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   ثالثة ترى الغيباًعينأحتاج 

  منذر مصري
  

       مستقبل  لبحث املخصصةمؤمتر  لل اليوم الثالث    للمشاركة يف ندوة   ودعاينار،  عندما اتصل يب الدكتور ماهر جر 
عبـاس   حاولـت إفهـام   ماولكن عند. ظنين ال أرغب باملشاركةه ، أبديت بعض التردد، لدرجة أن    العربية قصيدة النثر 
مهما بلغت حجته كيف يرد     املرء  حيار  بذلك السؤال الذي    ، أجابين   ين لست الشخص املناسب هلكذا دراسة     بيضون، بأ 

  .) الملاذا (:عليه
 ، وهي مثلها مثل كل شيء     اليت كانت تدفعين للتردد   ب  اسب األ ذكريل دون   و حي ذلك لن ولكن  حقاً، ملاذا ال،      
  : باملوضوع نفسهعامةخارجة عين أخرى  يب، وأسباب داخلةأسباب خاصة ، أقوالنا وأفعالنانربر به 
  : اخلاصةأسبايب

أهل مكة أدرى   : (بعمالً  . أنفسهمالشعراء   ، هم  عندنا املشتغلني يف نقد الشعر    عامة   ، كون ظاهرةمشرياً إىل    - ١
 على وأاء حياديني عند احلكم على أنفسهم       ما إذا كان الشعر   يستدعي أول ما يستدعي السؤال       فذلك) بشعاا
 تنطـع ألكـون  يوماً مل أفأنا، على سبيل املثال،    ؟  ! ميتلكون احلق  هل، أو    مؤهلني أو ما إذا كانوا   ؟  أقرامنتاج  
سـتنتج  أن أستطيع أمعطيات، أو  مقدمات،مجع  أعمل على    يوماً مل    ألنه! ركة شعرية أو جليل شعري     حل دارساً

آمنت برباءة اجلميع وصدقت مبـا     القدرة على إصدار أحكام، فلطاملا       أفتقدوكنت دائماً   .  خالصة ما  بواسطتها
موعات ولتجارب شعرية كنـت     املراجعات النقدية   من    عن كوين قد كتبت عدداً      أما .يسوقونه من مربرات  

 .شيء آخرأو تعميمات القدرة على تقدمي خالصات و، فهذا شيء قة ماي بطرقريباً منها



 ١ 

سيأيت أو رؤية ما  التنبؤ باملستقبل،أن للشعر ملكة من اليت كنت أهزأ منها،   الكثرية  كنت أهزأ، من بني األشياء       - ٢
  عربياً أو غري عريب بلغ به اخلبل       شعراً فيوماً مل أقرأ  ،  بد دلفي كاهنة مع  وأيمامة  زرقاء ال ، وتشبه الشعراء ب   يف الغد 

إنـساناً  ذلك أين ال أصدق أن       .، والزمن كذا  كذااملكان  يف  وتنبهوا من كذا،     ،، سوف حيدث كذا   ألن يقول 
.. معرفة الغيبعلى قدرة املكائن استثنائي، خرايف، ميلك       ميكن أن يدعي بأنه    كان أن غري شاعر،   اً  شاعرعاقالً،  

الدعاء أين أعرفه، هو    ما أستطيع ا  . نبوءات النسخ املزيفة عنهم   كنت ال أصدق األنبياء أنفسهم، فكيف أصدق        
 )ال أكتب إال عما رأيت ومسعـت    (: ي من قاله  كنت أردد قوالً ال أدر     من أمامي، فقد     رأيته يعرب ما  ما مضى،   
 . للشعراء منهقول أصلح لرواة القصصرغم أنه 

اليت تدخل   لألنسال اجلديدة ،  واسعة معرفةومن مث   متابعة حثيثة،   النثر العربية،    ستقبل قصيدة م حيتاج البحث يف   - ٣
مـا  ف منذ زمن، ما عاد شغلي الشاغلشفيت منه والذي األمر . وخارجها يف البالد العربية    قصيدة النثر مضمار  

 مـا يكتبـه  على االطالع علـى   ، أما عن حرصي      ما يعنيين   إن مل أقل كل    ما يعنيين أكثر  هو  اليوم  فعله  قوم ب أ
 لفتـد  بعض التصفيق هلا وهـي       يتناهى يل  اليت   واألمساء،   املؤكدة مهيتهاألاألمساء اليت أتابع جتارا     اآلخرون،  
 املرء كيف لهوقد يستغرب . كن يوماً بدافع املقارنة واحلكمفلم يالشعراء اجلدد الذين يتواصلون معي، الساحة، 

، إال أنين يف احلقيقة أفعل آراءإىل ، فليكن أحكامإىل  إن مل يكن    ،  قارنات والتوصل إىل   إجراء امل  أن جيد مفراً من   
 . لالستمرار واملتابعةهافز الذي أحتاج احل بهغذيأ أين أمهها،  عدة،وبوجوه، شخصيةملنفعيت ال هذا
  :خرىاألسباب األ

نظرة متفحصة ما يكفي أللقي  يديبني ال يتوفر  نه أصالًألين شفيت من محى قراءة كل شيء، بل       ألليس فقط    - ١
،  الكتابة يف هذا املوضوع    جيعل من ميكن له أن     ما   وهذا. واقع قصيدة النثر العربية    عن    صحيحة ولتكوين فكرة 

اليت ينطق ا ما يقـارب      الكتابة باللغة   اليت   كثريةالشائكة  ال السياجيف  إن مل يكن قفزة يف الظالم، فهو وقوع         
تتصل  بلداً، العشرينعلى يتوزعون  ،عالية، ونسبة قراءة متدنية لدرجة فظيعةنسبة أمية    ب ،الثالمثائة مليون إنسان  

تب وال جمالت   فال ك ما يكتب يف األردن ال يتخطى األردن،        فحلقات مغلقة،   ذات   على شكل سلسلة  ببعضها  
 وحـىت يف  وريا،  أغلب ما يكتب يف سوريا ال يعرف إال يف س         و،  تدخل بلداً متامخاً كسوريا   وال صحف أردنية    

جنـد أن    .تقاليد ثقافية واجتماعي   ذي تطور من السنني،   طويلة   باالستقرار لعقود    اتصف بلدك .سورياداخل  
 دمشقوأيضاً يف العاصمة ومحص الالذقية يف ، جمهولون ااميع الشعرية منهمأصحاب حىت شعراء مدينة حلب،  

، خاصـة بعـد أن      على حنو شخصي  أحدهم    معرفة حدث ومتت إال إذا   حيث يفترض أن يتجمع كل شيء،       
وصار الشعراء يطبعون   ! الشعر إال لألمساء املستطرية   كتب  عن طباعة    التوزيع،    دور النشر الكبرية جيدة    تعففت

إىل ألف، مث إىل مخـس  من ألفي نسخة يف العقدين األخريين على حسام عدداً ليس كبرياً من النسخ، تضاءل    
 يستطيع الوصول إليهم من منوعلى وأقاربه يوزعها الشاعر على أصدقائه !! يت نسخةمائال أكثر من إىل مائة مث 
بلد عريب جماور، فكيـف  شعراء  إيصاهلا إىل يكون من املتعذرما  ، وغالباً    يف مدينته ومدن أخرى يف بلده      شعراء

راء أن اجتمعوا    من الشع  وأحسب أنه قد حدث للعديد    !! لقات ح ريب يأيت يف السلسلة على بعد مخس      إىل بلد ع  
، مث إن مبجرد أمسـائهم مل يسمعوا آخرين من جيلهم أو من جيل سبقهم، وهم     عرب  يف مهرجان ما مع شعراء      

 باسم عالء خالـد   مسعت  أول مرة   ف. نتاجهمسوية  ، فهم ليسوا على أي اطالع على        مساعاًمسعوا م   كانوا قد   



 ٢ 

أما جرجس شكري املصري اآلخـر فقـد   ، ٢٠٠٢عام يف اليونان   كافاال  كان عند لقائنا يف مهرجان      مثالً يف   
أن رئيس  مرة   املهرجان عرفت ألول     ذلكوال أخجل إن قلت يف      . .٢٠٠٤يف مهرجان جرش عام     فقط  عرفته  

أم يف السابق امسه بما إذا كنت قد مسعت حدد مل أستطع أن أحسن جنمي، و هو الشاعراحتاد الكتاب يف املغرب 
يف البريوتيـة،  اهلامة اليت أصـدرا دار اجلديـد         الشعرية   اموعاتحتصل على   يف سوريا ال تستطيع أن      .. ال

، يوماً مل تقع    مينينيجزائريني أو   تونسيني أو   شعراء  أعمال ل فكيف لك أن حتصل على      الثمانينات والتسعينات،   
طبعـون كتبـاً يف   أال يوالسؤال هـو   ،   أو لييب  على كتاب سوداين  ي ال يف املكتبات السورية وال اللبنانية        اعين

وهذا ال يقتصر على الشعر وحده،      . ؟!على اإلطالق   والصومال واليمن وقطر والبحرين    واجلزائروليبيا  السودان  
ال أدري ثقافية، جمالت ودوريات  ما يصلنا من    أما  ،  ةترمجكتب امل الروايات والقصص القصرية وحىت ال    أيضاً  بل  

، فإنك سرعان مـا      ما لشاعرائد  وإن قرأت قص  ، فإنك حىت     ال  أم  كافة يف أحناء الوطن العريب   إن كانت توزع    
حدث يل عندما كتبـت عـن    ما   وهذا   .داخلة اخلارجة يف ساحة الشعر    وذلك لكثرة األمساء، ال   سوف تنساه،   

واليت كانت ضـمن مقـال       اليت أكتب عنها     تهيدقص ظننت أن    فقدالشاعر العراقي الراحل رعد عبد القادر،       
أول عمل أقرأه له، مع أن عدداً من قصائده كان منشوراً منذ مدة لـيس  جملة املدى   لسعدي يوسف منشور يف     

 .يف جملة نزوى العمانيةيدة، على الصفحة املقابلة لقصائد يل بع
 مصادر أخرى متاحة لإلطالع واملتابعة، إذا كان لدى املرء الرغبة والوقـت              ال بد من االستدراك،    هناك اآلن،  - ٢

الذي يشرف عليـه الـشاعر   ة الشعر  مواقع ثقافية مثل موقع جه    . شبكة االنترنيت وجهاز كومبيوتر موصول ب   
وموقع عراقي آخر   البحريين قاسم حداد، وموقع كيكا بإشراف، ال أدري مباذا أصفه، العراقي صموئيل مشعون،              

هـذه  ) أوكسجني(و )أبابيل( و )ألف(و  ) اجلدار(وهناك أيضاً عدة مواقع سورية جديدة مثل        ) اإلمرباطور(هو  
 الذي يشرف عليه الشاعر املصري عماد )قصيدة النثر املصرية( النتاج الشعري، إال أن موقعاً ك يغلب فيهاكلها 

حال هذه القصيدة يف بلد عريب كبري تأخر فيه ظهورهـا           لى   ع الوايف فؤاد يسمح على حنو استثنائي باإلطالع       
        شاعراً وشـاعرة مـن       عن كل شاعر من سبعة وستني      نسبياً عن لبنان والعراق وسوريا، حيث يتوفر به ملف 

عـشرات املواقـع الفرديـة      االنترنيت هذه   على شبكة   توفر  كما أنه ي  . الثالثة املاضية للقرن املنصرم   جيال  األ
 . من كافة البلدان العربيةلشعراءوالبلوغات 

اسـتطاع  يبدو وكأنـه  ي الذ التراكم الكمي ما يربك هنا هو، ليس الكثرة فحسب، بل أيضاً مستوى النتاج،  - ٣
أو ، وكأن ما يأيت الحقاً ال يقوم على ما أتى سابقاً،            يؤدي إىل تغيري نوعي   اهلروب من حتمية أن التغري الكمي       

 وال  يغالـصا توفيـق    كثريين ال يعرفون     اناً شعراء شب  التقيتذلك أين    شيء يبدأ بنفسه على حنو ما،        كلَّكأن  
األب الروحـي حملمـد     أما يف سوريا فسليمان عواد      ،   أنسي احلاج   وال حىت   وال عصام حمفوظ   شوقي أيب شقرا  

، وإذا كان عواد شاعر ظهر يف اخلمسينات، فماذا يقال عن شاعر سوري آخر هـو بـدوره     شبه نكرة ماغوط  
علـى رؤيـة    ما يعرف عين من حرص      رغم   .نوري اجلراح نشر العام الفائت كتابه الثامن      يف بلده هو    جمهول  

وتصديقي بأن الرسامني والشعراء واملوسيقيني يشتهرون بفضل عدد مـن أفـضل            ية اجليدة،   األشياء من الزاو  
، وذلك حلرصي    والبحث عن أدلة   حكاماألإصدار  دف  لقراءة  أعماهلم وليس بأعماهلم كلها، ورفضي لفكرة ا      

ـ  رب  معاكس متاماً، أق  ، أجدين غارقاً بشعور     ذا الفن الذي وصم حيايت    باملقابل على االستمتاع      در للشعور



 ٣ 

أمسـاء كـثرية    . اخليبة واألحاسيس، منه للمتعة والفائدة، وصوالً إىل الشعور باإلحباط و         اجلهدإضاعة  الوقت و 
صنع سوى ذلـك    تال  نستطيع قراءا هنا وهناك،     ،   كثرية وقصائد كثرية كثرية  كثرية  وجمموعات شعرية كثرية    

 . أن يبقيه يف ذاكرتـه     حماوالًوقف املرء عنده، ويعيد قراءته       يستحق أن يت   ، وقليلها  الذي ال حيتاجه أحد    التراكم
 بصناعة تقوميعول عليها بأن  اليت يس دائماً هناك تلك القلةولكن، يأتيين صوت، أ ليس هذا هو احلال دائماً، أ ل

 ؟!الفرق
ن يتوفر عنـده     ملعرفة مستقبل حركة أدبية ما، حتتاج إضافة الجتهاد صاحبها، أ          تبصريةأحسب أن أي حماولة      - ٤

وهنا مرة أخرى، تعترضنا . ملوضوع البحث، صغرياً أو كبرياً لدراسات اليت سبق وقدمت تصوراًوابعض املراجع  
 حبركة نقدية حقيقية، نظريةليومنا هذا كبتها  وهي عدم موا ،إعاقة قاسية يف بدن احلركة الشعرية العربية احلديثة       

ملراجع واملنطلقات اليت مهدت لقصيدة النثر عاملياً، مع حماولة بسيطة  حيث أكتفي نظرياً بترمجة بعض ا.ةتطبيقيو
أما تطبيقياً فلم يزيد األمر عن عـدة        .  هلا اً باعتبار النثر العريب القدمي والنص القرآين جذور       ،وساذجة لتأصيلها 

اء بعـدهم،   فتة باملقارنة مع من ج     رافقتهم حركة نقدية ال    حيثقدية تطرقت للرواد على حنو أساسي،       كتب ن 
ا وهناك، جتمع   اليت تصدر هن  يف الدوريات    الشعرية   مموعا مل حيظوا يف أفضل األحوال سوى مبتابعات         الذين

 نتيجة هلذا النقص وهذه احلاجة بدأت تظهر بعـض          ولكن منذ فترة وجيزة،    .ملما   وغالباً   ،أحياناً يف كتاب  
ت ما اتفق على تسميته أنطولوجيات شعرية صدرغرابة أن احملاوالت لرصد حركة الشعر العريب احلديث، ومن ال

 . أجنبيةت بلغاكلها
   املستقبلأسئلة

هل سيكون  : اجتاهني خمتلفني، األول   يف   ،مستقبل قصيدة النثر   إىلنظره    املرء رسليميكن أن   انطالقاً مما ذكرت،    
؟  وبأية أشكال سـتوجد ؟ أي كيف ستكتب؟ماذا ستكون عليه قصيدة النثر يف املستقبل   : والثاين ؟نثر مستقبل القصيدة  ل

ال يشبه حقاً الرجم بالغيب، وخاصة يف بالد كبالدنـا،          ،   الصوري على تكاملهما وأحسب أن البحث يف كال األمرين       
لنقطة القهقرى يف حبثها عن نقطة انطالق إال أن تعود مل جتد  واليت، مستقبلها وا أن خيمنون، يستطيعنوأحد، حىت املنجم

الشعر، هذا مستقبل كثرياً ما قرأت، أن ، ف العريبمستقبل الشعر   العربية هو مستقبل قصيدة النثر  اعتربت أن ذا  وإ. الصفر
عموميته عيبه  ال ت ، الذي   جاالستنتامث يأيت ذلك    .  باللغة العربية  الناطق اإلنسان العريب نفسه،   مستقبلعلى  أساساً   يتوقف

ميا شعراً ونفكر   اليوم  ما نعتربه   ولكن  .  عريب هناك شعر فسيكون   عربيةلغة  ناك  شاعريته، بأنه ما دام ه    بالقدر الذي تعيبه    
يف  واألدوات كمـا     الطرائق آخر، باختالف كبري يف       جنس فناً من خيتلف لدرجة يصري ا      قد   ،مستقبلهميكن أن يكون    

 .تزداد به عزلة الشعر وتزداد هامشيته، حـىت ينقـرض  ،  ليس ذا البعد كما يبدو، ال بل قد يأيت يوم  املأربواألغراض  
، يولد   اليوم ففي العامل . ون الشعر ال يستطيعون احلياة بد   ،  ن البشر إ ومن قال لك     :ذلك السؤال الصفيق  عندها ميد رأسه    

 ر لوجـود  اعتبادىندون أ متحضرين، م وغري عرب، حمرومني أم مرفهني، متخلفني أ   اًعرب ،من البشر املاليني  وحييا وميوت   
 اليت يتعذر فهمها والتمتـع ـا      ليصري هذه النصوص املربكة   ، لسبب أو آلخر،      الشعراءبه  بعد أن دفع    وخاصة  الشعر،  
  . هم األقل مصلحة يف هكذا عمليةسيئة وأجيدة افع و إال من قبل أهل الكار أنفسهم، أي أولئك الذين بدوتقديرها
   قصيدة النثرانتصار



 ٤ 

إىل واطر الشعرية والنثـر العـاطفي     خلامن  ،  ك الشوط الذي قطعته قصيدة النثر العربية      ال بد من االعتراف بذل    
 القبولإىل االعتراف ووالتحرمي هام والعداء من االت فروعاً متعددة ومثاراً متنوعة،   تنبتأصيلة متجذرة   تبدو وكأا   قصيدة  
كتابتها،  لالروادقال العديد من الشعراء صعدة، منها انتلى عدة أ عهذا االنتصار الذي تبدى     .  االنتصار ...رمباو ،واإلباحة
كـانوا  شعراء  تبعهم يف السبعينات     مث   ،يف الستينات حمفوظ  عصام  وأيب شقرا   شوقي   اخلال وأدونيس و    يوسف كما فعل 
هم  بعد . ال احلصر  على سبيل املثال  نزيه أبو عفش وبندر عبد احلميد وقاسم حداد         مثل   على القواعد العروضية   مؤسسني
 أكـرب  الشديد أذعنت هلا انتشارهاوبسبب . قل الشعرإىل حضل املواهب الوافدة   االختيار األول ألف  قصيدة النثر   صارت  
ومن الالفت أنه قد حدث     الثقيلة،   الذخائرمن   خمزواكل  ها  في نفذت، بعد حرب است    الشعر العمودي والتفعيلة   حصون

األبواب علـى   فتح  ل مث   ،التقليد والنقل تعيريهم ب ب إىل االكتفاء    ،يب واخليانة بالتخر تااكاام   فمن   ،على حنو تنازيل  هذا  
، الـذي  فاحتاد الكتاب العرب يف سوريا .ضحلال عنفيها يد اجل، ولو بدون تلك القدرة على متييز      ائدهمقصل مصراعيها

نثرية، ولو علـى حـساب       املوافقة على طبع اموعات الشعرية ال      ، بدوره كرقيب،   األمس القريب، يرفض   حىتكان،  
 جملة العـريب  أو اآلداب مثالً، ت كمجلةجمال و.هذه اموعاتما هب ودب من    يصدر ضمن منشوراته     بات   أصحاا،

وتنشرها مـع   نثريةالقصائد القبل  تصارت  القصيدة العمودية،   مبخلفات   اليت كانت تتحف قرائها   الواسعة االنتشار ذاا    
 ال تنـشر ثقافية وصار املرء يقع على دوريات أدبية ومالحق ، على صفحاانساء وجوه رسوم ملونة ألزهار وفراشات و    

قصيدة النثر هلذه   تطغى  ملاذا  ): (قريب جداً (يف برنامج   عباس بيضون   عيساوي  سأل جوزيف   عندما  ف .ية نثر وى قصائد س
كان ال يصلين سوى قـصائد      عل إذا   ماذا أف (:  مبا معناه  عباسأجاب  .. )؟ريدة السفري جلالدرجة على الصفحات الثقافية     

 سوى نـصوص قـصيدة      ينشرون   ال يف جملة إبداع  باتوا  أم  ب: ( حسن طلب لعبد اهللا السمطي     وكذلك ما قاله  . )نثرية
أن حبياديـة   وحتاول مل تكن مقتصرة على الشعراء النثريني،   اليت إذا   اليت ذكرت،   الشعرية  أما تلك األنطولوجيات    . )النثر

يـصل إىل نـسبة     قد  بينهم   ة عن تنوع الشعراء الذين حيتلون الواجهة الشعرية، فإن عدد شعراء النثر           تعطي صورة واقعي  
يقل عن أصابع اليد الواحدة بـني مثانيـة         من شعراء التفعيلة    ، وورود عدد    ولوال الرغبة بإظهار بعض االعتدال     .%٧٥

نسبة النثارين   ، لكانت باللغة االسبانية  د مجانة حدا  االيت أعد  لشعر اللبناين احلديث  اأنطلوجيا  وثالثني شاعراً تضمنتهم    
  %.١٠٠ها في

ـ  يزيـد ال ما استغرقت  ، بامتياز صابيةع الذي جاء بعد حرب   و،   لقصيدة النثر  ال أن هذا االنتصار السريع    إ ن ع
االبنة الشرعية ة قصيدة التفعيلحيث مل ينقض من الوقت ما يتيح ل.  األخطر اليت حتوم حوهلاة هو الشبهمن السنني،عقدين 

 مـن قريبة، ما يكفـي،   نقطة إىلأن تصل فقط أو  كل أبعادها، أن تأخذ    التقليدية اليت عاشت قروناً      للقصيدة العمودية 
 حـول الـسؤال   عدم حـسم    ذلك ما أدى إىل      .عاش امللك قبل أن ميوت امللك     رحنا نسمع صيحاتنا،    ايتها، وكأنه   

لضرب هذا ، ظن ورمبا ببعض ال؟ للشعر العريب أم أقحمت إقحاماًطبيعياق الهل جاءت ضمن السيو وأحقيتها، عيتها،شر
ميكن أن ، رغم أي اعتراض،  األمر الذي؟معاشحي  واقعلاجة حقيقية استجابة حلهل جاءت  و أ!السياق والتخريب عليه
 ونظريـات   فكـار مـن أ  سحنا  تمع ما يك   سحناتيك يب غر أعمى ملنتوج حضاري  تقليد  أم جمرد    يفسر ويربر انتشارها،  

 مثلـها مثـل     ،أو أـا يف احلقيقـة     . اسـتهالكها و كلفتها عشرات األضعاف  دفع  لنا فيها سوى     دور ال   ؟وخمترعات
إصرارها وشكل من أشكال  ،ب هذه النخبة  تعبري عن تغر   ،أيديولوجيات النخبة العربية كاملاركسية والوجودية والليربالية     

 حـىت   .احنسرت بني الناس  دة النثر بني الشعراء بقدر ما        قصي تفشتبقدر ما   ف؟  !حميطهابينها وبني   والعداء  القطيعة  على  



 ٥ 

وصلنا حلالة يقتـصر فيهـا   ه قد  أي أن!أو رمبا يقلأنفسهم،  ن مجهور الشعر اليوم ال يزيد عن عدد الشعراء        إصار يقال   
؟ وهكذا صار ! من ذلكأأسوشترين بائعني وأي مفأي !!  سقاة يبيعون املاء يف أحياء السقاة.همنتجيعلى  استهالك الشعر   

 شعراء النثـر، إىل    بعضها يقتصر على مشاركة   اليت صار   حضور األمسيات الشعرية يف املهرجانات الثقافية       يتضاءل عدد   
وهكذا تبدو األمور وكأـا     .  ما ذكرناه عن أعداد النسخ اليت باتت تطبع وتباع من كتبهم           توازي ،بالفعلأعداد خمزية   

الذائقة العامة للناس حوله، ومع قـدرم        معبصورة حادة   ويقطع  السائد  خيرج عن   ، شعر خنبوي،    غلقةتدور يف حلقة م   
مل يرغـب،  رغب ـذا أم  ، تنعدم فرصته يف الوصول إليهم عنه للحد الذي ونبتعدي حوله وينفرط عقدهمفهمه، ف على  

االحنـدار  ليس بعدها إال وكأنه القمة اليت  يبدو  حىت راح هذا االنتصار     .  من تنازالت  ترفع عنه، أو قدم له كل ما أمكنه       
  .، فما يأيت سريعاً يأفل سريعاًمنها
  لمستقبلل أجوبة

نعـم  . عن التقليد خروجاً  ما عادت   . مواجهة مع السائد  ثورة أو   ما عادت   . اليوم ما عادت قصيدة النثر، قضية     
 شيء يكتبوا، صارت قـصيدة       باخلروج عن  ، صار هناك أناس ال يفكرون     قصيدة النثر هذا التميز، هذا الشرف     فقدت  

منقبـات  .  أدبياً  وتقليداً، صارت بدورها سائداً    إتباعاًتكتب  قصيدة العمود وقصيدة التفعيلة،     ما كانت عليه    النثر، مثل   
ـ      أقامتهملتقى الشعر العريب الثاين الذي      يف مقالة عن    يكتنب قصيدة النثر، هذا ما قرأته        نعاء،  وزارة الثقافة اليمنيـة يف ص

 روح الشاعر الكـبري حممـد       إىلأهدى وزير الثقافة اليمين، امللتقى       حيث   . شاعر ومثقف عريب   ٣٠٠ من   أكثرحبضور  
االحتفاء بالقصيدة العربيـة    :(، وهو    من هذا املهرجان    ما طمحت إليه اللجنة املنظمة     ،كما أعلن ،  املاغوط، حمققاً بذلك  

 ،صار حمتماً علي أن أعيد التفكري مبا سبق وقلتههذا اهلرج الشديد، أشعر أنه وسط  وهكذا .)اجلديدة، قصيدة النثر حتديداً
 ختتار قصيدة قطف أفضل املواهب ه ليسأنفاألصح  ،كتابة قصيدة النثرلنفسها ختتار  اجلديدةالشعرية أفضل املواهب يف أن 
ذاك، هو من التراكمي حيث يصح أن الكم  باتت تكتب قصيدة النثر، وشحوباً تواضعاً أكثر هذه املواهب  بل أيضاً،النثر

وهذا، رمبا أحد أقرب التفاسري لغلبـة  .  أن حتررها من الضوابط والقيود يعين سهولتها      يكتبوا لظنهم الذين  عمل أولئك   
  .الرداءة على مشهد الشعري العريب الراهن

يف تقسيمها إىل األربـع مراحـل   ، إذا مسحنا ألنفسنا  يف مسريته الشكلية  .  الشعر العريب   أن هل هذا يعين  ولكن    
 وعـدم   اإليقـاع  اخلافتة، إىل البحور    املتنوعةالقافية  من البحور الكاملة والقافية املوحدة، إىل البحور املنقوصة و        : التالية

 أحسب أن أي جواب على      .غري املوقعة وغري املقفاة   النثر،  احلرص على القافية، قد وصل إىل حمطته األخرية وهي قصيدة           
  :بة احلقائق يف ميدان األدبلسؤال، حيتاج أن يأخذ باعتباره عدة وقائع، ميكن أن تصل إىل مرتهذا ا
وأحسب أن القبول . ي أو فين، إىل ما ميكن تسميته احملطة األخريةفأي نشاط إنساين، علمي أو فلسيصل مل  -١

فة، أو اية التاريخ، أو حىت نهاية الفلسب  اليت درجت مؤخراً،حكامألهو جمارة شكلية ل ، اليومالفرضية بتلك
 .القبول به كحتميةاحلياة على أساسه، والصعب على البشر من األمر الذي . اية العامل

حتطيمهـا  بعد كل مرة يتم     ولو بأشكال خمتلفة،    ،  قوالب احملددة هناك قاعدة معروفة يف الفن، وهي عودة ال        -٢
عند  اً غريزيهناك ميالًأن فكما . ضابطة للعملية الفنيةأي أنه بعد كل حترر تأيت قوانني جديدة . واإلطاحة ا

   .الواجبلالنضباط و هناك حاجة بشرية ملحة لحرية واالنفالت لالبشر



 ٦ 

اآلن ،  لشعر العريب ل احملطة األخرية    الكوأن لل، حنن شعراء قصيدة النثر،       كان جيب   بغض النظر عما إذا     و -٣
، فإن قصيدة النثر اليوم مـا عـادت قـصيدة    تقبل هذا الشعر بأا متثل مس   ناوعد، حبيث يصدق     الحقاً أم

كل منها ،  من القصائدعديدةنواع  وتفرقت ألباينتتفقد .حبد ذااشعرياً  جنساً واحدة، وما عادت نثريتها
 إىل القصيدة الذهنيـة     ذات اللغة املباشرة وغري املنمقة    له اجتاهات ومعايري فنية خمتلفة، فمن القصيدة اليومية         

 الـيت   إىل القصيدة التأملية والفلسفية، ومن القصيدة السردية، ومن القصيدة احلسية املادية اردةت اللغة   ذا
قصيدة ذات وحدة موضوعية إىل قـصيدة       ، ومن    واحملسنات كثرة من البديع  املقصيدة  ال، إىل   صفتروي وت 

 ...عبال موضوتبدو وكأا 
وكأن قـصيدة  ،  يف حقل كتابة الشعر اليوم     الالزمهد  اجلبذل  على  يدل النتاج الشعري اجلديد، عموماً،      ال   -٤

 بعد أن   .إىل استنفاذ أدواا وأساليبها   عادهلا قصراً،   زمنية ت كأختها قصيدة التفعيلة، وبفترة      ،النثر قد وصلت  
واألساليب، لتنتج قصيدة غري شخصية على اإلطـالق، ذات مواصـفات موحـدة            ممت هذه األدوات    ع

 يف الـشعر،  املنهكة التقاليد الذي كانت قصيدة النثر، يف حتررها من   املثري  التنوع  دها ذلك    مما أفق  .ومعروفة
 هلـذه  األجيال اجلديدةتجربة ذات خصوصية الفتة، يف نتاج   بملتوقع أن حيظى املرء     ا غري   بات من  و. تعد به 
 الكاملة، كإيـذان  ا الشعرية   بنشر أعماهل  فقد بدأت كرسة، من اجليل الثاين والثالث      امل األمساءأما  . القصيدة

، وتلك السردية اليت هي اآلن تطرأ يف خمترب قصيدة النثر   ةجديدجتارب  فال  . بقرب إكماهلا لدورا اإلبداعية   
ما هي إال    املطب األخطر لقصيدة النثر،      كثرياً ما اعتربت  واليت  ،  قصيدة النثر اليوم   يف   حضوراًالسمة األشد   

 .الباكر للـرواد  الشعري  يف النتاج   املرء  جيدها  من السهولة مبكان أن     و،  وىلاألعودة إىل أصول قصيدة النثر      
 خلـصائص النثـر   اًاختيارمنذ البداية  بأن اختيار النثر لكتابة الشعر، كان  وكأن البعض قد تنبه اآلن فقط،       

افية وأنـواع  ، كالسرد والوصف واحلوار، وإن غاية التحرر من الوزن والق واملتفق عليها بني اجلميع    املعروفة
  .املعىنتأدية والدقة يف لسدادة يف انتقاء الكلمات لوحكام اللغة كانت وما تزال إلالبيان والبديع 

 الشعراء إجـراء    الطلب من باحنسار شعبية الشعر،    حالة  ميكن مواجهة   هل  ما العمل؟   ويبقى تساؤل أخري،     -٥
ينبغي من تغيريات يف طرائـق كتابتـهم         أي بإجراء ما    . تسويات بينهم وبني الناس الذين يكتبون ألجلهم      

القيام ؟ أو من جهة أخرى،      !كم من الشعراء يرضى بذلك    : ؟ والسؤال !تساعد على تقبل الناس ألشعارهم    
لتعريف اجلمهور األوسع من الناس، على ماهية الشعر، وأمهية الدور الذي ميكن أن يلعبه      املتنوعةباملبادرات  
بطرق مبتكرة   القاعات واملنابر التقليدية، مثل احلدائق واملقاهي، و       خارج شعريةقراءات  كتقدمي  يف حياتنا؟   

وإطالع الناس على نتاجهم الشعراء االحتفاء ب. املعروفة من طريقة القراءة جتنب اجلمهور الضجر الذي ينتابه
املراحـل   منـذ     املدرسية املناهجيف  التأكيد على حضور الشعر اجلديد      ،  بطرق غري خنبوية   سريهم احلياتية و

ولكـن  ، واقتنائهـا ، تشجيع نشر كتب الشعر وتوزيعها      اإلعالميف وسائل    احلضور الشعري ، زيادة   األوىل
 دون أن يلوي على شيء،  ذلك إذا كان السياق االجتماعي والثقايف ميضيكلجيدي السؤال مرة ثانية، كم 
 .يف االجتاه املعاكس
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