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 بع��د م�س��ي عقود كثيرة على الح�س��ور البهّي لق�س��يدة النثر كحقيق��ة اأدبّية قائمة بذاتها، مختلفة عن �س��ياق 
م��ا قبله��ا �س��كاًل وم�س��مونًا �� حقيقة تكاد ت�س��ّكل قطيعة مع ما �س��بق بمعنى ما ���� “والحقائق ن�س��بّية كما نعلم” في 
الم�س��هد الأدب��ي العالمي، وح�س��ورها الخجول ف��ي البدء ومن ثم بقّوة في الم�س��هد الأدبي العربي منذ �س��تينّيات 
الق��رن الما�س��ي، ف��اإّن الّزواب��ع الت��ي اأثارته��ا وما زال��ت ل تهداأ، بي��ن راف�ض وموؤّي��د، وما بينهما، ل �س��ّك ب��اأّن هذا 
الجدل اإن كان منفتحًا على تقّبل الوليد الجديد الوافد اإلينا برحابة �س��در، ف�س��يكون دليل �س��ّحة فكرّية ون�س��ج 
معرف��ّي جّيدين، و�س��يعك�ض �س��ورة طبيعّية محلوم��ًا بها لحالة حراك ثقاف��ّي وتطّور مائزين على �س��عيد الذائقة 
الجمالّي��ة والتلّق��ي الح�س��ارّي التفاعل��ّي م��ع معطي��ات ع�س��ر �س��ديد الّتغّير، وه��ذا بدوره �سي�س��اهم بنف��ي تهمة 
ال�س��كونّية وال�ستن�س��اخّية والجترار عّنا، تلك ال�س��ّورة الذهنّية النمطّية التي ر�س��مها الغ��رب لنا في وعيه ول 
وعيه، واأ�س��كننا بها منذ زمٍن طويل، هذا الغرب الذي لم يَر فينا اأكثر من مجتمعات ا�س��تهالكّية م�س��ابة بال�س��مور 
الثقاف��ي وتعي���ض في قواقع الما�س��ي، وهو ق��ول ل يجافي الحقيقة كثيرًا، فنحُن �س��واء اأكّنا عل��ى معرفة اأو جهل 

بحالن��ا؟ فاإّنن��ا �س��اهمنا وما نزال بر�س��م هذا الت�س��ّور ال�س��تاتيكّي عّن��ا، حيث كّلما 
كان��ت هجمة التّطور والحداثة حولنا عميقة و�س��املة وته��ّدد الجذور بالقتالع، 
غ�س��نا اأكثر في ذواتنا، باحثين عن اأمان ما�س��وّي ه�ضٍّ لن يفيدنا ب�س��يء، اللهّم، اإّل 
بتعميق غربتنا من جهة، واإق�س��ائنا اإلى الهام�ض من الع�س��ر الذي نعي�ض فيه، وقد 
تجاوزنا الآخرون باأ�س��واط، ع�س��ر ل نجد من و�س��يلة للتوا�س��ل معه �سوى الهروب 
من��ه، والنكو���ض نحو الما�س��ي المجي��د منّقبين ف��ي دفاترنا العتيقة عن م�س��ّكنات 
ومراه��م لنرّم��م به��ا جرحن��ا الوج��ودي الكبي��ر وهوّيتن��ا المنقو�س��ة والمطعونة 
باأ�س��ئلة وجودها الكبرى، والغريب هو اأّننا ا�س��تمراأنا هذا الأمر كثيرًا، وا�سترخينا 
عل��ى حري��ر الأم���ض ككائنات م��ن ورق، وما زلنا نت�س��ابق حتى الآن من مّنا الأ�س��رع 
ف��ي تاأدية طقو�ض عبادة هذا الأم�ض، وا�ستح�س��ار مقولت��ه الجاهزة كاأجوبة عن 
اأ�س��ئلة عالم حديث يم�س��ي اإلى الم�س��تقبل بقّوة، ول يلتفت اإل��ى الخلف اإل ليتفَل 
عل��ى تخّلف��ه، ث��ّم اأن ياأخ��ذ الج��دل بع��د كّل ذلك �س��مة الإنكار الق�س��رّي لح�س��ور 
“ق�س��يدة النثر” في الم�س��هد الأدبي العربي، مت�سبهًا بمنطق النعامة التي تدفن 
راأ�سها في الرمال، متجاهاًل الأ�سباب المو�سوعّية والذاتّية التي اأوجدتها وكّر�ستها 
طوال هذه المدة، فهذا �سي�س��بح �سربًا من ال�سف�سطة والعقم الفكرّي، ك�ساأن الراأي 
ال��ذي ما زال يناق���ض في واقعّية اأو �س��رعّية وجودها مثاًل، والذي يمكن تو�س��يفه 
باأح�س��ن الأحوال راأيًا اأ�س��ولّيًا بالمعنى ال�سيا�س��ي للكلمة، يعي�ض على فتاِت الع�سر 

ويقتات على طحالب العتمة وح�سب. 
و�س��نكتفي في تقديمنا لهذا الملّف عن “ق�س��يدة النثر، ما لها وما عليها” بتقديم 
بع���ض التعاري��ف الت��ي وردْت عل��ى ل�س��ان منّظرين كب��ار، محاولين اأن نت��رك الأفق 
مفتوحًا على الأ�س��ئلة الطازجة، حيث اإّن الرتهان اإلى الأجوبة الجاهزة لن يكون 
اأكثر من قف�ض ن�سنعه باإرادتنا، وهي اإرادة الم�ستَلب الذي اأدمن �سجنه ليغدو بيته 
الأب��دّي، محاولي��ن قدر الم�س��تطاع اأّل نقع ف��ي الّتعميم والمّجانّي��ة اللذين يعنيان 
ِخَذْت  باأّنن��ا لم نقل �س��يئًا يذكر، تقول الناقدة الفرن�س��ّية “�س��وزان برن��ار” التي اتُّ
اآراوؤها كمرجعّية في هذا ال�ساأن، باأّنها راأت بق�سيدة النثر لحظة حرّية �سّد نمطية 
ال�سائد: )وتمّرد على جميع اأنواع ال�ستبداد ال�سكلّي الر�سمي للق�سيدة، ال�ستبداد 
ة به، ويجبره على و�سع المادة المرنة لعباراته  الذي يمنع ال�ساعر خلق لغة خا�سّ
ف��ي قوالب جاهزة(، اأّم��ا التعريف الأكثر قرب��ًا من هيكلّيته��ا واقتراحها الجمالي 

فهو الذي جاء على ل�س��ان اأحد رّوادها الغربيين الأوائل، ال�س��اعر “�س��ارل بودلير” باأّنها: )معجزة النثر ال�س��عري، 
المو�س��يقّية، م��ن دون اإيق��اع وم��ن دون قافّي��ة(، وثّم��ة تعريف اآخ��ر ظريف ي�س��ير اإلى مزالقه��ا ورّبم��ا يعك�ض راأي 
المتوّج�س��ين منها، هو للناقد “بيتر جون�س��ون” يقول: )هي الق�س��يدة التي ت�س��ع قدمًا في النثر وقدمًا في ال�س��عر، 

وكال القدمين ت�ستقّران بحذر على ق�سرة موز(.
ة بعد اأن اأُغِرَق الم�سهد الب�سري ب�سيول من الّنتاجات  بل نحن مع الراأي الذي يناق�ض في عيوبها وعثراتها، وخا�سّ
الرديئة، نتاجات غ�ضَّ بها الف�س��اء الفترا�سي وو�سائل التوا�سل الجتماعي حّد الّتخمة، م�ستغّلًة حالة الفو�سى، 
والق�س��ور النقدّي العاجز عن المواكبة، فلق�س��يدة النثر كمنتج جمالي �س��عري حديث ن�س��بّيًا، حرّية النفالت من 
القيود والقوننة قدر الإمكان، ولها اأن ت�س��رد وتتيه كغزالة في البراري البكر اإلى ما �س��اء لها َنَف�سها الطويل، ونحن 
ًة اإذا ما اجتمع لكاتبها �سعة المعرفة والثقافة الجمالية والتجربة الوجودّية  نرى بذلك دليل �س��ّحة اأي�سًا وخا�سّ

الغنّية.
وم��ا حاولن��اه هنا في هذا الملّف الخا�ض هو اأن نق��ف عند بع�ض الآراء الأكاديمّية بخ�سو�س��ها، وعلى اآراء بع�ض 
الّنّق��اد وال�س��عراء الذي كتبوه��ا، وكذلك اأن ننقل اآراء اأخ��رى حولها، مترجمة من بيئة الآخ��ر الغربي “اإنكليزّية، 
فرن�سّية، واأخرى لكاتب يقيم في ت�سيكيا”، اإ�سافة اإلى تقديم نماذج مهّمة لأوائل روادها، ال�ّسعراء “اأورخان مي�سر، 
توفيق �سائغ، �سوقي اأبو �سقرا، محمد الماغوط”، ويكفينا اإن كّنا اجتهدنا فاأخطاأنا، الح�سول على اأجر واحد، واإن 

اأ�سبنا فللقّراء ن�سيبنا من الأجرين.
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�أيِّ  كمث���ل  مثل���ه  و�أنو�ع���ه  باأجنا�س���ه  �لأدب 
ظاهرة �إن�س���انّية �إبد�عي���ة ينطبق عليه كما بقية 
�لتط���ور  قابلّي���ة  �لأخ���رى،  �لكوني���ة  �لظو�ه���ر 
و�لتغّي���ر و�لنزي���اح، و�لق�سي���دة �لعربية منذ ما 
قب���ل �لمعّلق���ات، وحت���ى �ل�ساع���ة م���ّرت بمر�حل 
ومدماكه���ا  �لمعنوي���ة  بنيته���ا  �س���ملت  تطوري���ة 
وهيكله���ا �ل�س���كالني وخ�سائ�س���ها �لفني���ة، م���ن 
�لعم���ود �ل�س���عري �إلى ق�س���يدة �لتفعيل���ة �إلى ما 
يدعى ق�س���يدة �لنثر، �أو �لن�ّص �لنثري، �أو �لنثر 

�لفني، �أو �أيٍّ من �لت�سميات �لأخرى.
فما ق�س���يدة �لنثر؟ وما خ�سائ�سها �لإبد�عية 
و�لفني���ة، م���ا �لتحدّي���ات �لت���ي تو�جهه���ا؟ وم���ا 

�آفاقها �لم�ستقبلية؟
�لتفعيل���ة  �س���عر  ع���ن  تختل���ف  ق�س���يدة  ه���ي 
باأّنه���ا ل تتقّي���د ب���وزن �أو قافي���ة �أو بح���ر �س���عري 
�إيق���اع  ذ�ت  باأّنه���ا  �لنث���ر  ع���ن  وتختل���ف  معّي���ن، 
وموؤث���ر�ت �سوتّي���ة �أو�سح مّما يظه���ر في �لنثر، 
وه���ي غنّي���ة بال�س���ور و�لّتعابير �لفني���ة، وتعتمد 
جمالّي���ة �لعبارة، كم���ا �أّنها تقوم عل���ى �لمو�سيقا 
�لد�خلي���ة �لت���ي تن�ساأ بي���ن �لكلم���ات، ول توّظف 
في ن�سو�سها مح�ّسنات بديعية، فال جنا�ص، ول 
طب���اق �أو مقابلة ول تق�سي���م �أو مو�زنة �أو �سو�ها 
�إّل م���ا ج���اء عف���و �لخاط���ر، بعي���د�ً ع���ن �للتز�م 
و�لتكّل���ف، كم���ا توّظف �لمجاز �لّلغ���وّي في �أبهى 
�سوره وتجّليات���ه، وتتمّتع بميزة �لإدها�ص، ومن 
�سفاته���ا �لّتكثي���ف و�لقت�ساد �للغ���وي، و�لإيقاع 
�لد�خل���ي للجمل���ة، وه���ي متح���ّررة م���ن نمطّي���ة 
�لّناق���دة  وتعريفه���ا ح�س���ب  �لتقليدي���ة،  �ل�سع���ر 
نث���ر موج���زة،  »باأّنه���ا قطع���ة  برن���ار«:  »�س���وز�ن 
موح���دة، م�سغوطة، كقطعة من بّلور، خلق حر، 

لي�ص له من �سرورة غير رغبة �لتعبير«.
ه���ذ� وق���د �لت�س���ق به���ذ� �لن���وع م���ن �لكتاب���ة 

�لعديد من �لم�سّميات �أو �لم�سطلحات مثل:
�لنث���ر  �لمنث���ور،  �ل�سع���ر  �ل�سع���ري،  �لنث���ر 
�لمنث���ورة،  �لق�سي���دة  �لفن���ي،  �لنث���ر  �لم�سع���ور، 
ث���م ��ستقام���ت �لتعاري���ف و��ستوت �إل���ى ما يدعى 

بالق�سيدة �لنثرية. 
يق���ول �ل�ّساع���ر »�أدوني����ص« ف���ي ق�سي���دة ل���ون 

�لماء:
لونك لون �لماء/ يا ج�سد �لكالم/ حين يكون 
ن���ار�ً/ و��ستع���ل  �أو  �أو �ساعق���اً/  �لم���اء خمي���رة/ 

�لماء/. 
حي���ن نفتح �سجل ري���ادة ق�سيدة �لنثر ونتعّمق 
م���ن  كبي���ر  ع���دد  �سفحات���ه،  عل���ى  ين���د�ح  في���ه 
�لمبدعي���ن كان���و� ق���د حملو� ل���و�ء ه���ذ� �لمنتج، 
مبدعي���ن في���ه �أجم���ل �لن�سو����ص و�أعمقه���ا، من 
�أمث���ال: جب���ر� �إبر�هي���م جب���ر�، توفي���ق �ساي���غ، 
�لن���و�ب،  مظف���ر  �لماغ���وط،  محم���د  �أدوني����ص، 
�أن�سي �لحاج، �سوق���ي �أبي �سقر�، �سركون بول�ص، 
بي�س���ون،  ب���ركات، عبا����ص  �سلي���م  �س���اوول،  ب���ول 
ب�س���ام حجار، عب���د �لقادر �لجناب���ي، وديع �سعادة 

وغيرهم..
ه���وؤلء كانو� م���ن �أو�ئل من حم���ل م�سكاة هذه 
بفر�ئ���د  �لعربي���ة  مكتبتن���ا  و�أغن���و�  �لق�سي���دة، 

�لق�سائد وجميل �لن�سو�ص �لّنثرّية.

وم���ن ناف���ل �لق���ول و�لو�ج���ب �أن نذك���ر بع�س���اً 
م���ن �إنت���اج ه���وؤلء �لمبدعين على �سبي���ل �لمثال 

و�لذكر ل �لإحاطة و�لكتمال..
ق�سيدت���ه  م���ن  �لح���اج  �أن�س���ي  لل�ساع���ر  نق���ر�أ 

»خو�تم«:
/�لر�سولة ب�سعرها �لطويل

حتى �لينابيع 
يدي يدك 

ويدك جامعة.../
�لر�ح���ل«  �لفل�سطين���ي  �ل�ساع���ر  وم���ن جعب���ة 
محمود دروي�ص » نقر�أ هذه �لم�سهدية �ل�سعرّية 

�لنثرّية: 
/�سيف خريفي على �لتالل/ كق�سيدة نثرية/ 

�لن�سيم �إيقاع خفيف/ �أح�ّص به ول �أ�سمعه/...
وفي ق�سيدة �أخرى يقول:

فرح���اً ب�س���يء م���ا خف���ي /كن���ت �أم�س���ي حالم���ا 
بق�سيدة زرقاء من �سطرين/.

وم���ن يق���ر�أ مجموع���ة »�لف���رح لي����ص مهنت���ي« 
ل�ساع���ر �ل�سلمي���ة »محم���د �لماغ���وط« ف�سي���رى 
مجموع���ة كثيفة م���ن �لق�سائ���د �لنثرّي���ة لر�ئد 
ق�سي���دة �لنث���ر �ل�سورّي���ة، تّو�س���ح كل م���ا ذكرناه 
�آنف���اً، وك���ذ� �لأم���ر حي���ن ق���ر�ءة بع����ص ق�سائ���د 

�ل�ساعر »نز�ر قباني« �لنثرّية.
ول���م تك���ن م�سي���رة ق�سي���دة �لنث���ر عب���ر عق���ود 
ت�سّكله���ا، هانئ���ة ورخّي���ة، ب���ل و�جهتها وم���ا تز�ل 
تحّدي���ات و�سعوبات ك�ساأن غيره���ا من �لظو�هر 
�لإن�سانّية �لإبد�عية �أو �لفنّية �لجديدة، �أهمها: 
�لم�سه���د  ف���ي  �سرعّيته���ا  تاأكي���د  ف���ي  �ل�سعوب���ة 
�لثقاف���ي �لأدبي، ول �سّيما عند منا�سري �ل�سعّر 
عموم���اً،  و�لنّق���اد  و�لعم���ودّي  و�لّتفعيل���ة  �لح���ّر 
كذل���ك تنّك���ر �لجمهور �لتقليدي له���ا، وتحّفظه 
تجاهها، وحتى �لموؤ�ّس�سات �لثقافية �لر�سمية ل 
تدعمها كما �ل�سعر �لتقليدي، �أو �سعر �لتفعيلة، 
وه���ذ� م���ا نلمح���ه ونلم�سه م���ن مو�ق���ف �لمنابر 

�لثقافية و�لإعالمّية منها.
وهن���ا ل ي�سعنا �سوى �أن نقّدم �سكرنا ل�سحيفة 
���اً  �ل�سب���وع �لأدب���ي �لغ���ّر�ء �إذ تف���رد ملّف���اً خا�سّ

لالحتفاء بها..
وهذ� ي�سّكل دعم���اً معنوّياً لق�سيدة �لنثر �لتي 
�أثبت���ت جد�رته���ا �لأكيدة ف���ي �لم�سه���د �لثقافي 
�لإبد�ع���ي عل���ى م���دى ه���ذ� �لزم���ن، �س���و�ء م���ن 
خ���الل �أ�سماء �لمبدعين �لذين كتبو� بها و�أثرو� 
جمالّياته���ا، �أم م���ن خ���الل �لمتابعي���ن و�لنّق���اد 
بي���ن  �لمتناق�س���ة  �لآر�ء  �أث���ارت لديه���م  �لذي���ن 
موؤّي���د ور�ف����ص، كّل ح�س���ب منطلقات���ه وم���دى 

تقّبله للجديد �لو�فد. 
ومع ذلك ل بد لنا �أخير�ً من �أن نهم�َص بمحّبة 
ف���ي �آذ�ن مبدعين���ا �ل�سب���اب.. ب���اأن يعمل���و� عل���ى 
ن�سو�سه���م وي�ستغل���و� عليها ويو�ّسع���و� معارفهم 
�لثقافّي���ة ويغنو� تجاربهم �لوجودّي���ة و�لفكرّية 
و�لجمالّي���ة ليخرج���و� م���ا لديه���م باأبه���ى حل���ة، 
و�أّل ي�ست�سهل���و� �لكتاب���ة و�لن�سر به���دف �ل�سهرة 
لأّن ه���ذ� �سي�س���يء لتجاربهم �لكتابي���ة وللجن�ص 
�ل���ذي يكتبون���ه، وبالتحدي���د لق�سي���دة  �لأدب���ي 

�لنثر.

رّبم���ا �ل�س���وؤ�ل �لمه���م �ل���ذي ينبغي علين���ا �لنطالق 
من���ه عن���د �لتوّق���ف عن���د ق�سي���دة �لنث���ر، �أو �لن����ص، �أو 
�أّي ت�سمي���ة �س���اء �ساحبه���ا تبّنيها، هو �س���وؤ�ل �ل�سعرّية، 
وه���و �س���وؤ�ل مرتب���ط بالعق���ل �ل�سع���رّي �لمنت���ج للن�ّص 
ه���و  �ل�سعرّي���ة  ع���ن  �لإجاب���ة  �أّن  �س���ّك  ول  �لأدب���ي، 
�س���وؤ�ل مرّك���ب يرتب���ط بالزمن���ّي و�لجمال���ّي �للذي���ن 
يتو��سج���ان مع���اً ول ينف���ّكان، �إّن �أح���د �أه���ّم �نعكا�س���ات 
�ل�سع���ر وم�سّوغات���ه ه���و �ل�سم���ود و�لبق���اء ف���ي وج���ه 
�لم���وت، عبر �متالك���ه خ�سو�سّيته �ل�سعرّي���ة، فال�سعر 
ف���ي �أح���د �أوجهه �مت���الء بالحي���اة، ومو�جه���ة جمالّية 
تنح���از للحياة �سّد م�سير قا�ص مجهول �سياأخذنا �إلى 
عالمه �ساغرين، و�إذ� تاأّملنا تجربة �لق�سيدة �لعربية 
�ل�س���كل  �إل���ى  �لكال�سيك���ّي، و�س���وًل  �لخليل���ّي  ب�سكله���ا 
�لحد�ث���ي/ �سع���ر �لتفعيل���ة، �إلى منجز ق�سي���دة �لنثر، 
ف���اإّن �ل�سوؤ�ل �لمهّم، بعيد�ً عن �سجيج �لإلغاء و�لّنفي، 
و�لأحقّي���ة ف���ي �لوجود، هو �س���وؤ�ل �ل�سعرّية �لتي تمنح 
�ل�سع���ر بقاءه و�ألق���ه و�نفتاحه �لدلل���ّي �لعابر للزمن 
�ل���ذي يحّر�سن���ا/ كمتلّقين عل���ى ك�سف���ه، لأّن �سعرّيته 
وجمالّيته غير خا�سع���ة لظروف �لع�سر �لذي �أنتجت 
فيه، من هنا �ست�سمد في وجه �لزمن �أبيات كثيرة من 
�سع���ر �لغزل، �أو م���ن �سعر �لرث���اء، �أو غيرهما، لثر�ئها 
�لجمال���ّي و�لدلل���ّي، و�سيط���وي �لزم���ن �سع���ر�ً كثي���ر�ً 
�نق�س���ى بانق�ساء زمان���ه �أو �نق�ساء منا�سبته، وفي كّل 
زم���ان ي�س���ّكل �سع���ر�ء ح�س���ور�ً �سعرّياً طاغي���اً، ويطوي 
�لزم���ن �سع���ر�ء �أكث���ر ويزّجهم ف���ي هوة �لن�سي���ان؛ لأّن 
منتَجه���م ل���م ي�سمن له���م �لبقاء، فالبقاء ف���ي �ل�سعر، 
دوم���اً لالأجم���ل و�لأعمق، ول ت�س���ّكل �لمرحلة �لر�هنة 
بدع���اً ع���ن ذل���ك، ف���ال �س���ّك �أّن �سع���ر�ء �سورّيي���ن كبار�ً 
ق���د �أ�سهم���و� ف���ي تحقي���ق �لمنج���ز �لحد�ث���ي �لذي هو 
ول  �لمعا�س���رة،  �لحي���اة  لتط���ور  طبيعي���ة  ��ستجاب���ة 
�س���ك �أّن م���ا �أنج���زه �لتط���ّور �لح�س���ارّي ف���ي �ل�سن���و�ت 
�لأخي���رة يع���ادل �لمنج���ز �لح�س���اري لم�سي���رة �لتاريخ 
ف���ي �ألف���ي عام، ولذل���ك فاإّن �س���ر�ع �لأ�س���كال �ل�سعرّية 
�ل���ذي ب���رز ب�سكل جلّي ح���ول ت�سمية ق�سي���دة �لنثر، �أو 
ح���ول م�سروعّي���ة ولدتها، من �أحد �أوجه���ه ل يعدو �أن 
يكون هدر�ً للوقت، �أو محاولة �إيديولوجّية كال�سيكّية 
تق���ف دوم���اً ف���ي وجه �لجدي���د، م���ن دون �أن يعني ذلك 
�أّن كّل جدي���د ه���و �سالح و�سّحي و�سع���رّي، وهذه حال 
�ل�سع���ر في كّل زم���ان، وباأ�سكاله �لمختلفة، فال بّد من 
تقدي���م �لقر�بي���ن �لآني���ة �لكثي���رة في �سبي���ل �لو�سول 

�إلى �ل�سعرّي �لباقي.
وبن���اء على م���ا �سبق، يمك���ن �لقول �إّن ق�سي���دة �لنثر 
ق���د قّدم���ت نم���اذج ت�ستح���ّق �لحتف���اء عب���ر موؤ�ّس�سيها 
�لحقيقّيي���ن �أمثال »محم���د �لماغ���وط و�أن�سي �لحاج« 
ولحق���اً عب���ر �أجي���ال تالي���ة من �ل�سع���ر�ء، ف���ي �سورية 
م���ن �أمثال »ريا�ص �ل�سالح �لح�سين، ونزيه �أبو عف�ص، 
و�إبر�هي���م �لج���ر�دي، وبن���در عب���د �لحمي���د« وغيرهم، 
وحاول���ت �أن توؤ�ّس����ص لبهج���ة �سعرّي���ة مختلف���ة، تخّلت 
�َس���ات �لق�سي���دة  فيه���ا �لق�سي���دة ع���ن كثي���ر م���ن ُموؤ�سِّ
�لتقليدّية، وق�سيدة �لتفعيلة، فخرجت �لق�سيدة من 
بي���ت �لّطاع���ة �لتقليدي، لت�سكن بيته���ا �لخا�ص، وهذ� 
م���ا نلح���ظ �آث���اره لي�ص من خ���الل �لتخّلي ع���ن �لوزن، 
فح�س���ب، فلي����ص بالوزن وح���ده تحيا �لق�سي���دة، و�إّنما 
م���ن خالل �إيج���اد ح�سا�سّي���ة مختلفة ف���ي �لتعامل مع 
�لّلغ���ة تك�س���ر رتابة �ل�س���ورة �ل�سعرّي���ة �لتقليدّية، عبر 

�ل�ستف���ادة من طز�جة �لّلغة �لعربّية �لمعا�سرة، ومن 
�سفوّي���ة �لعامي���ة، م���ن دون �أن ت���زّج نف�سه���ا ف���ي د�ئ���رة 
�لعامّي���ة، ث���م من خالل �إيج���اد ح�سا�سّي���ة مختلفة في 
�لتعام���ل م���ع �لّلغة نف�سها، عب���ر �لميل �إل���ى �نزياحات 
لغوّي���ة تقوم بتوليد ت�سكي���الت جديدة، تك�سر �لعالئق 
�لمنطقّية بين �لمفرد�ت وت�سبكها في عالقات جديدة 
ت�س���ّكل �ل�سورة، وهذه �لتقنّية ه���ي �سمة تن�سحب على 
�لق�سي���دة بجميع �أ�سكالها، وه���ي �إ�ستر�تيجّية �أ�سا�سّية 
�ل�سع���ر خ�سو�سّيت���ه و�سعرّيت���ه وجمالّيت���ه  ف���ي من���ح 
وبق���اءه، م���ع مي���ل كبي���ر �إل���ى �لنط���و�ء نح���و �ل���ذ�ت، 
و�لتخّل���ي عن كثي���ر من �ل�ستجاب���ات �لكبرى، فالذ�ت 
هن���ا ه���ي تجرب���ة �لإن�سان م���ع �لحياة، وم���ن هنا برزت 
�ليومّي���ة،  �لت���ي تعتن���ي بتفا�سي���ل �لحي���اة  �لق�سي���دة 
وتتخّل���ى ع���ن كثي���ر م���ن مق���ولت ق�سي���دة �لتفعيل���ة، 
كالأ�سط���ورة، و�لمحاكاة لتج���ارب �ل�سعر �لعالمي، من 

حيث �لمو�سوع و�لتقنّية.
بق���ي �أن ن�سير �إلى �أّن �لتجرب���ة �ل�سعرّية �لكبيرة في 
حاج���ة �إلى عقل �سع���رّي كبير يّت�س���م بالروؤيا و�لثقافة 
�لعالي���ة، و�لروؤية �لفل�سفّية للحي���اة، و�إذ� نظرنا نظرة 
عام���ة تفتق���د �لإح�س���اء �لدقي���ق، �إلى �ل�سع���ر �ل�سوري 
ف���ي بد�ي���ة �لألفي���ة �لثالث���ة، ول �سّيم���ا ف���ي �ل�سن���و�ت 
�أزمته���ا  �لب���الد  �لت���ي �سه���دت فيه���ا  �لع�س���ر �لأخي���رة 
�لت�س���ّرع،  م���ن  تخل���و  ل  بنظ���رة  ف�سنلح���ظ  �لكب���رى، 
طغي���ان ح�س���ور ق�سي���دة �لنث���ر ذ�ت �لروؤي���ة �ل�ّساذجة، 
وق���د بات���ت ذريع���ًة للح�سول عل���ى �سف���ة )�ل�ساعر/ة( 
لم���ن ل يمتلك���ون �أدن���ى مقّوم���ات �لكتاب���ة، فاختلط���ت 
�لمفاهيم وباتت �لخاطرة، و�لمذّكر�ت �ليومّية، وغير 
ذل���ك من �لكتاب���ات �له�ّسة �لت���ي تّدع���ي �حتيازها على 
ه���ذه �لت�سمي���ة »ق�سيدة �سع���ر« وقد كث���رت �لحالة في 
�لكتاب���ات �لأنثوي���ة، )وبعيد�ً عن �لجن���درة، رّبما هناك 
�سيط���رة ن�سائّي���ة على ه���ذ� �لنمط م���ن �لكتابة(، وهذ� 
ما �أوقع �لق�سيدة في د�ء �نعد�م �لروؤية، وبات �لخر�ب 
�ل�سع���رّي �س���ورة ع���ن �لخ���ر�ب �لو�قع���ّي �ل���ذي نحياه، 
وه���ذ� م���ا يتطّلب حرك���ة نقدّي���ة �سارمة، تنطل���ق �أوّلً 
م���ن �لتخّلي عن �ل���ّروؤى �لم�سبقة ح���ول �ل�سكل �لفّني 
�لأ�سي���ل للق�سي���دة، وتنفت���ح على �أ�سكاله���ا �لمختلفة، 
وف���ي مقّدمته���ا �لنق���د �لأكاديم���ّي �لجامع���ّي �لذي ما 
ز�ل ينظ���ر �إل���ى هذه �لق�سيدة نظ���رة �لّلقيط، �أو �لبن 
غي���ر �ل�سرعي، بل ما ز�ل �لنق���د �لأكاديمّي في تعامله 
م���ع �لحد�ثة �ل�سعرّية ل يتعّدى عقود �لّتاأ�سي�ص وكاأّن 

�لزمن قد توّقف هناك.
ل �سّك �أّننا بحاجة �إلى حركة نقدّية توؤ�ّس�ص لق�سيدة 
�لتاأريخي���ة،  �أ�سوله���ا  ف���ي  وتبح���ث  �ل�سوري���ة  �لنث���ر 
و�أنماطه���ا،  �أ�سكاله���ا  وتط���ّور  �لفنّي���ة،  وخ�سائ�سه���ا 
و�سماتها �لّلغوية �لممّيزة، و�أجيالها �ل�سعرّية، وعالقة 
�ل�سع���ر بالّتجريب باعتب���اره �لإ�ستر�تيجّي���ة �لأ�سا�سّية 
في �إعادة تاأثيث �لق�سي���دة وتطّورها وحد�ثتها، بعيد�ً 
ع���ن �لتفرقة �لعن�سرّي���ة بين �لأ�س���كال �إل بر�ئز �إنتاج 
�لجمال، و�إمكانّية �لتعاي�ص، وهو ما حّله »�لتوحيدي« 
في �لإمتاع و�لموؤ�ن�سة، عندما قال: »�أح�سُن �لكالم ما 
قام���ت �سورت���ه بين نظ���م كاأّنه نث���ر، ونثر كاأّن���ه نظم«، 
و�لزمن كفيل في تنقية �ل�سعر و�ل�سعرّية من عو�لقه، 
فكثي���ر مّم���ا يكت���ب ل���ن يتج���اوز �لّلحظ���ة �لفيزيائي���ة 

لزمن كتابة )�لق�سيدة(. 
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ق�سي���دة �لنث���ر لي�ص له���ا �أ�س���ل �سف���وّي كال�سعر 
�لموزون فاأ�سُلها كتابي، وهي تتمّتع بكّل مقّومات 
�ل�سعري���ة م���ن عاطف���ة، وفك���ر، وخي���ال، و�أ�سل���وب؛ 
فمن بنية �لجملة �إلى جمالّية �لتكوين تنتقل هذه 
�لق�سي���دة من �لفر�سي���ة �لمنطقية �إلى �لفر�سّية 
�لفنية و�لجمالّية �لمح�سة؛ وهي فر�سّية خا�سة 
بال�سع���ر �لمنث���ور �ل���ذي يجري مج���رى �لخاطرة 
�لوجد�نية �لمن�سابة من �لنف�ص ب�سّرية؛ فال�ساعر 
يكت���ب لنف�س���ه وكاأنه لن يقر�أ �أحٌد م���ا كتبه فتولد 
�لكتاب���ة حقيقية ومطمئنة، وهكذ� تتدّفق ق�سيدة 

�لنثر كينبوع ل يعوقه �أّي �سيء.
ُيجمع �لد�ر�سون على �أّن �لجذور �لأولى لق�سيدة 
�لنثر تكمن في �لنثر �ل�سوفي فقد بنيت ن�سو�ص 
�ل�سهروردي، و�لحالج، و�لب�سطامي وغيرهم بلغة 
�إ�سر�قية محّمل���ة بالتخّي���الت، و�لّتجّليات تحاكي 
وجود�ً باطنياً غام�ساً قّل �لهتمام به، �أو مقاربته 
م���ن �ل�سع���ر �لعم���ودي وم���ن ذل���ك �لوق���ت قّدم���ت 
ه���ذه �لن�سو����ص طاق���ة �إبد�عي���ة، وروؤى فل�سفي���ة، 
وتوّهج���اً فنّياً، ومنحت لقارئه���ا �إح�سا�ساً بالن�سوة، 
و�لعّل���و، و�لت�سام���ي في تجربة تق���ارب �لختبار�ت 
�لروحي���ة لكات���ب �لن����ص وقارئ���ه عل���ى ح���دٍّ �سو�ء، 
وق���د ��ستمّدت ه���ذه �لن�سو�ص تمّيزها وغناها من 
ك�س���ر حدود رتابة �لق�سيدة �لعمودية وعلى ر�أ�سها 
�ل���وزن و�لقافية، وفتح ح���دود �لّلغة على �لمطلق؛ 
وق���د كان تجاوز ق�سيدة �لنثر للق�سيدة �لعمودية 
في حقيقة �لأمر تجاوز�ً للو�قع، كما �سّكل هدمها 
لعمود �ل�سع���ر هدماً للعالم �لقديم وت�ّسوفاً لعالٍم 
جدي���د فه���ي �أ�سبه بحلم بهيٍّ تمّك���ن من �لنفالت 
و�لتح���ّرر من �سلطة �لم���وروث، و�ل�ستقالل عنه، 
و�إذ� تناولن���ا مو�سوع �لمو�سيقا ف���ي ق�سيدة �لنثر 
فق���د نعث���ر عل���ى ك���مٍّ ون���وع م���ن �لمو�سيق���ا ل يقّل 
جم���اًل ع���ن مو�سيق���ا �لق�سي���دة �لعمودي���ة وه���ذ� 
ب���دوره خل���ق �ختالفه���ا وجّدته���ا، فالعمودّي���ة ذ�ت 
نع؛ و�أّم���ا مو�سيقا  مو�سيق���ا خارجي���ة م�سبق���ة �ل�سّ
�إيق���اع متدّف���ق م���ن �أماك���ن  ق�سي���دة �لنث���ر فه���ي 
خفّي���ة وزو�ي���ا مت�سظّية ف���ي �لن�ص و�أحيان���اً تكون 
ه���ذه �لأماك���ن متناق�سة ومت�س���ادة فهي تاأتي من 
�نتظ���ام �لألفاظ في تر�كيب لغوية، ومن �لمعاني 
ف���ي توّثبه���ا و�نطالقه���ا، ومن حرك���ة �لمجاز كما 
تغتني مو�سيقاها من تجّدد �لإيقاع و�ختالفه في 

كّل �سطر عنه في �ل�سطر �لآخر. 
ولعّل���ه م���ن �لغريب �أن تحتاج ق�سي���دة �لنثر �إلى 
�لدف���اع ع���ن �سرعّي���ة وجوده���ا ف���ي زمنه���ا، وع���دم 
�حتي���اج �لق�سي���دة �لتقليدي���ة �إل���ى ذل���ك ف���ي زمن 
غي���ر زمنها، حتى ليبدو �أمر �لق�سيدتين معكو�ساً 
تمام���اً، كم���ا ل���و �أّن �لباط���ل ي�سك���ن في بي���ت �لحق 

ظلماً وعدو�ناً.
ث���ّم كي���ف تحت���اج ق�سيدة �لنث���ر �إل���ى �لدفاع عن 
�سرعّيته���ا؛ وه���ي �لت���ي ول���دت، ووج���دت، و�نته���ى 
�أمره���ا �إل���ى ح�س���ور م�س���يء ف���ي نتاج���ات �سعرية 
مهّم���ة كاأ�سعار »محمد �لماغ���وط، و�سليمان عو�د، 

و�سنية �سالح و�أن�سي �لحاج«، وغيرهم كثر؟
وم���ن �لغريب �أي�س���اً، �أّن فقد�ن �ل���وزن و�لقافية 
ف���ي �سع���ر »محم���د �لماغ���وط« �أم���ر غي���ر ذي �ساأن 
�إذ ل يتوّق���ف عن���ده �لّنق���اد �أثن���اء در��س���ة �سع���ره، 
م���ا يدع���و للت�س���اوؤل ع���ن �ل�سبب؛ ولكن ه���ل يكون 
�ل�سبب �سيئاً �آخر غير عبقرّيته �لأدبية �لمتفجّرة 
كالم���اء �لع���ذب من ينابي���ع ح�سا�سيت���ه �لإن�سانية؟ 
فه���و �سعر جديد �أ�سيل لم يقطع �سالته �لفكرية 
م���ع �لت���ر�ث، لكن���ه يمار����ص مع���ه عالق���ة �نتقائية 

فينتخب �أجمل ما فيه من تكثيف، ومجاز، وحلم، 
ويت���رك �لق�س���ور �لبالي���ة، وف���ي مقّدمته���ا �ل���وزن، 

و�لقافية، و�لعتد�د �لّلفظي �لمقنِّع للمعنى.
فق���د ج���رْت عل���ى ي���د �لماغ���وط عملي���ة تحويل 
�لفن���ي  �لنث���ر  تاأني���ث  ت���ّم  حي���ث  ل���الأدب  جن�س���ي 
�لجمالي وتحويله �إلى ق�سيدة بكّل معنى �لكلمة، 
وبذل���ك فر�سْت تجربته �لفّذة نف�سها فنّياً وفكرّياً 
بق���ّوة على �لّذ�ئق���ة �لمتعّط�سة للجديد، فال نجد 
م���ن �لنق���اد م���ن يناق����ص م���ا كتب���ه �لماغ���وط من 
ز�وي���ة �أنَّه �سعر �أو نثر، ب���ل نجدهم م�سدودين �إلى 
عالم���ه، مدهو�سين بفتوحاته �لفنّية، و��سفين ما 
يكتب ب�)�ل�سع���ر �لم�سّفى(، فعنده تخجل �لقافية 
ويتقهق���ر �ل���وزن، حي���ث ن���رى �أّن���ه حّق���ق �لمعادلة 
�لت���ي طرحه���ا كب���ار نّقادن���ا �لقدم���اء ف���ي نقده���م 
لل�سع���ر وتنظيرهم له، كابن طباطبا بقوله: )من 
�لأ�سع���ار �أ�سع���ار محكم���ة متقن���ة، �أنيق���ة �لألفاظ، 
نق�س���ت  �إذ�  �لتاألي���ف،  �لمعان���ي، عجيب���ة  حكيم���ة 
وجعل���ت نثر�ً ل���م تبطل جودة معانيه���ا، ولم تفقد 

جز�لة �ألفاظها(.
ورجوع���اً بالحديث �إل���ى تاريخية �ل�سعر بما فيه 
ق�سي���دة �لنثر، ينبث���ق �إلى �لذهن �سوؤ�ل عن موقع 
�ل�سع���ر بين �لتاريخ و�لم�ستقب���ل؛ فهاهو فابري�ص 
مي���د�ل يت�س���اءل: )لم���اذ� �ل�سعر؟( ث���م يجيب عن 
�سوؤ�ل���ه بنف�س���ه: )�ل�سعر هو �سجاع���ة �لنعتاق من 
معرفتن���ا �ل�سدئ���ة و�لدّن���و من �لتجرب���ة �لأ�سلية 
للعال���م( ف���اإذ� كان �ل�سع���ر �سجاع���ة _ وهو كذلك 
فاأول���ى   _ وعمق���اً  �سدق���اً  �لأكث���ر  حقيقت���ه  ف���ي 
�إّن �لمثق���ف محك���وم  ب���ه �لتجري���ب وعل���ى حي���ن 
بالّلون �ل�سيا�سي فال�ساع���ر محكوم بالحقيقة لأّن 
�ل�سع���ر لي����ص مج���رد خيال يبتع���د بنا ع���ن �لو�قع 
ب���ل وظيف���ة؛ ووظيف���ة �ل�سع���ر ه���ي وظيف���ة �أكث���ر 
خطورة مما نت�سّور غالباً فهي مو�كبة �ل�سائد ثم 
�لرتق���اء به �ل���ى �أفٍق �أ�سمى، و�لبح���ث له عن �آفاق 
جديدة �أكثر �سّمو�ً وجماًل وجدوى لذلك يخل�ص 
فوزني�سك���ي للق���ول: )لل�سع���ر وظيف���ة و�ح���دة هي 

�لدفاع عن �إن�سانية �لإن�سان في هذ� �لعالم(. 
 وه���ا ه���و �ساع���ٌر كبي���ر ك� »محم���ود دروي����ص« في 
خو�تي���م كتابت���ه �ل�ّسعرّي���ة يوّق���ع عل���ى م�سروعّي���ة 
ف���ي  كبي���ر�ً  �سوط���اً  �لت���ي قطع���ْت  �لنث���ر  ق�سي���دة 
ف���ي  ذ�ته���ا  تاأكي���د  وف���ي  �لإبد�عي���ة،  م�سيرته���ا 
مجموعت���ه )�أث���ر �لفر��سة( فيعن���ون �أحد ن�سو�ص 
�لمجموع���ة ب�)كق�سيدة نثرية( �إذ لم يجد م�سّبهاً 
ب���ه، �أجم���ل منه���ا، في ن����ص تتتاب���ع جمل���ه فائ�سة 
بال�سعري���ة دون توّقف حتى بع���د �نتهاء �لق�سيدة، 
ن�ص يحتفي بالطبيع���ة، و�إيقاع �لن�سيم، و��سفر�ر 
�لع�سب، ون�ساط �لع�سفور �لدوري، وقّلة �لأخطاء 
�لمجاني���ة،  �لحما�س���ة، و�لخاط���رة  لقل���ة  �لتابع���ة 
و�إدم���ان بطول���ة �لمج���از.. �إل���خ.. �إل���ى �أن يحتف���ي 

�أخير�ً بالحاجة �لغام�سة لل�سعر، يقول: 
)�سيٌف خريفيٌّ على �لتالل ِ كق�سيدة نثرّيٍة 
�لن�سيم �إيقاٌع خفيٌف �أح�ّص به ول �أ�سمعه...( 

بالت�سّب���ه  �لبالغ���ة  وتغ���ري  تتك�ّس���ف  )�س���وٌر 
باأفعالها �لماكرة(

)ل���ول حاجتي �لغام�سة �إلى �ل�سعر لما كنت في 
حاجة �إلى �سيء(.

يع���ّد �ل�سع���ر - بالإ�ساف���ة �إل���ى �لنث���ر - وه���و �ل�س���كل 
�لثان���ي لالأدب، عماًل لغوّياً يختلف عن �لكالم �لعادي 
با�ستخد�م���ه �لو�سائ���ل �لفنية: )�لقافي���ة �أو �لإيقاع �أو 
�لمقيا����ص �أو �لت�سوي���ر �أو �لرمزي���ة �أو �لمجاز......... 

�إلخ(.
و�لي���وم، ل نع���ّد كل �لأعم���ال �لت���ي تف���ي بال�سم���ات 
�ل�سعائري���ة،  �لن�سو����ص  )مث���ل  �سعري���ة  �لمو�سوف���ة 
و�لن�سو����ص �لعلمي���ة ف���ي �لع�س���ور �لو�سط���ى، وبع�ص 
�لأعم���ال �لآ�سيوي���ة �لقديم���ة، و�ل�سع���ار�ت �لإعالنية، 
وم���ا �إلى ذلك(، وبنف����ص �لوقت، هناك �أعم���ال ل تلّبي 
�أّي���اً م���ن هذه �ل�سم���ات، ولكن ي�سار �إليه���ا ك�سعر – وما 

هي في �لأ�سا�ص �سوى ق�سيدة نثرية. 
لل�ساعري���ة  مر�دف���اً  لي�س���ت  »�ل�سع���ر«  �سف���ة  �إّن 
فح�س���ب، بل ت���دل �أي�ساً على م���ز�ج ر�ٍق، ويع���ّد مر�دفاً 

للرومان�سية، �إلخ.
حت���ى �لع�س���ور �لو�سط���ى، لم يك���ن هن���اك - عملياً - 
�أّي عم���ل مكت���وب ف���ي �سكل �آخ���ر غير �ل�سع���ر، وقد بد�أ 
تط���ور �لنثر – فقط - مع تط���ور �لتعليم، ما �أدى �إلى 
�إ�سع���اف �ل�سع���ر، وق���د تع���زز ه���ذ� �لتج���اه نح���و �لنثر 
باخت���ر�ع طباعة �لكتب في �لقرن �ل�ساد�ص ع�سر، ومع 
ذل���ك، حت���ى �لقرن �لثامن ع�س���ر، كان �ل�سعر هو �لنوع 
�ل�سائ���د ؛ وحتى في �لقرن �لتا�س���ع ع�سر كانت �لن�سبة 
بي���ن �ل�سع���ر و�لنث���ر مت�ساوي���ة، حتى �سيط���ر �لنثر في 

�لقرن �لع�سرين.
�لباحثي���ن،  لبع����ص  ووفق���اً  طوي���ل،  تاري���خ  لل�سع���ر 
فاإّن���ه ي�سب���ق �لكتاب���ة، وبالتال���ي ي�سب���ق �لأدب )مث���ال: 
�سع���ر �ل�سي���د في �إفريقي���ا(، وقد تّم �لعث���ور على �أقدم 
�لق�سائد �لمكتوبة في �لأهر�مات �لم�سرية �لقديمة، 

وُكتبت في �لقرن �لخام�ص و�لع�سرين قبل �لميالد. 
ملحم���ة  ه���و  مع���روف،  ملحم���ي  �سع���ر  �أق���دم  و�إّن 
جلجام����ص، ق���د كت���ب باللغ���ة �ل�سومري���ة حو�ل���ي عام 

2000 ق. م
�لب�سري���ة،  تاري���خ  ف���ي  �سع���ري  �س���وت  �أق���دم  ولع���ّل 
ونعرف���ه بال�س���م، وه���و �سوم���رّي �لمن�س���اأ، كان لمر�أة، 
��سمه���ا �نهيدو�ن���ا /Enheduannu وقد تمّيزْت 

بالتر�نيم �لدينية.
و�إل���ى �لقرن �لحادي ع�سر قب���ل �لميالد تعود جذور 
�لت���ي  /�سيجين���غ/  �سيني���ة  �سعري���ة  مجموع���ة  �أق���دم 
كتب���ت كمجموعة م���ن �لأغان���ي �ل�سعبي���ة، ومترجمها 

�لأ�سطوري هو كونفو�سيو�ص. 
كذل���ك هناك �أبيات �سعرّية ل� »زر�د�ست« موجودة في 

�لجزء �لأخير من كتاب �ل� »�أف�ستا«. 
كم���ا تحت���وي �لفي���د� �لهندي���ة �أي�س���اً عل���ى مقاط���ع 
�سعري���ة ملحمية، وثمة ملحم���ة ر�مايانا وماهابهار�تا 

لحقاً.
بملحمتي���ه  �لأوروب���ي  �ل�سع���ر  هوميرو����ص  �أ�س����ص 
�سابف���و/  �ل�ساع���رة  �أ�ّس�س���ت  �لإلي���اذة و�لأودي�س���ة كم���ا 
Sapfó  �سعر �لحب �لأوروبي، ولكنه كان �سعر�ً عن 

�لمثلية. 
وق���د كان �لإغري���ق �لقدم���اء �أي�س���اً �أّول م���ن ح���اول 
تعري���ف نظري���ة �ل�سعر، مث���ل �أر�سطو، ومن ث���ّم �نت�سر 
لغت���ه،  نج���ت  حي���ث  �أكب���ر،  �نت�س���ار�ً  �لرومان���ي  �لأدب 
�لروماني���ة  �لإمبر�طوري���ة  �سق���وط  م���ن  �لالتيني���ة، 
و�أ�سبح���ت لغ���ة علم���اء �أوروبا ف���ي �لع�س���ور �لو�سطى، 
وهك���ذ�، تعلم �لأوروبيون لقرون عديدة �ل�سعر و�لأدب 

�لروماني، مثل فيرجيل �أو �أوفيد �أو هور�طيو�ص.
ي�سم���ى  مه���م  ن���وع  تطوي���ر  ت���ّم  فرن�س���ا،  فف���ي 
�أغني���ة  وخا�س���ة   Chansons de geste
�لفر�سان، )رو�ي���ة �لوردة(،  رو�ي���ات  “رولن���د” تلته���ا 
وق���د تاأثرت مالح���م بريطانيا بالتط���ور في �لمالحم 

�لفرن�سية و�لعك�ص بالعك�ص.

ف���ي  تعبي���ر�ت  �أي�س���اً  �لبطولي���ة  للملحم���ة  وكان 
�أدبي���ات �أوروبية �أخ���رى، كالأغاني في �لأدب �لإ�سباني، 
و�لألمان���ي كذلك �إ�ساف���ة �إلى �ل���دول �لإ�سكندينافية، 
ونج���د �أي�ساً ��ستجاب���ة لذلك ف���ي �لأدب �لت�سيكي، في 

�سكل ملحمة �ألك�سندر.
لطالم���ا كان �ل�سع���ر من �خت�سا����ص �لأدب �ل�سيني، 
وخا�س���ًة ل���ي ب���و وت���و ف���و، �لّلذي���ن دخ���ال م���ن خالل���ه 
عال���م �لأدب، وثّم���ة �س���يء م�ساب���ه ف���ي �لأدب �لياباني، 
�إل���ى  �سق���ل �ل�س���كل �لغنائ���ي ف���ي �لع�س���ور �لو�سط���ى 
�أ�س���كال ت�سمى تانكا ورينجا وقد تطّورت فيما بعد �إلى 
 Macuo Basho /لهايك���و، ويع���د ماك���و با�س���و�
�أه���م مبتك���ر ل�سع���ر �لهايك���و، و�س���ادت �لمالح���م ف���ي 
مناط���ق �أخ���رى غي���ر �أوروبي���ة، مث���ال: تع���د �لملحم���ة 
�لتبتي���ة للمل���ك جي���ز�ر �أط���ول ملحم���ة معروف���ة على 
�لإط���الق، وربما تمت كتابتها ف���ي �لقرن �لثاني ع�سر، 
ويعد »د�نتي �أليغييري« �أول من »حرر �لأدب �لأوروبي 
م���ن �لفر�س���ان �لأبط���ال« م���ن خ���الل كوميدي���ا �إلهي���ة 
)1308-1320( ث���م �سح���ذ فر�ن�سي�سك���و بت���ر�ركا نوع���اً 
�أ�سبح���ت �سروري���ة  �لت���ي  �ل�سونيت���ة،  ي�سم���ى  �سعري���اً 

للغاية لتطور �ل�سعر �لأوروبي. 
و�ساه���م ويلي���ام �سك�سبي���ر بتطوير ه���ذ� �لن���وع �أي�ساً 
ف���ي ذل���ك، كم���ا �ساه���م »فر�ن�س���و� فيل���ون« ف���ي �لث���ورة 
�لق���رن �لخام����ص  عل���ى �لمالح���م عندم���ا جم���ع ف���ي 
ع�س���ر، ممار�س���ات �لب���الط و�سع���ر �لتروب���ادور ومار�ص 
�لحتج���اج و�ل�سخري���ة وحت���ى �لبت���ذ�ل، وم���ع ذل���ك، 
ل���م ت�ست�سل���م �لمالح���م حت���ى �لق���رن �ل�ساب���ع ع�س���ر، 
كم���ا يت�س���ح م���ن كت���اب ميلت���ون »�لفردو����ص �لمفقود« 
)1667(، وف���ي نهاية �لقرن �لثام���ن ع�سر حدثت ثورة 
رومان�سية غيرت وجه �ل�سعر �لأوروبي تماماً، ج�ّسدها 
ف���ي �ألماني���ا، يوهان فولفغان���غ فون غوت���ه، فريدريك 

�سيلر وهاينري�ص هاين، 
باي���رون  ج���وردون  ج���ورج  ج�سده���ا  �إنجلت���ر�  وف���ي 

وبير�سي بي�سي �سيلي، 
وفي فرن�سا فيكتور هوغو وت�سارلز بودلير، 

وف���ي رو�سي���ا كان �ألك�سن���در �سيرجيفيت����ص بو�سكي���ن 
وميخائيل يوريفيت�ص ليرمونتوف، 

وفي بولند� جاء �آدم ميكيفيت�ص،
�أما في جمهورية �لت�سيك فكان كاريل هينك مات�سا، 
وق���د �بتكر �لرومان�سّيون نموذجاً لما يجب �أن يبدو 
عليه �ل�سعر، و��ستجاب �لموؤّلفون �لحديثون �لآخرون 
�لذين يبحثون عن ط���رق جديدة، مثل �لرومان�سيين 
�لج���دد )خو�سي���ه مارت���ي( �أو مث���ل �لرمزيي���ن )ب���ول 
�أو  مالرم���ي(  و�ستيف���ان  ر�مب���و،  و�آرث���ر  فيرلي���ن، 
�لمتمردي���ن �لذي���ن جل���ب تمرده���م مع���ه �سع���ر�ً ح���ر�ً 
ح���ّرر فيه �ل�سع���ر�ء �أنف�سه���م من �لقافي���ة و�لمقايي�ص 

لم�سلحة �لخيال غير �لمقيد. 
كم���ا ُيذكر عموم���اً ب���اأّن �لق�سائد �لأولى ف���ي �ل�سعر 
�لح���ّر كتبه���ا و�ل���ت ويتم���ان، ثّم ظه���رت مجموعة من 
�لتجاه���ات �لطليعي���ة: �ل�سريالي���ة )�أندريه بريتون(، 
و�لد�د�ئي���ة )تري�ست���ان ت�س���ار�(، �لم�ستقبلي���ة )فيليبو 
توما�س���و مارينيت���ي، فالديمي���ر ماياكوف�سكي، بوري�ص 
با�سترن���اك(، �لتكعيبية )غي���وم �أبوليني���ر(، �لتعبيرّية 
)ر�ينر ماريا ريلك، توما�ص �ستيرنز �إليوت، فيديريكو 

غار�سيا لوركا(.
وفيما بعد �لح���رب �لعالمية �لثانية، �سعر �لكثيرون 
و�س���ال  ق���د  �لحد�ث���ة  ع���ن  و�لبح���ث  �لتجريبي���ة  �أّن 
�إل���ى �أق�س���ى حدٍّ ممك���ن، فعاد ق�س���ٌم منهم �إل���ى �ل�سعر 
ك�»ج���اك  و�لأب�س���ط،  غنائّي���ة،  �لأكث���ر  �لكال�سيك���ي، 
بريغي���رت، ب���ول �إيل���و�ر، لوي����ص �أر�غ���ون« �لفرن�سيي���ن 
�سيف���رت«  و»يارو�س���الف  �لأ�سبان���ي،  ني���رود�«  و»بابل���و 

�لت�سيكي، وغيرهم.
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مان
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 كتبت: د. غيثاء قادرة كتبت: عزيزة الطائي ـ سلطنة ع

لع���ل �حلديث ع���ن “ق�سيدة �لن���ر” ي�سوبه �إ�س���كالت ن�سية 
كث���رة، و�أطروح���ات مفهومي���ة نوعي���ة ب���ن متف���ق ومعار����ص 
وحماي���د؛ ك���ون �لق�سي���دة �لّنري���ة ت�ستم���د فنيته���ا وبنيته���ا، 
ثيمته���ا وروؤ�ه���ا م���ن مفاهي���م جدي���دة، وم�سطلح���ات حديث���ة، 
و�آلي���ات جتعل م���ن كيانها �لبني���وي مرتبطاً ب�س���ور �سردية لها 
عالق���ة باأ�س���ول ظو�ه���ر فني���ة عن���د ت�س���كل م�ستوي���ات �لّنظ���م 
و�لإيقاع �ملحمولة بتحولت وطيدة تتما�ص مع �لبنية �ل�ّسردية، 
وجتليات مقا�سدها؛ ما مينح ف�ساء �لّنظم �ل�ّسعري ��ستحد�ث 
روؤى ومناه���ج ونظري���ات قائم���ة عل���ى عالق���ة �ل���ّذ�ت �ل�ساع���رة 
بكينونته���ا �لإن�ساني���ة يف منح���ى �أويل �أكر دق���ة وكفاءة وكثافة 
لغ���ة، ومنح���ى �آخر تتجلى منه �سور �سعري���ة �أعمق تخيياًل مبا 
حتمله من دللة وجودية حتيل �إىل جودة �سناعة �سور �سردية 
قائم���ة عل���ى �ملج���از و�لرم���ز عن���د جتل���ي حرك���ة �لّنظم م�س���ار�ً، 

ت�سكله يف تقدمها ومتازجها بن �ل�ّسرد و�ل�سعر.
�إن ��ستخ���د�م م�سطلح���ات �سردي���ة يف بني���ة �ل�ّسعر ُع���ِرَف منذ 
ن�ساأة �ل�ّسعر �لعربي يف �لع�سر �جلاهلي؛ وما �ملعلقات و�ملالحم 
و�لأخبار �إل ت�سريد ُبِنَي على نظام من �لبحور �ل�ّسعرية، فهناك 
�حلكاي���ة �ل�ّسعرية، و�مل�سهد �لدر�م���ي، و�ل�سعر �لق�س�سي �لذي 
يحي���ل �إىل ت�ساف���ر وثي���ق ب���ن جن�س���ن متقابلن هم���ا، �ل�سعر 
و�لق�س���ة، ولكن مع تطور �لق�سيدة �لعربية ومناء خ�سائ�سها، 
�إىل  و�س���وًل  �لإيقاعي���ة؛  بنيته���ا  وتن���وع  وث���ر�ء مو�سوعاته���ا، 
حترره���ا، ومتردها على �لوزن �ل�سع���ري، و�لبحور �خلليلية مع 
فتوح���ات �لع���رب و�حتكاكه���م باأثني���ات متنوع���ة، وتعرفهم على 
ثقاف���ات تلك �ل�سع���وب، و��ستقاء �ل�ساعر �لعرب���ي من �آد�ب تلك 
�ل�سع���وب �لت���ي ��ستظل���ت مبظل���ة �لإ�س���الم، و�س���وًل �إىل �لتمرد 
عل���ى )نظ���ام �لتفعيل���ة/ �ل�سعر �حل���ر( كّل ذلك ح���ّرر �لق�سيدة 
�لعربي���ة من �لقو�لب �لت���ي تقّيدها و�ساهم بانفتاحها على بنى 
�سعرية متنوعة منحتها قدرة �إبد�عية يف حتويل �لبيت �لو�حد 
�إىل مقاط���ع �سعري���ة م���ع بني���ة �إيقاعي���ة خمتلف���ة عن���د �سناعة 
�ل�س���ورة �ل�سعري���ة، م���ا ج�ّس���د �لتالقح �خل�سب ب���ن خ�سائ�ص 
�ل�ّسع���ر و�ل�ّس���رد، حي���ث ��ستف���اد كل ن���وع م���ن خ�سائ����ص �لآخر، 
و�أ�سب���ح �مل���ر�م �ل���ذي يهت���م في���ه �لباحثون عن���د در��س���ة �لتنوع 
�ل���ذي �أ�ساب بنية �لق�سيدة كفياًل باإخ�س���اع �ل�ّسعري لل�ّسردي، 
�لوظائ���ف،  تب���ادل  تفعي���ل  �أي  بال�ّسع���ري؛  �ل�ّس���ردي  ومت���ازج 
و��ستفادة كل منهما من �لآخر يف ثنائية تفتح لنا �أنهر�ً مل�سار�ت 
�سردية، و�إيقاعات �سعرية جديدة لن�سو�ص �أكر حيوية، و�أ�سّد 
فاعلي���ة، و�سرن���ا ن�سمع ع���ن در��سات تتن���اول �سعري���ة �لق�سة �أو 
�سعري���ة �لرو�ي���ة، و�ل�س���ردي يف �لق�سي���دة �حلديث���ة، و�ل�سرد يف 
ق�سي���دة �لن���ر/ �أو �لتفعيل���ة، وهكذ� �أخ�سب ه���ذ� �لّتفاعل بن 
�ل�ّسع���ر و�ل�ّس���رد، وتب���ادل �لأدو�ر بينهم���ا �أث���ًر� فاع���اًل يف تط���ور 
بني���ة �لق�سيدة �لعربي���ة وتقبلها من �ملتلقي؛ ع���الوة على تاأثر 
�لق�سي���دة �حلديثة مبا حدث من ترجم���ات لق�سائد ذ�ت قيمة 
�إن�سائي���ة معا�س���رة كان له���ا �لأث���ر �لبال���غ يف حتقي���ق جملة من 
�ملر�جع���ات و�لتمحي����ص، ففت���ح ذل���ك كل���ه در��س���ات يف �خلطاب 
�ل�ّسع���ري ��ستقت روؤ�ها من �لّنظريات �ل�ّسردية �حلديثة بهدف 
�لوق���وف على ح�س���ور �أ�سكال �ل�ّسرد يف �ل�سعر، و�سرورة بنائه، 
�لأم���ر �لذي عّمق مرونة �لّتفاعل بن �لّنوعن، وتقبل �لذ�ئقة 

�لعربية له.  
ويبق���ى عل���ى �ملب���دع و�لباح���ث �لك�س���ف ع���ن جتلي���ات �لعالقة 
بينهم���ا؛ وخا�س���ة بع���د �نفت���اح �ل�ّس���رد عل���ى �ل�ّسع���ر يف دو�ئ���ر 
متو�لي���ة ت�سكل���ت خاللها بنية �لق�سيد �لعربي���ة، وهو ما �أطلق 
علي���ه ب���� “ق�سي���دة �لن���ر” �لت���ي �نفتح���ت عل���ى �أ�س���كال �ل�ّسرد 
وخ�سائ�سه بن�سقيه: �لّتخييلي و�ملرجعي، فعلى �سعيد �ملتخيل 
نق���ر�أ، ق�سيدة ��ستوفت تقنيات �لق�س���ة، وق�سيدة �أخرى فقدت 
�أح���د هذه �لتقني���ات �أو �لأركان، و�أخرى جاءت بنيتها م�ستفيدة 
م���ن �لق�س���ة �لق�سرة جًد� م���ن حيث �قت�ساد �للغ���ة وكثافتها؛ 
�إّل �أن �ل�س���ورة �ل�سعري���ة حمل���ت �أبع���اد�ً وروؤى عن���د �سناعته���ا 
و��ستلهامه���ا ع���ر ع���ن ر�ئية له���ا مر�آته���ا و�لتقاطاته���ا، وعلى 
�سعيد �ملرجعي، جند �ل�ساعر ي�ستند على خ�سائ�ص �أدب �لذ�ت 

كالع���ر�ف، و�لّت�سظ���ي، و�لّتدوين؛ فيوثق لوقائ���ع ي�ستلهمها 
م���ن �لّتاري���خ �لقدمي، و�أح���د�ث �حلا�سر، من �ليوم���ي و�ملعي�ص 

كاملذكر�ت و�ليوميات و�ل�ّسرة �لّذ�تية و�ل�سرة �لغرية. 
ولع���ل �لوقوف عند مو�س���وع ت�سنيف �ل�ّسعر �حلديث، ومدى 
��ستقائ���ه م���ن بن���اء �ل�ّس���رد وت�سكالت���ه؛ يفتح لن���ا قو�س���اً ل�سوؤ�ل 
�أجنا�س���ي كب���ر ومه���م عند حتدي���د عالق���ة “�ل�ّسع���ر بال�ّسرد” 
للو�س���ول �إىل مفهوم جام���ع فاح�ص بينهما؛ ولذلك �ستر�ءى 
لن���ا �أن���و�ع متع���ددة تن�سوي حتت ل���و�ء “ق�سيدة �لن���ر” ذ�ته، 
فق���د كتب رو�دها من���ذ بد�ية �خلم�سينيات وحت���ى �لت�سعينيات، 
�إىل يومن���ا هذ�؛ �أمثال: �أن�سي �حلاج، حممد �ملاغوط، �أدوني�ص، 
ج���ر� �إبر�هي���م ج���ر�، عبا����ص بي�س���ون، �سرك���ون بول����ص، عبد 
�لق���ادر �جلنابي، ب�س���ام حجار، �سليم بركات، ب���ول �ساول، مظفر 
�لن���و�ب، ق�سائ���د بها من خ�سائ�ص �لبني���ة �حلكائية يف مقاطع 
حكاي���ة مت�سل���ة �أو منف�سلة، م�ستفيدة م���ن �ليومي و�لهام�سي 
م���ن خ���الل ن�سو�ص ل تعلن ع���ن نف�سها �سم���ن منظومة �أدبية 
متي���ز ب���ن ما هو �سعري وما هو ن���ري، �أما �لآن نلحظ �أقالماً 
كث���رة برع���ْت و�أبدعْت و�أف�س���ح قلمها عن �سل���ة �ل�ّسعر بال�سرد 
يف قو�ل���ب متع���ددة حتي���ل �إىل ن�سو����ص ت�سمح بتجل���ي �لعالقة 
وتعميقه���ا ب���ن هذي���ن �لّنوع���ن من �خلط���اب �لأدب���ي، وتعزيز 
ق���درة منظوم���ة �ل�ّسع���ر يف �لّتم���ازج و�لتطوي���ع و�ل�ستفادة من 
منظومة �ل�ّسرد مبا يحمله هذ�ن �لنوعان من فنية وجمالية. 
�إن حديثن���ا ع���ن ت�س���كل “ق�سي���دة �لن���ر” بن ما ه���و �سعري 
ون���ري ل يعن���ي �إميانن���ا بوج���ود ح���دود فا�سل���ة ب���ن هذي���ن 
�لّنوع���ن �لأدبين مطلقاً؛ بل يقينن���ا �أن �لأدب ما هو �إّل نافذة 
�أو  ن�ست�س���رف منه���ا �نعت���اق كلماتن���ا، وحترره���ا م���ن �لتميي���ز 
�لق�سم���ة م���ن ��ستفادة كل نوع م���ن �لآخر؛ ناهيك ع���ن �لّتمييز 
���ورة �ل�ّسعرية يف �ملنت  ب���ن لغ���ة �ل�سعر ولغ���ة �لنر، وث���ر�ء �ل�سّ
�ل�ّسع���ري/ �لإيقاع���ي، لنق���ف �أم���ام �ل�س���وؤ�ل �لكب���ر: م���ا موقع 
ق�سي���دة �لّن���ر �أم���ام ن�سو����ص جدي���دة تنفت���ح عل���ى خ�سائ�ص 
�ل�ّس���رد بلغة �سعرية كثيفة، و�سور �سعرية متخيلة تتاأ�س�ص على 
حكايات، وتنبني على مقاطع، وتتخللها بيا�سات ير�وح طولها 

بن �لطويل و�ملتو�سط و�لق�سر جد�ً؟ 
لع���ل ه���ذ� �ل�س���وؤ�ل يحيلن���ا – ب���ال �س���ك- �إىل �أن���و�ع “ق�سيدة 
�لن���ر” �لت���ي ب���د�أت تتمظه���ر وتتف���رع، ومل ينقط���ع �ل�ستغال 
عليه���ا عن���د �لباحث���ن عل���ى م�ست���وى �لّنظ���م �حلكائ���ي به���دف 
�لّتوفيق بن خا�سية �لّنظم يف بنية �لبيت �لو�حد، �أو �لتفعيلة، 
�أو �ملقط���ع �ل�سع���ري، طاملا �أّن بنية �ل�ّسرد متن���ح �لن�ص �ل�ّسعري 
ف�س���اء �أرح���ب، وروؤي���ة �أعم���ق يف �لق���ول و�لتتاب���ع و�ل�سر�س���ال 

و�لت�سظي مع بنية �لّن�ص وت�سكله. 
كّل ه���ذ� يحيلنا �إىل ق�سايا مهّمة، مل ينقطع �ل�ستغال عليها 
طامل���ا �أّن هن���اك فك���رة تتعم���ق حول �أح���د�ث وجودي���ة، وحكايات 
جتني����ص  ح���ول  �ل�سع���ري  �خلط���اب  لبني���ة  توؤ�س����ص  �إن�ساني���ة 
“ق�سي���دة �لن���ر” باأنو�عه���ا وت�سكالته���ا، يف ع�س���ر يبح���ث عن 

�خلال�ص �لإن�ساين، و�لوجود �حلّي يف عامل �ل�ّسرد �أو �ل�سعر. 
ب���ن هذي���ن �خلطاب���ن )�ل�سع���ر  ت���ز�ل �لعالق���ة  ختام���اً، ل 
و�لن���ر( مبا يحمالنه من �ق���ر�ب و�فر�ق متد�خلة متنافرة 
ت���ر�ءى لن���ا ن�سو�ساً عاب���رة - بينهما، وعليهما- لع���ل �أبرزها: 
�لن����ص �ملفتوح، وق�سيدة �لنر، و�لأق�سودة، وغرها مّما يوؤّكد 
�أنن���ا �أم���ام ظاه���رة حيوية م���ا ز�لت تتنام���ى وتتفاع���ل يف �ل�سعر 
�لعربي »قدميه وحديثه« باعتباره ديو�ن �لعرب، فمهما تر�َءْت 
د،  ك���ون و�لتم���رُّ �لعالق���ة ب���ن هذي���ن �خلطاب���ن يتجاذبه���ا �ل�سُّ
���ل و�لنف���ور عند �لّتعاط���ي مع ت�س���كالت “ق�سيدة �لنر”  �لتقبُّ
كبني���ة له���ا كثافته���ا و�سماته���ا وح�سوره���ا وجتلياته���ا �لنوعي���ة 
و�لثيماتي���ة؛ ع���الوة عل���ى ��ست�سر�فه���ا حلي���اة �لإن�س���ان �لعربي 
ووج���وده يف زم���ن �حل���روب و�لبوؤ����ص و�لدم���ار؛ ف�سيبقى جنوح 
�لت���ي تتجل���ى بخ�سائ����ص  �ساعره���ا يف �س���وء �لأ�س����ص �لفني���ة 
�لّنظ���م، وتتحكم بفعل �لكتابة جدير�ً بالّنظر و�للتفات ملنتجه 
�لإبد�عي �لذي ��ستط���اع �لقب�ص على خ�سائ�سها رغم �جلموح 

و�لّنفور منها عموماً.

 �نطالق���اً م���ن حتمية �ل�س���ر�ع �لفكري 
�لد�ئر بين �لقديم و�لحديث �أو �لمحدث 
�لج���دل  وم���ن  �لأدب���ي  �لم�ست���وى  عل���ى 
كي���ن  �لمتم�سِّ بي���ن  و�لم�ستم���ر  �لكائ���ن 
بمنهج �لأ�سالة �ل�سعرية و�لثائرين عليه 
ب�س���رورة  لالعت���ر�ف  �لقناع���ة  تحدون���ا 
بينهم���ا  �لج���دل  و�أهمي���ة  �ل�س���ر�ع  ه���ذ� 
�لتما�س���اً ل�سي���رورة تقدم ما ه���و �أكثر بقاء 

و��ستمر�رية.
ذ�ك  �لأدب  د�ر�س���ي  عل���ى  خافي���اً  لي����ص 
�أ�سح���اب  بي���ن  �لنق���دي  �لأدب���ي  �ل�س���ر�ع 
�لطبع وعل���ى ر�أ�سهم )�لنابغة(، و�أ�سحاب 
�ل�سنع���ة وعل���ى ر�أ�سهم )زهي���ر( في ع�سر 
م���ا قب���ل �لإ�س���الم، و�نتقال���ه بتج���ّدد، بين 
�لق���رن  �إل���ى  و�ل�سنع���ة  �لطب���ع  مذهب���ي 
ع�سرن���ا  �إل���ى  و�س���وًل  �لهج���ري،  �لثان���ي 
�لحدي���ث وم���ا �نتثر ف���ي ميادين���ه �لأدبية 
م���ن �أجنا�ص �أدبية يوؤك���د ت�سارعها �إخفاق 
م�ساعيها ف���ي �إز�حة نقائ�سه���ا، ويوؤكد �أن 
�جتم���اع �لق�سي���ة ونقي�سه���ا ُينت���ج �سبغة 
�لوج���ود �لقائم���ة عل���ى مت�س���اد�ت �لحياة 
ومتناق�ساته���ا كالوجود و�لع���دم، و�لبقاء 
�ل�سع���ر  �لأدب،  م�ست���وى  وعل���ى  و�لفن���اء، 
و�لنث���ر، وعل���ى م�ست���وى �ل�سع���ر، �ل�سع���ر 
�لم���وزون وق�سي���دة �لنث���ر، وه���ذ� �ل�سر�ع 
ه���و �ل���ذي يعط���ي �لطرفي���ن ��ستمر�ري���ة 

�لوجود.
فم���ا ز�ل���ت ق�سي���دة �لنث���ر مث���ار خالف 
وج���دل بين �أن تك���ون �سع���ر�ً �أو نثر�ً وعلى 
�لرغم من �أنها تمتلك �سرعيتها فما تز�ل 
�لآر�ء في �سعريتها قيد �لدح�ص و�لنفور 
من بع�سهم وقيد قبول وتربع على عر�ص 

�ل�سعر من موؤيدين.
ق�سي���دة  �أن  ننك���ر  �أن  ن�ستطي���ع  ل 
جدي���دة  ب���روح  �ل�سع���ر  �أم���دت  �لنث���ر 
ونظ���رة م�ستقبلي���ة ��ست�سرف���ت مقوم���ات 
جع���ل  م���ا  و�لم�سم���ون  �لفك���ر  تجدي���د 
�ل�سع���ر �أكث���ر ��ستيعاب���اً لمجري���ات �لحياة 
و�إيقاعه���ا �ل�سريع، و�لعدي���د من �ل�سعر�ء 
م���ن  عالي���ة  درج���ات  حّقق���و�  �لمحدثي���ن 
�ل�سم���ات �ل�سعري���ة ف���ي ن�سو�سه���م وه���م 
ممت���دون على �لم�ساحة �لأدبية، ول يعني 
هذ� موت �لن�ص �لقديم �لموزون، بل على 
�لعك����ص فكثي���رون يبدع���ون بن�سج���ه وهم 

منا�سرون له. 
�إن م���ا قام���ت به ق�سي���دة �لنثر ه���و �أنها 
رت بنية �لق�سيدة �لموزونة، و�سمحت  حرَّ
لل�سط���ور بالتف���اوت ف���ي �لط���ول و�لق�سر 
ها تن�سيق ول  ف���ي هند�سة �سطرية ل يحدُّ
وزن ول قافي���ة، فاأعط���ت للكلم���ات حي���ز�ً 
ين�سجم ومعناه���ا، مفارقة �إيقاعات �لوزن 
ومو�سيق���اه، محافظ���ة ف���ي �لوق���ت عين���ه 
عل���ى �سم���ات �ل�سعري���ة �لمائ���زة، محّقق���ة 
جمالي���ات �لختالف، محفزة �لقارئ على 
�كت�ساف �لطاقات �لكامنة فيها من �أخيلة 
كثيف���ة مركب���ة، وتكوين���ات لغوي���ة بديع���ة 
ف���ي �سياغته���ا �لمده�س���ة غي���ر �لماألوفة، 

ورموزه���ا �لمخاتل���ة �لموحي���ة باأكث���ر من 
�لت�سريح به.

ق���د تتع���دد �لمعاني ف���ي ق�سي���دة �لنثر، 
وتتو�لد �ل���دللت عند كل قر�ءة جديدة، 
ن�سي���ة  �أن�س���اق  ف���ي  ذل���ك  كل  ويتبل���ور 
بنف�س���ه  يبح���ث  �أن  عل���ى  �لمتلق���ي  تح���ث 
ع���ن �إ�سار�ته���ا �لثقافي���ة و�لفني���ة وقيمها 
�لإن�ساني���ة �لكامنة، وق���د تتطلب م�ساركة 
�لمتلق���ي في �إعادة �إنتاج �لحالة �ل�سعرية، 
�إذ لي����ص �ل�سكل �لخليلي مقيا�ساً لل�سعرية 
وم���ا  ن�سمع���ه  م���ا  بن���ا  يثي���ر  فق���د  �لبت���ة، 
نقروؤه م���ن ق�سائد نثرية ده�سة، بقدر ما 
ي���روي فينا عط�س���اً نف�سياً م���ا.. و�إح�سا�ساً 
م���ة  �لمقدَّ �لفك���رة  تحمل���ه  بالجم���ال 
�لظاه���رة و�لم�سمرة ف���ي �ل�سورة، وبقدر 
م���ا تخلقه فج���و�ت �لتوتر م���ن �نزياحات 
في �للغ���ة ومعناها يوؤكد �أن ما ندركه من 
م�سفوف���ات �ل�س���ور �لمجازي���ة �لم�س���ّورة 
وبو�سفه���ا  ب�سعري���ة،  و�لمقدم���ة  بخي���ال 
خطاب���اً �سعرياً يمكنن���ا ع���دَّ �ل�سعرية �أبرز 
ي�س���ة يقوم عليه���ا �لخطاب �ل�سعري،  خ�سِّ
فه���ي »�لن���و�ة �لت���ي ي���زد�د عنده���ا درج���ة 

�لتوتر. 
ولك���ى يك���ون حديثنا عن ق�سي���دة �لنثر 
فى ح�سرة بع�ص نماذجها �لجيدة، �أنتقى 

مقطوعًة �سغيرًة لل�ساعر �سالل عنوز:
نو�عير �لحكايا

وهَي ُتومُئ لت�ساري�ِص 
 �لوقت �لُم�ستباح

 �أن تتعّجل �لتهّجد
كانت �لمتاري�ص �لموؤقلمة 

تبثُّ �َسَغَبها ر�عفًة
عل���ى  هن���ا  �ل�سع���ري  �لخط���اب  ينفت���ح   
ي�سعن���ا  ب�م���ا  �لمتع���ددة  �لدلل���ة  وج���وه 
�أم���ام �سعرّي���ة �لإ�سم���ار �إذ يب���رع �ل�ساع���ر 
�لت���ي  �ل�سادم���ة  �لنزياح���ات  ر�س���م  ف���ي 
ت���وؤدي دللته���ا، كقيم���ة موحي���ة موؤث���رة 
ف���ي ��ستجر�ر �ل���دللت �لبوؤرية �لعميقة، 
تعي�ص �لذ�ت �ل�ساعرة حالة تاأ�ص و�غتر�ب 
بفع���ل �ل�ستالب �لمعي�ص �لذي يبرز رغم 
�ختفائ���ه بي���ن ثناي���ا �لكلمات، فف���ي قوله 
ت�ساري����ص �لوقت، ثمة �نزي���اح فال يتوقع 
�لق���ارئ ذهنياً �أن يك���ون للوقت ت�ساري�ص، 
ول �أّن �ل�سب���ح جري���ح، / لقد برع �ل�ساعر 
ف���ي لعبة �لنزياح���ات �لتركيبية �لدللية 

وهذ� ما �أعطى ن�سه �سعريته �لالزمة.
ف�سعرّي���ة �لن�ص هي �لروؤى �لتي �سحنْت 
�لرم���وز بدللته���ا، وجعل���ت منه���ا قطعة 
�بة وموؤث���رة، وذ�ت وقع خا�ص  �سعري���ة جذَّ
ف���ي �لنف�ص وما ينبغي �لإ�سارة �إليه هو �أن 
روؤيتن���ا لتل���ك �ل�سورة حتم���اً ل تبقى على 
درج���ة و�ح���دة م���ن �لإعج���اب، �إذ� تتف���اوت 
درجات جماليتها من قارئ �إلى �آخر، ومن 
ثّم���ة نكت�سف �أن �سعري���ة �لعمل �لفني هي 
�سعري���ة متاأرجح���ة ولي�س���ْت ثابت���ة وتتاأّثر 

بعملية �لتلقي و�لتاأويل.

اإليقاع 
بين الشعر والنثر

قصيدة النثر بين الشعر 
والشعرية
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 ه����ل يمكنن����ا تعري����ُف �لكتاب����ِة ف����ي مج����اِل �لإب����د�ِع باأَنّه����ا 
عملي����ٌة �أو محاولٌة لترجم����ِة �أو توظيف �لأحالِم، و�لتَّي هي 
خوِل في �لمغامرِة �لكتابية،  م����ن �لمو�د �لخام، ولحظَة �لدُّ
ع����وِر �لمبا�س����ِر، وتق����ود لحال����ٍة غير  ق����د ل تف�سلن����ا ع����ن �ل�سُّ
مح����دودٍة، وق����د �أ�س����اَر )�أري����ك ف����روم( �إل����ى �أَنّ �لأح����الَم هي 
غب����اِت �لالَّمعقول����ة، و�لمرتبطِة بنا منذ  تلبي����ٌة خياليٌة للرَّ

فولِة �لأولى. �لطُّ
ف����ي محاولِت �لكتابِة �لأولى كانْت م�ساغباتي �لمحدودة 
ع����ر �لحّر،  ف����ي مج����اِل �لق�سي����دِة �لعمودّي����ِة، ون�سو�����صِ �ل�ِسّ
�لو�س����ط  وبتاأثي����ِر  �لأول����ى،  �لق����ر�ء�ِت  بتاأثي����ِر  ذل����ك  وكان 

. �لأ�سريَّ
ث����مَّ وجدُت في ق�سيدِة �لنث����ِر �لمجاَل �لأرحَب لأعبَِّر عن 

م�ساعري و�أحالمي في �لكتابة �ل�سعرية.
بيعِة، مع  فالتجدي����ُد حالٌة طبيعي����ٌة وهي من قو�نيِن �لطَّ
�لإ�س����ارة �سلف����اً �إلى �أن �نت�سار هذ� �لنَّمِط من �لأدِب ل يعني 

باأَنُّه جّيٌد كلَُّه.
كم����ا ل ي�سحُّ مطلق����اً �تِّهاُم كتَّاِب ق�سيدِة �لنَّثِر باأَنّهم �سَدّ 
����ر�ِث، وهدفه����م هو هدَم ما كتَب تح����َت هذ� �لعنو�ن، كما  �لتُّ
ن  ل بَدّ عند �لتَّ�سدي لق�سيدِة �لنَّثر من قبل �لُنّقاِد، �أو ممَّ
ه����ا م����ن �لّت�سل����ِح بالثَّقاف����ة �لنقدي����ة �لو��سع����ة،  يقف����وَن �سدَّ
�لكب����اِر  ع����ر�ِء  �ل�سُّ ِنتاج����ات  م����ع  �لمقارن����اِت  �إج����ر�ِء  وع����دم 
�لذي����ن كتبو� باأنماط �سعرية �أخ����رى وبتعبيٍر �آخَر ل تجوُز 
عر �لعموري �لذي  �لمقارنُة مطلقاً بين ق�سيدِة �لنَّثِر و�ل�ِسّ

كتبة �لمتنبي �أو غيرِه من �لكبار.
�إَنّ �لتجدي����َد ل يعن����ي مطلق����اً م����وَت �لقدي����ِم و�ندث����ارِه، 
عل����ى �لعك�����ِص يمكُن �أنَّ ُي�س����ّكَل تكاماًل مع����ه، �أو �إ�سافًة �إليِه، 
بيع����ي لم�سي����رِة  ومحايث����ة لحرك����ة �لحد�ث����ِة و�لتَّط����وِر �لطَّ

�لحياة.
�أم����ٌر طبيع����ي �أن تك����وَن هن����اَك مو�ق����ٌف مختلف����ٌة م����ن كِلّ 
ٍل له، هذ� في �لو�سط  جديد، ما بين ر�ف�ٍص ومحايٍد ومتقِبّ

�لإبد�عي، وكذلك نرى �لأمَر ذ�تُه بين �لمتلقيِّن. 
�لنَّث����ِر  لق�سي����دِة  �لأول����ى  �لإرها�س����اِت  تجلَّ����ت  عربّي����اً، 
بانطالق����ِة �ل�ّسع����ِر �لحّر في �لعر�ق على يد نازك �لمالئكة 
ي����اب – عبد �لوه����اب �لبيَّاتي، وذلك من  – ب����در �ساك����ر �ل�سَّ
����كل �لتقلي����دي لل�ّسع����ر )�س����در –  ����ورِة عل����ى �ل�سَّ خ����الل �لثَّ
����ِة، وذلك بعد  عج����ز(، م����ع �لمحافظِة عل����ى �لأوز�ِن �لخليليَّ
����ة �لثاني����ة، وف����ي �سي����اِق �لحد�ث����ة �لعالمية  �لح����رب �لعالميَّ
ناعي����َة، وما بعدها ب����رزت ق�سيدُة  ����ورَة �ل�سِّ �لت����ي ر�فق����ِت �لثَّ
�لّنثِر عبَر تجربِة “ بودلير” �لذي بد�أ بن�سرها عام 1861م، 
ولك����ّن �لنعطافَة �لكبرى �لمهم����َة و�لجذريَة كانت بظهور 
ر  كتاب “ �سوز�ن برنار “ 1932م – 2007م �لنقدي �لذي نظَّ
له����ذ� �لنَّمط من �لكتاب����ة �ل�سعرية و�لمعن����ون ب�: )ق�سيدة 
�لنَّث����ر م����ن بودلي����ر حتى �لوق����ت �لر�هن( ف����ي 814 �سفحة، 
موزَّع����اً عل����ى ثالثِة ف�سول، وه����و يعتبُر �لمرج����َع �لأ�سا�سيَّ 

عر �لعربي و�لعالمي. لق�سيِة �لتَّحديِث في �ل�ِسّ
�أم����ا ف����ي �إرها�س����اِت ق�سي����دِة �لنَّث����ِر �ل�سوري����ة فال ب����َدّ من 
اع����ر “ �أورخ����ان مي�سر “ �لذي �سدَر له ديو�ن �ِسعر  ذك����ِر �ل�سَّ
بعن����و�ن )�سوريال( بال�ستر�ك مع �سديقه “علي �لّنا�سر” 
����َد �لباحثوَن على �أَنّ ه����ذه �لتجربَة هي  ع����ام 1948م، وقد �أكَّ
ر�ئدُة �لحد�ثة �ل�سعرية لدينا، وذلك �نطالقاً من �لتغييِر 
عري �ل����ذي �أحدثت����ه كتابتهما  �لج����ذري ف����ي �لم����وروِث �ل�ِسّ
ن����ي م����ن خ����الِل متابعت����ي، ور�س����دي لبع�����صِ  �ل�سعري����ة، لكَنّ
�لم����و�ِد �لمن�سورِة في مجلة �لعرفان “ 1946م، و�لتي كانت 
ت�س����در ف����ي �سي����د� - لبن����ان ل�ساحبه����ا �ل�سي����خ �أحمد عارف 
�لزي����ن، و�لت����ي توج����د �أعد�دها كامل����ة في مكتبتن����ا، وجدت 
ع����ر �لنثري للمحام����ي “ �إبر�هي����م مجاهد  ن�سي����ن م����ن �ل�سِّ
�ل�سامت����ون”،  “�لعامل����ون  بعن����و�ن  �أحده����ا   ،“ �لجز�ئ����ري 
و�لثان����ي بعن����و�ن “ “ ق�����در “، وق����د ح�سل����ُت عل����ى ترجم����ة 

ل����ه بم�ساع����دة �ل�سديق �ل�ساع����ر “ فو�ز حج����و “ وتبيَّن �أنه 
ولد ف����ي �إ�سطنبول 1883م و�أكمل در��ست����ه �لجامعية وعين 
قا�سياً ، ولكنه �سرف من �لخدمة لأ�سباب �سيا�سية 1938م، 

وقد توفي 1968م، و�سدر له مجموعتان �سعريتان:
ر�ب 1955،  1-على �سفاف �ل�سَّ

2– ثورة حياة 1958
وم����ن ث����م يك����ون �لأ�سب����ُق ف����ي كتاب����ِة ق�سي����دِة �لنث����ِر م����ن 
اعِر،  )�أورخ����ان مي�س����ر( ول �أدري �أ�سباُب �إهماِل ذكِر هذ� �ل�َسّ

�لذي ظلمتُه �ل�سيا�سُة وظلمُه �لنقُد و�لتاأريخ �لأدبي.
�أعتق����د جازماً �أَنّ �لبحَث في �سرعيِة هذ �لنَّمِط �لإبد�عي 
قد تجاوزُه �لزمُن، فقد �كتملْت �سخ�سيتُه وله ��ستقالله.

ِع خطو�تِه، ولي�َص  وهن����ا يب����رُز دوُر �لنَّقِد �لأدبي لجهِة تتبُّ
فر�����َص مفاهيم وقيماً نقدي����ة ق�سرية تطّبُق على غيرِه من 

�أ�سناِف �لإبد�ع.
كِر �لحكيم  وهن����ا ل بَدّ من �لإ�سارِة �إل����ى �أَنّ ما ورَد في �لذِّ
ع����ِر �لتقليدي  ل مو�جهًة مع حال����ِة �ل�سِّ ه����و نثٌر ُمن����زل، �س����َكّ
ائِد في �لجاهليِة و�لإ�سالم، وهذ� يقودنا �إلى مالحظة  �ل�سَّ
�أنَّ �لكثي����ر م����ن �لإبد�عات في تر�ثنا وهي ل����م ت�سّنف �سعر�ً 
تب����دو وكاأّنها ق�سائ����د نثرية بمعياِر هذ� �لزم����ن، )�لّنفري، 

�لمعّري، �لجاحظ، جبر�ن، نعيمة(.
بع�����صِ  �إ�س����ر�ُر  وه����ي  موؤّخ����ر�ً  ب����رزت  ظاه����رٌة  وهن����اك 
�لمثقفي����َن عل����ى �لّرب����ِط بي����ن �إب����د�ِع ق�سي����دة �ّلنث����ِر وكتابِة 
ق�سي����دِة �لعم����ود، م�سّري����َن عل����ى �أَنّ م����ن ل يتق����ُن ق�سي����دة 
اعر،  �لعم����وِد ل يتق����ُن ق�سيدَة �لّنثر، ول يعطون����ه لقب �ل�َسّ
�أعتق����د �أّن هذ� �سرٌط غير منطقّي على �لإطالق، وقد ر�أى 
ذلك �لأديب )محّمد زياد محّبك(، كما �أنه قد ي�سعُب جد�ً 
�َص على �لق�سيدِة �لتقليدّية ذ�ت �لمو��سفات  عل����ى من تمَرّ

�لخا�سة كتابَة ق�سيدة نثر.
�أي�س����اً من �ل�سلبيات �لماأخوذِة عل����ى ق�سيدة �لّنثِر �أَنها ل 
ُتْحَفظ قيا�ساً بالتقليدّية، فاإّننا في �لع�سر �لحديث نعتمُد 
عُر  على �لتدوي����ِن و�لت�سجيل بعك�ِص �لما�سي �لذي كاَن �ل�ِسّ

ينقُل م�سافهًة وحفظاً، وهل �لحفُظ معيار �لجودة؟
كم����ا يعاني �ساعر ق�سيدة �لّنثر م����ن م�سكلِة �لإلقاِء، فهو 
يحتاُر بالبحِث عن طريقٍة لمو�جهة �لجمهور، فهي لي�ست 

منبرّية.
عَف، ب����ل هي حالٌة  �إنَّ كتاب����ة ق�سي����دة �لنَّث����ر، ل تعني �ل�سّ
خا�س����ٌة �إبد�عي����اً، ولي�س����ت �سهل����ة وتحت����اج �إل����ى �لبت����كار في 

ور، و�لبتعاِد عن �لماألوف. �للُّغة و�ل�سُّ
بالمطل����ِق ق�سي����دُة �لنَّث����ر ل تعني �ل�ست�سه����ال، �أو وغياب 
�لّثقاف����ة، فه����ي تحت����اُج �إل����ى ثقاف����ٍة عالية، ف����ي كتابتها وفي 

تلقّيها من قبل �لقارئ.
كم����ا لبَدّ من �لإ�س����ارِة �إلى ��ست�سهاِل �لكتاب����ِة و�لّن�سر في 
ه����ذه �لمرحل����ة تحت م�سم����ى ق�سيدة نث����ر فتاأت����ي �لكتابات 
عل����ى �س����كل خو�ط����ر تفتق����د �إل����ى هوي����ة خا�س����ة، �أّم����ا م����ن 
يحاولون كتابة ق�سي����دة �لّنثر بَنَف�ِص ق�سيدة �لّتفعيلة فاإّن 
نتاجاتهم تخرج ل نثر�ً ول تفعيلة، وهو ما ذكره �لدكتور” 
ن����ز�ر بريك هنيدي “ ف����ي كتابه )�س����وت �لجوهر( ق�سيدة 

تفعيلة من دون تفعيلة.
جدي����ر بالذك����ر �أي�س����اً �أّن �ّته����اَم ق�سي����دِة �لّنث����ر بالعمال����ِة 
و�لخيانة، لم تنُج منه ق�سيدة �لّتفعيلة يوماً ما وكلُّ جديد 

معّر�ص لتهامات من هذ� �لقبيل.
وقب����ل �أن �أخت����م �ساأُ�سير �إل����ى �أنَّ عملية �لإب����د�ع ل ترتبط 

ب�سكل محّدد، وخ�سو�ساً في كتابة �ل�ّسعر.
و�ل�س����وؤ�ل �لآن هو، �أين نحن وما نكتب من ق�سيدة �لّنثر 

ومن �لإبد�ع ب�سكٍل عام؟
هن����ا تب����رُز م�سوؤولي����ُة �لنق����د في ت�سوي����ب م�س����ار ق�سيدة 
يفتقده����ا  �لت����ي  �لملّح����ة  �ل�س����رور�ت  وم����ن  ����ة  جليَّ �لّنث����ر 

�لم�سهد �لثقافي �لأدبي عموماً.

ُت���رى ه���ل يمثل كت���اب »�سيخوخ���ة �لخلي���ل« للناقد 
�لمغرب���ي »محم���د �ل�سالحي« وهو ي�سائ���ل هذ� �لنوع 
�لأدبي �لإ�سكال���ي، ح�سماً ل�سجال مديد حول ق�سيدة 
�لنث���ر، �لجن�ص و�لن���وع، و�لأن�س���اق �لثقافّية؟ حقيقة، 
لن َنتخّفف من �سوؤ�ل �لحد�ثة �ل�سعرية �لذي �رتبط 
بذل���ك �لنوع وغيره، وبانفتاح �لإبد�ع على �لمتغّير�ت 
�لإبد�عي���ة و�لحياتية و�لجتماعية و�سو�ها، �لحد�ثة 
�ل�سعرية �لتي �رتبطت ب�سياقات تاريخية و�حتد�مات 
فكري���ة ل �سّيم���ا ف���ي �لف�س���اء �لثقاف���ي �لعرب���ي، منذ 
�أن ظه���ر كت���اب �لناق���دة �لفرن�سي���ة »�س���وز�ن برن���ار« 
�لمو�س���وم ب� »ق�سيدة �لنثر من بودلير �إلى يومنا«، ل 
�سّيما في حديثها عن ميز�تها: »�لق�سدّية، �لمجانية، 
�لالزمني���ة، �لإنج���از، �لع�سوية �لم�ستقل���ة«، وحايثته 
تنظي���ر�ت �لأدباء و�لنقاد �لع���رب مثاًل »�أدوني�ص، بول 
�س���اوؤول، كم���ال �أب���و ديب، �أن�س���ي �لح���اج« و�سو�هم من 
�لأدب���اء �لعرب بحثاً ع���ن م�سّوغات لق�سيدة �لنثر في 
مو�جه���ة مناه�سيه���ا م���ن �لنق���اد �لع���رب »ع���ز �لدين 
�لمنا�س���رة« مث���اًل، فهل كان َحَجاج���اً ذ� طابع معرفّي 
�لفني���ة و�لجمالي���ة لق�سي���دة  �لقي���م  عل���ى م�ست���وى 
�لنث���ر؟ ذلك ما ذه���ب بالدر�ص �لنق���دي ومرجعّياته، 
لي����ص �إلى ج���دل �لأن���و�ع و�لأجنا�ص �لأدبي���ة فح�سب، 
ب���ل �إل���ى ما هو فك���ري و�سيعن���ي �لقطيعة م���ع �لتر�ث 
�ل�سع���ري، و�س���رورة �جت���ر�ح م���ا يمّث���ل روح �لع�س���ر، 
وتل���ك ه���ي م�سّوغ���ات »مجل���ة �سع���ر« ف���ي �أربعيني���ات 
وخم�سينيات �لقرن �لما�سي، فها هو �أحد �لموؤ�ّس�سين 
و�لمنّظري���ن، �ل�ّساع���ر »�أن�سي �لح���اج« يت�ساءل قائاًل: 
»ه���ل هي مخل���وق دخي���ل، �آن �أن ينتزع وج���وده بالقّوة 
لأل���ف �سب���ب �سكلّي ومعنوي« ف�ساًل ع���ن �لحاجة �إلى 
�لحرّي���ة و�لنعتاق، ولعّل �لنق���د �لم�ساحب ل�سيرورة 
ق�سي���دة �لنث���ر ف���ي �لثقاف���ة �لعربي���ة قد �ُسغ���ل كثير�ً 
بم�ساأل���ة �لإيق���اع و�لمو�سيق���ا وكي���ف يعّو����ص �لإيق���اع 
فيم���ا تخ�س���ره ق�سيدة �لنثر، وعل���ى �لأرجح �أّن »فكرة 
�إل���ى  �أخ���ذت زمنه���ا طوي���اًل قب���ل و�سوله���ا  �ل�س���كل« 
�لتقنّيات �لتي كتبت بها ق�سيدة �لنثر، لكن �لأدّل هو 
ذل���ك �ل�س���وؤ�ل �لمنهجي ح���ول »�لخ�سائ����ص �لمميزة 
لق�سي���دة �لنث���ر«، ت���رى ه���ل تنطب���ق عل���ى �لتجرب���ة 
�ل�سعرّي���ة �لعربّي���ة �ل���ذي جه���ر بها نّق���اد كثيرون من 
�أمث���ال »عب���د �هلل �سريق« ف���ي كتاب���ه »�إ�سكالّية �لمنهج 
ف���ي نقد �ل�سع���ر �لعربي �لمعا�سر م���ن خالل تجارب 
�لنق���د �لمرجع���ي«، �ل���ذي لف���ت �لّنظر �إل���ى »تحّولت 
ف���ي �لحي���اة و�لّذ�ئق���ة و�لّن�سو����ص و�لقي���م �لثقافي���ة 
و�لجمالي���ة« ووبمعن���ى �آخر �إل���ى �إ�سكالّي���ة �لم�سطلح 
�لنق���دّي، �لت���ي يقول عنه���ا د. خليل �لمو�س���ى: »وثّمة 
�أو  �لحدي���ث  �أو  �لج���دّي  �أو  �لح���ر  �ل�سع���ر  م�سطل���ح 
�لحد�ث���ي �لمق�سود به �سعر �لتفعيل���ة.. �ل�سعر �لحّر 
ه���و �أقرب �إلى مفهوم ق�سي���دة �لنثر«، وبالمقابل ثّمة 
م���ن ذه���ب م���ن �لنق���اد ك���� »جاكوب�س���ون« �إل���ى �لدعوة 
�إل���ى �أدبّية �لأدب، بمعنى تخّط���ي �إ�سكالّيات �لتجني�ص 
�لجتماع���ي  �لمتغّي���ر  عل���ى  �لأدب���ي  �لن���وع  و�نفت���اح 
و�لثقاف���ي، دون �لم�سا����ص ب�سرط �لف���ّن ولعّلنا �سنجد 
مع���ادًل لذل���ك ف���ي �لعدي���د م���ن �لّتو�سيف���ات، منه���ا 
»ق�سي���دة �لروؤي���ا، �لن����صّ �لمفت���وح، �لوم�س���ة«، وق���د 
�أح���دث كت���اب – �س���وز�ن برن���ار- �سدم���ة ف���ي �لذ�ئقة 
�لعربي���ة، باأ�سئلت���ه ح���ول �لما�سي و�لقدي���م، و�لتر�ث 
و�لأ�سال���ة، و�لتجديد و�لحد�ثة، حيث جهد موؤ�ّس�سو 
ق�سي���دة �لنث���ر �لعربي���ة، ف���ي مح���اولت ��ستنب���ات ما 
قالت���ه »�س���وز�ن برنار« ف���ي �لذ�ئقة �لعربي���ة، ما �سكل 
�ل�ستق���ر�ر  م�ست���وى  عل���ى  و�لق���ارئ،  للناق���د  �إرب���اكاً 

�لأجنا�س���ي لق�سي���دة �لنث���ر وتوطينه���ا ف���ي �لثقاف���ة 
و�لإب���د�ع و�لتفكي���ر، ف���ي مقاب���ل �لت�س���ّور �لمحاف���ظ 
�ل���ذي نفى ع���ن هذ� �لن���وع �سعرّيت���ه ور�أى فيه مجّرد 
نث���ر فّن���ي، �أقرب �إلى �سجع �لكهان وهذ� ما نلم�سه في 

كتابات �ل�سوفّيين �لأو�ئل.
ب�س���رف �لنظ���ر عّم���ا قال���ه �ل�ساع���ر »دروي����ص« م���ن 
�أّن���ه يج���د ذ�ت���ه �أق���رب �إل���ى تلّق���ي �لنث���ر مم���ا كتب���ه 
بع����ص �ل���رو�د، وم���ا روت���ه �لناق���دة �سلم���ى �لخ�س���ر�ء 
�لجيو�س���ي عن �سعر�ء لم ي�ستطيع���و� كتابة �لق�سيدة 
�لتقليدّية وف�سلو� بها، ومن ثّم مالو� �إلى كتابة �لنثر 
بم�سوغ���ات �لحرية و�لنعتاق، و�لتطّي���ر من �لأوز�ن، 
ينبغ���ي �ل�س���وؤ�ل مج���ّدد�ً ع���ن �سعرّي���ة ق�سي���دة �لنثر، 
دته���ا �إ�سهام���ات »�سرك���ون بول����ص، وفاي���ز  �لت���ي ع�سّ
خ�سور، و�إ�سماعيل عام���ود« �رتباطاً باأجيال �لحد�ثة 
وتو�ت���ر فه���م ق�سيدة �لنثر في وعيه���م �ل�سعري، دون 
�أن يحاك���و� بال�س���رورة م���ا قال���ه »بودلي���ر« ف���ي عمله 
»غا�سب���ار �للي���ل«: »م���ن مّن���ا �لذي ل���م يحلم ف���ي �أيام 
طموح���ه بمعجزة نثر �سع���ري، مو�سيقا من دون وزن، 
وم���ن دون قافي���ة بال���غ �ل�سال�س���ة و�لمرون���ة، بحي���ث 
يمكن���ه �لتكي���ف م���ع �لح���ركات �لغنائي���ة لل���روح، ومع 
تمّوج���ات �لهو�ج����ص و�نتفا�س���ات �لوج���د�ن«، فهل ل 
ز�ل حل���م »بودلير« ي���ر�ود �أجيال �لح�سا�سّية �لجديدة 
م���ن �ل�سع���ر�ء �لذين يبحثون عن لغ���ة مغايرة، بعيد�ً 
ع���ن �إغ���و�ء �ل�سهول���ة، و�لن�سغال باإز�ل���ة �لحدود بين 
�لنثر و�ل�سعر، وبتجاوز �لنزوع �لكال�سيكي �لمناه�ص 
لق�سي���دة �لنث���ر؟. ل ب���ّد م���ن �سب���ط �لم�سطل���ح ف���ي 
�س���وء �لتح���ّولت �لحد�ثي���ة �لتي فر�سته���ا �لق�سيدة 
�لمعا�س���رة �إن �سّح���ت �لت�سمي���ة، وف���ي �س���وء �لتغّي���ر 
ف���ي بني���ة �لأن�س���اق �لمعرفي���ة و�لثقافي���ة، بعي���د�ً عن 
�لحو�م���ل  ع���ن  �لبح���ث  بمعن���ى  و�لتقلي���د،  �لتب���اع 
�لإبد�عّي���ة �لتي تليق به���ذ� �لجن�ص وعدم �لتطّير من 
�لطاب���ع �لجد�ل���ي �ل���ذي و�سم خط���اب �لنق���د، ح�سب 
�لناق���د »عب���د �هلل �سريق« �لذي ينقل ع���ن »عز �لدين 
�لمنا�س���رة« قوله: »�إّن ق�سيدة �لنث���ر عابرة لالأنو�ع، 
وجن����ص �أدبي ثال���ث م�ستقّل وكتابة خنث���ى!«، �إذ �إّنه ل 
معيار نهائياً لتر�سيم �لحدود �لناظمة لهذ� �لجن�ص، 
بمعنى �أّن �لبحث عن �سعرّيته ينبغي له �أن يذهب �إلى 
��ستكن���اه �لتجرب���ة �لإن�ساني���ة وتعبير�ته���ا �لمحتفية 
ب�سعري���ة �لكتاب���ة �أوًل، وتج���اوز �لنظ���رة �لتنميطّي���ة 
لمنج���ز ق�سيدة �لنثر ومعوقاتها، وخديعة �لمثاقفة، 
لأّن ق�سي���دة �لنث���ر م���ا ز�ل���ت تخل���ق جدله���ا �لخا�ص 
و�لع���ام ف���ي م�سهدن���ا �لثقاف���ي �لعربي، فه���ي ق�سيدة 
مفتوحة على ما يقترحه �لو�قع، وما تفرزه �لتجربة 
بمعطياتها �لإن�ساني���ة و�لجتماعية و�لتاريخية، وما 
تمنحه �لّلغة كاإمكان جمالّي هائل، ي�سي بخ�سو�سية 
�لمعن���ى و�لدللة و�لزم���ان �ل�سعري و�لم���كان، بعيد�ً 
ع���ن �لم�سطلح���ات �ل�ستعالئّي���ة �لت���ي لم يب���ر�أ منها 
�ل�سج���ال �لنق���دي ف���ي �لما�س���ي و�لر�ه���ن �لإبد�عي، 
لق���د �سّرح »فرناندو بي�سو« يوم���اً ما: »كن �ساعر�ً في 
كّل �س���يء تفعله، كن �ساعر�ً خارج �لن�ص قبل �أن تكون 

�ساعر�ً فيه«.

ثر قصيدة النَّ
وقد ألقت بظاللها على المشهد 

اإلبداعي

قصيدة النثر.. الجنس العابر 
لألجناس...

معضلة الجنس اإلبداعي.. أم النقد؟
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ع�س���ر�ُت �ل�سن���و�ت م���ّرت عل���ى �نط���الق ق�سي���دة  ترجمة: ليلى الّصّواف
�لنثر، وما ز�ل �لجد�ل د�ئر�ً بين موؤّيٍد لها ومد�فٍع 
عنه���ا وممار�ص ٍلها، وبي���ن ر�ف�ٍص لها ي�سّنفها خارج 
�ل�سع���ر، وف���ي �لحقيق���ة، ل يقت�س���ر ه���ذ� �لج���د�ل 
عل���ى �لناطقي���ن بالعربية من �سع���ر�ء ق�سيدة �لنثر 
وخ�سومه���ا، ب���ل ه���و موجود عن���د �لناطقي���ن بلغات 

�أخرى.
�لمق���ال �لآتي ين�سّب في هذ� �لجد�ل وهو لكاتبة 
�إنكليزي���ة ��سمه���ا »فيك���ي ماكن���زي« مهتّم���ة بالكتابة 
�لإبد�عي���ة باأ�سكاله���ا �لمختلف���ة من ق�سي���دة �لنثر، 
�لتجريبي���ة،  �لكتاب���ة  �إل���ى  �لوم�س���ة،  �لق�س���ة  �إل���ى 
�لإبد�عي���ة حديث���ة  �لكتاب���ة  �س���روب  م���ن  وغيره���ا 
�ل�س���كل، مقاله���ا ه���ذ� )ما ق�سي���دة �لنث���ر؟( من�سور 
عل���ى موق���ع �لكلية �لمفتوح���ة لالآد�ب ف���ي �لمملكة 
�لمّتح���دة، ويمك���ن �لو�س���ول �إل���ى �أ�سل���ه �لإنكليزي 

على �لر�بط:
https://www.oca.ac.uk/(  
weareoca/creative-writing/

 )/what-is-prose-poetry
ما ق�سيدة �لنثر؟

ت�س���ّكل �لت�سمي���ة بحّد ذ�ته���ا تناق�س���اً بالتاأكيد؛ �إذ 
كي���ف يمك���ن للق�سيدة �أن تك���ون نثر�ً، عل���ى حين �إّن 
�لنثر هو �لكلمة �لتي ت�ستخدم لو�سف �لكتابة �لتي 

لي�ست �سعر�ً؟
�إّن �أب�س���ط طريق���ٍة لتعري���ف ق�سي���دة �لنث���ر ه���ي 
�لق���ول: �إنه���ا �سع���ٌر مكت���وٌب دون توزي���ٍع عرو�س���ي. 
و�لكثي���ر م���ن ق�سائ���د �لنث���ر تب���دو فق���ر�ٍت ق�سيرًة، 
حت���ى �أّن بع����ص �لكّتاب �قترح���و� �أّن لق�سي���دة �لنثر 
ة �لوم�سة، و�أنا  في �لأ�سا�ص �ل�سكَل ذ�ته �لذي للق�سّ
ل�س���ت مقتنع���ًة �أّن �ل�سكلي���ن هما �ل�سيء ذ�ت���ه، لكّني 

�أعترف �أّنه قد يكون من �ل�سعب تحديد �لفارق. 
ُيعتق���د �أّن ه���ذ� �ل�س���كل م���ن �لكتاب���ة قد ن�س���اأ )في 
�لتقليد �لغربّي، على �لأقل( في �لقرن �لتا�سع ع�سر 
مع �ل�ساعري���ن �لفرن�سيين �ألو�سيو�ص بيرتر�ند)1( 
و�س���ارل بودلي���ر)2(، وهن���اك �ثنان من �أكث���ر �لكتب 
رقيق���ة”  “�أزر�ر  هم���ا  �لنث���ر،  ق�سي���دة  ف���ي  �سه���رة 
لغيرترود �ستاين)3( )�سدر في �لعام 1914( وكتاب 
“�س���وت �لأ�سي���اء” لفر�ن�سي�ص بون���ج)4( )�سدر في 
�لعام 1942(، و�لكاتبان، كالهما، ي�ستخدمان �ل�سكل 
للتركيز على �لأ�سي���اء �ليومية �ل�سغيرة كالبرتقال 
و�لحل���زون و�ل�سجائ���ر، ورّبما تكثي���ف �ل�سكل يالئم 
ت�سيي���ق ب���وؤرة �لتركي���ز؛ وهن���اك بالتاأكي���د ن���وٌع من 

�لتو��سع في �ل�سكل يجتذب بع�ص �لكّتاب.
“لك���ّن ه���ذ� لي����ص �سع���ر�ً!” �أ�سمعَك تق���ول، ولن 
تك���وَن �أّوَل م���ن يعّب���ر ع���ن ه���ذ� �ل���ر�أي، فف���ي �لع���ام 
1978، كان���ت جائ���زة بوليت���زر لل�سع���ر، وه���ي جائ���زة 
ُتمن���ح لم���ارك  �أن  �أمريكّي���ة مرموق���ة، عل���ى و�س���ك 
ب �لت���ذكاري”، وهو  �ستر�ن���د)5( عل���ى كتابه “�لُن�سُ
عب���ارٌة ع���ن مجموع���ة �سعري���ة نثرّي���ة، لك���ّن �لق���ر�ر 
�نقل���ب لأن �لق�سائ���د �لنثرية لم تك���ن تعتبر �سعر�ً، 
لك���ّن �لأمور تتغّير ب�سرعٍة، وفي �لعام 1990، ُمنحت 
جائزة بوليت���زر لت�سارلز �سيميك عن كتابه “�لعالم 

ل ينتهي”)6( وهو في معظمه ق�سائد نثرية. 
�لآن يكت���ب �سعر�ء كثيرون ق�سائد نثرية، و�أحياناً 
ين�س���رون مجموع���ات �سعري���ة مكتوب���ة بكاملها بهذ� 
�ل�س���كل، و�أحيان���اً ي�ستخدمون �ل�سع���ر �لنثري �سكاًل 
م���ن بين �أ�س���كال عديدة، ومثاٌل عل���ى ذلك ما تفعله 
كلودي���ا ر�نكي���ن)7( ف���ي مجموعته���ا �لت���ي قوبل���ت 
بكثير م���ن �ل�ستح�سان “مو�طن: ن�سي���ٌد �أمريكي” 
)�س���درت عن د�ر بنغوين ف���ي �لمملكة �لمتحدة في 

�لعام 2015(.
ولك���ّن �ل�سوؤ�ل �لذي يب���رز: لماذ� قد يرغب �ساعٌر 
ف���ي �أن يتجاه���ل �إح���دى �لأدو�ت �لمهم���ة ف���ي جعبة 
�أدو�ت���ه �ل�سعرية، �أل وه���ي �لتوزيع �لعرو�سّي؟ ففي 
نهاي���ة �لمط���اف، �لكتابة �لعرو�سي���ة تفتح �إمكانيات 
عدي���دة: �إنه���ا ت�سم���ح لل�ساع���ر ب���اأن يف�س���ل �أف���كاره 

ويمن���ح عمل���ه بنيًة، وتنّوع �أط���و�ل �لأ�سطر �ل�سعرّية 
يمنحه طريقًة للتحّكم باإيقاع �لق�سيدة، و��ستخد�م 
�لعرو����ص يعن���ي �أّن �ل�ساعر يمكن �أن يكت���ب باأ�سكال 
�إيقاعّي���ة معّين���ة كالتفعي���الت عل���ى �سبي���ل �لمث���ال، 
وكذل���ك، فاإّن ��ستخ���د�م �لعرو�ص يعني �أن ��ستخد�م 
نظام �لقافية �لثابتة هو �أحد �لخيار�ت، عالوًة على 
ذل���ك، بم���ا �أّن �لكلم���ة �لو�قع���ة عن���د نهاي���ة كل بي���ت 
�سع���ري تول���ى �أهمي���ة �أكبر م���ن جانب �لق���ارئ، فاإن 
�لكتاب���ة ف���ي �أبي���ات تعط���ي �ل�ساع���ر ق���درة �أكبر على 
�لتحكم في �لمو��س���ع �لتي يرّكز عليها �لقارئ عند 

قر�ءة �لق�سيدة. 
�أّم���ا ق�سيدة �لنثر فتلغي ه���ذه �لإمكانّيات، فلماذ� 
�إذ�ً، يكتب���ون ق�سي���دة نثرية؟ قد يكم���ن �لجو�ب في 
�أن �ل�سع���ر�ء مخلوقات متم���ّردة )�أو هكذ� يحّبون �أن 
يرو� �أنف�سهم!( و�أنا �أت�ساءل �إن كان هناك �سعوٌر من 

مثل “لَم ل؟”
يج���ادل �لبع����ص ب���اأن ق�سيدة �لنثر تبق���ى ق�سيدًة 
لأنه���ا ت�ستخدم �لأ�ساليب �ل�سعرية �لأخرى، بما في 
ذل���ك �ل�سور �ل�سعرية و�لمج���از و�لجنا�ص و�لطباق 
و�لتكثي���ف و�لإيق���اع، لك���ن �لكثي���ر م���ن كّت���اب �لنثر 
ي�ستخدم���ون ه���ذه �لأ�سالي���ب �أي�س���اً، وه���ي لي�س���ت 

ة بال�سعر.  خا�سّ
رّبم���ا هي م�ساأل���ة تتعّلق بنّية �لكات���ب، فهل �نطلق 
ليكت���ب قطعًة هي ق�س���ٌة، وم�سة، �أم ق�سيدٌة نثرية؟ 
�أوّد �أن �أقترح �أّن ق�سيدة �لنثر ُتكَتب مع وعي ما هي 
�لق�سي���دة، وهذه �لفكرة ع���ن �لق�سيدة موجودٌة في 
حالة توّتٍر في ذهن �لكاتب، هذ�، من وجهة نظري، 
م���ا يمّي���ز �سع���ر �لنث���ر ع���ن �لق�س���ة �لوم�س���ة، لكّني 
�أعت���رف �أن ذل���ك لي�ص �سيئ���اً و��سح���اً بال�سرورة في 
�لعمل نف�سه، �إذ� لم يكن �لقارئ قادر�ً على مالحظة 
ذلك، فربم���ا �لفارق �لوحيد يتعّل���ق بالكاتب وحده، 
�إذ� كن���ت ترغ���ب ف���ي محاول���ة كتاب���ة ق�سي���دة نثرية 
بنف�س���ك، فاق���ر�أ ب�سع���ة �أمثل���ة من�س���ورة ث���م �خت���ر 
مو�سوع���اً؛ ول���ك �أن تخت���ار مو�سوع���اً كبي���ر�ً مث���ل 
ملحم���ة �أو متو��سع���اً كم���ا تحب )�لفاكه���ُة تبدو لي 
مو�سوع���اً م�ستحّباً!( ث���ّم �كتب ب�سع���ة عالمات، �إذ� 
ق���ّررت �أن �لقطعة تريد �أن تظهر على هيئة ق�سيدة 
عرو�سي���ة، فاتب���ع �سليقت���ك، لكّن���ي �آمل �أّن���ك �ستعود 
�إلى كتابة �سعٍر باإح�سا�ص �أف�سل مّما يمكن للتقطيع 

�لعرو�سي �أن يقّدمه.
هن���اك �ليوم �لعديد من مختار�ت �ل�سعر �لنثري، 
وقبول هذ� �ل�سكل في �زدياد، ربما لن يغدو �لجميع 
مقتنعي���ن ب���ه، لكّن���ي ل �أ�سع���ر بالأ�س���ف مطلقاً حين 
ي�ستك�س���ف �لكّتاب ح���دود �ل�سكل �لأدب���ي، ويحاولون 

تقديم �سيء جديد، وفي نهاية �لمطاف: لَم ل؟ 
�لمر�جع

)1( �ألو�سيو����ص بيرتر�ن���د )1807� 1841(: �ساع���ر 
فرن�سي ُيعّد �لأب �لموؤ�س�ص لق�سيدة �لنثر في ن�سه 

»غا�سبار �لليل«. )م(
)2( �س���ارل بودلي���ر )1821-1867(: �ساعر فرن�سي 
من رّو�د ق�سيدة �لنثر، من �أ�سهر �أعماله �لمترجمة 

�إلى �لعربية “�أزهار �ل�سر”. )م(
رو�ئي���ة   :)1946-1874( �ستاي���ن  غيرت���رود   )3(

و�ساعرة �أمريكية. )م(
�ساع���ر   :)1988-1899( بون���ج  فر�ن�سي����ص   )4(

فرن�سي. )م(
�ساع���ر   :)2014-1934( �ستر�ن���د  م���ارك   )5(
ومترج���م وكات���ب مق���الت �أمريكي، كن���دي �لمولد. 

)م(
)6( ت�سارلز �سيمي���ك )1938-...(: �ساعر �أمريكي 
م���ن �أ�سل �سربي. كتاب���ه “�لعالم ل ينتهي”  �سادر 
ع���ن �لهيئة �لعام���ة للكت���اب �لتابعة ل���وز�رة �لثقافة 
ف���ي ع���ام 2011، ترجمه �إلى �لعربية �أحمد م. �أحمد. 

)م(
)7( كلودي���ا ر�نكي���ن )1963-...( �ساع���رة وكاتب���ة 

مقالت وم�سرحيات �أمريكية. )م(

�س��عر النثر هو تعبير عن فردّي��ة ترف�ض العالم 
المحّدد �سلفًا

�إذ� كان���ت �أ�س���ول ق�سي���دة �لنث���ر ف���ي فرن�سا ترج���ع �إلى 
�لق���رن �لتا�س���ع ع�سر، فال بّد من �لتذكي���ر �أّنها ولدت �إثر 

ثورة على قو�عد �ل�سعر �لكال�سيكّي �ل�سارمة. 
�سم���ح هذ� �لنعت���اق من �لّنظم وم���ن �لقو�في لل�سعر�ء 
ب���اأن ي�ستك�سف���و� م�ساح���ات لغوّية جديدة بعي���دة عن تلك 
�لت���ي حّدده���ا �لعقل و�لمنط���ق �لتقليدّيي���ن، هكذ�، وجد 
�لرومان�سي���ون ف���ي ق�سي���دة �لنث���ر �آفاقاً جدي���دة للتعبير 

تتالءم مع �لحياة �لمعا�سرة. 
يعتب���ر »بودلي���ر ور�مب���و« �أ�سه���ر �سع���ر�ء ق�سي���دة �لنثر 
�لفرن�سية في �لقرن �لتا�سع ع�سر، وقد تّميزت �أ�سعارهما 
بطابع ميتافيزيقّي، كما �أّنها كانت و�سيلتهما ل�ستك�ساف 
عال���م �لأن���ا �لاّلمح���دود، و�لقتر�ب من �لحقيق���ة �لعليا 
�لت���ي ل���م يك���ن بو�س���ع �ل�سع���ر �لتقلي���دي �لو�س���ول �إليه���ا 
ب�سب���ب �سط���وة �لعقل و�لمنطق �لتقليديي���ن، و�إلى جانب 
ر�مب���و وبودلير �لتمعت �أ�سماء �أخرى مثل ماك�ص جاكوب 

ورينيه �سار...
وج���د �ل�سع���ر�ء ف���ي �لنث���ر �إيقاع���ات جدي���دة، وطرق���اً 
جدي���دة ف���ي �لتعبي���ر �سمح���ت له���م بتقدي���م روؤي���ا غي���ر 
م�سبوق���ة للعال���م تتناغم م���ع تعقيد�ت �لحقب���ة �لر�هنة، 
و�إذ� �أردن���ا تعريف ق�سيدة �لنثر )�لفرن�سية( كما عّرفتها 
ومكثَّف���ة  ق�سي���رة  نثري���ة  فه���ي قطع���ة  برن���ار«  »�س���وز�ن 
م�سغول���ة وم�سقول���ة كقطع���ة حل���ي ومغلقة عل���ى نف�سها 

تعطي �نطباعاً جمالياًّ قوّياً.
على خطا برنار:

�أ�سه���ر   )2007-1932( برن���ار  �س���وز�ن  �لناق���دة  تعتب���ر 
نّق���اد ق�سي���دة �لنث���ر وق���د كان لكتابه���ا )ق�سي���دة �لنث���ر 
من���ذ بودلي���ر �إل���ى �لوق���ت �لر�ه���ن( �س���دى وتاأثي���ر�ً ف���ي 
�لعال���م �لعرب���ي �أكبر مما �أحدثه في فرن�س���ا، �قتب�ص منه 
�أدوني����ص ف���ي �لع���دد 14 من مجل���ة »�سع���ر« �لبيروتية في 
مق���اٍل بعنو�ن »في ق�سي���دة �لنثر«: » لي�ص للّنثر �ل�سعرّي 
�س���كل، هو ��ستر�سال و��ست�سالم لل�سع���ور دون قاعدة فنية 
�أو منه���ج �سكل���ي بنائ���ي، و�سير في خط م�ستقي���م لي�ص له 
نهاي���ة، لذلك هو رو�ئي وو�سفي يّتج���ه د�ئماً �إلى �لتاأّمل 
�لأخالق���ي �أو �لمناج���اة �لغنائي���ة �أو �ل�س���رد �لنفعال���ي«، 
كذلك �قتب�ص عنه »�أن�سي �لحاج« في مقدمة ديو�نه »لن« 
���ان وم���ن ور�ئهما كت���اب »برنار«  1960، وق���د �أ�سب���ح �لن�سّ
م�س���در�ً موؤ�ّس�س���اً لق�سيدة �لنثر ف���ي �لعالم �لعربي، هذه 
�لق�سي���دة �لت���ي �س���ارت و�قع���اً �سعرّي���اً فر����ص نف�سه على 

�ل�ساحة �لأدبية بعيد�ً عن �لنظرّيات و�لترجمات.
تق���ول »برن���ار« في مقّدم���ة كتابها: »فم���ا �لمعيار �لذي 
�سي�سم���ح لن���ا �أن نحّدد مت���ى لن تعود ه���ذه �ل�سفحة نثر�ً 
خال�س���اً، و�إن كان نثر�ً جمياًل، لت�سب���ح م�سحونًة بال�سعر 
م���ن جه���ة وت�ستح���ّق ��س���م »ق�سيدة« م���ن جه���ة �أخرى؟«، 
وتبّي���ن »برن���ار« �أّن ق�سي���دة �لنث���ر ت�ستل���زم �إر�دة و�عي���ة 
لالنتظ���ام في ق�سي���دة ت�سبح كياناً و�ح���د�ً �سيمّيزها عن 
�لنثر �ل�سعري وخا�سة �أّن �لحدود بينهما دقيقة للغاية. 

اإيف بونفوا وال�سعر والأمل:
على �ساكلة �لكثيرين من �سعر�ء جيله، كان �إيف بونفو� 
)1923-2016( م�سكون���اً بهاج����ص ع���دم �لنخ���د�ع باألعاب 
�للغ���ة �أو باللغ���ة �ل�سهل���ة، �أو بالرغب���ة بالأزلي���ة، وبكّل ما 
يتعّل���ق بال�سح���ر و�لمالئكّية في �لحديث عن �ل�سعر، من 
هن���ا تك���ّون لديه ر�بط ح���اّد بي���ن �ل�سعر و�لتفّك���ر، �عتمد 
»بونف���و�« على �لتجربة حيناً، و�أحياناً �أخرى على �لكتابة 
�ل�سعري���ة و�لكتابة �لنقدية و�لترجمة ودر��سة �أعمال من 
مجالت فنية �أخرى، ما �أعطى �سعره طابعاً »مثقفاً« جّد�ً 

ومنحه غنى وتنّوعاً في �لم�سادر ومنابع �لإلهام.
يدع���و »بونف���و�« �إل���ى من���ح �لأولوّي���ة لتجرب���ة �سعرّي���ة 
جدلّي���ة ت�سع���ى �إلى تج���اوز �لت�س���اّد بين �لو�ق���ع و�لحلم، 
فالتجرب���ة  �لح���ب،  �أو  �لتعاط���ف  م���ن  ن���وع  لم�سلح���ة 

�ل�سعري���ة لدي���ه تمرين روحان���ي، فبدل �أن يه���رب �ل�سعر 
نحو �لأوهام، يجب �أن يفر�ص نف�سه كتدريب على �لو�قع 
ف »ج���ان �ستاروبين�سك���ي« ه���ذ� �لنوع من  نف�س���ه وق���د ع���رَّ
ف  �ل�سعر على �أن���ه »�إ�سكاتولوجّية ملحدة«، على حين عرَّ
»بونف���و�« �ل�سع���ر على �أّنه �لأمل موؤّك���د�ً �أنه: »يجب �إعادة 
�خت���ر�ع �لأم���ل في �لحّي���ز �ل�سرّي م���ن مقاربتنا للوجود، 
ل �أعتق���د �أّن���ه �سع���ر حقيق���ّي ذ�ك �ل���ذي ل ي�سع���ى �لي���وم، 
ول يري���د �أن يو��س���ل �ل�سع���ي، حت���ى �لرم���ق �لأخي���ر، �إلى 
خل���ق �أمل جديد«، ب���ل �إّنه تحّدث عن �ل�سعر بو�سفه »نية 
للخال����ص« معتب���ر�ً �أّن���ه يج���ب �أن تع���اد �إلى »فع���ل �ل�سعر 
�لنقّي« كّل �لأ�سياء �لتي ت�سمح ببناء �لإيمان كالأ�سطورة 

و�لدين. 
البدايات:

 لق���د �حتف���ظ »بونف���و�« م���ن �ل�سرّيالي���ة ب���� »�لتدمي���ر« 
�ل�سع���ر  ف���ي  �أعجب���ه  كم���ا  و�لم�سادف���ة،  �للق���اء  ومعن���ى 
�ل�سريال���ي �لنتب���اه �لفائ���ق، �إل �أّن���ه وّج���ه ه���ذ� �لنتب���اه 
�إل���ى �لو�ق���ع بعي���د�ً ع���ن �أّي �أ�سط���ورة، ر�ف�س���اً �ل�سريالية 
لم�سلح���ة �إ�سف���اء �لمثالي���ة، وم�ستب���دًل �لوه���م �ل�سعري 
بالو�ق���ع نف�سه، بذل���ك رف�ص بونفو� �لأح���الم و�لغيبّيات 
�ل�سريالّية وما ي�سمّيه »�لح�سور �ل�سيئ« �لذي يقوم على 

مقاي�سة ما هو موجود بغير �لموجود.
طريق الق�سائد:

تتمّيز م�سيرة »بونف���و�« �ل�سعرية بمرحلتين فارقتين: 
مرحل���ة ت�سّل���ب ن�سب���ي تظه���ر ف���ي: دوف، �لبارح���ة كانت 
�ل�سح���ر�ء م�سيط���رة؛ ومرحل���ة ��ست�سالم وقب���ول �أخذت 
كلمات���ه فيه���ا ت�سب���ح �أ�سه���ل: حج���ر مكت���وب، ف���ي غو�ي���ة 

�لعتبة. 
تظه���ر في �لعم���ل �لأول وبج���الء �لرغبة ف���ي �لتدمير 
م���ن �أج���ل �سفح �لدم بي���ن �أ�سج���ار �لبرتقال وح���رق عالم 
�ل�س���ورة �لذي ي�س���دل �ستاره على محدودّيتنا، في �لو�قع 
ي�س���ّكل دي���و�ن دوف �للحظ���ة �لحا�سم���ة لل�س���ورة، لحظ���ة 
��ستهالكه���ا �لت���ي �ست���وؤّدي �إل���ى �لت�سح���ر، وفي���ه ي�س���ّور 
�أزم���ة عنيف���ة  وكاأّن���ه  �أ�سا�س���ي،  ب�س���كل  �ل�سع���ر،  »بونف���و�« 
»كن���ت �أريد لل�سع���ر �أن يكون معركة بال ه���و�دة، وم�سرحاً 
يتقاتل على خ�سبته �لكائن و�لجوهر، و�ل�سكل و�لال�سكل 

با�ستمر�ر.«
�أم���ا حج���ر مكت���وب فه���و عن���و�ن مرحل���ة جدي���دة، �إّن���ه 
�لّتح���اد بي���ن �لحلم و�لدلي���ل، لن نرى بع���ده في كتابات 
»بونف���و�« �نغالق���اً للن����صّ عل���ى نف�سه، و�إّنم���ا مر�حل من 
طري���ق، وهو ما يعلنه �لكاتب قائاًل: »�أنا ل �أكتب �أ�سعار�ً، 
�إذ� كانت هذه �لكلمة تعني عماًل محدود�ً وم�ستقاّلً )...( 
�أنا �أكتب مجموعات كّل ن�ّص من هذه �لن�سو�ص هو جزء 

منها.« 
ير�ه���ا  كم���ا  لل�سع���ر،  �لروحاني���ة  �لممار�س���ة  وتبق���ى 
»بونف���و�« ه���ي �لول���وج �إل���ى �لعو�ل���م �لو��سح���ة م���ن �أجل 
تب�سيطه���ا، فالق�سيدة، في نهاي���ة �لأمر، حالة وليدة من 

�لمتالء �لم�ستحيل. 
»��سطدم،

��سطدم �إلى �لأبد
بالباب �لمقفل

بالجملة �لفارغة
بالحديد، ول تنبِّه

�إل هذه �لكلمات، �لحديد
في �للغة، �ل�سود�ء

في ذ�ك �لماثل هنا
جامد�ً، ير�قب

لة من طاولته، �لمحمَّ
بالإ�سار�ت، بالغو�يات

و�لذي نودي عليه
ثالث مر�ت لكنه لم ينه�ص«

)�إيف بونفو�، من ق�سيدة: في غو�ية �لعتبة(

قصيدة النثر في فرنساما قصيدة الّنثر؟
»إيف بونفوا« أنموذجًا

ملف العدد “قصيدة النثر، ما لها وما عليها”
األحد2022/10/9م-  العدد:    »1790« 
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�س����األ �أدوني�����ص يوم����اً: م����اذ� يفعل �ل�سعر في م����دن تزدهي 
بجدِبها؟

يب����دو هذ� �ل�سوؤ�ل �ليوم �أكثر �إلحاحاً من �أّي وقت م�سى، 
ول �سيم����ا �أّن �لم����دن �أخذت تعّج بالخ����ر�ب، و�لقتل و�لموت، 
ولم يعد هذ� �ل�سوؤ�ل وحيد�ً، بل �أخذت �أ�سئلة كثيرة تز�حمه، 
فم����اذ� لل�سعر �أن يفعل في عالم غاب عنه �ليقين؟ في زمن 
�سقط����ت كّل �لأقنعة، وت�ساقطت كّل �لمطلقات، مع ت�ساقط 
�لإمبر�طوري����ات، ف����ي عال����م ي�سه����د �أعل����ى درج����ات �لتق����ّدم 
�لعلم����ي، و�أعل����ى موج����ات �لديمقر�طية، لكّنه ف����ي �لمقابل 
ب، و�أب�سع �أنو�ع �لتكفير، ويتفّنن  ينتج �أعنف �أ�س����كال �لتع�سّ
باأ�ساليب �لموت و�لت�سفية، فماذ� يفعل �ل�سعر؟ وقد �سقط 
�ل�ساعر �لعّر�ف �لكاهن �لمتنبئ، وتخّلى عن مكانه لنموذج 
�أكث����ر ب�ساطة و�إن�سانية، و�أكثر قرباً من �لو�قع، و�أكثر قدرة 

على مالم�سته، بما ل يغيب عن �لإدر�ك.
فال�ساع����ر �لجدي����د )و�لج����ّدة هنا تعني �لن�����صّ ول �أق�سد 
به����ا جيل �ل�ساعر( يره�ُص بنم����وذج ل�ساعر، يوؤمن بال�سوؤ�ل 
�أكثر من �لجو�ب، كما يوؤمن باأّن �ل�سّك عالمة �لعافية، و�أّّن 
�لبح����ث �ل����ذي يوّل����د �ل�سوؤ�ل م����ن �ل�سوؤ�ل هو �س����ّر �لح�سور 

�لمتجّدد لالإبد�ع.
بالت�س����اوؤل،  �لتف����اوؤل  يم����زُج  لل�ساع����ر  �لجدي����د  �لّنم����وذج 
عب����ر حو��س����ه  م����دركاً  بالال�إيق����اع،  �لإيق����اع  يم����زج  مثلم����ا 
�لت����ي �أ�سبح����ت نافذت����ه �لوحيدة ف����ي تلّم�����ص �لعالم بزمن 
ل ي�سم����ح بحدّي����ة �لأل����و�ن، �أو �لم�ساع����ر، �أو حت����ى جذرّي����ة 
�لحقائ����ق، ف����كّل ما ف����ي �لحا�س����ر ل ي�ستجي����ب لل�ساعر �إّل 

بو�سف����ه �س����وؤ�ًل   ل ج����و�ب ل����ه.

الحرب توقظ ال�سعر:
لع����ّل م����ا ح����دث خ����الل �سن����و�ت �لح����رب �لمدّم����رة �أعط����ى 
ذريع����ة لفتح بّو�بة �ل�سعر �لنثري عل����ى م�سر�عيها، ليخرج 
م����ن �لأماك����ن �لمغلق����ة �لتي �سج����ن بها طوياًل، �إل����ى �أماكن 
�أكث����ر رحاب����ة، وحرّي����ة فظه����ر جي����ل �سع����ري جدي����د وب����رزت 
�أ�سم����اء كثيرة، رّوجت لها �لميدي����ا وفو�ساها لتجد لنف�سها 
ولجمهوره����ا مكان����اً ف����ي ملتقي����ات دم�سق، �لت����ي �كتّظت بها 
بي����ن  �لمتوّزع����ة  �لتر�ثي����ة،  بمقاهيه����ا  �لقديم����ة  �لمدين����ة 
ب����اب �سرقي وب����اب توما وح����ّي �لقيمرّية، وق����د تحّولت هذه 
�لمقاه����ي �إل����ى ملتقي����ات �سعرية مثل )يا م����ال �ل�سام( �لذي 
كان ول ي����ز�ل باإ�سر�ف �لمخ����رج �لم�سرحي “�أحمد كنعان” 
وق����د قّدم م����ن خالله �أ�سم����اء �سابة ل ي�سته����ان بها، وكذلك 
)م�س����ا �ل�سع����ر( �لذي كان����ت تقيمه �ل�ساع����رة “رول ح�سن” 
و)�أ�س����و�ء �لمدينة( �لذي يديره �لرو�ئي “جورج حاجوج” 
و�ل�ساع����ر “عم����ر �ل�سي����خ” و)ن�س����ف �لكاأ�����ص( �ل����ذي يحييه 

�ل�ساعر محمد خير د�غ�ستاني، وتطول �لقائمة....
�إّل �أّن �لملتق����ى �ل����ذي كان ب����ال جمه����ور، ول����ه م�سروع����ه 

�لخا�ص هو ملتقى “ثالثاء �سعر”
وتاأت����ي �أهمّيت����ه م����ن حيث دعمه لكت����اب ق�سي����دة �لنثر، �إذ 
ت����ّم طبع كتب و�أنطولوجيا، وبح�سب موؤ�ّس�ص �لملتفى »زيد 
قطري����ب« فاإّن ثالثاء �سعر، كان �أّول لقاء ثقافّي �أهلي �أقيم 
ف����ي ني�س����ان 2013، حي����ث �س����ّكل �ل�سعر م����الذ�ً �أخي����ر�ً لنا في 
�لح����رب، بع����د �أن ح�سمن����ا �أمرن����ا بالبق����اء في �لب����الد، وعدم 
�لهج����رة و�لتح����ّول �إلى لجئي����ن، فطبعنا كتابي����ن �سعرّيين 
�لأّول بعن����و�ن )كري�ست����ال طائ�ص( وي�س����ّم نتاجات كل من: 
مع����اذ زمريق، �أحمد عالء �لدي����ن، �أحمد �سبيناتي، جوزيف 
حد�د، �أحمد ودعة، مناهل �ل�سهوي، �أحمد كرحوت، و�لثاني 
)ق����اع �لنه����ر لي�����ص رطبا( و�س����ّم �ل�ساع����رة مناه����ل �ل�سهوي 
و�ل�ساع����ر �أحم����د كرح����وت، كم����ا �س����در للقاء »ثالث����اء �سعر« 
�أنطولوجي����ا باللغة �لألمانية، و�لعربي����ة، بعنو�ن )بورتريه 

للموت( ترجمها د.�سرجون كرم و�سيبا�ستيان هاينه، �سّمت 
�لأنطولوجي����ا ت�سعة �أ�سماء من ثالث����اء �سعر وقد �سدر في 

�ألمانيا وهو يدّر�ص في جامعة بون. 
م����ا كان يب����دو و��سح����اً ف����ي �لن�����صّ �ل�س����وري �لجدي����د هو 
حال����ة �لن�سح����اب م����ن �لحي����اة و�لعزل����ة و�لوح�س����ة �لقاتلة، 
لتظهر و��سحة تلك �لذ�ت �لمنك�سرة �لمتخمة بالألم لكن 
�لممتلك����ة لوع����ي هائٍل بالعال����م حولها، وق����د �أ�سقطت ذلك 

ببر�عة في ن�سو�سها.
وف����ي ن�سو�����ص �لمر�أة يغ����دو ح�سور �ل����ذ�ت مهيمناً، فهي 
ك�ساعرة تمتلك �ل�سجاعة �لكافية لإن�ساء عالقات تنتظمها 
قي����م نافي����ة لتلك �لقيم �لت����ي تحكم �لو�ق����ع وتحّركه، وهنا 
نالح����ظ �أّن �لمر�أة �ل�ساعرة تثور وتح����اول �لتاأ�سي�ص لعالم 
كم����ا ت����ر�ه، ر�ف�س����ًة و�قع����اً ل����م يع����د باإمكانه����ا �لقب����ول ب����ه، 
وثورته����ا ه����ذه لي�ست عل����ى �أنوثته����ا �لمقموع����ة و�لمقهورة 
من����ذ �أمد بعي����د، و�إّنما هي ثورة على �أنوث����ة �لن�سو�ص �لتي 
لطالم����ا قمعته����ا لذ� كان من �لطبيعي �أن تزدهي �لذ�ت في 
ه����ذه �لن�سو�����ص بوجوده����ا �لعين����ي و�لمتمّث����ل ف����ي �لج�سد 

ومفرد�ته. 

ن�ض جديد:
ينطل����ق �لن�����صّ �لجديد من و�إل����ى �لثقاف����ّي �أو �ليقينّي �أو 
�لإيديولوج����ّي، مبتدئ����اً بالأ�سي����اء �ل�سغي����رة �لت����ي يمتلُكها 
)�ل�ساع����ر /�ل�ساع����رة( م����ن عم����ق معان����اة يعي�سها تج����اه كّل 
م����ا يحيط ب����ه، ما يلم�سه وم����ا يح�ّص به، ف����ي �حتفاء و��سح 
بالذ�ك����رة �لب�سري����ة حيث ي�سي����د �لن�ص �ل�سع����ري تفا�سيله 
وجزئّيات����ه  وحد�سّيت����ه  �ل�سع����ر  بوقائعي����ة  و��س����ح  بول����ع 
�لمن�سي����ة، كم����ا حاول �لن�����صّ �لجديد خل����ق محّطات لغوية 
جدي����دة، تنّظ����م نم����ّو �لن�ص بعالق����ات لغوّي����ة ذ�ت مدلولت 
مادّية ملمو�سة، لنقف �أمام لغة معادية للتحليق، و�لإ�سماع 
�ل�سوت����ي �لعال����ي، محّبذة لليومّي و�لم����ادي، حيث تتال�سى 
�لمطلق����ات ويت����و�زن �ل����د�ل و�لمدل����ول، لنج����د �أنف�سنا �أمام 
�سعرّي����ة جدي����دة، ل����م يع����د بالإم����كان �أن ندي����ر ظهرن����ا له����ا، 
م����ن �أه����ّم ميز�تها �إع����ادة �لعتب����ار ل�سعرّية �ل�س����رد، و�إحياء 
�ل�س����ورة �ل�سردي����ة �لت����ي تعتم����د عل����ى حكائية �ل�س����رد، مّما 
يجع����ل �لق�سي����دة �لجدي����دة مناوئ����ة ل�ستق����ر�ر �لأجنا�����ص، 
وثباته����ا وو�سوح حدودها، فنحن هنا �أمام حالة �نتقال من 
�سعري����ة �لجملة �إل����ى �سعرّية �لن�ّص، �إذ لم تعد �للغة �سعرّية 
في حد ّذ�تها، بل �أ�سبحت �ل�سعرّية مبنّية في ج�سد �لن�ص 
كل����ه، ل عب����ر توثي����ن �للغ����ة ورفعه����ا �إل����ى �لمطل����ق، ول عبر 
�لنزي����اح ع����ن �لمرج����ع، فق����ط بل م����ن خ����الل �لتركيز على 
�سعري����ة �ل�س����رد �لمتكئة عل����ى �لختيار بي����ن �لممكنات، كما 
ظه����ر �حتفاء و��سح بالمجاز �لب�س����ري، و�لّلعب مع �لزمن 
�ل�سردي و�ل�ستبعاد و�لمفارقة و�لتوقيع و�لتد�عي...�إلخ.

ه����ذه �ل�سعرّي����ة �لجدي����دة، تب����د�أ م����ن ن�سبي����ة معرفي����ة، ل 
تتحقق �إل في ممار�سة �لتجربة �لحّية نف�سها، وتنطلق من 
رف�����ص �ل�سط����وة �لمرجعية �لت����ي ت�سبق �لن�ّص، ه����ذ� �لن�ّص 
�لذي �سّكلته ح�سا�سية �سعرّية مختلفة، �أنتجْت ن�ساً طازجاً 

وبرّياً.
�ل�سع����ر �لجدي����د ف����ي �سوري����ة غ����د� ظاه����رة تّت�س����ع لنماذج 
عدي����دة، ل يمك����ن �خت�ساره����ا ف����ي نم����وذج و�ح����د، �أو �ساع����ر 
و�ح����د، ف����ال قو�ني����ن لل�سع����ر �لجدي����د يتمتر�ص به����ا كقالع 
ف����ي مو�جه����ة خ�سوم����ه، ولي�����ص هن����اك تاري����خ �إبد�عي يهب 
�لأمان �لكاذب �أو �لحقيقي ل�سعر�ء و�ساعر�ت هذه �لموجة، 
وحده����م يقف����ون ف����ي �لع����ر�ء، يو�جه����ون بن�سو�سه����م �لت����ي 

تر�سح ببقايا �ألفة وحنين، عالماً متخماً بالخر�ب.

فني���ة،  �س���رورة  بو�سف���ه  �لغمو����ص  �إّن 
وظاهرة في �سعرن���ا �لمعا�سر، عبر جانب 
�لتعاط���ي معه���ا، تمث���ل متع���ة للبح���ث عن 
عم���ق �لدلل���ة وطبقاته���ا �لتاأويلي���ة م���ن 
�أج���ل �لو�سول �إل���ى �أبعادها �لذهني���ة، و�إّن 
تركيبي���ة وتعّق���د �لو�سائل هي بح���د ذ�تها 
خا�سي���ة جمالي���ة، ول���و �أت���اح لن���ا �لتلق���ي 
�لو�س���ول �إل���ى �لمعن���ى ذي �لبع���د �لو�حد 
)�لو�س���وح(  ب���الدة  �إز�ء  �سنك���ون  فاإنن���ا 
ويتح���ول  ومحدوديت���ه،  و�سكونيّت���ه 
�لإح�سا����ص �لجمال���ي �إل���ى �إح�سا����ص مادّي 
عيان���ي يفتقد )�لتحلي���ق( و�إن �لمعنى هو 
في ما ينتجه �لمعنى )�لبنيوي(، ويمكننا 
�أن نتذك���ر ما قاله )بريت���ون(: »�إّن �لحياة 
ه���ي في م���كان �آخ���ر«، وهذ� جع���ل �لرو�ئي 
�لت�سيك���ي )مي���الن كوندي���ر�( يلتقط هذ� 
�لجمالي���ة،  �لماور�ئي���ة  لمفه���وم  �لمعن���ى 
و�لتر��س���ل  و�لحو�����ص  �لنظ���ر  وتفعي���ل 
و��ستثمار �لطاقة �لتحويلية، وبالنظر �إلى 
�لو�ق���ع عب���ر غمو�س���ه، وتر�ك���م ن�سبويته، 
و�إن �لحقيق���ة ف���ي �أجم���ل تجلّياته���ا �أّنه���ا 
يزيدها )فعل �لغياب( ح�سور�ً م�ساعفاً. 

�إّن م���ا يج���ري م���ن تر�جيدي���ا �لغمو�ص 
ه���و �لذي يحك���م حقيقة �لكي���ان �لجمالي 
للفك���رة وتد�عياته���ا، و�سنرك���ز هن���ا عل���ى 
�رتباط ظاهرة �لغمو�ص بال�سعر تحديد�ً، 
لأ�سب���اب مجازي���ة تتعل���ق بال�سع���ر بو�سفه 
و�لتكثي���ف  �ل�ست�س���ر�ف  يجم���ع  ن�سق���اً 
و�لنب���وءة و�لبح���ث عن ظ���الل �لمعاني �أو 
�لمعان���ي �لبديل���ة �لبعي���دة، وبغير ذلك ل 
يكون ثّمة �سعر، ولكّن �لغمو�ص في �ل�سعر 
���ل �إ�سكالي���ة عندم���ا  �لعرب���ي �لمعا�س���ر مثَّ
تج���اوز ح���دوده و�أغرق في �لإبه���ام ف�ساًل 
ع���ن �للغ���ة �لنفجاري���ة �لنزياحي���ة �لت���ي 
تخ���رج ع���ن �لمعايي���ر �للغوي���ة �لمعت���ادة، 
ويبق���ى �لأمر مرهون���اً بالأجيال �لالحقة 
فيما تر�ه منا�سباً لها لأن �ل�سعر كّلما مال 
�إل���ى �لتكثي���ف و�لغمو�ص و�لإيح���اء �أ�سبح 
�ل�ساعر يع���ّد �لق�سيدة ف���ي لحظتها خلقاً 

وديمومة و�ختر�قاً للزمن.
تب���رز ف���ي كثير م���ن �سعر �ل�سب���اب ممن 
يكتب���ون )ق�سيدة �لنثر( ظاه���رة �إ�سكالية 
�لمعا�س���ر  �ل�سباب���ي  �سعرن���ا  ف���ي  �ساع���ت 
تتمث���ل بال�ستخ���د�م �لمفتع���ل و�لق�س���ري 
�سعب���ة  �لق�سي���دة  و�س���ارت  للغمو����ص، 
ب���ل حت���ى  �لمتلق���ي عموم���اً  عل���ى  �لفه���م 
�لمتخ�س����ص، وكاأّن �ل�ساعر يكتب لنف�سه، 
�إذ نج���د �لمبالغ���ة ف���ي �لغمو����ص حينم���ا 
يتح���ّول �إل���ى غاي���ة وو�سيل���ة ف���ي �آن و�حد، 
�لغام�س���ة  بالظ���الل  �لهتم���ام  و�أ�سب���ح 
و�لمف���رد�ت �لملتب�س���ة و�ل���روؤى �لمرتبكة 
ه���و �لهاج����ص، فيتعق���د �لغمو����ص ويغيب 
بع���ده �لمعن���ى، وي�سب���ح �لغمو����ص طاق���ة 

)ملّفق���ة(  �لتجرب���ة  وت�سب���ح  معرقل���ة، 
�لإ�س���ر�ق  ويتح���ّول  م�سطرب���ة،  و�لروؤي���ة 
و)�ألغ���از(  )طال�س���م(  �إل���ى  �ل�سع���ري 
و)عب���ار�ت ع�سية( ومفرد�ت منقطعة عن 
بع�سها على �لرغم من تجاورها �ل�سديد، 
�أي يتح���ّول �لجه���د �إلى غمو����ص من �أجل 
�أو �لغمو����ص لذ�ت���ه فيختف���ي  �لغمو����ص، 
�لبع���د �لجمال���ي و�ل�ستيهام���ي �إل���ى ماّدة 
تفتق���د �ل�ستجاب���ة وتغ���ادر خا�سي���ة �لفن 
�لت���ي  �لفج���وة  �س���ارت  وبذل���ك  �لمنت���ج، 
بي���ن  �ل�سبابي���ة  �لنث���ر  �أوجدته���ا ق�سي���دة 
�ل�ساع���ر و�لمتلقي فجوة و��سعة �إلى �لحد 
�ل���ذي �أو�س���ل �لأمر �إل���ى �ساآل���ة �لتو�سيل 
للمتلقي���ن، و�إذ� كان���ت ق�سي���دة �لنث���ر ق���د 
وج���دت لها قو�نين �سعري���ة جديدة ت�سّكل 
قطيع���ة م���ع �سابقته���ا، فاإن عليه���ا �أن تجد 
جمه���ور�ً متذوقاً لها، ك���ي تر�ّسخ �أقد�مها، 
فالإيهام و�لكتابة �لمنغلقة حّد �لطال�سم 
و�لمعال���ي �لتائه���ة بي���ن �لكلم���ات – ف���ي 
– ق���د ل يع���ي معانيه���ا  �أنماطه���ا  بع����ص 

�ل�ساعر نف�سه. 
وعل���ى �ل�سعر�ء �ل�سب���اب �إعادة �لنظر في 
ق�سي���دة �لنث���ر و�إنقاذه���ا م���ن هذياناته���ا 
و�نثيالتها �لهلو�سية، و��ست�سهال كتابتها، 
ُتنت���ج  �سلع���ة تجاري���ة  حت���ى �س���ارت مث���ل 
بالجمل���ة م���ن هو�ة ل���م تختم���ر تجربتهم 
بعد، فهناك �إلى جانب �لغمو�ص �لمتاأ�سل 
و�لطبيع���ي �أو غمو����ص �ل�س���رورة �لفنّي���ة 
�لمفتع���ل  )�لق�س���ري(  �لغمو����ص  نج���د 
نث���ر(  ينت���ج )ق�سي���دة  ف���الأول  و�لملف���ق، 
�إبد�عية، و�لثاني ينتج )ق�سيدة نثر( فجة 
هذيانية مفتعل���ة �أو يمكن �أن ن�سف �لأول 
باأّن���ه )غمو����ص جمال���ي تلقائ���ي( و�لآخ���ر 
لعب���ة لغوي���ة م�ستع�سي���ة ل تنت���ج �أّي روؤية 

فنية �إنما روؤية ك�سيحة ذ�ت بعد و�حد.
�لغمو�ص �لمفتعل و�لمبهم لي�ص جديد�ً 
فقد ��ستغرق �ل�سع���ر �ل�سريالي و�لد�د�ئي 
�ل���ذي يفتق���د  �ل�سع���ري  �لعب���ث  وتج���ارب 
�لغمو�ص �لفني وينتج �لدللة ل �أن يوؤدي 
�لمعنى ويقتله، و�ل�سعر�ء �لذين يفتقدون 
�ل���روؤى �لو��سح���ة و�لتج���ارب �لنا�سج���ة، 
و�لعاجزون عن �لإب���د�ع �لحقيقي هم من 
يمته���ن هذ� �لنوع من �لتلغيز بل �لمغالة 
�لم�ستع�س���ي  �لغمو����ص  توظي���ف  ف���ي 
و�لج���اف �أو م���ا ن�سمّيه �لغمو����ص �لعدمي 
�ل���ذي ه���و ركام م���ن �لألف���اظ �لقامو�سّية 
ذ�ت �لبع���د �لو�ح���د، �إّن���ه غمو����ص )معتم( 
)مبهم( بل هو عبارة عن كلمات متقاطعة 
تنت���ج روؤى م�سّو�س���ة وعو�ل���م �ساحبة تثير 
حا�س���ة عدم �ل�ستجاب���ة وتختزل �لخطاب 
�لجمال���ي  �لغمو����ص  بر�ع���ة  �لمفتق���د 
وفنّيت���ه، و�لموؤّدي �إل���ى �لحقيقة و�لجمال 

ومعانقة �لمعنى في �ل�سوؤ�ل.

قصيدة النثرالشعر وسؤال الجديد في سورية
بين غموض الضرورة الفنية 

والغموض العدمي

ملف العدد “قصيدة النثر، ما لها وما عليها”
األحد2022/10/9م-  العدد:    »1790« 
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  كتبت: جوانا إحسان أبلحدـ  أستراليا

� 1 �
مقاطع �سعرّية لل�ساعر 

�ل�سوري »اأورخان مي�سر« من 
مجموعته �ل�سعرية »�سوريال« 
�لتي �أعاد طبعها ثانية، �تحاد 

�لكتاب �لعرب عام 1979م، 
بمقّدمة لل�ساعر »�أدوني�ص«.

فان كوخ:
فان كوخ يحرق كوخه

هو يلهب ق�سره
وفي �لمدى �لذي يتقّو�ص حرقاً 

و�لتهاباً
قّمة تنتعل 
ونعٌل يجنح

�أّما �لنثار
فنيازك ت�ستقّر على عين 

عد�ستها فقاعة قهقهة
 **********

طين:
د�أبي تكويم �لظالل 

�أّما �لخطوط و�لألو�ن فاأتركها 
طعماً لأحالمي

�لت���ي تلته���م بع�س���ي دون وع���ي 
مّني 

�أّما �أن���ا، �أنا �لمجّرد من �لظالل 
و�لألو�ن وخفقة �لحلم

فاأم�سي كبّحة وتٍر مقطوع 
ُغمَر في �لطين

 **************
خيبة:

ليتك بقيت ظاّلً
ظاّلً �أعطيه كّل ح�سيدي

و�لأ�س���كال  �لأل���و�ن  م���ن 
و�لخطوط

غير �أّنك �أبيت �إّل 
�أن تع���ّري �لأ�سو�ء �لتي عك�ستك 

ظاّلً
فانقلب���َت �مت���د�د�ً لخ���طٍّ يتمّوج 

تمّوجاً �سفيفاً
فال بقي ظّلك 

ول بقي ح�سيدي 
 ****************

الوهم:
م�سغَت حياتك

حتى �للون و�لإطار
ثّم بد�أت تم�سغ ظّلَك

ظّل���ك �ل���ذي فا����ص ع���ن �لإطار 
وتكّور 

خيمة مهّلهلة ن�سبها وهمَك في 
م�سالك قدميك

حين بدْت لك �لخيمة 
�إ�سر�قة كوٍن جديدة 
**************

يقظة:
ل  روؤى  �لكاأ����ص  قع���ر  ف���ي  هن���ا 

تن�سب
�لكاأ����ص،  ف���ر�غ  يحيله���ا  روؤى 

�أحياناً �إلى ماآتم �سّفافة
���ات م���ن زم���ن  تول���ول فيه���ا غ�سّ

مبتور
وتعرب���د حوله���ا بقاي���ا �سل���و�ت 
و�للت�س���اق  �لتحني���ط  مّج���ت 

بجدر�ن

هياكل د�أٍب لبناتها �لتثاوؤب
غير �أّن �لأنفا�ص �ل�ساردة

 �لتي تطوف في فر�غ كاأ�سي 
تطو�فاً محموماً 

تذي���ب �أم�سي �لذي كنته، وغدي 
�لذي �أحياه

ويومي �ل���ذي ما ز�ل يت�سّكع في 
�لظلمة

 بقدم و�حدة وبن�سف عين
تذي���ب ه���ذ� �ل���كّل ف���ي �سيغوغة 

من جمال
 ين�سح باألف لون ولون

 فاأ�سب���ح كاأن���ي و�لقع���ر و�لأم�ص 
و�لغد و�ليوم 

ر�سفًة �ساردة 
لحلم ل يعرف �لفجر

وليقظٍة ل تفقه �ليقظة
**********

� 2 �
 ق�سيدة لل�ساعر ال�سوري 
محمد الماغوط في رثاء 
ال�ساعر بدر �ساكر ال�سّياب 

***************
يا زميل �لحرمان و�لت�سكع
حزني طويل ك�سجر �لحور

لأنني ل�ست ممّدد�ً �إلى جو�رك
ولكنني قد �أحّل �سيفاً عليك

في �أية لحظة
مو�سحاً بكفني �لأبي�ص كالن�ساء 

�لمغربيات
 ل ت�سع �سر�جاً على قبرك

�ساأهتدي �إليه
ير �إلى زجاجته كما يهتدي �ل�سكِّ

و�لر�سيع �إلى ثديه
ف���ي  قب�ست���ك  ترف���ع  “فعندم���ا 

�لليل
وتقرع هذ� �لباب �أو ذ�ك
و�أنت تحمل دفتر�ً عتيقاً

نزع غالفه كجناح �لطائر
ذ�كرت���ك  ف���ي  ت�سترج���ع  و�أن���ت 

�لمتعبة
هذه �لجملة وتلك

ح���ول  �أحباب���ك  عل���ى  ه���ا  لتق�سَّ
�لم�سطلى

ف���ي  ي�س���رخ  �سوت���اً  ت�سم���ع  ث���م 
�أعماق �لليل:

ل �أحد في �لبيت
ل �أحد في �لطريق

ل �أحد في �لعالم
ثم تلوي عنقك وتم�سي

بين وحول �آ�سنة
و�أبو�ب �أغلقت بقوة

ع���ن  �لكل����ص  يت�ساق���ط  حت���ى 
جدر�نها

و�أنت و�ثق �أّن �لم�ستقبل
يغ�ّص باآلف �لليالي �لموح�سة

و�لأ�سو�ت �لتي ت�سرخ
ل �أحد في �لبيت

ل �أحد في �لطريق
ل �أحد في �لعالم

هل ت�سع مالءة �سود�ء
عل���ى �سار�ت �لم���رور وتناديها يا 

�أمي

�لتب���غ  عل���ب  عل���ى  تر�س���م  ه���ل 
�لفارغة

�أ�سجار�ً و�أنهار�ً و�أطفاًل �سعد�ء
وتناديها يا وطني

ولكن �أي وطن هذ� �لذي
يجرفه �لكنَّا�سون مع �لقمامات 

في �آخر �لليل؟”
ت�ّسبث بموتك �أيها �لمغفل

د�ف���ع عن���ه بالحج���ارة و�لأ�سنان 
و�لمخالب

فما �لذي تريد �أن تر�ه؟
كتبك تباع على �لأر�سفة

وعكازك �أ�سبح بيد �لوطن
 �أيه���ا �لتع����ص ف���ي حيات���ه وف���ي 

موته
قبرك �لبطيء كال�سلحفاة

لن يبلغ �لجنة �أبد�ً
ور�كب���ي  للعد�ئي���ن  �لجن���ة 

�لدر�جات
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ال�ساعر الفل�سطيني 
ال�سورّي »توفيق ال�سايغ«

لكنك تعود وتعود
ترك�ص، ل لأّن �لمطَر

ين�ساُب خلَف �أذنيَك
وعلى جانَبْي �أنفَك

وكان لي�ستنقُع على ر�أ�سك
لو �أّنه �ألفى عليه �ُسعير�ٍت

يرتاح بينها
ول لأّن �لأزّقَة

�لتي تركْت حذ�ءَك بال نعٍل
طويالٌت يتعّرجَن

عيني���َك  ح���وَل  ير�س���م  و�لب���رَد 
هالتيِن

من غير قد��سة:
ترك�ص لأنَّ �لبرغ�َص

بحاجٍة لالآ�سْن
و�ل�سريَر لل�سرير عيناِن

وبيَت �ليتيِم �لميتُم
ترك�ص خ�سية �أن ت�سل متاأخر�ً

بعَد �أن ُيغلق باُب �ل�سماء
وتلقى �لالفتَة بارزَة �لحروف:

»لي�ص هنا«،
وتجل�ص تنتظر

وت�سمع من كل �سوب
»ل لي�ص هنا«،

وتقول لكل َمن حولَك
»ل ل لي�ص هنا«،

ويجل�سون ينتظروَن
وتجل�ص تنتظر

���ون ل���و لم تعرف  ���ى ويتمنَّ وتتمنَّ
�لآخر

يجمعكم معاً
َمن خلتم جميعاً �أنكم عرفتموه

ثم غاب
�سيم���اَء  عل���ى وجوهك���م  وخّل���ف 

غيابه
وترككم تنتظرون

فتجل�ص معهم، تنتظر
وتعدُّ �لأياَم

ل على �لأ�سابِع
على �لآهاِت على �لطعناِت

و�لقل���ب  �ل���دم  حرق���ات  عل���ى 

و�لع�سب
************
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�سّر الع�سفور/ لل�ساعر 

اللبناني »�سوقي اأبو �سقرا«
و�سل من �لجبل ملّوناً كغجري

عل���ى  حم���ر�ء  قما�س���ة  يرب���ط 
خ�سره

معه محرمة للندى و�لهو�ء
قط���ار  ف���ي  �لف�س���اء  م���ن  ن���زل 

�ل�سم�ص فا�ستحى
خف�ص ر�أ�سه كفّنان مو�سيقار

�سار �إلى �لفندق 
لم تكن له حقيبة �أو ثياب

فقي���ر يحم���ُل ف���ي جيب���ه ب�سعة 
قرو�ص من �لأغنيات

�أعطته �إّياها �أّمه حين �سافر
 ******

يلب�ص �لغر�ب �لثوب �لكحلّي 
�ل�سر�سور مهّرب �أغاٍن

�سّكي���ر ي�سرب وي�سك���ي في بار�ت 
يف �ل�سّ

ي�سبُح في �لمرفاأ
 ******

م���ات و�ل���دي من���ذ خم�س���ة ع�سر 
عاماً

دفّناه محموًل على �لّر�حات
تبدو مقبرته في �لقرية 

هي �سندوقة بريد وهو ينام
كان رقيباً في �لدرك

يركب �لدر�جة �لنارّية 
تحفظ �أّمي عن ظهر قلب

 حذ�ءه �لأ�سود �لطويل رقم 44 
وقّبعت���ه وثوب���ه �لكاك���ي و�أزر�ره 

�لّذهبّية
مل���ّون  و�ٍد  �إل���ى  ن���زل  تده���ور 

خور بال�سّ
 *****

تركع ُجّدتي تذري �لبرغل
�لحب���وب تبق���ى و�لري����ص يطير 

كالأطفال 
�إلى بيت �آخر

تلحقه كال�ساحرة بالمكن�سة
ت�سنعه مخّدة لو�لدي

هو يبرد �إذ لم ينم عليها
يهّم���ه  ل  دركّي���اً  و�ل���دي  كان 

�لمخفر 
�أزر�ره  تلم���ع  كّبوت���اً  يرت���دي 

كن�سف ليرة 
على �ل�ّساحل

 حي���ث بق���ي يطل���ق �لن���ار عل���ى 
�لغو��سة

�سّفق له �لقادة و�لحلفاء 
�إل���ى حفل���ة �س���اي و�س���ار  دع���وه 

عرّيفاً
 �أ�سقر كالتين �لمطبوخ

�نتحرت لجماله �لن�ساء �لبي�ص 
و�لّزنجّيات 

تزّوج ولّف �أّمي بكبوته �لّد�فئ
فخلقني و�سار ي�سربني

لأّني ك�سرُت �لمر�آة
و�لمر�آة عالم �أبي�ص

تفتُل �ل�سو�رب فيه

�أن���ف  عل���ى  �م���ة  َك�الخزَّ �أر�ه���ا  َه���ْل 
�لياقوت���ة  َك����  �أر�ه���ا  �أْم  �لق�سي���دة، 
)و��سط���ِة  َك����  ج���اءْت  وق���د  �لحم���ر�ء 
�لِعْق���ِد( على �سدره���ا �لناهد! و�لعقد 
�ل�ستعاري���ة  �لخ���رز�ت  مجم���وع  ه���و 
�لق�سي���دة  َم���دِّ  عل���ى  و�لنزياحي���ة 

�لحلوة. 
عل���ى  �لبن���دي  نقط���ة  ك����  �أر�ه���ا  �أْم 
يزدح���ُم  ق���د  هندي���ة،  �سبي���ة  جبي���ن 
بالأل���و�ن مر�آه���ا لك���ن �أ�سع���ة معناه���ا 
جبينه���ا،  عل���ى  �لب���وؤرة  بتل���ك  تترّك���ز 
وتل���ك �لنقط���ة فق���ط �ستعل���ق بذهنك 
بعدم���ا تتناءى عن���َك بمجموع �ألو�نها 
و�إك�س�سو�ر�تها.. �أَجْل هكذ� تو�سيفات 
ى لمنظ���وري لو نظ���رُت لمعنى  ت�تب���دَّ
�لحقيقي���ة/  �لنث���ر  بق�سي���دة  �لقفل���ة 
�لقديري���ن/ �ساأل���َت  ل���و  �لحاذق���ة، 
�لقدي���ر�ت بق�سي���دة �لنث���ر ع���ن �أه���م 
ف���ور�ً:  �سيقول���ون  بالقفل���ة  مي���زة 

�لده�سة!
)�لده�س���ة(  تل���ك  ُنوؤ�ت���ي  فَه���ْل 
بق�سدي���ة فني���ة �أم ه���ي تعبي���ر ف���وري 
يتو�ل���ى �أخي���ر�ً على �سط���ور �لق�سيدة 

ومن �لبد�هة �أنَّه �سيكون مده�ساً؟! 
�لمعايي���ر  يتن���اول  عتي���ق  بمق���ال 
�ْم�ُت �لقفلة  �لفنية لق�سيدة �لنث���ر، رقَّ
ك� خام�ص معيار بالذي ُير�دف �لفكرة 
ُر  ُر بالأهمية كما تتكوَّ ِمْن معيار يتك���وَّ
�لمح���ارة عل���ى لألأة مكنونه���ا، هذ� لو 
كان���ْت �لمح���ارة �أ�سلوبيت���َك ومكنونها 

هو �لروؤية �لخام ِمْن مو�سوِعَك. 
�لمبن���ى  عل���ى  �ل�ستغ���ال  �أردُت  ل���و 
ُهن���ا  بالقفل���ة،  )�لده�س���ة(  لُم�س���اورة 
لتغيي���ر  �للغ���وي  �لِمْع���َول  �ساأ�ستعم���ُل 
�للغ���وي  �لتح���ول  �إب���ر�ز  �أو  �ل�سي���اق 
ب���اب  وِم���ْن  و�أده���ى،  �أدق  بتعبي���ر 
�لتو�سي���ح للمهت���م بالأم���ر �أق���ول: لو 
يتر��س���ف عن���دَك �سياق نح���وي و�حد 
على م���دِّ �لق�سي���دة �س���و�ًء كاَن بناوؤها 
متنامياً �أو مقطعياً، قد يكون �لمحبذ 
وبمث���ال  بالقفل���ة،  ُتغّي���رُه  �أن  لغوي���اً 
�أو�س���ح: ل���و �أغل���ب �سط���ور ق�سيدت���َك 
عندم���ا  �لم�سارع���ة،  بالأفع���ال  تب���د�أ 
م���ن  ���َر  ُتغيِّ �أْن  ���ل  ُيف�سَّ �لقفل���ة  ت�س���ل 
لن���ا  وت�سن���ع  �لفعلي���ة  �لجم���ل  رتاب���ة 
�لُمباغت���ة �لنحوية، كاأن تجعل �لقفلة 
جمل���ة ��سمية �أو ��ستفهامية �أو منفية، 
و�لنف���ي  �ل�ستفه���ام  �أدو�ت  خ�سو�س���اً 
�أر�ه���ا َك���� �ل�سام���ات �لحلوة عل���ى ب�سرة 

ق�سيدة �لنثر.
�لمعن���ى  عل���ى  �ل�ستغ���ال  �أردُت  ل���و 
ُهن���ا  بالقفل���ة،  )�لده�س���ة(  لموؤ�ت���اة 
�لروؤي���وي/  �لِمْع���َول  �ساأ�ستعم���ُل 
�لإدها����ص  لتخلي���ق  �لت�سوي���ري 
وبنوعي���ِه عن���دي، ك���� �لن���وع �لُمرَه���ف 
عل���ى  �لإدها����ص و�لإمت���اع مع���اً  وفي���ه 
هيئ���ة لم�س���ة لوجن���ة �لمتلق���ي، وذلك 
�ل�سادم/�ل�س���ارخ عل���ى هيئ���ة �سفع���ة 

على وجنة �لمتلقي! 
بهذ� �لِمْعَول �لروؤيوي �ستقّلُب تربة 
عريَّة �لُمتع���ارف عليها  �لأ�سالي���ب �ل�سِّ
ِم���ْن ��ستع���ارة وترميز و�نزي���اح، حاِوْل 
فق���ط �أْن تناأى بِمْعَوِل���َك -ن�سبياً- َعْن 
ع و�لمطروق  تربة �لمت���د�ول و�لمتوقَّ
بمجم���وع  و�لمك���رور  و�لم�ستهل���ك 
عريَّة.  �ل�سور على مرِّ �طالعاتَك �ل�سِّ

�ل�ستع���ارة  �أ�سل���وب  �أرى  و�سخ�سي���اً 
�أ�سب���ه بال�سقر �لذي يح���طُّ على كتف 
�لم�سهدي���ة ب� عنف���و�ن وهيبة لتخليق 
�لقف���الت �لُمتف���ّردة، �لت���ي ق���د تجعل 
�لق�سي���دة،  ق���ر�ءة  ُيع���اود  �لمتلق���ي 
�أو�س���ع  فاه���اً  يفغ���ُر  �لثاني���ة  وبالم���رة 
عن���َد �لتركي���ز �لأمتع ب�سط���ورَك حتى 
و�سولِه لقفلت���َك �ل�ستعارية �لأده�ص 
ل���ِه ت���دوُر ملي���اً/ ممتعاً  ��س���ات تاأمُّ وفرَّ

حوَل قنديلها �لأقوى!
�لنث���ر  بق�سي���دِة  �لَقْفلَ���َة  �أنَّ  �أ�سع���ُر 
���ة ولي�سْت لأجل  مدع���اة �لذروة �لن�سيَّ
 / ل وؤ لت�س���ا � / ر نح�سا ل � / ء نكفا ل �
�لخف���وت/  �لتال�سي/�لت�ساُغ���ر/ 
�لأف���ول.. وعلي���ِه ل���و �لفع���ل �لكتاب���ي 
يت�ساع���د تدريجي���اً بالأن���و�ع �لأدبي���ة 
�لأخ���رى ث���م ينب�س���ط عن���د ختامه���ا، 
بق�سي���دة  معكو�س���ة  �لعملي���ة  �س���اأرى 
ذروت���ه  ياأخ���ذ  و�لت�ساُع���د  �لنث���ر 
بالطريق �إلى قفلِتها، كما �أرى �لقفلة 
ِم���ْن مفه���وم  لي�س���ْت  �لنث���ر  بق�سي���دة 
�لخال�س���ة بنهاي���ة �لمقال���ة، ولي�س���ْت 
ِم���ْن مفه���وم �لخاتمة بنهاي���ة �لق�سة، 
ل���ة  �لُمح�سّ مفه���وم  ِم���ْن  ولي�س���ْت 
بنهاي���ة �لرو�ي���ة، ولي�س���ْت ِم���ْن مفهوم 
�لمغزى �أو �لمق�سد باأو�خر �لق�سيدة 
مفه���وم  ِم���ْن  ولي�س���ْت  �لتفعيلي���ة، 
ِم���ْن  �لُمرتج���اة  �لِعب���رة  �أو  �لحكم���ة 
�لبي���ت �لأخي���ر بالق�سي���دة �لعمودية، 
َبْل �أر�ها ِمْن مفهوم �ل�سد�دة َك� �إغالق 

لنافذة �لم�سهدية على وجه �لفجاأة!
ثم �أحد�ُص �أنَّ �لقفلة بق�سيدة �لنثر 
مو�س���وع  ع���ن  �نف�سالي���ة  نزع���ة  ذ�ت 

�لق�سيدة. 
ق���د تك���ون -غالب���اً- غي���ر �نف�سالية 
َن�َس���َج  �ل���ذي  �لخي���ط  نف����ص  وِم���ْن 
�لق�سي���دة  بحال���ة  وه���ذه  �لق�سي���دة 
حة ب� �سال وحدة �لمو�سوع، �أو  �لُمتو�سِّ
تنف�سل عن من�س���وج �لق�سيدة وتكون 
يت�س���ل  لّكن���ُه  �آخ���ر  بخي���ط  م���دروزة 
للمو�س���وع  �لخ���ام  �لروؤي���ة  بخي���ط 
ع���ري بينما عقدة �لو�سل ُمتو�ِرية  �ل�سِّ

بوجد�نية �ل�ساعر/ة.
�أي�ساً �أرى �لقفلة بق�سيدة �لنثر لي�سْت 
بال�س���رورة تكون مفتوحة على �أكثر ِمْن 
تاأوي���ل �إر�س���اًء له���ذ� �ل���ر�أي �لالئ���ق ِمْن 
يك���ون  �ل���ذي  �لكال�سيك���ي  �لنق���د  ذوي 
محب���ذ�ً �أو ممتع���اً �أكث���ر بخو�تيم �لأنو�ع 
�لأدبي���ة �لأخ���رى، �أَجْل تعددي���ة �لتاأويل 
قد تكون -�أحياناً- �سائقة بقفلة ق�سيدة 
�لنث���ر لك���ن ل �أر�ه���ا �س���رورة وجد�ني���ة 
قبلم���ا تك���ون فنية، ما �أج���دى و�أجمل �أْن 
-�أحيان���اً-  �لح���ادي  دور  �ل�ساع���ر  ياأخ���ذ 
ويق���ود بنف�سِه ناق���ة �لتلقي �إل���ى �لو�حة 
�لوحي���دة/  نظ���رِه  وجه���ة  ِم���ْن  �لأروى 
اة عل���ى �أريكة  �لفري���دة وبقفلت���ِه �لُم�سجَّ
�لمعن���ى �ل�س���ادم وغي���ر �لقاب���ل للق�سمة 
عل���ى تاأويلْي���ن وما �أر�ُه �أع���اله ِمْن نافذة 
معيارّي���ة  �إل  لي����َص  �ل�سخ�سي���ة  روؤيت���ي 
لمعتنق���ي  ���ى  �أتمنَّ وح�س���ب،  مقترح���ة 
ق�سي���دة �لنث���ر �ل�ستغ���ال �لممت���ع عل���ى 
معياري���ة �لقفلة، و�أعتقد ه���ذ� �ل�ستغال 
لو جاَء بالِمْعَول �لروؤيوي بمعية �لِمْعَول 
�للغ���وي لتقليب ترب���ة �لقفلة، �سيجعلها 
خ�سب���ة بالمعنى �لعميق روؤيوياً/ �لأنيق 

لغوياً على وجه �لفجاأة.

مختارات ألربع شعراء، هم من الرّواد األوائل لقصيدة النثر:
)أورخان ميسر، محمد الماغوط، توفيق الصايغ، شوقي أبو شقرا(

معيارية القفلة 
بقصيدة النثر، َبْيَن 

الالفت والالئق

ملف العدد “قصيدة النثر، ما لها وما عليها”
األحد2022/10/9م-  العدد:    »1790« 
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بالعودة �إلى �لرو�ية �لمذكورة في �لمعنونه:
نلح���ظ �أّن �لعبودي���ة م�سطل���ح ر�ف���ق �لبط���ل 
من���ذ بد�ية �لرو�ية و�سيطر م�سطلح �لعبودية 
على معظم �ل�سفحات وكاأنه �أ�سر د�خلها، فكان 
متم���رد�ً ور�ف�س���اً لكّل م���ا حوله لأّن���ه يرى في 
كّل �س���يء عبودي���ة، في در��سته، ف���ي �لحب، في 
عمل �أبيه و�أم���ه، لذلك كان مقاله �لذي ُرف�ص 
ن�س���ره بعن���و�ن )�لأح���ر�ر قادم���ون( فه���و يريد 
�لعودة بالإن�س���ان �إلى فطرته �لأولى بعيد�ً عن 
�لنفاق و�لكذب و�لعبودي���ة، و�أّلف كتاب بعنو�ن 
)�لإن�س���ان �لح���ر( و�لم�سكل���ة كان���ت �أّن �لف���رد 
وح���ده ل يمك���ن �أن يحرر �لعالم م���ن �لعبودية 
و�ل�س���رور و�لظلم و�لح���روب و�ل�سر�عات، فهو 
و�إن �سج���ن لم يتاأثر فهو عني���د جد�ً ومتم�سك 
�سن���ع  �ل�سج���ن  وف���ي  �ل�سائب���ة  غي���ر  باأف���كاره 
لنف�س���ه زمكان���اً خا�س���اً، ف�سّب���ه نف�س���ه بحمامة 
�أ�سطوري���ة وبطائ���ر �لفينيق، لأّن���ه �أر�د �لخلود 
و�لحري���ة و�لتخّل����ص م���ن �لعبودي���ة وعّد ذلك 
بد�ي���ة طري���ق �لخل���ود، وعندم���ا ل���م ي�ستط���ع 
هدف���ه،  تحقي���ق  وح���اول  مخيلت���ه  ف���ي  ه���رب 
لذل���ك نجده غي���ر مبال بال�سج���ن بل ي�سحك 
ويح���اول �أن يخل���ق ت�سور�ت جدي���دة خا�سة به 
د�خ���ل �ل�سج���ن، فيه���رب �إل���ى �لحل���م با�ستمر�ر 
ل يتعام���ل م���ع �لب�س���ر بل يك���ون �سد�ق���ات مع 
�إ�سافي���ة  دللت  عليه���ا  في�سف���ي  �لح�س���ر�ت، 
ل���م تكن م���ن قب���ل عندما ي���رى ج�س���ده يتمدد 
و�ل�سجن���اء يجرون���ه، ويق�س���ي �لوق���ت متاأماًل 
ذهني���اً وينعزل عن �لنا����ص وي�سبح له �سد�قات 
م���ع �لح�س���ر�ت �لت���ي ر�أى فيه���ا حري���ة �لفطرة 
بعيد�ً عن �لعبودية في �لعالقات و�لممار�سات، 
وقد �سعى ليكون بطاًل مثل جلجام�ص �أَحب �أن 
يمتل���ك �لبطولة ويغّير ما ل���م ي�ستطع تغييره 
في �لو�قع عن طريق ملحمة �أ�سطورية خا�سة 
به، ولكنه ف�سل في �لو�قع ب�سبب �إر�دة �لإن�سان 
�لمغلوب���ة �لت���ي و�سحها ل���ه جلجام�ص و�أخبره 
ب���اأّن �لخل���ود بالم���وت، و�قتن���ع �أخي���ر�ً بع���د �أن 
حّولت���ه ع�ست���ار �إل���ى ذئ���ب، و�سارعها ونج���ا �أّنه 
بقي �أ�سير�ً لقانون �لغاب و�أو�مر زعيم �لذئاب، 
يفر����ص  �أن  �ل�س���رورة  م���ن  لي����ص  �إن���ه  و�أق���ّر 
قناعات���ه عل���ى �أح���د ب���ل يمار�سه���ا بعي���د�ً ع���ن 
�لجميع، ول تكاد تخلو روؤية �لبطل من ق�سور 
ب�سب���ب فرديت���ه وت�سبث���ه باآر�ئ���ه، �إّن���ه �لإن�س���ان 
�لتر�جيدي ذو �لبعد �ل�سد�مي مع �لمجتمع.

�لأ�سطورة:
 عم���ل �لكات���ب على �إك�ساب �لمتم���رد طابعاً ذ� 
خ�سو�سي���ة �إبد�عية من خ���الل فعل �لمقاومة 
بالأ�سط���ورة، وما مّيز �لرو�ي���ة �أّن �لكاتب جعل 
لبطل���ه مطل���ق �لحرية في �لت�س���ّرف بم�سيره 
ع�ست���ار  �ختي���ار  يك���ن  ول���م  لأهو�ئ���ه،  وفق���اً 
بالم�سادف���ة، م���ا يجع���ل �لق���ارئ يت�س���اءل ع���ن 
�سبب �ختي���ار �لأ�سطورة، ولماذ� يتخيل �لبطل 
نف�س���ه ف���ي �لأ�سط���ورة؟ و�ختياره ع�ست���ار لأنها 
�أ�سط���ورة �أ�سيلة في �لمجتم���ع و�لأهم �أّن فيها 
ما ي�سع���ى �إلى محاربته وه���و �لعبودية، ولماذ� 

�لأ�سط���ورة لأّنه���ا غي���ر خا�سع���ة وغي���ر ملزمة 
بمقايي����ص �لو�ق���ع �ل���ذي يتمرد علي���ه �لبطل؟ 
�أي فيه���ا م�ساح���ة وحري���ة ف���ي �لتعاط���ي م���ع 

�لأحد�ث. 
وعل���ى ق���در محدودي���ة �لم���كان و�سيق���ه ف���ي 
وتنوع���ه،  �ت�ساع���ه  ق���دره  عل���ى  ياأت���ي  �لرو�ي���ة 
�لأ�سطوري���ة  ومغامر�ت���ه  �لبط���ل  فخي���ال 
و�لعجائبي���ة و�ّسع���ت �أفق �لف�ساء ف���ي �لرو�ية، 
فف���ي �لرو�ي���ة �لأماك���ن �لحقيقي���ة ه���ي �لبيت 
و�ل�سج���ن �لجامعة رحل���ة �إلى �لغابة مع �لجد، 
وكّله���ا تاأت���ي م���ن غي���ر �ت�ساع ف���ي و�سفه���ا عد� 
�أّم���ا ف���ي مخيلت���ه فالم���كان  حديق���ة �لمن���زل، 
�أحيان���اً  ويتخ���ذ  ويتح���رك  يت�س���ع  و�لزم���ان 
جمالي���ة و�ألف���ة ويتح���ّول �إل���ى عجائب���ي، فق���د 
�خت���ار �لبط���ل �أ�سطورة ع�ست���ار للتم���ّرد عليها، 
و�س���ارع زمكاني���اً فيه���ا، و�مت���د �لح���دث خ���ارج 
�لزم���ان و�لم���كان �لحقيق���ي و�ندم���ج بطريقة 
خا�س���ة، ويب���دو �أّن �ل�س���ر�ع �لأول ه���و �س���ر�ع 
�لبط���ل م���ع نف�سه لأنه �سر�ع بي���ن ما يوؤمن به 
وم���ا يريد تحقيق���ه، وما ينبغ���ي �أن يكون عليه 
و�قع���ه، وهذ� ما �أخب���ره به جّده م�سباح عندما 
قال له: )لي�ص �لحرية �أن تخرج من �لعبودية، 
�لحري���ة �أن تخ���رج منك �لعبودي���ة(، �إلى جانب 
�له���روب م���ن �لو�ق���ع �لمعي����ص �لمرفو�ص �إلى 
�لخي���ال، فف���ي �لأ�سط���ورة ن���وع م���ن �لمقاومة 
و�لبح���ث ع���ن �لمثل �لعلي���ا في �سع���ي �لإن�سان، 
وتظه���ر خ�سائ�ص �لزم���ن �لأ�سطوري في هذه 
�لرو�ي���ة عل���ى نح���و يخ���دم �سياقه���ا فه���و زم���ن 
متد�خ���ل معها، وما يلفت �لنظر �أّن �لزمان مع 
وج���ود �لأ�سطورة �لمر�فقة لأحد�ث �لرو�ية ل 
يمك���ن توق���ع مجريات���ه �أو �لتكهن به���ا، فهناك 
�متز�ج متنوع لعنا�س���ر زمنية وفكرية، و�قعية 
وخيالي���ة تتمّث���ل بالحل���م و�لأ�سط���ورة و�أحياناً 
هلو�س���ات، ويغ���دو �لزمن ممزوج���اً بالأ�سطورة 
�لت���ي تنت�س���ر عنا�سرها لي�ص ف���ي خيال �لبطل 
فح�س���ب، ب���ل ف���ي �لم���كان حول���ه، فالأ�سط���ورة 
فر�س���ت زمكان���اً عجائبياً لحظة �س���ر�ع �لبطل 
مع ع�ست���ار وظهورها، �أك�س���ب �لف�ساء �لمكاني 
طق�ساً عجائبياً من �ألو�ن ونور �سديد وتغير�ت 
�ل�سي���ادة  وتغ���دو  حول���ه،  �لطبيع���ة  �س���كل  ف���ي 
�لمطلق���ة لالأ�سط���ورة باأحد�ثها �لتي باتت من 
�سنع���ه، وهكذ� ي�سمن ع���دم تقييد �أحد�ثها بل 

�نت�ساره���ا بتمردها وحريته���ا، فتمرده �ل�سديد 
�أ�سط���ورة  عل���ى �لو�ق���ع جعل���ه ي�سن���ع لنف�س���ه 
خا�سة، و�إن كانت �أ�سطورة موجودة ومعروفة، 
لكن���ه ل���م ير����ص �أن ي�سيغها �إّل عل���ى طريقته، 
ولأّنه يهرب م���ن �لو�قع �لعادي �لتقليدي �أر�د 
�أن ي�سن���ع و�قع���ه وينا�س���ل ولو ف���ي خياله من 
خ���الل �أ�سط���ورة ع�ستار، ووج���ود �لإلهة ع�ستار 
في مو�جهة مع �لبطل فيها نوع من مقاومته 
لأحد�ث �لو�ق���ع �لجائر، وتفتح �لأ�سطورة مع 
�لتح���ّول �إلى ذئب عن���ان �لخيال �إل���ى تاأويالت 
ع���ّدة، فم���ن �لممك���ن �أن تك���ون دلل���ة �لذئ���ب 
م���ع �لأ�سط���ورة دلل���ة عق���اب وتكفي���ر وتح���ّرر 
وعبودي���ة، فقد جاء �لتح���ّول �إلى ذئب لأّنه �أرد 
�لتحّرر و�لتغيير لالأف�سل و�لتمرد �لفردي لم 
يجِد، وفي عمق حالته �لوجد�نية تلك يتحول 
�إل���ى ذئب، ومع ذلك بق���ي �لعالم حوله كما هو 
ول���م يتغير لأنها محاول���ة فردية فح�سب، لكّن 
�لبط���ل تغي���ر وم���ّر بتح���ولت ع���دة و�لزم���كان 
هن���ا لم يوؤثر في �لعال���م �لخارجي، بل �قت�سر 
تاأثي���ره ف���ي �لإن�س���ان فح�س���ب، وخ�سو�س���اً في 
فالأ�سط���ورة  و�لتغيي���ر،  �لنعط���اف  لحظ���ات 
كان���ت مر�ح���ل تط���ور م�سيرت���ه، و�لرو�ي���ة هنا 
لي�س���ت م���ن �لن���وع �ل���ذي يبن���ى عل���ى عن�س���ر 
�لت�سوي���ق فح�س���ب، ب���ل تالم����ص ق�سي���ة �أكث���ر 
جوهري���ة للبط���ل وه���ي �لحري���ة م���ن منظوره 
و�لتحرر من �لعبودية، و�لبحث عن �أ�سطورته 
�لخا�سة �لتي تمثل تجربته في �لحياة، فتغدو 
�لأ�سط���ورة �ختب���ار�ً لثبات �لبط���ل على موقفه 
ورحلة �لبحث ع���ن �إن�سانيته، ونجد �أّن �لكاتب 
�قت�سد في �لح���و�ر و�لبطولة كانت لالأحد�ث 
�لت���ي ترّكز على حي���اة �لبطل �لذي دفع عمره، 
لأّنه ث���ار وتمرد ولي�ص من �ل�س���رورة �أن يكون 
مع���ه ح���ق، و�لزم���كان هن���ا ت�سدع ف���ي �لنهاية، 
رو�ي���ة  لتك���ون  تمي���ل  �إنه���ا  �لق���ول  ون�ستطي���ع 
نف�سية لأنها تهتم بالحياة �لد�خلية لالأبطال، 
وق���د �أبدع �لكات���ب في هذ� �لدم���ج بين �لو�قع 
و�لأ�سطورة، ون�ستطيع �لقول �إنها تميل لتكون 
رو�ي���ة نف�سي���ة لأنه���ا تهت���م بالحي���اة �لد�خلية 
لالأبط���ال، وهذ� يعني �سعيه �لد�ئم �إلى �لتنوع 

وتقديم طرق غير تقليدية ل�سياغة رو�ياته.

ِلماذ� َيُطوُل �لِغياُب َحبيبي

َودمعي َي�ِسيُل َكناِر �للَِهيِب

وُجرِحي َعِميٌق َك�َسمٍع َيُذوُب

وقلبي َيخاُف ِخد�َع �لَقريِب؟

رحيلك فيه �لعذ�ب َحبيبي

يُق ِبُحزٍن َكِئيِب دِري َي�سِ و�سَ

حُي َتِزيُد بكائي وَقهري 

َوِع�سقي َيموُت ِب�سوٍق َغريب

)اأر�ض الغار(
حبيبتي �أنِت وِنعَم �لحبيبة

فِغبُت وكنِت �إلَيّ �لقريبة

�أغاُر عليِك ِمنهم ومني 

وفي �سدري ناٌر �أر�ها ُمهيبة

�أيا �أنبياء �هلِل جميعاً 

هال �سفيتم بقلبي لهيبا 

�أيا ُكَلّ ُحّبي و�أنِت حلب 

و�سغُت حروفاً لِك من ذهب

جل�سُت لأرُقَب ُح�سناً قديماً 

فيا ِنعَم �أر�ٍص وِنعَم ن�سْب

وقلعُة ُحٍب فيها ن�ساأُت

وعنَد �لحبيِب يزوُل �لتعْب 

�أيا روَح روحي و�أنِت حلْب 

نزفُت ِجر�حاً وقلبي �غترْب

�إليِك ب�سوٍق يطلُّ نهاري

�إليِك ب�سوٍق تفي�ُص بحاري

�أناديِك يا ُكَلّ �أهلي وقلبي

�أنا ما ع�سقُت بيوٍم �سو�ِك

َجعلُت فوؤ�دي قتياًل لديِك

لماذ� �لزماُن �لحقوُد َجفاِك؟

لماذ� بحزِن �ل�سماِء �متالأِت

بليٍل كئيٍب َتركُت ثر�ِك؟

َنذرُت حبيبي و�أهلي فد�ًء

بنف�سي ونف�سي تريُد لقاِك

�َساأرجُع يوماً �إلى من �أِحبُّ

وفيَّ حنيٌن يموُت فد�ِك

الزمكان في رواية »هاء وأسفار عشتار« 
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كان �أول لقاء 
وبد�ية �لرجفة �لأولى للهوى

وخلقت �أول نب�سة للجوى
وحان �لآن �سالة �ل�سبوة

بد�أُت �أ�سير على �سكِة �ل�سبابة
و�أنا مغرمٌة بتفا�سيلك �لخالبة

ع�سف���ت ري���اح ف�س���ل �لغ���ر�م �إل���ى من���زِل 
�لمتيمة 

�لحني���ن  �أم���و�ِج  عل���ى  تتر�ق����صُ  فب���د�أت 
لمتيمها

و�ل���روح  �لغ���زل  بي���ن  حكايته���ا  تتناغ���م 
�لمت�سوقة

�أن���ا ي���ا �سي���دي حار�س���ة �لقم���ر �أروي ل���ه 
ترتيل 

�لفوؤ�د �لذي بات متيماً في تفا�سيلك
ل�س���ُت �أدري كي���ف �أق���ع يوم���اً م���ا بغر�مَك 

�ل�سرمدي
عادت �بت�سامتي �إلى ثغري

ق�سي���دة  ن�سج���ت  �لأبجدي���ة  حروف���ي 
عنو�نها �أنت 

مطرزة بكلمات تفوح عبيرها �لأقحو�ن 
فر�غ �أ�سابعي ل تليق �إل باأ�سابعك

لتحيا �سر�يين قلبي 

حين تتالم�ص �أيدينا معاً
م���الأ  و�لح���ب  مغرمتي���ن  بات���ت  عين���اي 

�لمدينة 
كيف �ساأتوّقُف عن هو�ك و�أنت �لحياة

�أعدمني حّباً في محكمتك
وغرقني ع�سقاً في بحرك 

�أحبب���ُت �سرير هم�ساتك �لتي تتناغم في 
م�سمعي 

�أنت �لمالذ �لوحيد في مهجتي 
دّقات �لفوؤ�د مدّونة لك يا متيمي

لعّلي �أرى وجهاً  ي�سبُه وجهك �لفاتن 
ولعّلي �أرى وردًة ت�سبُه عطرك ��ستثنائي  
 �أن���ت زهرًة تفتحت بقلب���ي ون�سرت �أريجاً 

لمجرتي
 �أنت مر�ٌص و�أنا ل �أ�سفى منك 

و�أنت �لقائد و�أنا خا�سعٌة لقلبك
و�أنت �لوطن و�أنا لجئة لك 

 و�أنت �لقمر و�أنا �أع�سق قمري 
و�أنا مدمنة قهوتي و�أنت حبة �لبن 

تحّم�ست فوؤ�دي 
�أنا �لحرب فو�سوية و�أنت غيمُة �ل�سالم

غر�مك محا ندباتي من هاويِة �لفوؤ�د

رحلُة حبٍّعلى شرفِة الحب

ذ�ت يوٍم �أتعبتني م�سار�ت �لحياة

�أتعبني �لتعب ذ�ت..

قررُت �لهروب ل�برزخ �ل�سماء..

عّلني �أجدني هناك..

ذهبُت مع �سديقي �لقمر

حّلقُت �إلى �لحلم..

بُتّ �أ�سرح في �سمو�ت �لحّب

�سماء بعد �سماء..

و�إذ� به عند �ل�سماء �ل�سابعة

ي�سعني على عر�ص �لحّب قائاًل:

- �أنرِت قلباً �أنِت كّل �ساكنيه..

كانت كلماته ك�الُقبل �لد�فئة

على �لجروح �لموؤلمة..

�سرحُت بعينيه.. 

عيناُه ملكوت �لحّب و�سّره..

و�إذ� بالكائنات �لف�سائية

يفر�سون مائدة �لهوى..

كوؤو�ص حبٍّ ُمحّلى بالحنان.. 

قطُع �سالٍم وب�سع ُقبالت.. 

وعّدة �أرغفة؛ ُمثِّلْت بالأ�سدقاء.. 

وُفتات �أماٍن م�ساف له طبق �لهوى.. 

- عجباً لأمرهم يتناولون �لحب؟

�سرحُت بهذ� �لف�ساء �لمالئكّي..

�أنا جال�سة على عر�ص �لحّب

قرب مع�سوقّي �لقمري..

حولي ح�سد من �لكائنات �لف�سائية..

�لنجوم تزّين جيدي..

و�لحّب يروي ظماأ فوؤ�دي..

في غفلٍة مني

مع�سوقي �لقمري غافلني 

طبع ُقبالتُه �لنجمية 

لت�ستقّر كالق�سائد على وجنتي..

لحظٌة غرقُت في عالم �لف�ساء

�سربُت خمر �لعناق وكتبت:
�سّدق عا�سقاً - �أق�سمُت �أّل �أُ

وبيمناه ثنايا حروفك �أُ�سرْت!
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ّ
 شعر: كارول كركوش/ حلب  شعر: أماني نق

لن ينجلي هذ� �لغر�م

لْن ينجلي هذ� �لغر�ُم ولْن يُمر 

عن���َد �أق���د�ِم �لنهاي���ة وم�س���ٌة م���ن ن���وِر 

فجر 

لن ينجلي ما د�مْت �لأحالُم ِحبر 

دونُت �أو�ساَف �لفر�ِق بكل �سطر

فلعّلني 

�أمحو �لحنيَن وُكَلّ �ِسعر 

وكلَّ نثٍر فيه �ِسّر

لمالمحك 

فاألَف ليَت ويا لعْل 

ومعّذٌب

 ومعّذٌب للُحِب فيِه من �سقر 

كيف �لِو�ساُل؟ وكيَف �أدعو للمطر؟

وعرفُت �ِسَرّ �لع�سق بعد ِو�سالكم

 وعرفُت �ِسَر �هلل في �لإن�ساِن 

ُكْن �سادقاً بحقِّ عي�سى و�أحمد

�إِنّي ن�سجُت ب�سدقكم �أكفاني

�أنا بع�ُص عاطفٍة وُكلُّ مو�جعي 

تاأتي كاأمطاٍر على ني�ساني  

بيَن �لطريِق لنا�سٍك ولُقبلتي

حّد�ِن في ُبعديِه مختلفاِن

بعَد �لِعناِق ت�سابكْت �أرو�ُحنا

من ذ� ي�ُسّل �لقلب من وجد�ني!

�أكرم بذكِر �لعا�سقيَن جميعهْم

�أكرْم بذكِر بو�طٍن ومعاٍن

ُثَم �نق�سى زمُن �لِو�سال وذكركم

في ُكِل ثانيٍة �أنا �أبكاني

�سطرُت فيَك مو�جعي ونثرُتها 

بيَن �لحروِف تئّن بالخفقاِن

غادرُت قلباً و�لِجر�ُح تُلّفني

ون�سيُت في عينيَك ُكَلّ �أماني

وبحّق ناِر �سبابتي ناجيتكْم

�سلٌع لديكم قاَل: ذ�َك مكاني ...

قد�ٌص كزهِر بالدي قد ق�ست �سجن

ودمُع عيني ينوُح �لآن كمغت�َسِب

�أٌمّ رثْت حلماً قد �ساَع في ولٍد

�سريعة بالردى �سابْت مع �لغ�سِب

طفٌل يموُت على �أعتابها وجٌل

ِب  وقد دّوْت �سرخٌة فينا كمغت�سِ

حرُب �لطغاة جنْت من عهرها �سقماً

جو�دهم و�لقنا باتو� بال ن�سِب

�سهيون قد �سقطت لياًل على غ�سق

بيادٌر �أحرقْت جمر�ً على حطِب

عي�سى نبّي �سالٍم قد �أتى زمناً 

فهلَّ نجماً علينا طاَف كال�سهِب 

ناُر �لح�سوِد طغْت قد �أحرقت وطناً 

وغربهم غيظنا يرميه باللهِب

لن ينجلي هذا الغرام قدس
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تعزية
رئي����ص �تح���اد �لكّت���اب �لع���رب و�أع�س���اء �لمكت���ب 
و�أع�س���اء  �لتح���اد  مجل����ص  و�أع�س���اء  �لتنفي���ذي 
�لتح���اد يتوجه���ون بخال����ص �لع���ز�ء م���ن �ل�ساع���ر 
�لدكت���ور نز�ر بن���ي �لمرجة بوف���اة و�لدته، ر�جين 
�لمول���ى عز وجل �أن يتغمد �لفقيدة بو��سع رحمته 
وي�سكنها ف�سيح جناته، ويلهم �أهلها وذويها �ل�سبر 

و�ل�سلو�ن.

تعزية
رئي����ص �تح���اد �لكّت���اب �لع���رب و�أع�س���اء �لمكت���ب 

و�أع�س���اء  �لتح���اد  مجل����ص  و�أع�س���اء  �لتنفي���ذي 

�لتح���اد يتوجه���ون بخال����ص �لع���ز�ء م���ن �لباحث 

عم���ر جمع���ة، بوف���اة �سقيق���ه، ر�جي���ن �لمول���ى ع���ز 

وج���ل �أن يتغم���د �لفقي���د بو��س���ع رحمت���ه وي�سكن���ه 

ف�سيح جناته، ويلهم �أهله �ل�سبر و�ل�سلو�ن.
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عندما يزهر �لربيع يجود بالخير و�فر�ً، وفي ربيع �أيامهم 
يحمل �ل�سباب �أحالمهم ويحلقون على جناحي �سهوة �لأمل 

باتجاه �لم�ستقبل �لذي يليق به.
وف���ي قاع���ة محا�س���ر�ت مكتبة �لأ�س���د �لوطني���ة كان �للقاء 
حميمي���اً بي���ن �سب���اب بعم���ر �لربي���ع و�تح���اد �لكّت�����اب �لع���رب 
ممث���اًل برئي�س���ه و�أع�س���اء �لمكتب �لتنفي���ذي �لذين ح�سرو� 
جميع���اً ه���ذه �لفعالي���ة، كم���ا ح�سره���ا �لدكت���ور مه���دي دخل 
�هلل ع�س���و �لقي���ادة �لمركزية رئي�ص مكت���ب �لإعد�د و�لثقافة 
و�لإع���الم وهو �إن دّل على �سيء فاإنم���ا يدل على �هتماٍم كبيٍر 
م���ن �تح���اد �لكّت�����اب �لعرب كموؤ�س�س���ة ر�عية للثقاف���ة و�لعمل 
�لإبد�ع���ي له���وؤلء �ل�سباب )جي���ل �لأمة وم�ستقبله���ا(، وهذه 
�لفعالي���ة �أت���ت بع���د �إقامة �تح���اد �لكّت�����اب �لعرب لن���و�ٍد �أدبية 
وثقافي���ة ف���ي فروعه في �لمحافظ���ات �ل�سورية كلها، وكذلك 
�إطالق���ه لفريق �ل�سباب �لثقافي �ل�سوري بالتعاون مع فريق 
»مئ���ة كاتب وكاتب..« وغيرها من �لف���رق �لثقافية و�لأدبية. 

من �لمحافظات �ل�سورية كلها.
و�أكد �لدكتور محمد �لحور�ني رئي�ص �تحاد �لكتاب �لعرب 
ور�ع���ي �لحف���ل �أن �لتح���اد ومن���ذ بد�ي���ة دورت���ه �لجدي���دة، 
�أخ���ذ عل���ى عاتق���ه تبن���ي �لمو�ه���ب �لأدبي���ة �ل�سبابي���ة، وب���ادر 
�إل���ى تاأ�سي����ص ن���و�د �أدبية في مختل���ف �لمحافظ���ات �ل�سورية، 
و��ستطاع���ت ه���ذه �لن���و�دي ��ستقط���اب �ل�سب���اب دون �س���ن 35، 
ف���كان لب���د م���ن �لنط���الق منه���ا لت�سكي���ل �لفري���ق �ل�سبابي 

�لثقافي �ل�سوري.
و�أ�س���اف رئي����ص �لتح���اد: �إن �لتح���اد ي�سعى �إل���ى تبني هذه 
�لمو�ه���ب ودعمه���ا مادياً ومعنوياً، وعليه فق���د تم جمع �لنتاج 
�ل�سع���ري �لثقاف���ي �لمتميز لل�سباب، وطبع دي���و�ن �سعري �سم 
�أكث���ر من 30 �ساع���ر�ً �ساباً، وت���مَّ توقيعه في �حتف���ال �لإطالق، 
و�لخطة م�ستمرة في �لدعم، و�سيكون لهم �لن�سيب في �لن�سر 
في �لعام �لقادم، ربما يكون في فن �لرو�ية و�لق�سة �أو �لم�سرح.

ه���ذ� بالطب���ع يق���ول د. �لحور�ن���ي: �إل���ى جان���ب دعمهم في 
تقدي���م �لأن�سط���ة و�لفعالي���ات و�ل�ست���ر�ك بالم�سابقات �لتي 
يعلن عنها �لتحاد، وفي تبنيه لهوؤلء �ل�سباب يهدف �لتحاد 
�إل���ى ��ستقط���اب �ل�سب���اب وتوجيهه���م �إلى �لطري���ق �ل�سحيح، 
قبل �أن تتلقفه���م متاهات �لمجتمع �ل�سطحية وتاأخذهم �إلى 
دروب ل تغن���ي ول ت�سم���ن من جوع، وهذ� و�ج���ب �لموؤ�س�سات 

�لثقافية جميعها.

و�أو�س���ح �لأرق���م �لزعبي مدي���ر �إد�رة �لن�س���اط �لثقافي في 
�لتح���اد ع�س���و �لمكت���ب �لتنفي���ذي �أن �له���دف �لأ�سا�ص لهذ� 
�لت�سكي���ل �لإبد�ع���ي �ل�سباب���ي، ه���و رف���ع �ل���ذوق �لع���ام ل���دى 
�ل�سب���اب، و�لتج���اه نح���و �لإب���د�ع بفنون���ه كاف���ة« �لمو�سيق���ا، 
�ل�سع���ر، و�لم�س���رح .. وعندم���ا يف���ّرغ �ل�سب���اب قدر�ت���ه �سم���ن 
فريق �لعمل بالفن و�لإبد�ع، لبد �سيكون لدينا جيل م�سوؤول 
وو�ع، و�لأن�سط���ة �لت���ي �س���ارك فيه���ا هوؤلء �ل�سب���اب، توؤكد ما 

يحملونه في قلوبهم من طاقة �لإبد�ع و�لفرح.
ويوؤم���ن د. جهاد بكفلوني ع�سو �لمكتب تنفيذي في �تحاد 
�لكتاب �لعرب، باأن عملية �لإبد�ع مت�سلة من جيل �إلى جيل، 
ويق���ول: م���ذ جئنا �إل���ى �لمكتب �لتنفي���ذي �نح�س���ر تفكيرنا 
ف���ي �سرورة �لأخ���ذ باأيدي ه���وؤلء �ل�سب���اب �لمبدعين �لذين 
يملك���ون طاق���ات متج���ددة �إذ� رعيناه���ا وقدمن���ا له���م �لدع���م 
�لمطل���وب، لذلك نق���وم كاتحاد بدعم هذه �لمو�هب وطباعة 

�أعمالها �لمتميزة.
وي���رى �ل�ساع���ر جم���ال �لم�س���ري �ل���ذي ر�ف���ق فري���ق« مئ���ة 
كات���ب وكات���ب« منذ بد�يت���ه، �أن هوؤلء �ل�سباب ه���م« ر�فعو ر�ية 
�لم�ستقب���ل« ويحمل���ون ف���ي جعبته���م �لكثي���ر، و�ل�سك���ر �لكبير 
للدكت���ور رئي����ص �لتح���اد محم���د �لحور�ن���ي �لذي تبن���ى هذه 
�لمو�هب و�سكل خلية نحل حقيقية في �لإنتاج �لأدبي �لحديث.
و�أ�س���اف: ه���وؤلء �ل�سب���اب ي�سكل���ون ف�سيف�س���اء وطني���ة من 
�لتاآل���ف  ذ�ك  �إل���ى  �لي���وم  �أحوجن���ا  وم���ا  كاف���ة،  �لمحافظ���ات 
�لمخ�سرمي���ن  �لأدب���اء  و�ج���ب  وم���ن  و�لتكام���ل،  و�لتع���اون 
�لوق���وف �إل���ى جانبه���م و�إن���ارة �لطري���ق له���م، وبذل���ك يك���ون 

�لم�سهد �لثقافي بخير.
وبّي���ن جود �لدم�سقي موؤ�س�ص فريق« مئة كاتب وكاتب« �أن 
�لفريق ��ستقطب عدد�ً كبير�ً من �ل�سباب �لو�عد حتى تجاوز 
عدده���م 1500 كات���ب وكاتب���ة م���ن �لمحافظ���ات كاف���ة، وي���وم 
�إط���الق �لفريق �ل�سبابي �لثقافي �ل�سوري، هو عر�ص حقيقي 
لحل���م لطالما ر�ودنا، عر�ص حقيقي �أوًل لتبني �تحاد �لكتاب 
�لع���رب لنا، و�لأمر �لآخر هو طباعة �لنتاج �ل�سبابي، وباكورة 

هذ� �لنتاج كان ديو�ن« �سطور �ل�سعر«
بالنهو����ص  �لم�ساهم���ة  ف���ي  كبي���رة  �أحالمن���ا  و�أ�س���اف: 
بالثقاف���ة، و�أن نعي���د لدم�س���ق لقبها �لذي يلي���ق بها كعا�سمة 
للثقاف���ة �لعربي���ة، وقال: نح���ن نحب �لحياة �إذ� م���ا ��ستطعنا 
�إليه���ا �سبي���اًل، وم���ا نحتاج���ه �إلي���ه فق���ط ذ�ك �لدع���م �ل���ذي 

ينه����ص بن���ا وبنتاجنا �لأدب���ي، و�ل�سكر لتح���اد �لكتاب �لعرب 
لحت�سانه هذ� �لملتقى ودعمه مادياً ومعنوياً.

وت�سم���ن حف���ل �إطالق �لفري���ق �ل�سبابي �لثقاف���ي �ل�سوري 
فيلم���اً وثائقياً عر�ص �أهم �لأن�سط���ة و�لفعاليات �لتي �أقامها 
�لموؤ�س�س���ات  م���ن  �لعدي���د  ف���ي  كات���ب وكات���ب«  فري���ق« مئ���ة 
و�لمنابر �لثقافية، وم�ساركته للعديد من �لجمعيات �لأهلية 
�لطموح���ات  معه���م  ليت�سارك���و�  وغيره���ا،  �لأيت���ام  دور  م���ن 
و�لآم���ال و�لمو�ه���ب �لو�ع���دة، و��ستطاع���و� �أن يتركو� في كل 
محافظ���ة �أث���ر�ً وب�سم���ة عب���ر مقولته���م �لت���ي �آمنو� به���ا« �أن 
�سورية ورغم �لح���روب �لطاحنة و�ل�سنو�ت �لعجاف، ماز�لت 

ُتثمر �سبابا يقاوم وينت�سر ويبدع«.
وم���ن �أ�سدقاء �لفريق ق���دم �لطبيب و�ل�ساعر با�سل �ل�سيخ 

يا�سين بع�ساً من ق�سيدته« في�ص �لعروبة« وما قاله فيها:
مهما �أقل في �لحب يبق قليال

ولذ� لجاأت �إلى �ل�سكوت بديال
يا لئمي �إني �أفي�ص عروبة

ت�سقي �لزمان ف�ساحة و�سهيال
في �لقلب �أنت �ل�سام ي�سدح نب�سها

فاأرى دمي لليا�سمين خليال
كم���ا ت�سارك �ل�ساب محمد ن���ور و�ل�سابة ريناز جحو�ني في 
مناظ���رة �أدبية بعنو�ن: من �لأ�سعر �لرجال �أو �لن�ساء« ومنها 

نقتطف:
�إن �لرجال و�سعرهم من �سنعنا

وبنا ��ستطاع كالهما �أن يب�سر�
�سند �لرجال على �لعظيم ن�ساوؤهم

ل مجد نبلغ دون �أنثى �أو ذر�
�سرف لجن�سِك �أن يكون نتاجنا

فالفرع يفخر بالأ�سول مقدر�
لول �لن�ساء �أو �لتك�سب لم نر

�سعر�ً وما كان �لق�سيد ليظهر�
فارجع �إلى تاريخكم لتجد به

ن�سف �لق�سائد ذلة �أو �أكثر�
فق���د �أبدع �ل�سابان في �لمناظرة �ل�سعرية و�أمتعا �لح�سور 
ب���ه  �ت�سم���ت  �ل���ذي  �ل�سع���ر �لجميل���ة وذ�ك �لن�سج���ام  بلغ���ة 
�لق�سي���دة �لمن�سوج���ة بكلم���ات وجم���ل ر�سيق���ة تدل���ل عل���ى 

موهبة و�عدة.

كما �سارك �ل�ساعر �إبر�هيم من�سور بق�سيدة »�ساقي �لنور« 
قال:

�أرمم �لقلب، لكن ل �أبدله
من لي �سو�ه بهذ� �لتيه يفهمني

�إن ر�ح ي�سكو من �لدنيا �أعلله
�أو كدت �أهوي من �لأعباء يحملني

�ألقى �لظالم، وفي عيني �أغربله
كيما �أ�سيء لمر�آتي و�أب�سرني
وف���ي ق�سيدت���ه �لحا�سلة عل���ى �لمركز �لأول ف���ي تخمي�ص 
لب���ردة �ل�ساع���ر تميم �لبرغوثي في م���دح �لنبي محمد �سلى 

�هلل عليه و�سلم، يقول �ل�ساعر �ل�ساب �أحمد كزبر:
فا�ص �لحبيبون و�زد�دو� بنا عدد�

فز�د حبي لهم و�لقلب قد �سهد�
و�إنني في هيام من محبتهم

خفق �أقام بقلبي من �سبابتهم
�إني لأعرفهم من قبل روؤيتهم

و�لماء يعرفه �لظامي وما ورد�
وت�سم���ن حف���ل �إطالق �لفري���ق �ل�سبابي �لثقاف���ي �ل�سوري 
فق���ر�ت فنية مو�سيقية وغنائي���ة، و�سكيت�ساً م�سرحياً بعنو�ن« 
�أو  �أد�ء فرق���ة«  حي���اة كات���ب« تاألي���ف و�إخ���ر�ج ع���الء فق�س���ة، 
ك�سجي���ن« �لتابع���ة لفري���ق مئ���ة كات���ب وكاتب وت�س���م محمد 
كنون���ي، عب���د �لمل���ك خي���ر�ت، محم���د خال���د �لعب���د، هدي���ل 
رج���وب، تحكي بع�ص �لمفارق���ات �لمجتمعية باأ�سلوب طريف 

وممتع.
و�ختتم �لحف��ل بتك���ريم بع�ص �ل�سباب �لمبدع من د. مهدي 
دخ���ل �هلل ع�س���و �لقي���ادة �لمركزي���ة، للح���زب رئي����ص مكت���ب 
محم���د  د.  �لتح���اد  ورئي����ص  و�لإع���الم،  و�لثقاف���ة  �لإع���د�د 
�ل�سع���ر�ء  وبع����ص  �لتنفي���ذي  �لمكت���ب  و�أع�س���اء  �لحور�ن���ي 
جم���ال  و�ل�ساع���ر  حم���ود،  �أ�سام���ة  د.  لل�سب���اب،  �لد�عمي���ن 

�لم�سري.
كم���ا تم توقيع كت���اب »�سطور �ل�سعر« م���ن �ل�سعر�ء �ل�سباب 
�لم�ساركين في هذ� �لمنتج �لأول �لذي �أب�سر �لنور بمنا�سبة 
�لثقاف���ي  �ل�سباب���ي  »�لفري���ق  ت�سكي���ل  ع���ن  ر�سمي���اً  �لإع���الن 
�ل�س���وري« ليكون بد�ية حقيقية لنه�سة ثقافية �أدبية �سبابية 

على م�ستوى �سورية و�لوطن �لعربي 

اتحاد الكتاب العرب يطلق الفريق الشبابي الثقافي السوري
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كلمة أخيرة
 كتبها: توفيق أحمد

ه���ل كان م���ا �َسِمَعْت���ُه �أذناَي - حيث كان �لباُب في ذلَك �لقيِظ مغلق���اً - �أكان ذلك �سوَت وْقِع �أقد�مها.. �أم �سوَت رنيِن 

قامِتها �لتي ل َي�ْسَمُعها �إّل �أنا.. �أم كان كلُّ ذلك مرور�ً و�هماً.. مرور�ً لم يح�سل..

كان ق���د ��ستيق���ظ ف���ي خيال���ي بانياً ُحُلماً باأّنن���ي �ساأر�ها �لآن.. �أو بعد قلي���ل.. ويبدو �أن َتهيامي ِبَوْه���ِم �لمروِر �أ�سبَح 

�أجم���َل م���ن �لم���رور.. لأنن���ي ق���د ل �أ�ستطي���ُع مو�جه���َة كلِّ ذ�ك �لمطِر �لهاط���ِل من غيوِمه���ا.. وكلِّ ذل���ك �لفي�ِص من 

�لح�سوِر و�لأنوثِة و�لإح�سا�ِص باأنَّ ف�ساًء من �لحناِن َيُلفُّ �أ�سالعي..

ق���د يك���وُن َم���ْن ُيريُد ُمعاَنَق���َة �لريِح.. َكمْن ُيريُد ِقط���اَف �ل�سم�ِص.. ولكّنَك ل ُب���دَّ �أن ُتِحبَّ من َي�سق���ى لَت�ْسَعَد.. ومن 

َيَظ���لُّ مع���َك مهما �ْبَتَعَدْت ب���َك �لم�سافات.. و�أنََّك رغم كل �كت�سافاِتَك لم َتْكَت�ِسْف َغْي���َرُه ِمَن �لذين ُيحيطوَنَك باأحدِث 

ما �ْخَتَرَعُه �لأماُن و�ل�سالُم و�لطماأنينة..

ماتي �� ُتومُئ لي من �سرفٍة في بيٍت َيْرُقُد �أق�سى �لجبل وقريباً من �ل�سجِر، �لذي  كانت في زمٍن ما �� على ما َتْعلَُم َتَوهُّ

�أَْلَوْت �أَْعناَقُه �ألو�ُن و�أ�سكاُل �لريِح على روؤو�ِص تلَك �لجباِل.. 

�أظنُّ �� ورغَم ُبعِد �لم�سافِة �� كانْت تحمُل وردًة.. �أو �ُسجيرًة �سغيرًة َنَبَتْت عذر�َء على تلك �لقمة..

ِم.. فماذ� �أقوُل لقمٍر �سمال���يٍّ َعَبر �آفاقي كهّبِة ريٍح..  �إذ� كان كلُّ ذل���ك ق���د َم���رَّ في �لذ�كرِة �أو ف���ي �لو�قِع �أو في �لتوهُّ

َعَبرها على َعَجٍل.. وما ز�لت �أ�سو�وؤُُه ُتخاِتُل في �أمد�ئي.. مرًة تبدو.. ومرًة َتغيُب..

جاُت م�ساف���اٍت.. وما ز�ل بيننا  ُته���ا �لقاِب�س���ُة عل���ى ِعْط���ر �لحدود �ل�سمالية.. م���ا ز�ل بيننا �أوديٌة.. وه�س���اٌب.. وتعرُّ �أيَّ

ُب حديَدها؟ َمْن يقُطُف َبَنْف�َسَجها؟ ها؟ من ُيذوِّ �لكثيُر من �لألغاز.. َمْن َيُفكُّ

َه���ْل �أن���ِت �أم �أن���ا؟ وبكلِّ �لأحو�ل �ساأبقى قابع���اً على تخوم �ليا�سمين.. �أُ�ساِدُق �للحظاِت وُجن���وَن �لحالمين.. و�ساأْتُرُك 

لذل���َك �ل�سب���اِب �لَغ�صِّ �أن ُيثيَر ما ُيثيُر من زو�ب���ِع �لأمل على وجوِه �لحالمين بالُح�ْسن و�لبهجِة و�لَجمال.. ولعّلي ل 

�أُريُد ��سطياَد لوؤلوؤٍة من َبْحٍر، ل �أُجيُد �كت�ساَف �سو�ِطِئه..

لي وقتي.. ولي لغاتي في مو�كبِة �أ�سياِء �لحياِة كلِّها.. وقِد �ْن�َسَكَب على �سفاهي �لخو�بي من �لخمور و�لع�سل.. َقْد 

حِة، وِمْن �أيِة محاولٍة ل�ستج���الِب ن�سائَم �أْخَطاأَْت طريَقها.. علماً �أنني عندما  ترْي���َن نافذت���ي خاويًة من �لأيادي �لملوِّ

�لتقيُت���ِك �أّول م���رٍة �َسَع���رُت �أنني خ���طٌّ ��ستو�ئيٌّ َيْعُبُر ق���اّرًة من جليد.. و�َسَعرُت �أنن���ي �أَْنُثُر ُبذوَر �لرياح ف���ي �أر�ٍص بالغِة 

�ل�سمت..

وعندما تكوُن �لعا�سقُة �أدنى منُه �إليِه.. �سَترى �أنُه يبحث عن مزيٍد من �خت�سار �لم�سافات.

�أنِت بريٌد حارٌّ في حقيبتي.. ُكلَّ �سباح ُت�ْسَتْنَفُر �سموُعِك لإ�ساَءِة �أنا�سيدي..

���جُّ باللهيب.. و�إذ� لم َيُك���ْن لي ما �أُريُد فا�سكني �� ول���و من بعيد �� في  �أن���ِت لوح���ٌة لي�س���ت غام�س���ًة من �لجر�ح �لتي َت�سُ

ُرُدهاِت دمائي و�ِسغافي و�أدمعي.

شموٌع إلضاءِة األناشيد


