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  جزائري 

 إشكالية القراءة في النص الشعري المعاصر:الشعر الحداثي

إّن نص القصيدة العربية المعاصرة عمى غرار النص األدبي السردي، تمّيز 

اإلنتاج، وعناصر التدالل الفاعمة في تشكل العالمات النصية، نظرا بتعدد مصادر 

النفتاح النصوص وزحام الخطابات النقدية الفاعمة في تطويرىا، وانفتاح الثقافة 

العربية عمى غيرىا من الثقافات العالمية، ودخوليا صراع العولمة من بابو الواسع، 

مى لغة اإلبداع بصفة خاصة، األمر الذي انعكس عمى فمسفة اإلبداع بعامة وع

كونيا األساس في قيمة النص التواصمية، حتى شيد نص القصيدة عصرا جديدا 

من التنويع الشكمي واالنزياحي، قدمت من خاللو  بطاقة ىوية جديدة بمعايير 

العصر الجديدة وبمغة ثرية كثيفة الدالالت وبتوظيف قوي يعمق الداللة ويفتحيا 

 أويل، وبأسموب شعري يبتعد عن المقصدية المباشرة أوعمى القراءة وعمى الت



رة الموضوعية التي مّيزت نمط القصيدة العربية التقميدية، األمر الذي أعطى المباش  

اإلبداع الشعري نفسا جديدا، في أشكالو وفي موضوعاتو تحديدا عند ما اصطمح 

 عميو بقصيدة النثر.

قصيدة النثر كما اصطمح عميو  أو -كما يسميو يوسف الخال-الشعر الحداثي

وجو من أوجو تفاعل حركة الشعر ومفاىيم الحداثة والتحوالت االجتماعية 

» والسياسية والثقافية الحديثة في الوطن العربي وكانت نتاج ثورة أدبية قوية فقد

الظاىرات الحداثية التي وسمت الحداثة الشعرية  شكمت ظاىرة قصيدة النثر إحدى

وأضحت من أكثر النصوص إثارة لمجدل  1«مسين سنة األخيرةالعربية في الخ

التي أسست لبيئة نقدية جديدة رافقت  مجلة شعرالنقدي، بخاصة عبر صفحات 

الشعر الحداثي تنظيرا وتطبيقا نظرا الرتباطو بموروث شعري ونقدي راسخ في 

ع بعامة األذىان وفي األذواق وقد قّدمت المجمة رؤيتيا لمقضايا المتعمقة باإلبدا 

 وبالشعر بخاصة فصاغت  مفاىيميا عمى أسس ميزىا التحرر واالنفتاح.
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يعتبر الشعر الحداثي عند النقاد الجدد لحظة كاشفة ورؤيا تمج إلى ما وراء 

الظواىر المتناقضة والمشوشة بغية الوصول إلى االنسجام الكوني والحقيقة، وال 

دح أو اليجاء أو الفخر أو غيرىا يتحقق ذلك إال بالمغة، وميمة الشاعر ليست الم

النفاذ إلى ما رواء واقع  »مما عرف بأغراض الشعر، ولكنيا في رأي يوسف الخال

 .1«الحياة لرؤية مالمح األمل والخالص

الشعر بنفاذه إلى وراء الظواىر يعني أنو فن أو تعبير جميل في لحظة رؤيا، 

-عند الشعراء الجدد-يخاطب العقل ولكن ال يمتزم قوانينو وقواعده؛ أي إن الشاعر

متحرر من كل ما من شأنو أن يحد من حرية تعبيره من قيود الحياة، مع االحتفاظ 

النسجام( ما جعل مفيوم الحرية بميزة وخصوصية القول الشعري )االنتظام وا

استخدام الحرية أصعب »وااللتزام يعرف ثورة نقدية عارمة، يقرر يوسف الخال بأن 

وتبعا لدعوى إطالق يد الشاعر من القيود فإن قضية المغة  2«من استخدام القيود

شكمت أكبر المحاور النقدية عند الشعراء الجدد، فقد اعتبرت لغة الشعر أساسا في 

المغة وبقائيا حية؛ ألن الكممات في الشعر أكثر منيا معنى في النثر  إغناء
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. والحرية تقتضي 1والشاعر يحّمل األلفاظ من المعاني أكثر مما تحممو في األذىان

يقاعو »عدم االلتزام لذلك فإن لمشاعر الحرية المطمقة في إيجاد  نحوه الخاص وا 

الشعري ويحقق أسموبو ولو أن ينيل من أي مصدر يثري معجمو   2«الخاص

نما يعيد إنتاج األساليب الموروثة الراسخة في  المميز ألن الشاعر ال يخترع المغة وا 

رغاميا عمى تحقيق الفردي، والخاص وعمى الشاعر أن  األذىان  وفي الذوق وا 

يتعامل مع الموروث بمنطق الشد من الوسط؛ بحيث يمنح لنفسو متسعا من الحرية 

يطوعو لمتعبير عن تجربتو. وىو المحك في التمّيز  في التعاطي معو وأن

 والعبقرية. 

القصيدة الحداثية ال تمغي الموروث ولكن تقر حق الحرية في التعامل معو، ألن 

الحياة مستمرة ومتجددة لذلك فإن النقاد الجدد رأوا أن التجديد يكون عمى المستويين 

الشعري ممغى تماما؛ ألّن الشكل والمضمون واالزدواجية بين المعنى والوجود 

ال يكفي  خالدة سعيدوتطويع األساليب في رأي  3القصيدة وحدة عضوية ال تتجزأ 

لباسيا  بل ال بد لمقصيدة الحديثة تعويضيا بقالب حداثي يعتمد تشخيص الفكرة وا 

يعمد إلى اختراع جو شعري تتسرب عبره » سموكا وعواطف ألّن الشاعر المجّدد
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فالقارئ في الشعر الجديد كما في النقد الجديد  1«تمك الفكرة إلى القارئ ايحاءات

محك أساس في اإلبداع الشعري، والقصيدة الحداثية تعيره اىتماما كبيرا عمى اعتبار 

أن الفن لم يعد لممتعة فقط وال ألداء وظائف جمالية بل تعدى ذلك ألداء الرسالة 

بين حقيقة –دة النثر قدمت اإلنسانية في رحالت الكشف والتجمي، لذلك فإن قصي

مفيوم الغموض في مستوى لغة القصيدة عك س ثراءىا وقوتيا  -اإلبداع ورساليتو

ال يحول بين)القارئ( وبين االستمتاع بما يقرأ، فيو »ولكنو غموض من النوع الذي 

غموض يشف حتى يغدو جذابا مؤثرا يطيل أمد التأثير الذي يشجع القارئ عمى 

إن في  أي 2«قصيدة، ليكتشف في كل مرة يقرأىا شيئا جديداإعادة النظر في ال

الشعر غموض جميل ىو العمق الذي يحفز عمى القراءة والتقرب من النص 

 واكتشافو والدىشة في تمقيو.

إن القصيدة المعاصرة الحرة أو القصيدة النثر أثبتت وجودىا عمى الرغم مما  

  -يقول الراحل دمحم عمران-قيل وما زال يقال حول تحررىا،  ففي النياية 

ىو كمية الشعر في ىذه الكتابة الجديدة التي نسمييا  ال تيم، ما ييم »التسمية
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تابي إلى حياتنا األدبية وصار جزءًا تسمل ىذا الشكل الك تجاوزًا، قصيدة النثر، لقد

الشعرية المعاصرة، المعافى منو شعر جميل سوى أنو نادر، وىو  من مشيد ثقافتنا

   1.«لدى الشعراء السحرة وىم بعدد أصابع اليدين غير متوافر سوى 

قصيدة النثر التي كثر الجدل حول ىويتيا، وككل تنوع شعري يحاول تأصيل 

–مصطمحاتو ومفاىيمو عرفت لغة خاصة وجديدة، نيمت  مجالو التعريفي وتحديد

من مصادر غربية وعالمية شتى، جمعت بين الفكر  -إلى جانب التراث العربي

والفمسفة وبين األسطورة والتاريخ إلى ىموم اإلنسان وآمالو، طغت عمييا بنيات 

لخارجية تشكيمية مشفرة، وّسعت من دائرة مفاىيميا األساسية كموسيقاىا الداخمية وا

، قراءة استفهاميةوصورىا وتشكيميا المغوي واالنزياحي، جعمت من قراءتيا األولى 

تطرح أسئمة عديدة عن المعنى وعن سيرورة إنتاجو وانتقالو، عبر عالماتيا المغوية 

وااليقونية، ما يطرح قضية غاية في التعقيد، ىي قضية انفتاح النص الشعري عمى 

ة النثر مع القارئ فيما يعرف في الدرس المساني بحمقة القراءة، أو تواصمية قصيد

الكالم، وتتساءل عن كيفية تجسيد عالقة التأثير والتأثر بين خارج النص وداخمو 
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وانفتاحيا عمى القارئ من جية  المشفرة، من جية، وبين العالمات النصية

 أخرى؟.   

ما يتشكل أساسا إن اتجاىات النقد الجديد النصانية ترى في النص األدبي نظا

من المغة، وعمى اعتبارىا ظاىرة اجتماعية فإّن إشكالية القراءة تتصل بخاصية 

التواصل المغوية أوال كمفتاح ألنواع التواصل األخرى، وبالتالي إشكالية انفتاح أو 

انغالق بنية النص عمى أفق القراءة، كما دعت إليو الدراسات النقدية المعاصرة؛ 

نظرية الفينومينولوجيا نبيت بإلحاح إلى أن » أن فولفغانغ إيزر  حيث يرى الناقد

دراسة العمل األدبي يجب أن تيتم ليس فقط بالنص الفعمي بل كذلك وبنفس 

الدرجة باألفعال المرتبطة بالتجاوب مع ذلك النص فالنص ذاتو ال يقدم إاّل جوانب 

تمك الجوانب  ،1«مرسومة يمكن من خالليا أن ينتج الموضوع الجمالي لمنص

المرسومة تمتد تأثيراتيا إلى ما تشير إليو وتوحي بو بواسطة الكتابة كأول شكل 

نصي مكون من عالمات لغوية، واعتبرت الدراسات السيميائية أن النص ال يكتمل 

إال بفعل القراءة، وتعترف بأن فعل القراءة متغير بتغير المعطى المعرفي لمناقد 

( الفرنسية عمى أن  tel quelتؤكد جماعة )تل كل »ر وفي تحميل الشع، ولمقارئ 
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نما ىو عدسة مقعرة  النص ليس نظامًا لغويًا مغمقًا كما ترى البنيوية الشكمية، وا 

لمعان ودالالت معقدة، ومتغايرة، ومتباينة، في إطار أنظمة ثقافية واجتماعية 

استكمالو  وسياسية سائدة. ومن ىنا فإن النص، أي نص، ىو غير مكتمل. وعممية

، وىذا إثبات من جية أخرى بعدم ثبوت النص وانفتاحو  1«تتم بوساطة قراءتو

 عمى القراءة من خالل تحيين عالماتو بالواقع خارج النص.

نظريات التمقي وجماليات القراءة قد أسالت الكثير من عمى الرغم من أن   

محور تفاعل القارئ  الحبر في الوسط الثقافي العربي بعامة، فإن أىميتيا تبقى في

وانفتاحو عمى  -كدوال-مع البنيات المغوية وغير المغوية في المستوى السطحي 

البنيات العميقة لمنص، وكيفية تشكيل حمقة تواصمو مع النص شعريا كان أم نثريا، 

القارئ في في كتابو Umberto Eco وقد اقترح الناقد االيطالي الشيير

، بالقراءة المتعاونة أوالمستجيبةتحمياًل لما يسميو   Lector in Fabulaالحكاية

غاية التحميل كما يراىا العالم اإليطالي ىي)دراسة كيف يبرمج النُص شكل تمقيو، 

ودراسة ما يقوم بو القارئ وباألحرى ما ينبغي أن يقوم بو القارئ الفطن كي 
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ز النداء . وما يميّ 1يستجيب عمى نحو حسن لمنداء الكامن في البنية النصية(

ىو غنى التشكيل وانفتاحو عمى القراءة والتفسير وآفاق -كما سماه الناقد-الحسن

 التأويل، الذي يجعل من سمسمة االتصال والتواصل حمقات متحققة.

ارتباط القراءة بالتشكيل المغوي لمنص وقضية تفكيك نسيج البنية السطحية  

األخيرة، كما لم يوضع القمم بعد لو، قضية شائكة لم يقل فييا الدرس النقدي كممتو 

في قراءة الثالثية المتالحمة أو عناصر الرسالة وحمقة الكالم اإلبداعي 

)المؤلف/النص/القارئ(، ذلك أن عممية القراءة والتأويل لمعناصر النصية أو 

لمعالمات المشكمة لمنسيج النصي في قصيدة النثر تخضع لزاما ألدوات عممية 

ال صارت ال قراءة فوضى عارمة قد ال تخرج من حدود االنطباع، وقد منيجية وا 

يغالى فييا حتى تمج متاىات السفسطة والعشوائية وشطحات التيويم الفكري، الذي 

يسم النص الشعري بسمة الالمعنى والالجدوي ويخرج القصيدة عن رساليتيا 

 وبالتالي يقطع حبل التواصل اإلبداعي.

مك  قراءة النص الشعري ىي فعل زمني افتراضي لمقراءة مشروط مبدئيا بس 

وجية يحددىا النص، سيرورة زمنية أيضا تتكاثف معيا سياقات الداللة بتكاثف 
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شروط اإلنتاج التي يغتني بيا النص، وتمثل السيرورة من جية أخرى، وزمنيا 

 ى لغوي حتى آخر أيضا، تطّور مستويات توليد المعنى انطالقا من أول مستو 

مستوى ينفتح عمى نموذج القراءة والتأويل؛ فالنص الشعري كل موّحد بأجزاء 

 فاعمة، تفرض أي دراسة لمقصيدة تحديد توصيفي لعناصر ىذا الكل.
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