 

وأمحد  وكراسة رسم«،  العام،  إجازة نصف  »مفاجآت جنوى يف  السيد  منهم رشيفة  األسماء؛  متعدد 

فضل شبلول، وعبده الزراع، وغريهم.
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رابًعا: ظهور اأ�سكال جديدة بوعي جديد

لقد اكن للقفزة اليت حققتها البرشية يف اتلواصل )ثورة االتصاالت( أثره يف اتلقريب بني املبدعني 

وتواصلهم ىلع حنو سمح هلم بما يمكن تسميته االشرتاك يف اتلأسيس ألشاكل أدبية جديدة؛ حبيث 

لم يعد يف مقدور مجاعة أو مبديع دولة ما أن ينتسب هلم ظهور هذا الشلك اجلديد.

فيف السنوات اخلمس األخرية )2009 - 2014م( ظهرت أشاكل جديدة يف الكتابة األدبية؛ منها ىلع 

ا، والكتابة الشعرية انلصوصية، وعقدت هلا يف مرص مؤتمرات تبنتها  سبيل املثال القصة القصرية جدًّ

ا يف مكتبة اإلسكندرية اعم 2013م(،  مؤسسات كربى يف بعض األحيان )مؤتمر القصة القصرية جدًّ

وتبناها أفراد خارج مفهوم املؤسسة يف أحيان أخرى )امللتىق اثلاين لقصيدة انلرث 2009م(، واشرتك يف 

تبنيها أفراد مع املؤسسات يف أحيان ثاثلة )ملتىق الكتابة اجلديدة 2012م( وغريها كثري، ومجيعها اكن 

دويلًّا تشارك فيها أفراد من أحناء الوطن العريب، وتواضعوا ىلع مالحمه األويلة.

ا: ال�سمات واجلماليات الق�سة الق�سرية جدًّ

ا عن مالحمها اللكية؛ واليت منها: تكشف السمات العامة للقصة القصرية جدًّ

وجود  - رضورة  ىلع  أي  القصصية،  الكتابة  خصائص  من  خصيصة  بوصفه  الرسد  ىلع  االعتماد 

اليت قد  العنارص األخرى  الشخصية واحلدث واحلبكة واتلأثري، مع إماكنية اتلجاوز عن بعض 

ا أنها سمات وليست جوهًرا أي يمكن االستغناء عنها، وإذا حرضت  ترى القصة القصرية جًدّ

أنه  العنارص اليت يرى كتابها  الزمان واملاكن واإلسهاب يف الوصف، وغريها من  فال ضري؛ مثل 

يمكن االستغناء عنها.
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جتاوزها ملستوى اإلخبار املحض )حيك خرب يف صورة قصصية( إىل مستوى اإلبداع املحض، ذلك  -

أنها تتحقق فيها لك سمات األدبية كما حتدث عنها علماء الرسد؛ بارت، تودوروف، ياكبسون، 

وحىت الشكالنيني الروس من قبلهم، أو من أيت بعد هؤالء؛ أمثال ياوس وريفاتري وغريهم.

مع  - احلديث عنها  بدأ  مبادئ االخزتال واتلكثيف، ويه سمات  انطالقًا من  تتشلك مجايلًّا  أنها 

قصيدة انلرث )وتأصيل سوزان برنار ذللك()1(، ومن ثم فإن حضور الشعرية بمالحمها يف القصة 

ا يعد هو امللمح األهم، وهو أيًضا مكمن ابلحث عن مجايلات تشلكها. القصرية جدًّ

أن العامل األهم يف حضورها - وجهة نظرنا - هو التسارع املزتايد يف املفاهيم اليت أشار إيلها  -

إيتالو اكلفينو يف كتابه »ست وصايا لأللفية القادمة« واليت صدقت عليها اتلكنولوجيا حبضورها 

اإلماكن حدوثه يف حلظة،  أصبح يف  أزمان  يف  فما اكن حيدث  احلياة  أشاكل  اكفة  وهيمنتها ىلع 

وما اكن يستحيل محله ثلقله أصبح يف اإلماكن محله يف رشحية إلكرتونية، وأعين حجم الكتب 

واملوسواعت اليت غدا محلها ىلع قرص مرن أو صلب ال يكلف البرشية كثرًيا.

والقرص  بالطول  يتعلق  فيما  وخباصة  انلرث،  لقصيدة  ساكسوين  األجنلو  والويع  الكويلنايل  الويع  بني  املفهويم  االختالف  االعتبار  يف  الوضع  مع   )1(
واالخزتال واإلطالة، والويع العريب ذاته يتأرجح بني هذين الوعيني.


