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 حممد مظلوم

يف املستهل من املهم اإلشارة إىل أن فوضى التسميات املتعلقة بالشعر املكتوب خارج إيقاع 
البحور العربية التقليدية، شكلت االَ احليوي لسجال مل يصل يف كثري من األحيان حد اجلدل 

قصيدة " ، بيد أن تسمية احليوي أو احلوار الْمجدي خاللَ العقوِد األخرية من تاريخ الشعر العريب
مبا محلته من إشكاالت وتناقضات داخلية أضحت حملَّ هذا السجال بامتياز، وبالتايل فإنَّ " النثر

الصيغَ الشكليةَ داخلَ هذا النوع اجلامع، غري املانع، هي ما يمكن أنْ يشكِّلَ حافزاً على قراءة 
 . أشكاِلها الراهنةة على مختلفالعالقات الْمشوهِة بني حدوِد الكتابة الشعري

بوصفها كتابةً شعريةً خارج األوزان املوروثة، ال " قصيدة النثر" كما أنَّ النظرةَ إىل مستقبِل 
تتم ِبمعزٍل عن فحِص تارِخيها املتحدر من أرومٍة معقدٍة حقاً، وحماولة مقاربة هذا الشكل الشعري 

  .قيداً، شكَّلَ اهلويةَ الثقافيةَ العربيةالوافد، بتراٍث شعري طويٍل أكثر تع
نصاً وقراءة ونقداً، " قصيدة النثر" و" الشعر النثري"فاخللطُ أو االلتباس احلاصلُ، على األقلِّ بني 

شكٍل يقود اليوم إىل امتناع وجود نقد منهجي ناهيك عن خصوماٍت ال تِني تتجدد حولَ ريادِة 
 .جديٍد يف الشعريِة العربية

وِلدت متزامنةً، يف حساِب العقوِد، مع ما عرف " قصيدة النثر العربية" نستطيع القولَ أنَّ 
يف التصنيِف الشكلي اهلندسي، متييزاً " قصيدِة التفعيلة"بالشعر احلر، يف فوضى تسمياٍت أخرى، أو 

 مل تكن مرئيةً متاماً، بفعل بيد أنَّ هذه الوالدةَ) قصيدة البيت أو الشطرين( هلا عن الشعر العمودي 
قومي "وحتوهلا إىل مشروٍع ثقايفٍّ " قصيدة التفعيلة"البهجة الزائدة اليت رافقت اإلعالنَ عن والدِة 

يف ذِِروِة احلديِث عن اجلانب السياسي من هذا املشروع، بينما جرى النظر إىل إرهاصات " جديد
 .شروعخارج هذا املوكأا اعتماالت تضطرب " قصيدة النثر" 
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من داخل مشروع قصيدة التفعيلة كاحتمال " قصيدة النثر" وعندما نزعم إن مثَّةَ والدةً لـ
يف منوذجها العراقي، وهو ما " قصيدة النثر" غري منجز وليس استتباعاً أو استدراكاً، فإننا حندد هنا 

اقد مثل الدكتور إحسان عباس أا يستدعي اإلشارة إىل أن الثقافة األنكلو سكسونية اليت رأى ن
أسهمت يف حتول الشعر العريب من البيت إىل التفعيلة حددت توجهاً خمتلفاً للقصيدة املكتوبة 

 .لوزن عن مثيالا يف بالد الشامخارج ا

مثالً، " قصيدة النثر" فقد كان مفاجئاً للشعر العراقي يف الثمانينات وهو يدأب على كتابة 
زان برنار لتحقق هذه القصيدة، مل حتزها تلك األشعار، إذ مل جيد أي شاعر عراقي أن شروط سو

دة النثر قصي" حىت مرآة صغرية تعكس شكل قصيدته يف مقوالت برنار عن قصيدة النثر يف كتاا 
 ".من بودلري إىل إيامنا

ن، بفعل أصبحت خياراً يف العراق خالل حرب الثماين السنوات مع إيرا" قصيدة النثر" فـ
حافز من هامش يف الشعرية العراقية، لدى حسني مردان ومجاعة كركوك، وترسخت يف تلك 

وهي يف كل ! السنوات بني الشعراء اجلدد، ألنها قصيدة ال تصلح لتلك احلرب بل حلروب أخرى
 . شكل ائياً وخياراً إحاللياًاألحوال كانت حافزا وخياراً تغيرياً، ال

كتبت بشكل خمتلف، ال " قصيدة النثر" فإن " الثقافة الفرانكفونية"لشام حيث أما يف بالد ا
يبتعد كثرياً عن أصوهلا اليت استقصتها سوزان برنار نفسها، فقصائد حممد املاغوط، وأنسي احلاج، 

تعد منوذجية يف هذا السياق، وإن كانت ديباجة اإلنشاد واحدة من بعض مساا اليت تشدها إىل 
 .ربة توفيق الصايغ يف هذا االة ما، كما ميكن استثناء جتمرجعي

العربية كثرياً، مثلما مل يسر رواد قصيدة " قصيدة النثر" رمبا ال يسر مثل هذا التحليل رواد 
التفعيلة يف وقت سابق، لكن الواقع يشري إىل أنَّ ثنائيةَ املرجِع احملفِِّز ما بني الثقافة األنكلو 

قصيدة "  يف العراق والثقافة الفرانكفونية يف الشام أوجدت منوذجني على األقل لـسكسونية
، غابت معهما الفكرة اليت طرحتها سوزان برنار حىت وهي تتقصى رحلة تلك القصيدة ما "النثر

 .بني الثقافتني الفرنسية واألنكلو سكسونية
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 تتناقض أحياناً مع ما تورده من مناذج ما يرسخ أزمةَ النموذج أنَّ فكرة سوزان برنار نفسها
ذات إنشاد واضح كإشراقات رامبو وأناشيد لوتريامون مبا محلته من شحنة ميتافيزيقية عالية 

 .دفق حر ال خيلو من بالغة هرمسيةوت

على أا معطى وافد ويستجيب " قصيدة النثر" حنن إزاء منوذجني حقاً، أحدمها يقبل بـ
فيكتب لنا قصيدة نثر منوذجية ومنضبطة، واآلخر ال جيد مثة مسافة بينها وبني هلذه الفكرة بواقعية 

النثر الشعري، ويسعى إىل البحث عن أصوهلا يف الثقافة العربية، حىت وإن بدا ذلك البحث 
  .احتطاباً يف ليل ال ينتهي، وتنقيباً يف حبر شاسع، فتكون احلصيلة زبد وجفاء على حد سواء

" قصيدة النثر" الغوص متاماً يف التاريخ القريب، وحنن نتحدث عن مستقبل قد ال نكونُ بصدد 
لكن عقد اخلمسينات رمى يف الواقع بظالل جديدة على جممل املشهد، وقد أسفر الفوران 

الشكلي داخل مرجل الشعرية العربية، عن عسف متعدد األوجه متثل يف شيوع الرتعة اإلنكارية 
 . تاريخ الشعر العريبمسة جديدة يفبني األشكال واليت غدت 

ويمكن االستطراد يف هذا الصدد بتشبيه ما حدثَ يف الشعر العريب عند مطلع النصف الثاين 
من القرن العشرين، مبا حدث يف فرنسا عند القرن التاسع عشر، حيث النثر الشعري إىل جانب 

 والرومانسية والربناسية جبوار على صعيد التعدد الشكلي،" قصيدة النثر" الشعر املوزون و
فقد كان  . كلها عاشت وجتاورت يف وقت واحدالكالسيكية، على صعيد املذاهب الفنية،

اجلواهري يف عنفوانه وشكيمتِه الشعرية والسياب والبيايت ونازك وبلند حتت أضواء املدينة الشعرية 
  .أدونيس، من مكان آخراجلديدة، يف وقت ظهر فيه املاغوط وأنسي احلاج وتوفيق صايغ و

وبينما تلقى الشعر العمودي، بقرونه اخلمس عشرة اليت نعرفها، واليت أطال من خالهلا مكوثه يف 
الذاكرة، ضربة قوية من خالل توجه جيل كبري من الشعراء حنو قصيدة التفعيلة، فإن قصيدة 

نفسها يف مضيق آخر التفعيلة نفسها واليت بالكاد جتاوز عمرها النصف قرن، سرعان ما وجدت 
بانطالق معظم األجيال الالحقة خاصة منذ " قصيدة النثر" عندما زامحتها من الناحية األخرى 

تزامحات صنفت الشاعر نفسه، داخل هذه األطر النمطية، ". قصيدة النثر" الثمانينات على كتابة 
، عن شكل الشعر حىت صار الشاعر صار يسأل اليوم من قارئ حائر ومشغول بتعدد األشكال
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الذي يكتبه، قبل السؤال عن امسه وعن أعماله، مثلما كان يسأل قبل عقدين أو أكثر، من قارئ 
  آخر إذا ما كان شاعراً يكتب بالفصحى أم بالعامية وعن طبيعة املوضوعات اليت يكتب فيها؟ 

  الشعري داخلإا ثقافةُ األشكال املنفصلة وغري املتصلة، إذن، بدأت تكرس سفسطة اجلنس
 !النوع األديب

وحتول تصنيف الشعراء من تصنيف زمين إىل تصنيف نوعي، وانتقل توصيف الشعر نفسه 
 اجلديدة يف جمتمع الشعر من تصنيف غرضي إىل تصنيٍف يف الشكل الشعري، إا نوع من القبائلية

وء يف مكان ما خارج وسطَ هذا التنميط السائد كيف للشاعر أن يستعيد امسه املخب .العريب
 .يد من طبقات انطمار تلك التسميةالنعوت املتوالدة اليت تز

هو هذه الساللة " قصيدة النثر" إذا ما سلمنا بأن التحدي األكرب الذي واجهته والدة 
اليعقوبية املتنازعة، فإن حسني مردان، مثاالً، هو يوسف املنفي عنها، أوالً ألنه مل جيرؤ على تسمية 

النثر "ما كتبه خارج اإلرث الساليل، مبا يشري عالنية إىل الشعر أو القصيدة، بل اكتفى بتسميته 
، وثانياً ألنه نشأ يف بيئة ثقافية مضادة، ليس لنمط الشكل الشعري الذي يكتبه فحسب، "املركز

" لشعرية وإمنا لطبيعة القول الشعري كذلك، فهو حوكم مثالً كأول شاعر على عنوان جمموعته ا
 ".ئد عاريةقصا

ومع هذا املناخ العدائي مل ينقطع عن تقريض املخيلة يف النثر وترسيخ اجلموح والتمرد 
النهلسيت يف شعره صورة حلياة مل تكن متاحة متاماً فقدم خمترباً متعدد العناصر وكيمياء ليست 

 لشعر يف جوهره سوى تلك الكيمياء؟وهل ا. ائية

جاء نزوعاً حنو التحرر من سطوة الشكل التقليدي، فإن " يدة النثرقص" فإذا كان مشروع
حسني مردان بدأ من الشعر العمودي، وتواصل مع قصيدة التفعيلة املولدة للتو، وجتاور مع 

ارتبطت بالصحافة قبل أن يرتكب نصه املفتوح على هذه الفوضى " قطع نثرية"كتابات 
ائع يف ثقافتنا رغم إن كتبه النثرية تعددت وأشكاله الشعرية الشكالنية، حىت بدا وكأنه برتران الض

 .أيضاً
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قد ولدت مع حتوالت الكتابة يف عهد الصحافة األدبية، فإن " قصيدة النثر" وإذا كانت 
حسني مردان خبلطه املقالة األدبية بالتجربة الشخصية بأدب االعتراف، ونص السرية والتأمل، 

ا ميكن لشاعر أن  التسمية وتوجهات النص الشعري إىل أقصى موالرسائل، يكون قد دفع فوضى
 .يدفع نصه حنوها

وعلى الرغم من أنه عاش يف أوج جمد اجلواهري، وصعود جنوم ما عرف جبيل الرواد إال أننا 
ميكن أن نصفه هنا باملعلم املبكر، يف كيفية متثل األشكال الشعرية املتاحة دون تعصب لواحد 

جلواهري يف إيوانه الكالسيكي، ومتسك جيل الرواد مبا عندهم حىت املوت، مل منها، فبينما ظل ا
، فهو الوحيد الذي كتب ١٩٧٢يكن مثة مقدس لدى مردان منذ البداية حىت وفاته يف العام 

لكن األهم يف هذا كله إن حسني مردان كان معاصراً يف . األشكال الثالثة دون لوثة عقائدية
له متجذراً وصميمياً يف خلخلة سطوة الشكل الشعري على مستوى تعبري كتابته وحديثاً مبا جيع

الشاعر، رمبا هلذا مل جيد له مكاناً واضحاً حىت اآلن يف محى التعصب للشكل اليت ومست نصف 
القرن املاضي من عمر الشعر العريب وما انطوت عليه من نزعات إلغائية وإنكارية، دون أن يتاح 

دة أن يلغي اآلخر، ليصبح السؤال عن األشكال امليتة واألشكال احلية، ألي من األشكال املتعد
 . اق املراجعة وإعادة النظر حقاًحيال استحق

والواقع إنين مل أصادف شاعراً أو ناقداً عربياً رأى حسني مردان يف مكان ما يف سياق 
اهر، مؤثراً يف األجيال ذا املعىن لن يبدو مردان، يف الظ" قصيدة النثر العربية" املؤسسني لـ

 .لكن هذا لن مينع من رؤية ما أحدثه وهو يف عزلته تلك" قصيدة النثر" الالحقة اليت هرعت إىل 

ارتبط الشعر العريب بالوزن بوصفه ركناً يدخل يف حقيقة الشيء، بينما ارتبطت القصيدة 
التمرد على الشعر بشروط إضافية داخل الشعر نفسه من هنا فإن التمرد على الوزن هو غاية 

نفسه، أعين خلخلة األصل الثقايف يف تعريف الشعر والتمرد عليه بالرتوع للتنوع، ال حنو تأصيل 
أصل الحق هو القصيدة، وألن الباروكية اللفظية الزائدة، مسة النثر الفين العريب عموماً، وهي ال 

ي أصل ثان، بعد الوزن والقافية فإن الديباجة ه". قصيدة النثر" تزال مترسخة يف األعم من مناذج 
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مساا يف الشعر العريب، واحلال أننا أمام أصول متعددة ومعقَّدة، تبحث عن جتذرها يف قصيدة من 
 .أن تكون هي األصل لنفسها

ويف مالحظة التطور الطبيعي للقصيدة العربية وصوالً إىل الثورة ضد اإليقاع املوروث، 
الً مع ثقافات أخرى، لردم املسافات املتبقية يف املوروث عن استغرق األمر قروناً عدة وتواص

عمود الشعر ألن األوزان والقوايف ليستا املقدسات الوحيدة كما يؤكد املرزوقي وابن طباطبا 
  .العلوي ولذلك تعد قصيدة أيب متام خارجة على عمود الشعر العريب مع أنه التزم أوزانه وقوافيه

يبقى حقالً لالختبار والتجريب طاملا أن كل األشكال " النثرقصيدة " من هنا فإن مصطلح 
لكن ماذا إذا دخل الوزن نفسه عنصراً . الشعرية ميكن أن تزدرع فيه شرط ختليها عن الوزن

متخفياً يف هذه القصيدة، هل ميكننا عندها أن نسميها قصيدة نثر؟ رغم أا كتبت حتت وطأة 
 تلك النية وتبدو يف ظاهرها كذلك؟

اذا بشأن حتول بعض القصائد املكتوبة خارج اإليقاع اخلليلي أصالً، إىل حماولة لتحصيل وم
إيقاع خليلي غري مقصود، ماذا لو أدرك الشاعر أن قصيدته بدأت تنحو هذا املنحى؟ هل سيعمد 

إىل كسر إيقاعها، أعين تفعيلتها، لكي ال تنتمي إىل إيقاع الشعر وتغادر إيقاع الشاعر فتالحق 
دة أخرى وتشتبه ا، وماذا أيضاً لو مل يدرك مآل ذلك املنحى الذي تتجه إليه قصيدته؟ قصي

سؤال احلرية معين بالدرجة األوىل هنا وهو موضع اختبار حقاً، ذلك إن ما يتوافر من أشكال 
شعرية متاحة، ليست عقائد جيب الالحق منها سابقَه، لكنها مقترحات ملقاربة جوهر يبقى بعيداً 

 .لى التشكل يف منوذج واحدوعصياً ع

ذا املعىن فإن الرباءة األوىل اليت متتع ا أنسي احلاج وحممد املاغوط حتديداً، وأفضت إىل 
منوذج لقصيدة ال حتتاج إىل الوزن أو القافية لتكون شعراً، مل تعد اآلن براءة فاعلة عندما ال ترى 

نسج على ن تلك النقطة اليت مل تعد بريئة اليوم، وإمنا األجيال الالحقة شعلة لبداية قصيدا إال م
 . نول بات معروف اخليوط
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إضافة إىل وجود إيقاع متخف بدقة داخل املفردة العربية مستمد من بنية موسيقية خاصة، 
ال عالقة هلا ببحور الشعر، وإمنا بطبيعة اللغة العربية نفسها، سيمنح أية قصيدة مكتوبة خارج 

رية املعروفة، وزناً ذاتياً مستمداً من املفردة نفسها ويؤثر بالتايل على إيقاع اجلملة األوزان الشع
إن دراسة معمقة لقضية امليزان الصريف يف اللغة العربية وأثره يف بنية قصيدة النثر العربية، . برمتها

يانا  اليت أعومتنحها شيئاً من اخلصوصية" النثر" رمبا ستضيء جوانب إضافية من قضية اإليقاع يف 
 . البحث عنها

" فتح التحريض على االستغناء عن الوزن، إذن، آفاقاً جديدة أوسع مما حيمله مشروع 
" نفسه، ذلك إن النموذج املقصود أضحى مفقوداً، وصار الشكل قلقاً إىل درجة إن " قصيدة النثر
 .ة التحقق يف إطار نصي أو مفهومينفسها صارت ممتنع" قصيدة النثر

" قصيدة النثر" لغالب مما يكتب من شعر خارج التفعيلة هو شعر حر أو شعر نثر ال ففي ا
إا األبعد عن متناول معظم الشعراء حىت اآلن، لذلك فهي من أكثر األشياء اليت جيري احلديث 

عنها أكثر من حتققها النصي، حىت أضحت شبحاً منشوداً، الثقافات األخرى متيز بوضوح بينهما، 
ر، والشعر خملطني بينها وبني شعر النث" قصيدة النثر" زال منذ نصف قرن نتحدث عن حنن ال ن

 .احلر أو النثر الشعري

" قصيدة النثر" وإذا طرحنا قضية الوزن جانباً واجتهنا إىل فهم سوزان برنار نفسها عن 
ة بتفكيكها سنجد أا وإن توافقت يف مكان ما مع النقد العريب على التفريق بني الشعر والقصيد

ينبغي أن نرد هلا معناها االشتقاقي كله على أا عمل مبين : "ملعىن القصيدة وأحالتها إىل امسها 
كما أننا نسمي قصيدة كل نتاج نصادف ) القصيدة والشعر(إذ غالباً ما حيصل اخللط بني ) كامل(

ال وجود : " لكنها سرعان ما تنقل مفهوماً الفتاً الدغار ألن بو عن لقصيدة )٢(" فيه شعراً
  ".ه بقصيدة طويلة هو تناقض تام يف املصطلحاتلقصيدة طويلة، وما نعني

بيد أن أصول نقد الشعر العريب تناقض القول بشأن مفهوم القصيدة، فثمة تفريق بني القطعة 
أكثر . والنتفة والقصيدة، بل إن كل ما حتت العشرة أبيات ال جييز النقد العريب تسميته بالقصيدة
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ن القصائد ألنها تقوم على القطع بل أم فرقوا بني من ذلك أخرج معظم النقاد العرب األراجيز ع
  )٢(.الشاعر والراجز

لقد انشغل النقد العريب، خالفاً واجتهاداً وتناقضاً يف حتديد مفهومني منفصلني حمددين لكل من 
نة بني الشعر والقصيدة داخل الشكل العريب الكالسيكي نفسه، فكيف ميكن أن نتقصى حدوداً بي

الشعر والقصيدة، أو بني الشعر وسواه، يف ثقافة جديدة مل تعد جتتمع على التعريف والتصنيف بل 
  .على التنوع واالنكشاف أمام اجتهادات وتعريفات متعددة

فتحيل الشعر إىل ... تقصد القوايف"فعندما يقيد تعريف القصيدة داخل الشعر نفسه بالقوايف 
سنصطدم بثقافة " نقد الشعر" دى النقاد العرب كقدامة بن جعفر يف كما هو األمر ل" قصيدة

  .طاردة للتنوع بفعل امتناع التفاعل
على أا قطعة، حيد من " قصيدة النثر"وعندما نركن إىل توصيف مانع داخل ثقافة التنوع يصنف 

حمية، وال عبورها خارج منوذجها املقيد، وال جيعل منها قادرة على نقل الشعر حنو ضفاف املل
هل نقول بعد ذلك أا ال تصلح نشيداً كذلك، .وإال خسرت امسها! تعود إليها يف أي وقت أيضاً

يف الشعر الفرنسي، ماذا عن قصيدة متدفقة ميالة للسرد واإلنشاد " أناشيد مالدورور"ماذا بشأن 
  .العايل

٣  

ة جدل الثقافات، ومستوى أسئلة الشكل املتضمن، أو املضمر يف القصيدة احلديثة تقود إىل قضي
قصيدة " استجابة اخلصائص األسلوبية لكل منها لتمثل منوذج معدل، لتربز احلدود املتداخلة بني 

حىت بني ثقافتني متماستني تارخيياً كالفرنسية " الشعر احلر"وكذلك " النثر الشعري"و " النثر
ا ومعقلها الصارم، وجعلت من واإلنكليزية فاألوىل جترأت على كسر القاعدة الصلبة يف مكا

الصرامة حافزاً للتجرؤ يف أمكنة أخرى، إا إذن نوع من الشكل اهلجني حصيلة هندسة وراثية 
يف األدب، ولذلك ال ينبغي أن يتحول إىل عقيدة جديدة عندما يفد إىل الثقافة العربية، وإمنا جتري 

بإحالتها إىل " قصيدة النثر" ضى حنو تأصيل مقاربته من منت الشعر العريب، فالنقد األوريب نفسه م
التوراة أو مزامري داوود، مل يعد بودلري أباها الشرعي وال أدغار ألن بو وال حىت أليسيوس برتراند، 
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كأدونيس " قصيدة النثر" متاماً كما حاول النقد العريب بدوره، وكذلك شعراء التفعيلة املنتقلني إىل 
يف القرآن ويف خطب علي بن أيب طالب وأحوال املتصوفة وكتب : تقصي األب يف املاضي أيضاً

  .الرحالة، ونثر اجلاحظ أو الثعاليب أو أيب حيان
على أن اجلدل يقوم أساساً من أجل دراسة اجلوهر وليس الشكل، وهلذا لن خيطئ احلديث عن 

جوهر، ويقاربه جدل األشكال الشعرية هذه القاعدة الذهبية عندما يتجه إىل تبين الشعر نفسه ك
قصيدة نثر "من خالل تعدد األشكال اليت يكتب ا حىت اآلن، وألننا نتحدث عن شعر عريب، و

فإن انفتاح اجلدل، وقوانينه كذلك، على ممكنات أخرى سيتيح للحركة اجلوهرية أن تسفر " عربية
س فحسب، ذلك عن صور وأشكال متعددة بالتفاعل داخلَ النوع نفسه وال يقف عند حدود اجلن

  .بينما يبقى التماثل مسةً للجنس" للنوع"إن التماثل إىل جانب التناقض والتضاد هي مسات 
من هنا فإن قوانني اجلدل من تداخل و تشابك مؤثرين، ومن حركة و صريورة، مروراً بالتغريات 

ملا قبل لتجاوز الكمية وحصيلتها الكيفية، والتناقض بقصد التصحيح، وصوالً إىل نفي النفي بتبين ا
املا بعد، كلها ستكون عناصر التهجني لتركيب شكٍل متعدٍد على شكل مقترحات، بال هواجس 

  .عن هوية معزولة
أكثر األشكال الشعرية قدرةً على هضم مجاليات الفنون احلديثة، وألن الشعر " قصيدة النثر" وألن 

كنات األشكال األخرى داخل النوع نفسه جامع الفنون، فإن من األوىل ا االستفادة من مم
األديب الواحد، ناهيك عن اجلنس املتماثل، إن هذا االنفتاح على تعددية الروافد املعرفية داخل 

  .النص يستدعي انفتاحاً على جين األشكال اليت تدحرجت من رحلة أسطورية
ورمها التعبريية إىل ذلك ما جيعلنا ننفتح على شعر أيب متام وهومريوس مثالً، دون أن خنضع ص

  .معيارية شكلية، كجزء من تقبلهما كشاهدين على عصرين خمتلفني كماً وكيفاً
حىت األديان الرسالية يف منطقتنا تبىن كل من جاء الحقاً ما سبقه، فتقبله واحتواه، لكن يف 

. قبله على األدىنعقائدنا الشعرية الصارمة يأيت كلُّ شكل ليعلن موت ما قبله يف الغالب، أو ال يت
إا حروب تشن بقصد اإللغاء، وال تتسم ! أما الشكل السابق فهو اخلتام وال من يرثه أو يرثيه

ايات معاركها بالتسامح رمبا هي صورة لتصور قدمي يقوم على اإلحالل واإلبدال، ال على 
  .التواصل والتجاور والتحاور



 10 

إما القطيعة املعرفية التامة مع ما قبل، وهو ": دة النثرقصي" إزاء هذا كله هناك خياران أمام منوذج 
أو القدرة على متثل اجلدل ملقاربتها يف ثقافتنا ويف سياق منت . مما يشبه الوهم، بل هو املوت نفسه

  .الشعر العريب
فال يعين هذا التطلع بالضرورة هو " قصيدة النثر" م إىل ما بعد وعندما نتطلع بنظرة يف األفق القاد

رؤية املا بعد باملعىن بالقطع مع ما قبل والتأسيس اجلديد، رمبا كان جتاور األشكال أو قل تصاحلها 
  .يف الشكل اجلديد هو الفكرة املناسبة لتوصيف هذا املا بعد

تقبلها بشكل دقيق، من خالل عالقتها مع ومس" قصيدة النثر" ومن هنا ميكن احلديث عن تاريخ 
األشكال الشعرية األخرى، عالقة ال تنطلق من التضاد وال التناقض وال هي عالقة تراكمية للنفي 
بل عالقة تفاعلية داخل النوع، عندها نكون قد اخترنا اخلوض يف سؤال الشعر ال سؤال الصياغة 

  .وال الشكل
مبعىن أن اشتراط توفر ، من النثر الشعري" قصيدة النثر" صفواقع احلال يشري إىل أننا مل نستخل

لكي يسمى الشعر قصيدة ال يسوغه الشكل وحده بل القوانني الذاتية الداخلية اليت جتعل " القصد"
منها جسراً لالنتقال من الشعر املكشوف إىل مأوى القصيدة، واالنتقال من الكلمات املبثوثة يف 

ملتجسدة يف قصيدة، فالنثر خارجي، إنه معاين اجلاحظ، والشعر هو العامل براري النثر، إىل العبارة ا
الداخلي للقصيدة، النثر متحقق يف مكان ما، والشعر سعي إلعادة تشكيل املتحقق يف مكان 
حمدد، ال عرب متثله بل حىت بالتشكيك به ودحضه، وهذا التعارض من شأنه أن يبين فرضيات 

  .ة إىل الال تشكل، أو إىل الشكل املتعددإضافية تدفع بالقصيدة املعني
يف الشعر العريب، " قصيدة النثر" " ومن املهم مالحظة إن هناك مناذج عدة تعكس مفاهيم متباينة ل

  .ما بني مطوالت وأناشيد وما بني التزام يعكس منذجة حقيقية للقصيدة عرب مقتضياا املعروفة
ل التجلي الواضح لبنية السرد التقليدي، بالشعر املكتوب ومع هذا ميكن مالحظة االرتباط أو ق

ذلك أا مل تنج متاماً من املوروث التراثي يف هذا السياق، إضافة إىل " قصيدة النثر" حتت ذريعة 
إن القول املستعاد داخل الشكل القدمي دفع إىل استثمار االستطراد واالسترسال كقول إضايف 

ق بسبب اهليمنة الشكلية يف الشعر العريب، ويف اجلانب اآلخر فائض يعوض عن االنغالق الساب
متركزت املقطوعة ذات التجاويف املفصلية، والبياضات اليت تنبئ عن مسكوت عنه أو حمذوف 
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ما، تيمناً بإجياز وتكثيف جمتلب، وهي يف هذا وذاك كتابة خارج اإليقاع املعهود تطلب الشعرية 
  .حبرية

أن تفتح أفقاً جديداً يف الشعر العريب سنجد أا وبعد نصف قرن " ثرقصيدة الن" وفيما كان لـ
احتلت األفق تقريباً، ولكن ال ينبغي أن تغلقه إال بوصفها شكالً شعرياً شرعياً وطيفاً قابالً للتفاعل 

  .يف قوس قزح الشعر
قصيدة " ة النثرقصيد" وبالدرجة ذاا من فكرة التنوع والتعدد ال ميكن ملقولة تبدو واقعية بأن 

 أن ينحي - ينطبق هذا على حسني مردان باملناسبة-كتبتها األقليات العرقية والثقافية، يف املنطقة 
ا إىل اهلامش ذلك إن ثقافة أية أمة، تقوم على فاعلية الثقافات املتنوعة فيها، وقد يكون هذا 

ية مستقبلها، ال مبستقبل انعزايل، وإمنا ، سبباً إضافياً لرؤ"قصيدة النثر" التبين األقلوي املفترض لـ 
تفاعلي جيسد قدرة الثقافات املتنوعة على التعايش يف مثل هذا املناخ، لذلك يبدو أن تعايش 

  .األشكال بتفاعلها هو مستقبل القصيدة، دون نعوت عازلة
ي حر ال فعندما يتحاور الوزن مع الال وزن، مع البيت والتفعيلة، النثر املركز، يف كرنفال شكل

مقصود منها لذاته وال مطرود منها بقصد، تنتج لنا شعراً عصياً على التجنيس وهو تداخل 
أكثر األشكال قدرة على جعل الشعر قابالً إلعادة الصياغة من " قصيدة النثر" األنواع، ذا تبدو 

 أن أصبحت جديد، على اخللق، واخلروج من القواعد التليدة، فعمود الشعر مل ينكسر متاماً بعد
القصيدة عموداً آخر، ولذلك تبقى الشعرية العربية مقيدة، ليس بالوزن والقافية فحسب، وإمنا ذا 

  .التجمهر حول النموذج بوصفه عموداً مقدساً إضافياً
من املهم أن تعود قصيدة النثر إىل كوا االنفصال واالتصال معاً، وذا حتقق قدرا على 

شكل مفاجئ وصدمة مدوية ال تتفاعل مع الشعرية العربية بل بإعادة مراجعة الديناميكية، ال خبلق 
  .املاضي نفسه على وفق هذه الصياغة اجلديدة

خالل " قصيدة النثر" وعندما حنوز قصيدة بال نثر، نكون اجتزنا ممر التناقض الذي سارت به
 جيل الرواد إىل اليوم، مبا نفسه من) مشروع احلداثة الشعرية( العقود املاضية، وأعدنا مراجعة 

انطوى عليها من تشوش يف وصف الثورة اإليقاعية اليت غطت على ما ميكن من رصد مدى 
التحوالت التعبريية اليت جاءت ا تلك الثورة، حىت بدت وكأا فن التمرد األكرب داخل منظومة 
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ر، فإا حباجة دائمة لتهجني ، تقوم على جني الشعر بالنث"قصيدة النثر" الشعر العريب، ومادامت 
شكلها نفسه، لتصبح الشعر الذي خيفي شكله احلقيقي يف القصيدة املركبة، وال يتقوقع يف شكل 

ومبا أن واحداً من أهم أسباا هي التطلع الدائب إىل احلرية، فإن من مساا أال تتحول إىل . حمدد
  . معبد وثين منعزل

عرف جنته واملنعوت بتشكله ال بشكله املسبق، وال املأخوذ الوصول إىل الشكل األكثر هجنة، امل
بعقدة البحث عن الساللة، سيبدو مسة ممكنة للقصيدة املكتوبة خارج اإليقاع اخلليلي، واهلجنة 
املقصودة هنا هي حتصيل عن اهلجنة الثقافية كما يراها أدوارد سعيد، وتتمثل يف هجنة شكلية 

لعل مسة العصر . تداخل األشكال الشعرية العربية أو على األقل جتاورهاداخل الثقافة نفسها، اعين 
الذي نعيشه اآلن جتعل مثل هذه اهلجنة ممكنة ومنشودة يف الوقت نفسه، ورمبا قطع الشعر العريب 

  . املكتوب خارج اإليقاع اخلليلي مرحلة مهمة على هذا الطريق
قصيدة والنثر، وبني الشعر والقصيدة، بني الوافد هذا االختالط الواضح بني الشعر والنثر، وبني ال

إىل جعلها رسالتها املنشودة، أن تظهر بعض " قصيدة النثر" واملوروث يتيح للحرية اليت سعت 
مساا، وخيرجها من أن تتحول إىل عقيدة جامدة، ذا تتحقق قوانني اجلدل يف هذا الشكل، وال 

  .ختطياً وجتاوزاً ومغايرةيصبح حىت نفي النفي نفسه إلغاء بل يغدو 

**********  

   مزاج الشعراء جيعلهم يستسيغون اإلقامة يف املتاحف

  بالل خبيز
  )لبنان(

منذ سنوات ليست بقليلة العدد، أخذت أالحظ أن أحكامي على القصيدة اجلديدة متيل أكثر 
 خلت غري فأكثر حنو أن تصري أقل قسوة مما كانت عليه من قبل، وأن ما كنت اعتربه لسنوات

مقبول على اإلطالق، أصبح اليوم مقبوالً بل ويف أحيان كثرية مرغوباً وممتعاً، إذا ما اعتربنا مراقبة 



 13 

هذا امليل حنو اللني يفترض يف . الضعف واحلرية اليت تعتري اآلخرين متعة على وجه من الوجوه
. ا، وما ال تستطيع تقدميهمقلبه اآلخر، أنين مل أعد اتطلب من القصيدة اجلديدة ما ليس يف مكنته

واحلق أنين سرعان ما انتبهت إىل أن أحكامي القاسية، وتطليب األبرز، أخذت تتجه حنو التحليل 
والنقد أكثر مما تتجه حنو القصيدة، اليت يقول فيها بول شاوول شاعرنا الكبري، إا تولد ومتوت 

منذ زمن ليس ببعيد، أن أخذت أشفق مث إنين أيضاً مل ألبث، و. ضعيفة، إذا ما تسىن هلا املوت
على النقاد واحملللني والصحافيني من أحكامي اليت بدت يل جائرة على حني غرة، وجعلت أفكر 

  .يف أن العلة اليت جيب أن أوجه قسويت حنو أسباا تنمو ويقسو عودها يف مكان آخر
عل فعلها يف االجتماع كنت أحسب لسنة خلت على أبعد تقدير أن يف وسع الكلمة الثاقبة أن تف

لكنين وأنا أراقب اجلماهري الغفرية اليت تتقلب بني االجتاهات . والسياسة والسلوك اليومي
والشعارات، وتلك اليت تستعد ألن تبذل الدم من أجل قائل ال إله إال اهللا، كما لو أنه يف قوله هذا 

 بتوحد اإلله أو الشرك به، بل بكون هذا ليس األمر متعلقاً(إمنا يقول شيئاً فريداً مل يسبقه إليه أحد 
األمر يفترض أن يكون من البديهيات اليت جيدر باملؤمنني أن يكونوا متيقنني منها ليتسىن هلم أن 

وبكالم أقل إشكالية وأكثر وضوحاً يف ). يلتفتوا إىل سبل تأمني حياة كرمية وعيش مستقر
ته ال يعينين يف فهم كيف يكون مئات األلوف أن ما قرأته وما عشته واخترب: مقصده، أريد القول

من الناس مستعدين لبذل الدم يف هذا اليوم من أجل خروج اجليش السوري من البالد مث وبسحر 
ساحر ينقلبون على أعقام ويستعدون جمدداً لبذل الدم من أجل محاية التدخل السوري يف 

ت السياسة وتشابكاا املعقدة، وهي معقدة أقول هذا ال ألدخل الناس يف متاها. الشؤون اللبنانية
ألا ال تستند يف ما يظهر إىل املنطق الذي حيكم معظم املشتغلني بالثقافة، بل لتوضيح فكرة 

مفادها أن الكلمة، اليت كان اخللق يف البدء صفتها، مل تعد تستطيع أن ختلق ومل تعد تستطيع أن 
قد جيوز خالف هذا الذي ذكرت .  تدمر جمد أعدائهاتعترض أو تغير أو تقيم عزاً ألصحاا، أو

وقد يصح فيما لو افترضنا أن ما نقرأه من تواريخ وقصص مل يكن من مواليد السلطات الغامشة، 
واليت هي غامشة مبعىن أا ال تفقه وال تقيم للحجة وزناً وال للتربير اعتباراً، وهذه كلها من 

  . وعلى حنو حمددنشاطات اللسان ومن بعض ما حيسنه حصراً
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واحلال على حنو ما أخذتين الرأفة بالقصيدة منذ سنوات بدأت أرأف بالكلمة عموماً وباملنطق 
هذه حتية جلربان تويين ومسري قصري، فهما حىت استشهادمها رأيا يف . (السليم على وجه التحديد

  ).القول واخلطاب واملنطق سبباً كافياً ليموت املرء من أجلها
  

شهداء يقيمون بيننا على حنو ال نستطيع الفكاك منه، أحسب أن مدخلي لنقاش آفاق وألن ال
هو يبدأ من شعورنا العارم باحلزن، يف هذه األزمنة . قصيدة النثر واحتماالا يبدأ من املوت نفسه

بالذات، وبعض القصائد اليت كتبت يف وداع الذين ماتوا وما كانوا يريدون املوت، اختذت من 
وأرجح الظن أن من يريد العودة إىل تلك الكلمات اليت . عن الفعل والتأثري سبباً للكتابةالعجز 

كتبت يف من فقدناهم، على غري رغبة منا ومنهم على حد سواء، سيجد يف هذا العجز ما يقيم 
كان ميشال ابو جودة يقول إنه لو تسىن للصحايف أن يكتب مقاالً يف قاتله . أود الكالم برمته

 يكتب ضد قاتله، وأحسب أن األصح أنه سيكتب ما كان يريد أن يكتبه من قبل، وكان فسيظل
ميشال شيحا، وهو صانع من صناع السياسة اللبنانية، يقول وهو يالحظ األوضاع من حوله 

  .أحياناً يكتب املرء لألشجار الكبرية، للريح: عاجزاً وواقعاً يف احلرية
  أليس يقع هذا الكالم يف الشعر؟

  
ليست .  نافل القول إن حترر قصيدة النثر من النظم والشكل قد أوقعها يف غابة من األسئلةمن

األسئلة تلك اليت تشكك بشاعريتها، فهذا أمر ال أعريه الكثري من اهتمامي، وليأخذ الناظمون 
ن صفة الشعر ملا يكتبونه إىل بيوم الشعرية، وليطلقوا على هذه القصيدة املنثورة ما يريدون م

األسئلة . تسميات فلست كثري االهتمام يف حيازة هذا العرش اإلمسي واالنتساب إىل مملكته
  :اجلوهرية اليت أرى أا تواجهين شاعراً وقارئاً تقع يف سياقني اثنني

  
السياق األول يتعلق مبدى قدرة هذه القصيدة أن حتتل موقعاً مهماً يف غابة خطابات السلطات 

  .املتنوعة
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لثاين يتعلق مبدى قدرة هذه القصيدة من جهة أخرى أن تستمر مربوطة إىل قيد املكان السياق ا
  .الذي تأيت منه

  
يف السياق األول أود أن أالحظ، وهذا أمر جيدر نقاشه بدقة متناهية، فلست أملك أجوبة جاهزة 

 تنتمي إن القصائد اليت تسىن يل أن أعجب ا يف السنوات األخرية كانت. وال قناعات راسخة
كانت القصائد، . مبعىن من املعاين إىل ضرب من ادعاء الوهن والعجز يف أصل بنيتها املعنوية
من منكم يتذكر فيلم . ضعيفة، باملعىن الذي جيعلها تشبه يف بنيتها احلقيقية بوحاً يطلق ملرة واحدة

، وحني جيد نفسه الرجل الفيل لدافيد لنش؟ يف هذا الفيلم، تالحق زمرة من الرجال الرجل الفيل
يقول ذلك . أنا إنسان: حمشوراً بني اجلدار والزمرة اليت تالحقه، يلتفت، ويسفر عن وجهه ويقول

يبوح ألنه مل يعد جيد حيالً كافية إلطالة تواجده معها، . مبا يشبه بوح الرجل المرأة بأنه حيبها
فإما أن تؤمن . ينتظر احلكميف هذه اللحظة على من يبوح أن . فيطلق بوحه بوصفه طلقته األخرية

الزمرة اليت تالحق الرجل الفيل بأنه إنسان فتكف عن مالحقته وديده، وإما ال تقيم للعبارة وزناً 
فتصرف النظر عن الكالم الذي قاله والكالم الذي ميكن أن يقوله وتقتله كما يقتل األسد فريسته، 

اليت " هزمية النسر"جهاد يف قصيدته الرائعة من دون أن يقيم وزناً خلطاا، خبالف ما يرى كاظم 
ويف احلالني يكون الرجل الفيل قد أطلق سالحه األخري . تصدر ضمن جمموعة قريباً عن دار اجلمل

  . وأخذ ينتظر حكم اآلخرين عليه
  

 نشرت جملة ١٩٦٥ففي عام : رمبا جيدر بنا أن نرفق هذا املثال، مبثال آخر، كان لبنانياً بامتياز
ة فيلماً من أربع صور لواقعة طريفة بطالها غزال صغري وكلب دامناركي من الكالب أوروبي

يف الصورة األوىل نرى الغزال هارباً من الوحش راكضاً بأقصى سرعته، يف الصورة . املتوحشة
الثانية نرى الكلب قد أخذ يقترب من الغزال، ويف الصورة الثالثة جند الغزال وقد واجه جداراً 

 يستطيع القفز فوقه والكلب وراءه متاماً، أما يف الصورة الرابعة، فنرى الغزال قد استدار عالياً ال
على . حنو الكلب وهجم عليه فما كان من الكلب إال أن وىل هارباً بأقصى ما يستطيع من سرعة

 ١٩٦٨هذه الواقعة كتب ميشال ابو جودة مقالة يف حتليل سياسة الرئيس شارل حلو يف العام 
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  ".اوعا الغزال"عنواا وكان 
  

أحسب أن القصيدة احلديثة تقف أمام اجلدار العايل الذي واجه الرجل الفيل والغزال معاً، لكنها 
يف معىن من املعاين تؤثر البوح على اهلجوم، وتؤثر أن حيكم عليها على أن حتكم هي على 

ا املوقع بالذات هو ضرب وهذ. ويف هذا املعىن فهي جتهد يف أن تقع يف موقع الضحية. اآلخرين
لكن ما جيري . من ضروب السلطات احلديثة وميلك خطاباً متماسكاً جيدر بنا أخذه يف االعتبار

اليوم، وأمام املوت الذي يصيب الصحافيني واملفكرين وأهل الثقافة، ميكننا أن نتخيل اية أخرى 
يعفى عنه، لكن الزمرة يف ما يبدو باح الرجل الفيل بكونه إنساناً وانتظر أن . لبوح الرجل الفيل

قتلته يف حالتنا اللبنانية والعربية، وحني يقتل الرجل الفيل، فإمنا نقتل معه كل الكالم الذي كان 
أليس . ميكن له أن يقوله يف ما بعد، وتتقلص مساحة الكلمة مبوت واحد من أصحاا يف غري أوانه

  هذا ما أصاب مسري قصري وجربان تويين؟
حني تنتحي القصيدة جانباً وتشرع يف بوح ينتظر اعترافاً نقدياً أو سياسياً أو :  القصيدةنعود إىل

ثقافياً أو حىت اعترافاً امش اجتماعي خافت النربة ومستكني، فإن أقصى ما تطمح إليه، يكون، 
واحلال هذه، أن تقع يف موقع من جيهد يف أن يفسح الطريق أمام جرافات السلطات األخرى 

تفسح القصيدة مكاناً وسيعاً لشىت أنواع الضجيج، وتقبع يف . قرقعة يف اذن العامل العريب عموماًامل
اية األمر يف املكان الذي جيعلها غري مرئية متاماً، بل وإن جنحت يف أن تكون مرئية، فإا جتهد يف 

ري اجلاهزة اليت تتقلب هذه اجلماه. جر الكلمة معها حنو املواقع اليت ال تؤثر يف ما جيري أو يدار
  .بني الشعارات بأسرع مما تطرف عني متعبة، تريد أن تضع الكلمة على الرف

يف جمال آخر، يف وسع القصيدة وهي حتث اخلطى حنو تأسيس موقع الضحية وترتيب أعمدة 
سلطاا يف هذه اململكة، وقد تنجح يف ذلك، ولو حصل أن جنحت فإا تستطيع أن تتخشب 

وما أن . فما أن نقع يف موقع الضحية، حىت يقيم الكالم جمداً للشهداء.  عالج بعدهعلى حنو ال
القصيدة احلديثة متجد الشهداء، ألن اإلقامة يف . يقام جمد الشهداء حىت يعفى األحياء من التأثري

وبكالم آخر خروج من الوقائع احلية حنو . قلعة املوت سبب للمجد الذي ال ترقى إليه اجلماهري
  .عفواً من ميشال شيحا مرة أخرى. تعايل واملترفع، وكتابة لألشجار الكبرية، والريحامل
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. احسب أن شطراً ال يستهان به من قصيدة النثر اليوم مصاب بنعمة النجوم: يف السياق الثاين

. وأول شروط تكون النجم، كما حددها لنا ادغار موران، أن يقيم يف عامل هو غري العامل الواقعي
 مكيف ومضبوط احلرارة كذاك الذي تقيم فيه هيفا وهيب يف كليباا الغنائية، عامل ميكنه أن عامل

يكون يف أي بقعة يف العامل، شروطه الوحيدة أن يكون متنعماً بالسلم والكهرباء واملاء وشبكة 
ا أو يف واحلال ميكن أن يكون هذا العامل يف فندق فينيسي. االتصاالت الالزمة، وبطاقات اإلئتمان
هذه العاهة اليت تنعم ا هيفا وهيب هي عاهة تصيب . مراكش أو يف أفغانستان سواء بسواء

حنن خضنا حرباً دامية كلفتنا أكثر من مئة ألف قتيل : لنفكر قليالً يف حالنا كلبنانيني. الشعراء
وز وعشرات األلوف من املصابني واجلرحى وبعضهم مصاب بعاهات دائمة، ويف بلد ال يتجا

تعداد سكانه األربعة ماليني، ألسباب شىت، إذ أنه ذا املعىن يشبه الفندق الذي يتسع لعدد حمدد 
من الرتالء، يشكل وجود عشرات األلوف من املشوهني جسدياً واملصابني بعاهات دائمة نسبة ال 

ل الشعراء من لكن حبيبات الشعراء دائماً يشبهن آفا غاردنر، بل وال خيج. بأس ا من اللبنانيني
واحلق أنين ال أشك أن مدينة . القول إنه ما أن تغمض احلبيبة عينيها حىت يتوقف الزمن عن اجلريان

بريوت تزخر باجلميالت كما ال تفعل مدينة أخرى، لكنين أتساءل ان كن هاته اجلميالت هم 
  !هذه أيضاً حتية ملي شدياق. حقاً حبيبات الشعراء

  
دائماً حيلق يف الفضاء، . قصيدة النثرية ال يدلنا على موضع أو مكانبعض نقد ال: أكثر من ذلك

حيث الزرقة المعة ومبهرة، وحيث اهلواء نقي ومنعش، دائماً نقرأ وال نفهم، أين يقيم هؤالء 
بالضبط؟ وهل يعانون مثلنا من سوء احلظ الذي جيعلهم يبحثون يومياً عن من يستدينون منه 

لوحشة؟ دائماً نسأل، وألن أحداً مل جيب حىت اآلن على هذه ليكملوا عيشهم يف الصمت وا
انظروا إىل صفحاتنا الثقافية، واعتذر . اهلمهمة املتصاعدة، مل يعد مثة من يقرأ نقداً يف أي مكان

منكم سلفاً فأنا واحد من مسؤوليها، من منكم يذكر ما خلص إليه عقل العويط يف كتابته عن 
ني من شعرائنا واتمعني هنا يذكرون اخلالصات، لكن الكثريين حممد املاغوط؟ أحسب أن قليل

وأجزم أن كثريين منكم يذكرون رسالة . منكم يذكرون ما كتبه عباس بيضون عن اجلنرال عون
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األمر ال يتعلق بانصراف القراء . عقل العويط إىل اهللا، وهذا كله يقع يف شأن غري شؤون القصيدة
هذه مسألة فيها نظر، لكن هذه املسألة ال تعفينا من طرح . عن الشعر واهتمامهم بالسياسة

  أين يقيم الشعراء ونقادهم، حىت ال أقول أين يقيم الفنانون ونقادهم؟: السؤال
مثل هذا السعي احلثيث حنو تقليد النجوم، جيعل من الشعر مادة للتسلية والتذاكر يف أوقات 

كانت القصيدة احلديثة . على جتنبه ورفضهوهو بالضبط ما حرصت القصيدة احلديثة . التزجية
تريد اخلروج من املتحف حىت لو ضحت بسلطاا وسالحها، متاشياً مع احلديث عن سالح حزب 

ضحت بسالح النظم الذي جيعل من قارضه أعلى كعباً من الناثر وأرادت أن خترج من . اهللا اليوم
لسياسة إىل الشارع والبيت والعامل املتحف واإلطار وسهرات اجلنراالت يف الفن والثقافة وا

لكن مزاج الشعراء سرعان ما جيعلهم مرة أخرى يستسيغون اإلقامة يف املتحف، فهناك . األوسع
  .اجلو مكيف والرفقة مبهجة، والنساء مجيالت والرجال مثريون

  
  هل من أفق لقصيدة النثر؟

  
ال أفق يف املتاحف، على األقل . أزعم أا جيب أن خترج من املتحف لترى إن كان مثة أفق أم ال

لكن الناظر اليوم إىل هذا العامل العريب املمتد على رقعيت الدم والفوضى، . لألحياء من الشعراء
بالشعر الذي رمبا . والواقف عند ختوم مستقبله الكارثي يدرك أن ال خالص هلذا العامل إال بالشعر

دة النثر قوالبها اليت حبث عنها طويالً، واليت حيتاج أن نعيد النظر يف قوالبه مرة أخرى، فلقصي
لكن األهم من ذلك، أن الشعاب اليت ميكن . حيدس ا كل الشعراء الذين يقترفون هذه املعصية

أن تشقها القصيدة اليوم يف غابة اجلنون اليت نعيش فيها، ليست متيسرة للسياسة وال للمنطق 
  :ميكنين أن أكتب ما يلي. نفسه

  
  املوت استر،

  .ذلك أن اجلرح املميت يعريين
  أمام العيون الفاحصة اليت تفترسين
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  .جيدر يب أن اغتسل بدمي
  

هذا ما كانت لتقوله جرحية عراقية وهي تعاين عريها أمام كامريات التلفزيونات لو تسىن هلا أن 
 ذلك. وهذا بالضبط ما ال يستطيع املنطق الرياضي أن حييط به. متسك القلم وتكتب شيئاً ما

وحده الشعر قادر أن يقول ما ال خيطر بداهة . املنطق الذي يسند السياسة واألفكار والفلسفات
  .للسان

 


