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طروحات اخرى معارضة لقصيدة النثر املحلية
3-1
شاكـر لعيـبي البـغدادي
ل ـنـقل فـ ـ ــوراً ان عل ـي ـن ـ ــا دائ ـمـ ـ ـاً ال ـت ـم ـ ـسـك
باحلـداثة واحلـرية يف كـتابـة الشعـر ،ولهذا
الـسبب عـلينـا قبـول االشكـال املتـوالـدة عن
بعــضه ــا ،بل والــدفــاع عـن أرق ــى العـنــاصــر
القابعة يف مـبدأ قصيدة النـثر .هذا مدخل
ضـ ــروري لل ـط ــروح ــات اجل ــدي ــدة امل ـض ــادة،
املطـروحـة هنـا ،ملـا اسـمينـاه "قـصيــدة النثـر
احمللـي ــة" الـتـي ال يـت ــوجـب ال ــدف ــاع عــنه ــا
ألسباب مشروحة يف اماكن اخرى.
الفـوضـى الــراهنــة يف كتـابـة قـصيـدة الـنثـر
والغـيّ املطبق -اكـاد أقول الـعجالـة املريـبة-
للكـثيــر مـن كتــابهــا الـســائــديـن يف املنــابــر
الصحفيـة واإللكترونيـة ،واحلماس الزائف
الـذي يجــري به التـرحـاب بــأعمـالهــا ،ومن
ثم الـوصفـات اجلـاهــزة لطـريقــة كتــابتهـا،
وبعـدها التنـظيرات احملمـومة بشـأنها التي
يقفـز بعضهـا على التـواريخ االدبية املـدونة
يف بلـدان عــربيـة عــريقــة شعـري ـاً او تنــاسي

شــعـــــــــــــــــر وتـــــــــــــــــواريــخ
بعـض جتــاربهــا العــربـيــة الــراهـنــة ممـن ال
تـ ـســتهـ ــدي بـ ــالـن ـص ـ ــائح اخلـ ــارجـيـ ــة امنـ ــا
مبنطقهـا الداخلي ،كل ذلك يـقيم اللحظة
ض ـ ــرورات نقـ ــدي ـ ــة وشعـ ــريـ ــة مـن طـبــيعـ ــة
جديدة .ضرورات ستصر إصراراً ،رغم ذلك،
عل ــى مـت ــابع ــة نهج احل ــداث ــة ،ح ــداثـ ـةٍ م ــا،
واإلصـرار علـى قـصيـدة نثـرٍ مـليئـةٍ بـالـشعـر
وبتاريخ الشعر.
لن نــستـعيــد هنـا مـا قـلنـا بـشـأن (قـصيـدة
الـنثــر احملليـة) خـاصـة بـشــأن كتـاب سـوزان
برنـار ،ونسعـى الى تطـوير النقـاش انطالقاً
مــن مالح ـظـ ــات مـ ـسـتـلهـمـ ــة مـن املـ ــولعـني
بتـشخـيصـاتهـا -غيـر متــوقفني امـام عقـدة
الشعر الفرنسية وتصنيفاته ،ألننا نظن ان
شع ــراً ع ــربـيـ ـاً يـت ــوجـب ان يج ــد له أس ـسـ ـاً
وقـواعــد من داخل تــاريخه نفـسه بــالتالقح
مع الشعر العـاملي املعاصـر وبطريقـة ليست
انتقــائيــة علـى طــريقـة الــرجعـيني العـرب.
للـمـنـطق هـنــا كـمــا للـتــاريخ دور تــأسـي ـسـي
كبير.

توسيع ملالحظات شعرية
سابقة

يف االجــابــة علــى س ــؤال يتـعلق بــانــضبــاط
ق ـ ـصـ ـي ـ ـ ــدة الـ ـنـ ـث ـ ـ ــر،
العــراقيـة هـذه املـرة،
مبقــايـيــس قـصـيــدة
ال ـن ـث ـ ـ ــر الـع ـ ـ ــامل ـي ـ ـ ــة
املتـسمـة ،كمـا يقـول
الـسـؤال ،بـ(االيجـاز،
الـ ـك ـ ـثـ ـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ـ ــة ،الـال
غ ـ ـ ـ ـ ـ ــرضـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،الـال
ادع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء) ،وهـ ـ ـ ـ ــي
العنـاصــر نفـسهـا –
مــا عــدا الال إدعــاء-
املقـتــرح ــة يف مقــال
ن ـش ــره عـبـ ــد الق ــادر
اجلـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــي يف
صحــيفـ ــة (القـ ــدس
العربي) بتاريخ /17
 2006/5حت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
ع ـنـ ـ ــوان (هـ ـ ــذه هــي
ق ـ ـصـ ـيـ ـ ـ ــدة الـ ـنـ ـثـ ـ ـ ــر
الع ــربيــة املـطلــوبــة)
أجـبـنـ ــا بـ ــاخـت ـصـ ــار
مـفـ ـ ـ ـ ــرط ال يـغ ـ ـنـ ــي
عبد القادر اجلنابي ق ـ ــارئـ ـ ـاً م ـ ــأم ـ ــوالً –
غـائباً علـى كل حال .وهنـا محاولـة لتوسيع

اط ـ ــار ال ــنق ـ ــاط امل ـثـ ـ ــارة يف تلـك االج ـ ــاب ـ ــة
تستهدف ،كلها ،التـشديد واالصرار على ان
مع ـ ــاي ـي ـ ــر ال ـ ــشع ـ ــر الـ ـص ـ ــايف ال ت ـنـ ـض ـب ــط
بــالقـوانـني البــرانيـة مـثل تلك الـتي يـشـرع
لها الـسؤال ،وهي قـوانني يراد لهـا ان تكون،
وفق اعتبـاطيـة مرحـة واستجالب خـارجي،
مع ــايـي ــر نه ــائـي ــة لقـصـي ــدة الـنـث ــر ،لكـنـن ــا
ن ـســته ــدف ،مــن جه ــة اخ ــرى ،وضـع بعــض
احلق ــائق الـت ــاريخـي ــة املـتـعلق ــة بـصـي ــرورة
ومسعـى إدمــاج الشعـر بـالنثـر (لـنسـمه كمـا
اعتدنا اليوم قصيـدة النثر) يف سياق عربي
واضح ال مي ـنـح رقعـ ـ ــة جغ ـ ــراف ـي ـ ــة واح ـ ــدة
وحيدة مجداً مؤبداً يف تشكيل هذا الضرب
مـن الكتـابــة ،واقصــد منح الـسيــاق الثقـايف
التـاريخي العراقي مـا يستحق من االرشفة
ومــا يـنـبغـي مـن الـت ــأمل ومــا قــد يـقلل مـن
غلـواء مفـرط لــدى البـعض ،أكـاد اقــول من
القــافــزيـن علــى اصــول علـم التــاريـخ ،ومن
بعــد علــى االجنــازات الفعـليــة ،املـكتــوبــة يف
اطاره ،املراد نسيانها.
لن نحيل علـى تعليقـنا املنـشور يف اكـثر من
مكــان املـعنــون "هـل ثمــة قــواعــد نهــائيــة يف
كتـابة قصيـدة نثر؟" ونـنحني اللحظـة على
ف ـ ــرض ـي ـ ــات ال ـ ـس ـ ــؤال واحـ ـ ــدة بع ـ ــد اخ ـ ــرى
بطـريقـة واضحــة ،لنتــوقف مليـاً امـام تلك
السمات وندقق باملعطيات التالية:
-1لم تـكن مجمـوعـة انـسي احلـاج الـشهيـرة
(الــرســولــة بــشعــرهــا الـط ــويل )..قـصـيــدة
مـوجـزة الـبتــة ،وهي نـص نثــري عن جـدارة
رغم ذلـك .لم تـكن الـكثـافـة املـأمـولــة سمـة
من سمـاتها الكـبرى ،بل شعـرية مـا مبثـوثة
يف روحهــا ورؤيتهـا لـذا فـإن طــول النـص او
ايجازه ليس سمة شعرية كما يريد البعض
إقـنـ ــاعـنـ ــا ،وهـ ــو امـ ــر ال ي ــضفـي ضـعف ـ ـاً او
اب ـ ــداع ـ ـ ـاً ،خف ـ ــوتـ ـ ـاً او تـ ـ ــوهجـ ـ ـاً يف ال ـن ــص
الـشعري ،إن مـلحمةً شعـريةً ميـكن ان تكون
م ـتـ ـ ــوهج ـ ــة ب ـ ــال ـ ــشع ـ ــري اي ت ـ ــوهـج عل ـ ــى
ط ــريقـته ــا ،مـثلـم ــا ميكــن ان يك ــون الـبـيـت
الـشعري الـواحد الـوحيـد –التقليـدي على
وجه اخلـصــوص -اخـتـص ــاراً بلـيغـ ـاً لعــالـم
شعـري بكـامله ،عـالم عـابـر لـلعصـور ،عـالم
قدمي ومحايث يف آن.
-2ان مفهوم "الالغـرضية" غـامض غمـوضاً
ال نقدياً .وان العقل البشري محدد االبعاد
–م ــثل عـقلــي -ق ـ ــد ال يـفه ـمـه إال مبع ـن ـ ــى
غيـاب اسئلـة احليـاة والكيـنونـة الكبـرى عن
النص الـشعري ،وال نحـسب الشعـر اال همّاً
مقيـماً مـلتصـقاً مبـشكلـة الكـائن والـوجود،

ولعل تاريخ الشعر يبرهن بقليل من العناء
علـى هذا الـزعم ،النـص يشع بـاملعنـى ،وهو
على كل حال غـرض عميق ،النص الشعري
يـسـتهــدف املــواطـن واملعــانـي االكثــر رهــافــة
التي ال يـستـطيع نثـر عادي الـتعبيـر عنـها،
حـتــى نـثــر الــروائـيـني الكـبــار يــشعّ بغــرض
شعـ ـ ــري م ـ ـ ــذهل ،وي ـن ــث مبع ـن ـ ـ ــى مف ـتـ ـ ــوح
للتـأويل ،منغـلق بقدر مـا هو مفـتوح .حـتى
احلـكـ ــايـ ــات واخلـ ــرافـ ــات ت ــشع بـ ــال ــشعـ ــري
وال ـش ــاع ــري ال ــذي ي ـسـته ــدف غ ــرضـ ـاً مـن
االغراض.
-3ام ــا مفهــوم "الال إدعــاء" فهــو اسـتهــداف
من منـط خــاص ،اي ال شعــري عن جــدارة،
وال عالقـ ــة لل ــشعـ ــريـ ــة به ،ويـقع يف ن ـطـ ــاق
االخالقـي اكـث ــر ممـ ــا يقع يف نـط ــاق االدب،
هــذا املفهـوم جـديـد متـام ـاً اآلن ولم نعـرفه
من ذي قـبل فـيم ــا يتـعلق بقــصيــدة الـنثــر،
وغموضه ال يقلل من حيرة املتأمل به.
-4لـو ان قصيدة النثـر هي قطع من املاضي
الـ ــشعـ ــري ،أي ـ ـاً كـ ــان شـكلـه ،فال تـ ــوجـ ــد يف
يقـيـنـي ق ـطــيعـ ــة نهـ ــائـيـ ــة ،ألن الق ـطــيعـ ــة
تتضمـن عناصـر ،قليـلة او كثـيرة ،من االرث
ال ـ ـ ـشـعـ ـ ـ ــري املـعـ ـنـ ـيّ ،سـ ـ ـ ــواء تـعـلـق األمـ ـ ـ ــر
بـاعتبـاطيـة العالقـة بني الـدال واملـدلـول يف
ق ــام ــوس معـني ،او مب ــا يحـمـله الق ــام ــوس
اللغ ــوي امل ـسـتخ ــدم مـن اش ــارات داللـي ــة او
تـص ــويـت ــات نغـمـي ــة او ايق ــاع ــات وزنـي ــة ،يف
الـنثـر والـشعـر علـى حـد سـواء .كل قـطيعـة
تتـضـمن شـيئـ ـاً من الـعنــاصــر الـســابقــة ال
تـوجد البتـة والدة من عدم مـطلق ،حتى يف
نظـريـة الفـوضــى الفيـزيــائيـة ،نـاهـيك عن
تطـور االشكـال واالنـواع االدبيـة ثمـة تـوالـد
ونفـي يف عمليـة جـدل خالق متــأسس علـى
املعرفـة .القطـيعة تُـفهم يف السـياق العـربي
احل ــالـي ،كـم ــا نـظـن ،كـم ــا لـ ــو انه ــا تـ ــرويج
ومتـجيــد للجهـل ،كمــا لــو انهــا نفـي للــذات
نفسهـا التي تضـرب خبط عشـواء ،وهو امر
تـؤكـده وضعيـة اجلمهـرة الغـالبـة اليـوم من
كتـاب (قـصيـدة الـنثــر احملليـة) الـتي تفـرح
مبعـ ــارفهـ ــا مـن دون اي مـ ــرجعـيـ ــة مـ ــؤكـ ــدة
ملراجعها.
-5لو ان قصيـدة النثر تستهـدي بحداثة ما
فـان احـد شـروط احلـداثـة اجلـوهـريـة  ،يف
يقيننـا ،انها ال تستطيع الثبات على انساق
نه ــائـي ــة ومعـي ــاري ــة يف االب ــداع ،يف حـني ان
الــسمـات املـقتـرحـة لـن تكـون ســوى تقـعيـد
معياري ونهائي لسمات ثابتة .وهنا يقع ما
سمـينـاه مــراراً وتكـراراً (بـالـعمـود الـشعـري

كـســـــــــاء لـهــــــــــــم
أربـــعـــــة ال
َ

مـهـــــــــدي
زيـــــــــارة ـ ـ
ـ
تقاطروا ..كامليازيبِ
أربعة،..
كلُهم  ..يريدون مطراً  ..مني
كلُهم يريدونَ
ولم يُدركوا
أنني،..
سماءُ يابسة
ومنذ ثالثِ  ..حروبٍ  ..قاحلة ارضي.
........
........
عليٌّ  ..يقولُ:
أبي ..أريدُ دراجة ..يا أبي
فأصيحُ  ..يا عليُّ
تعالَ :نرسمُ دراجة على ورق الزمانَ!!..
تعالَ ..أقترح لونهاَ
واصنع لها ..مرآتها
كُنْ أنتَ  ..مصاحبها
وأنا ..الطريقْ
فأذهبْ بها ..ياعليَُ

بعيداً،..
بعيداً،..
ودعْني،..
أجاهدْ ..يف سرابي ..كالغريقْ.
........
........
ورأيتُ  ..مرميَ !..
فقلتُ  :يا مرميُ
هذا ..رطبُ من اهلل جنيُّ  ..فوقكِ
فعالمَ ..تبكني يا مرميُ  ..؟
تقولُ  :مرميُ  ..يا أبي
أريد دمعةّ  ..ياأبي
فأقول ملرميَ:
يا مرميُ  ..هذا العراقُ بحرّ من الدمع
فلماذا،..
تريدين مني ..دمعة واحدة..؟
فتقول مرميُ:
يا أبي ،..
لقد ،..
سرقتك القصيدة ..مني
وأقصيتني ..يف مكان،..
شقيَّ.
.........
.........
وأنت  ..يامزارُ  ..ماذا تريدُ ..؟
 -أريدُ همراً ..يا أبي

همراً ،..تريد مني  ..يامزارُ ..
أال ..تكفيكَ،..
هذي البالدُ التي،..
يف كل طرفٍ بها همرُ..؟؟
.........
........
محمدٌ  ..خجولٌ
نحيلٌ،...
كأنه  ..ضوءٌ
تسلل من حطامِ سقيفةٍ
فيا محمدُ  ..ما أتعسك
قلْ لي ..بربكَ مَنْ أسكتكْ..؟
.........
.........
فيشيحُ محمد  ..عني
ويقولُ:
أنا رافعٌ  ..يا أبي
يدي الى اهلل ..الجل عراق  ..ما هل ْ
ك

حــــوار الـراســـــــل واملـتــــــــلقي

حميد عبد اجمليد مال اهلل

اتـ ـســم س ـي ـ ــر عــمل مــنه ـ ــاج (أس ـب ـ ــوع امل ـ ــدى الــثق ـ ــايف)
بــاحل ــراك عبــر الـنقــاش واحلــوار واجلــدل وصــوالً الــى
اوراق عمل ومقتـرحات ومشـاريع عمل مستـقبلية .واذا
كان النقـد االرجتالي والرأي والرأي اآلخر قد جرى يف
كالم شف ــاهـي وم ــدون ،ففـي االن ـشـط ــة الفـنـي ــة اتخ ــذ
اشك ــاالً مغــايــرة مـن الــتلقـي كـمــا االنـصــات ،واصــوات
االسـتح ـس ــان ،والـتــصفـيق والـتـم ــاهـي -ب ــامل ـش ــارك ــة يف
فعـاليـات املـنصـة بتـرديـد االغـاني والـرقـص اجلمـاعي،
مبع ـن ـ ــى آخ ـ ــر ت ـ ــواف ـ ــرت يف احل ـ ــالــني س ـم ـ ــات ال ـتـلقــي
االيجابي.
تنادى املـسرحيون حملاورة العروض املـسرحية يف جلسة
مـضـافـة الــى (املنهـاج) نـظـمت يف قـاعــة  3شيـراتـون –
هـ ــولـيـ ــر ،حـ ــاور جــمه ـ ــور نخـبـ ــوي اخملـ ــرجـني (كـ ــاظـم
النصـار) و(مهنـد هادي) و(مهـند رشيـد) ادار احلوار د.
جبار خماط.
وجهات نـظر يف عـرض (نسـاء يف احلرب) انهـا مؤسـسة
على فـضاء نـصي بسـيط وتقليـدي ،مع اشادة مبـشروع
(اخملــرج) اطــروحــات م ــا بعــد احلــرب ،ورص ــد مغــايــرة
جمــاليــة فـيهــا خــروج عـن النـهج العالمــاتـي اجلمــالي
الصرف ،باجتاه نهج سيموطيقي –سيولوجي.
مـ ــرتك ــزات ف ـض ــاء الـنــص (ت ــألـيف د .ج ــواد االس ــدي)
تقانـات سرديـة أسسـت على سـيل مفرط مـن العالمات
اللغويـة (الكالمية) املتـشابهة علـى لسان الـنساء ،ومن
التقـانات تيـار الوعي أو الالوعي! املـنسوب الـى جيمس
جــويـس ،االخــرى النــستــاجليــا (احلـنني الــى املــاضي-

وفاة الكاتب والشاعر
التونيس امليداين بن صالح

تونس العاصمة

أعلـن يف تــونــس يــوم اجلـمعــة املــاضـي عـن
وفــاة الكــاتب والـشــاعــر امليــدانـي بن صــالح
أحـد أبـرز الـوجــوه األدبيـة يف الـبالد عن 77
عـامــا بعـد صــراع مع املـرض.وتــويف الكــاتب
الـ ـ ـشـه ـي ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي ت ـ ـ ــرأس احت ـ ـ ــاد لـك ـت ـ ـ ــاب
التـونـسـيني  15عـامــا يف منــزله بـأريـانـة يف
ضواحي تونس بعد صراع مع مرض عضال
منــذ أكثــر من عـام.وولــد بن صـالح الـعضـو
مبجلـس املـستـشـاريـن التـونـسي ،يف مــدينـة
نف ـطـ ــة اجلـنـ ــوبـيـ ــة عـ ــام  1929.ومـن أبـ ــرز
دواويـنه ال ــشع ــري ــة "ق ــرط أمـي" ع ــام 1959
و"اللـيل والطـريق" عـام  1972و"زلـزال يف تل
أب ـيــب" ع ـ ــام  1974.ك ـم ـ ــا ت ـ ــرج ـم ــت بع ــض
دواويـنه الـشعــريــة إلــى اللـغتـني الفــرنــسيــة
والروسية.
القاهرة

نجيب حمفوظ :إرسائيل لدهيا
خطط مسبقة لرضب لبنان

االديـــب جنـــيـــب مـحـفــــــــوظ

أعرب األديب املصـري احلائز علـى جائزة
نوبل جنيب محفوظ عـن استيائه إزاء ما
سـم ــاه ال ــرد "غـي ــر املــتك ــافـئ" مـن ج ــانـب
إسـرائيل على خطف جنديني لها بجنوب
لـبنــان.وق ــال محف ــوظ يف تعلـيق نـشــر يف
صحــيف ــة "األه ــرام ويـكلـي" األسـب ــوعـي ــة
ال ـصـ ــادرة بـ ــالـلغ ـ ــة اإلجنلـيـ ــزيـ ــة إن الـ ــرد
اإلس ــرائـيلـي غـي ــر مــتك ــافـئ مع م ــا فـعله
حــزب اهلل.وأضــاف أن هــذا هــو سـبب عــدم
الـتف ــات إس ــرائـيل إل ــى ع ــرض ح ــزب اهلل
مببــادل ــة اجلن ــديني بــأســرى محـتج ــزين
لـديها ،مـا يعني أنهـا -يف رأيه -كان لـديها
خ ـطــط مـ ـســبقـ ــة ل ـضـ ــرب لـبـن ـ ــان بهـ ــذه
الـط ــريق ــة.ي ــذكـ ــر أن محف ــوظ أول أديـب
عــربي يـؤيـد معـاهـدة الـسالم التـي وقعهـا
الرئـيس املصري السـابق أنور السادات مع
إســرائـيل وقــد حــصل علــى جــائــزة ن ــوبل
لآلداب عام . 1998
ب ـيـ ـ ــروت

وزير الثقافة اللبناين يناشد
اليونسكو محايةاملواقع
األثرية من القصف اإلرسائييل

هامش:
 -1األسماء (مزار ،محمـد ،علي ،مرمي) الواردة يف
النص أوالد الشاعر.
 -2دمعـة ،همر ،أسمـاء لتلفونـات خلوية مـتداولة
اآلن يف العراق.

عن اعمال أسبوع املدى

الــوطن أو احلـنني املـتطـرف للــوطن كحـالــة عصــابيـة)
وهـو مـا بـدأ يـشكل (وحـدة بنـائيــة) يف نصـوص املـؤلف
ومنها (آالم ناهدة الرماح) .
وجهـتــا نـظــر مـتـبــايـنـتــان طــرحـتــا عـن فـضــاء االداء،
االولــى اقـتــرحـت مكــانــة ابــداعـيــة حــد الــذروة يف اداء
الفـن ــان ــات :آزدوهـي ص ــام ــوئـيل ،وزه ــرة ب ــدن ،وب ـش ــرى
اسمـاعيـل ،بظهـور طـاقـات ومجهـود استـثنـائي جـذاب،
حـول فضـاء العرض بـاختـراق البنـية الـتراجـيديـة الى
اسـل ـ ـ ــوب ال ـت ـ ـ ــراج ـيـك ـ ـ ــومـك ب ـ ـ ــال ـ ـ ــذات يف املـ ـ ـش ـ ـ ــاه ـ ـ ــد
االستـرجاعيـة ،ملشاهـد مسرحيـة عامليـة وعراقيـة ،منها
االلـتـب ــاس الـ ــذي وقعـت فــيه زوج ــة حـم ــادي احل ــوذي
وصـاحـبتهــا يف احتـســاء اخلمـرة حـد الـثمـالـة .كــذلك

مـحـــــــطـــــــــــــــات
ـ

تــونـس

اجلــديــد) املـقتــرح ضـمن ـاً لقــصيــدة الـنثــر،
وهـو امر علينـا رفضه متامـاً لصالح حـيوية
الـتـن ــوع واالخــتالف .علـيـن ــا ب ــادئ ذي ب ــدء
فحص مصطلح العمود الشعري لكي نعود
الـيه بـطــريقــة سلـيمــة .ان تقـعيــد قــصيــدة
الـنـثــر وحــدهــا ،كـمــا يـنـمــى مـن الكـتــابــات
الرائجة ،علـى انها الشعر بـاملطلق –ولدينا
الكـثـي ــر مـن الـب ــراهـني عل ــى ه ــذا ال ــزعـم-
يـنفـي كـل املع ــرف ــة ال ــشع ــري ــة الـتـ ــاريخـي ــة
للـثق ــافـ ــة الع ــربـي ــة الـتـي ال ي ـسـتهـني به ــا
العــرب واالوربيــون ،كمـا يـنفي ابـرز اصـواته
املعـاصـرة ،احلــديثــة علــى وجه اخلـصـوص
ممن تُفـضل العنـاصـر الـوزنيـة والـتفعيالت
والقــوايف ،وهنــا يتـوجـب التــذكيـر بـأن هـذه
العنـاصـر محـايـدة بطبـيعتهـا وال حتمل يف
داخلهــا بــالـضــرورة اي هــاجــس تقـليــدي او
حـ ـ ــداثــي .مـ ـ ــا عـ ـ ــدا ذلـك س ـيـك ـ ـ ــون اتهـ ـ ــام
املـ ـ ــوس ــيقـ ـ ــى الــكالس ـيـك ـي ـ ـ ــة الغـ ـ ــرب ـيـ ـ ــة –
الـسـيـمفــونـيــات مـثال -بــأنهــا ارث مـتـخلف
بـسـبب انــضبــاطهــا بــالقــواعــد الــري ــاضيــة
الـصارمـة للنغم الـكالسيكي ،سـيكون ضـرباً
من احلمق.
-6لـو ان احلـداثـة هي جتـريب مـستمـر فـان
كل تقـنيـة شعـريـة ستـصيــر ممكنـة يف خلق
قـصيـدة الـنثـر مبــا يف ذلك الـتفعـيالت الال
إرادية يف الـنثر بل القـوايف االرادية ،وهـو ما
سعـت اليه جتـربتنـا بـاستـدراج "القـافيـة يف
قصيـدة النثر" الـتي اُستهجنت بـصوت عال
يف سـي ــاق الــتعقـي ــدات املعـي ــاري ــة ال ـس ــائ ــدة
املـناهضـة ،يف جذرهـا العميق ،للحـداثة .ان
االسـتـخفـ ــاف بـ ــأي نــص شعـ ــري جتـ ــريـبـي
واستـنكـار اخملـتبـر الـصـوتـي والنغـمي ،مـرة
علـى اسـاس االيقـاع الـداخلـي ،انطالقـاً من
ان هـ ــذا االخـيـ ــر م ـضـ ــاد ،لـ ـسـبـب مـجهـ ــول
امل ـصـ ــدر ،لـألوزان والق ـ ــوايف ،للـمـ ــوســيقـ ــى
بـرمتها ،يـدل بشكل جـذري على ان النـشاز،
ولـي ــس االيق ــاع ،ه ــو الق ــاع ــدة يف قـصـي ــدة
الـنثــر احملليــة لكـنه النـشــاز مبعـانـيه كلهـا،
املـبـ ــاشـ ــرة وغـيـ ــر املـبـ ــاشـ ــرة ،وان بـ ــدعـ ــاوى
حــداثــويــة .ان انـحنــاء مقــال ــة اجلن ــابي يف
(الق ــدس الع ــربـي) امل ـش ــار الـيه ــا ،ومق ــال ــة
محمـد بنـيس املثـيرة لالرتـياح يف غـالبيـتها
والعارفـة واملنهجيـة (يومي 2و ،)2006-6- 3
علـى مـشكـالت االوزان والتفـعيالت هـو امـر
جــديــد كـلي ـاً فـيمــا يتـعلق بقـصيــدة الـنثــر،
رغم انـهمـا ال يـعتـرفـان مبـثيــر واصل اثـارة
هذه املشكالت.
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ابتعاد االداء عن منطية اللون الواحد.
وجهــة الـنـظــر االخــرى انـتقــدت االداء (االنــدمــاجـي)
وتــوصيـفه (بجلــد الــذات) مع اشــادة بتـمثـيل الـفنــانــة
آزادوهـي الــدائـمــة الـتــألـق ،تلقــى كــادر العـمل تقــديــراً
ل ـتـك ـي ـيـفه ف ـض ـ ــاء الع ـ ــرض املـ ـس ـ ــرحــي عل ـ ــى مـ ـس ـ ــرح
(اجلـمعيــة الثقـافيـة الكلـدانيـة) الـضيق الــذي يفتقـر
الـى تقـانـات عـديـدة ،كمـا ان اخملـرج نـاشط دؤوب مـؤثـر
وصاحب مشروع ريادي مهم.
واذا كـان العـرض األول قد حتـرك حتت أي سمـاء ،فاق
(حظر جتـوال) تقامـر باليـومي احمللي ،وتعيـد تشكيله
وفق صور فـنية مـثيرة جغـرافيتهـا شارع ورصيـف ،فيها
الـتحــام مخلـص مبعــانــاة أنــاس قــاع اجملتـمع ،يف اتــون

مـــــشـهـــــــد مــن مـــــســـــــرحــيـــــــة حــــظـــــــر جتـــــــوال

مـن املنـاطق االثـريـة يف لـبنـان

االقـتتـال اليـومي الـدمـوي ،بـدالالت عالمـاتيـة مـتقنـة
افـادت مـن كتلـة الـوسط (اجلـدار) بـاشتغـال سـيميـائي
جمـالي .وجهـة نظـر أخرى رصـدت فيضـا يف العـالمات
الـلغـ ــويـ ــة ذات اجلـ ــرس ال ــشعـبـي املـ ــرح ،مع افـ ــادة مـن
جـاذبية شخصية (املتـشرد) ،اال ان املسار االفقي حتكم
بحـيث ان االطــالــة ك ــانت قــابلــة للـبتــر ،ســدت الـثغــرة
البنـائية بفاعليـة االداء الثنائي للفنـانني رائد محسن
وسمـر قحطـان ،متـرس ومـوهبـة األول يف التـواصل مع
الـ ـط ـ ــرف اآلخ ـ ــر وامل ـتـلقــي ،وتـك ـ ــاف ـ ــؤ امل ـمــثل ال ـث ـ ــانــي
بتنويعات متواصلة يف االداء.
اخملــرج الـشــاب مـهنــد هــادي صــانع الفـض ــاء اجلمـيل،
م ــؤهل خل ــوض فـض ــاءات ك ــونـي ــة وفلــسفـي ــة ،حت ــركـت
(االنــارة) بــاتقــان لـتحــويـل التـشـتت الــى بــؤر مــركــزيــة
ضـمـن وح ــدة مــنهجـي ــة اخ ــراجـي ــة اشـبعـت ال ــوق ــائعـي
بـالعـالمات كـما رصـدت زوائد مـسطـحة يف اطـروحاتـها
وخ ـ ــارجه مــنهـ ــا الـتـ ــسلــط االب ـ ــوي القـ ــاسـي ودوره يف
تفتيت وتفكك البناء االسري.
كيـروكـراف (النفـس االخيـر) عـده الـبعض (جتـربـة) يف
نــوع درامي حــديـث ،من مــرجـعيــات االداء فـيه طقــوس
يــاب ــانيــة مـن (الفــوت ــو) وهي رقـصــات تــرمــز الــى ك ــائن
مـيـث ــول ــوجـي .الع ــرض اعـتـم ــد آلـي ــة (ص ــدم) املــتلقـي
بـ ــالـبـ ــدء يف اســتعـ ــراض بـ ــدن شــبه عـ ــار ،كـ ــذلـك حـ ــدة
االص ـ ــوات ،ورث ـ ــاث ـ ــة االزي ـ ــاء ،وبالغ ـ ــة ص ـمــت امل ـ ــؤديــن
"ضحـايـا انفجـار يـومي" وحـسب رأي آخـر بـدا العـرض
تدريبياً.
الفنان كـاظم النصـار الوحيـد الذي عقب علـى وجهات
الـن ـظـ ــر ،مـ ــدافع ـ ـاً عـن اخـتـيـ ــاره الـنــص ،وعـن الـنــص،
واوضح ان مـ ـ ــشهـ ـ ــد (ال ـنـخلـ ـ ــة واجل ـيـ ـ ــران) اضـ ـ ــافـ ـ ــة
اخراجـية ،مـؤكداً انه جتـاوز رؤيته الـسابقـة التـي ركزت
علـ ــى اجلـمـ ــالــي فحـ ـسـب ،طــبق ـ ـاً ملـ ـشـ ــروعه اجلـ ــديـ ــد
اخملتلف.
ش ــارك يف احل ــوار معـظـم احل ــاض ــريـن مـنهـم الفـن ــان ــة
املغتـربــة مي شــوقي ود .فـاضل الـســوداني  ،ود .يـوسف
رشيد ود.حازم كمال الدين وكاتب السطور.

نـاشـد وزيــر الثقـافـة اللـبنــاني طــارق متـري
م ـنـ ـظ ـم ـ ــة ال ـت ـ ــرب ـي ـ ــة والـعل ـ ــوم والــثق ـ ــاف ـ ــة
(الـي ــون ــسك ــو) حـم ــاي ــة امل ــواقع األث ــري ــة يف
بعلبك وصور املصنفـة ضمن التراث العاملي
مـن القــصف اإلس ــرائـيلـي.وق ــال يف رس ــال ــة
وجههـا لرئـيس املـنظمـة كوتـشيـرو ماتـسورا
"مب ــوجـب اتف ــاقـي ــات الـي ــون ــسك ــو حلـم ــاي ــة
التــراث الع ــاملي والـثقــايف يف ح ــاالت النــزاع
املـسلح أنـاشـدكم بـاسم احلكـومـة الـلبنـانيـة
التدخل بأسرع وقـت لدى الدولة التي تقوم
به ــذه االعـت ــداءات (إس ــرائـيل) ل ــوضع ح ــد
لـلقــصف الـ ــذي يهـ ــدد املـ ــواقع األثـ ــريـ ــة يف
بعلـبك وصـور املـدرجـة علـى الئحــة التـراث
العـ ــاملـي".وأك ـ ــد أن الق ـصـف العـنـيـف علـ ــى
احملـيـط املـبــاشــر للـمــوقعـني يـشـكل خـطــرا
حقـيقيـا علــى األبنيـة التـاريخيـة يف هـاتني
املــديـنتـني وعلــى املــواقع األثــريــة فـيهــا ذات
القيمـة االستثـنائيـة.وأضاف متـري أن هذه
األبـنيــة مهــددة بفـعل االنفجــارات القــريبـة
واملتكـررة فضال عن أنها معـرضة ألن تصاب
إصابـة مباشـرة.وقال إنـني أمام هـذا الوضع
اخلطـر أنـاشـدكم التـدخل الفـوري حلمـايـة
هذين املـوقعني املهمني بـالنسبـة لإلنسـانية
جــمعـ ــاء وجتـنـيـب الـتـ ــراث العـ ــاملـي كـ ــارثـ ــة
كـبيــرة.يــذكــر أن املــواقع األثــريــة يف بعلـبك
وصـور مـدرجــة منـذ عـام  1984علـى الئحـة
ال ـتـ ـ ــراث الع ـ ــاملــي ،ومــن أب ـ ــرز ه ـ ــذه املـ ـ ــواقع
الهـياكل الـرومانـية يف بعلـبك وتضم معـابد
جــوبـيـتــر وبــاخ ــوس ،وامللعـب الــرومــانـي يف
صور.وتتعـرض مدينـة بعلبك -أحـد معاقل
حـزب اهلل يف شرق لبنان -لغـارات إسرائيلية
كثـيفة أدت إلـى مقتـل العديـد من املـدنيني،
كـمــا تـتعــرض مــديـنــة صــور ال ـســاحلـيــة يف
اجلـن ــوب لقــصف صــاروخـي إســرائـيلـي مـن
اجلو والبحر.

