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  مداخلة بالل خبيز
منذ سنوات ليست بقليلة العدد، اخذت االحظ ان احكامي على القصيدة اجلديدة متيل اكثر فأكثر 

وان ما كنت اعتربه لسنوات خلت غري مقبول على . حنو ان تصري اقل قسوة مما كانت عليه من قبل
 ما اعتربنا مراقبة الضعف واحلرية ذاثرية مرغوباً وممتعاً، إك احيان اإلطالق، اصبح اليوم مقبوالً بل ويف

هذا امليل حنو اللني يفترض يف مقلبه اآلخر، انين مل . اليت تعتري اآلخرين متعة على وجه من الوجوه
واحلق انين سرعان ما . اعد اتطلب من القصيدة اجلديدة ما ليس يف مكنتها، وما ال تستطيع تقدميه

رز اخذ يتجه حنو التحليل والنقد اكثر مما يتجه حنو انتبهت إىل ان احكامي القاسية، وتطليب االب
. ، إذا ما تسىن هلا املوتالقصيدة، اليت يقول فيها بول شاوول شاعرنا الكبري، اا تولد ومتوت ضعيفة

البث، ومنذ زمن ليس ببعيد ان اخذت اشفق على النقاد واحملللني والصحافيني من مث انين ايضاً مل 
رة على حني غرة، وجعلت افكر يف ان العلة اليت جيب ان اوجه قسويت حنو احكامي اليت بدت يل جائ

كنت احسب لسنة خلت على ابعد تقدير ان يف وسع . اسباا تنمو ويقسو عودها يف مكان آخر
لكنين وانا اراقب اجلماهري . الكلمة الثاقبة ان تفعل فعلها يف االجتماع والسياسة والسلوك اليومي

ال إله ب بني االجتاهات والشعارات، وتلك اليت تستعد ألن تبذل الدم من اجل قائل الغفرية اليت تتقل
 ليس األمر متعلقاً بتوحد (.هذا امنا يقول شيئاً فريداً مل يسبقه إليه احدقوله إال اهللا، كما لو انه يف 

نني ان يكونوا اإلله او الشرك به، بل بكون هذا االمر يفترض ان يكون من البديهيات اليت جيدر باملؤم
وبكالم اقل اشكالية . )متيقنني منها ليتسىن هلم ان يلتفتوا إىل سبل تأمني حياة كرمية وعيش مستقر

ان ما قرأته وما عشته واختربته ال يعينين يف فهم كيف يكون : واكثر وضوحاً يف مقصده، اريد القول
خروج اجليش السوري من البالد مئات األلوف من الناس مستعدين لبذل الدم يف هذا اليوم من اجل 

مث وبسحر ساحر ينقلبون على اعقام ويستعدون جمدداً لبذل الدم من اجل محاية التدخل السوري يف 
 يف متاهات السياسة وتشابكاا املعقدة، وهي معقدة ألا ناساقول هذا ال ألدخل ال. الشؤون اللبنانية
 بل لتوضيح فكرة مفادها، ان عظم املشتغلني بالثقافة،ظهر إىل املنطق الذي حيكم مال تستند يف ما ي

الكلمة، اليت كان اخللق يف البدء صفتها، مل تعد تستطيع ان ختلق ومل تعد تستطيع ان تعترض او تغري 
قد جيوز خالف هذا الذي ذكرت وقد يصح فيما لو . او تقيم عزاً ألصحاا، او تدمر جمد اعدائها

ريخ وقصص مل يكن من مواليد السلطات الغامشة، واليت هي غامشة مبعىن افترضنا ان ما نقرأه من توا
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اا ال تفقه وال تقيم للحجة وزناً وال للتربير اعتباراً وهذه كلها من نشاطات اللسان ومن بعض ما 
  .حيسنه حصراً وعلى حنو حمدد

ماً وباملنطق السليم واحلال على حنو ما اخذتين الرأفة بالقصيدة منذ سنوات بدأت ارأف بالكلمة عمو
هذه حتية جلربان تويين ومسري قصري، فهما حىت استشهادمها رأيا يف القول - .على وجه التحديد

  .واخلطاب واملنطق سبباً كافياً ليموت املرء من أجلها
وألن الشهداء يقيمون بيننا على حنو ال نستطيع الفكاك منه، احسب ان مدخلي لنقاش افاق قصيدة 

ارم باحلزن، يف هذه االزمنة بالذات، عهو يبدأ من شعورنا ال. الا يبدأ من املوت نفسهالنثر واحتما
 نوبعض القصائد اليت كتبت يف وداع الذين ماتوا وما كانوا يريدون املوت، اختذت من العجز ع

ن وارجح الظن ان من يريد العودة إىل تلك الكلمات اليت كتبت يف م. الفعل والتأثري سبباً للكتابة
. فقدناهم، على غري رغبة منا ومنهم على حد سواء، سيجد يف هذا العجز ما يقيم اود الكالم برمته

فسيظل يكتب ضد قاتله، كان ميشال ابو جودة يقول انه لو تسىن للصحايف ان يكتب مقاالً يف قاتله 
انع من  كان يريد ان يكتبه من قبل، وكان ميشال شيحا، وهو صواحسب ان األصح انه سيكتب ما

احياناً يكتب :  وهو يالحظ األوضاع من حوله عاجزاً وواقعاً يف احلريةقولصناع السياسة اللبنانية، ي
  .، للريحاملرء لألشجار الكبرية

  اليس يقع هذا الكالم يف الشعر؟
ليست األسئلة . من نافل القول ان حترر قصيدة النثر من النظم والشكل اوقعها يف غابة من األسئلة

ليت تشكك بشاعريتها، فهذا امر ال اعريه الكثري من اهتمامي، وليأخذ الناظمون صفة الشعر ملا تلك ا
يكتبونه إىل بيوم الشعرية، وليطلقوا على هذه القصيدة املنثورة ما يريدون من تسميات فلست كثري 

 ارى اا تواجهين األسئلة اجلوهرية اليت.  واالنتساب إىل مملكتهمسي حيازة هذا العرش اإلاإلهتمام يف
  :شاعراً وقارئاً تقع يف سياقني اثنني

السياق األول يتعلق مبدى قدرة هذه القصيدة ان حتتل موقعاً مهماً يف غابة خطابات السلطات 
  .املتنوعة

السياق الثاين يتعلق مبدى قدرة هذه القصيدة من جهة أخرى ان تستمر مربوطة إىل قيد املكان الذي 
  .تأيت منه
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ياق األول اود ان االحظ، وهذا امر جيدر نقاشه بدقة متناهية، فلست املك اجوبة جاهزة وال يف الس
قناعات راسخة، ان القصائد اليت تسىن يل ان اعجب ا يف السنوات االخرية كانت تنتمي مبعىن من 

باملعىن كانت القصائد، ضعيفة، . املعاين إىل ضرب من ادعاء الوهن والعجز يف اصل بنيتها املعنوية
من منكم يتذكر فيلم الرجل الفيل لدافيد . الذي جيعلها تشبه يف بنيتها احلقيقية بوحاً يطلق ملرة واحدة

لنش؟ يف هذا الفيلم، تالحق زمرة من الرجال الرجل الفيل، وحني جيد نفسه حمشوراً بني اجلدار 
 ذلك مبا يشبه بوح الرجل  يقول.انا انسان: فر عن وجهه ويقولوالزمرة اليت تالحقه، يلتفت، ويس

يبوح ألنه مل يعد جيد حيالً كافية إلطالة تواجده معها، فيطلق بوحه بوصفه طلقته . إلمرأة بأنه حيبها
فإما ان تؤمن الزمرة اليت تالحق الرجل الفيل . يف هذه اللحظة على من يبوح ان ينتظر احلكم. االخرية

 تقيم للعبارة وزناً فتصرف النظر عن الكالم الذي بأنه انسان فتكف عن مالحقته وديده، وإما ال
، قاله والكالم الذي ميكن ان يقوله وتقتله كما يقتل االسد فريسته، من دون ان يقيم وزناً خلطاا

اليت تصدر ضمن جمموعة قريباً عن دار " هزمية النسر"خبالف ما يرى كاظم جهاد يف قصيدته الرائعة 
  . جل الفيل قد اطلق سالحه األخري وأخذ ينتظر حكم اآلخرين عليه ويف احلالني يكون الر.اجلمل

 نشرت جملة اوروبية ١٩٦٥ففي عام : رمبا جيدر بنا ان نرفق هذا املثال، مبثال آخر، كان لبنانياً بامتياز
يف .  من اربع صور لواقعة طريفة بطالها غزال صغري وكلب دامناركي من الكالب املتوحشةفيلماً

 نرى الغزال هارباً من الوحش راكضاً بأقصى سرعته، يف الصورة الثانية نرى الكلب قد الصورة االوىل
اراً عالياً ال يستطيع القفز فوقه  الثالثة جند الغزال وقد واجه جدقترب من الغزال، ويف الصورةياخذ 

فما كان عليه  فنرى الغزال قد استدار حنو الكلب وهجم ، الصورة الرابعة يفوالكلب وراءه متاماً، اما
على هذه الواقعة كتب ميشال ابو جودة . من الكلب إال ان وىل هارباً بأقصى ما يستطيع من سرعة

  ". اوعا الغزال" وكان عنواا ١٩٦٨ حلو يف العام لمقالة يف حتليل سياسة الرئيس شار
 لكنها يف ي واجه الرجل الفيل والغزال معاً، اجلدار العايل الذماحسب ان القصيدة احلديثة تقف اما

ويف هذا . معىن من املعاين تؤثر البوح على اهلجوم، وتؤثر ان حيكم عليها على ان حتكم على اآلخرين
وهذا املوقع بالذات هو ضرب من ضروب السلطات . املعىن فهي جتهد يف ان تقع يف موقع الضحية

 املوت الذي ملكن ما جيري اليوم، واما.  أخذه يف االعتباراحلديثة وميلك خطاباً متماسكاً جيدر بنا
باح . يصيب الصحافيني واملفكرين واهل الثقافة، ميكننا ان نتخيل اية اخرى لبوح الرجل الفيل

الرجل الفيل بكونه انساناً وانتظر ان يعفى عنه، لكن الزمرة يف ما يبدو قتلته يف حالتنا اللبنانية 
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 الرجل الفيل، فإمنا نقتل معه كل الكالم الذي كان ميكن له ان يقوله يف ما بعد، والعربية، وحني يقتل
اليس هذا ما اصاب مسري قصري . وتتقلص مساحة الكلمة مبوت واحد من اصحاا يف غري أوانه

  وجربان تويين؟
سياً او ثقافياً حني تنتحي القصيدة جانباً وتشرع يف بوح ينتظر اعترافاً نقدياً او سيا: نعود إىل القصيدة

 ،او حىت اعترافاً امش اجتماعي خافت النربة ومستكني، فإن اقصى ما تطمح إليه، يكون واحلال هذه
ان تقع يف موقع من جيهد يف ان يفسح الطريق امام جرافات السلطات االخرى املقرقعة يف اذن العامل 

ج، وتقبع يف اية األمر يف املكان الذي تفسح القصيدة مكاناً وسيعاً لشىت انواع الضجي. العريب عموماً
جيعلها غري مرئية متاماً، بل وان جنحت يف ان تكون مرئية، فإا جتهد يف جر الكلمة معها حنو املواقع 

هذه اجلماهري اجلاهزة اليت تتقلب بني الشعارات بأسرع مما تطرف . اليت ال تؤثر يف ما جيري او يدار
  .ة على الرفعني متعبة، تريد ان تضع الكلم

يف جمال آخر، يف وسع القصيدة وهي حتث اخلطى حنو تأسيس موقع الضحية وترتيب اعمدة سلطاا 
تتخشب على حنو ال ن فإا تستطيع اولو حصل ان جنحت يف هذه اململكة، وقد تنجح يف ذلك، 

قام جمد الشهداء وما ان ي. جمداً للشهداءالكالم يقيم حىت  ان نقع يف موقع الضحية، فما. عالج بعده
القصيدة احلديثة متجد الشهداء، ألن اإلقامة يف قلعة املوت سبب للمجد . حىت يعفى االحياء من التأثري
وبكالم آخر خروج من الوقائع احلية حنو املتعايل واملترفع، وكتابة . الذي ال ترقى إليه اجلماهري
  . عفواً من ميشال شيحا مرة أخرى.لألشجار الكبرية، والريح

واول . ان شطراً ال يستهان به من قصيدة النثر اليوم مصاب بنعمة النجوماحسب : يف السياق الثاين
 عامل .النجم، كما حددها لنا ادغار موران، ان يقيم يف عامل هو غري العامل الواقعيتكون شروط 

كنه ان يكون يف مكيف ومضبوط احلرارة كذاك الذي تقيم فيه هيفا وهيب يف كليباا الغنائية، عامل مي
أي بقعة يف العامل، شروطه الوحيدة ان يكون متنعماً بالسلم والكهرباء واملاء وشبكة االتصاالت 

واحلال ميكن ان يكون هذا العامل يف فندق فينيسيا او يف مراكش او يف . الالزمة، وبطاقات اإلئتمان
لنفكر قليالً يف .  عاهة تصيب الشعراءهذه العاهة اليت تنعم ا هيفا وهيب هي. افغانستان سواء بسواء

مئة الف قتيل وعشرات األلوف من املصابني اكثر من حنن خضنا حرباً دامية كلفتنا : حالنا كلبنانيني
واجلرحى وبعضهم مصاب بعاهات دائمة، ويف بلد ال يتجاوز تعداد سكانه األربعة ماليني، ألسباب 

يتسع لعدد حمدد من الرتالء، يشكل وجود عشرات االلوف شىت، إذ انه ذا املعىن يشبه الفندق الذي 
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لكن حبيبات الشعراء . من املشوهني جسدياً واملصابني بعاهات دائمة نسبة ال بأس ا من اللبنانيني
دائماً يشبهن آفا غاردنر، بل وال خيجل الشعراء من القول ان ما ان تغمض احلبيبة عينيها حىت يتوقف 

ق انين ال اشك ان مدينة بريوت تزخر باجلميالت كما ال تفعل مدينة أخرى، واحل. الزمن عن اجلريان
  !هذه ايضاً حتية ملي شدياق. لكنين اتساءل ان كن هاته اجلميالت هم حقاً حبيبات الشعراء

دائماً حيلق يف الفضاء، حيث . بعض نقد القصيدة النثرية ال يدلنا على موضع او مكان: اكثر من ذلك
 وهل ؟ومبهرة، وحيث اهلواء نقي ومنعش، دائماً نقرأ وال نفهم، اين يقيم هؤالء بالضبطالزرقة المعة 

ستدينون منه ليكملوا عيشهم يف ييعانون مثلنا من سوء احلظ الذي جيعلهم يبحثون يومياً عن من 
 دائماً نسأل، وألن احداً مل جيب حىت اآلن على هذه اهلمهمة املتصاعدة، مل يعد ؟الصمت والوحشة

انظروا إىل صفحاتنا الثقافية، واعتذر منكم سلفاً فأنا واحد من . مثة من يقرأ نقداً يف اي مكان
منكم يذكر ما خلص إليه عقل العويط يف كتابته عن حممد املاغوط؟ احسب ان قليلني مسؤوليها، من 

اس بيضون من شعرائنا واتمعني هنا يذكرون اخلالصات، لكن الكثريين منكم يذكرون ما كتبه عب
واجزم ان كثريين منكم يذكرون رسالة عقل العويط إىل اهللا، وهذا كله يقع يف . عن اجلنرال عون

هذه مسألة . االمر ال يتعلق بانصراف القراء عن الشعر واهتمامهم بالسياسة. شأن غري شؤون القصيدة
نقادهم، حىت ال اقول اين اين يقيم الشعراء و: فيها نظر، لكن هذه املسألة ال تعفينا من طرح السؤال

  يقيم الفنانون ونقادهم؟
. مثل هذا السعي احلثيث حنو تقليد النجوم، جيعل من الشعر مادة للتسلية والتذاكر يف اوقات التزجية

كانت القصيدة احلديثة تريد اخلروج من . وهو بالضبط ما حرصت القصيدة احلديثة على جتنبه ورفضه
ضحت . سالحها، متاشياً مع احلديث عن سالح حزب اهللا اليوم وااملتحف حىت لو ضحت بسلطا

بسالح النظم الذي جيعل من قارضه اعلى كعباً من الناثر وارادت ان خترج من املتحف واإلطار 
لكن مزاج . ىل الشارع والبيت والعامل األوسعإوسهرات اجلنراالت يف الفن والثقافة والسياسة 

ى يستسيغون اإلقامة يف املتحف، فهناك اجلو مكيف والرفقة الشعراء سرعان ما جيعلهم مرة أخر
  .مبهجة، والنساء مجيالت والرجال مثريين

  هل من افق لقصيدة النثر؟
ال افق يف املتاحف، على األقل . ازعم اا جيب ان خترج من املتحف لترى ان كان مثة افق ام ال

العريب املمتد على رقعيت الدم والفوضى، والواقف لكن الناظر اليوم إىل هذا العامل . لألحياء من الشعراء
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بالشعر الذي رمبا حيتاج ان نعيد . عند ختوم مستقبله الكارثي يدرك ان ال خالص هلذا العامل إال بالشعر
النظر يف قوالبه مرة أخرى، فلقصيدة النثر قوالبها اليت حبث عنها طويالً، واليت حيدس ا كل الشعراء 

 القصيدة اليوم اهقب الذي ميكن ان تشالكن االهم من ذلك، ان الشع. املعصيةقترفون هذه يالذين 
  :ميكنين ان اكتب ما يلي.  للسياسة وال للمنطق نفسهة متيسرتيف غابة اجلنون اليت نعيش فيها، ليس

  املوت استر، 
  .ذلك ان اجلرح املميت يعريين

  امام العيون الفاحصة اليت تفترسين
  .جيدر يب ان اغتسل بدمي

هذا ما كانت لتقوله جرحية عراقية وهي تعاين عريها امام كامريات التلفزيونات لو تسىن هلا ان متسك 
 ذلك املنطق الذي .ضبط ما ال يستطيع املنطق الرياضي ان حييط بهلاوهذا ب. القلم وتكتب شيئاً ما

  .لسانهة لطر بداوحده الشعر قادر ان يقول ما ال خي. يسند السياسة واألفكار والفلسفات
    
       


