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 اآلن،
 مل تعد القصيدة هي العنوان الوحيد أو النهائي للشعر.

ورؤ�. القصيدة هي أحد العناوين، أو األشكال أو األنواع، اليت ال ُحتصى للشعر كرؤية 
الشعر، يومًا بعد يوم، يتحّرر من ختوِمه التقليدية، خارجًا عن القصيدة إىل هواء احلياة، 
متمثًال يف أشياء اإلنسان والعامل. لقد أصبح الشعر هو شرط اجلمال يف كل أنواع التعبري 

 الفين، كما يف شىت أشكال احلياة.
ه، ومما يُفرض عليه، من غا�ت فيما يتحّرر الشعُر من وظيفته الدعائية، مما حييط ب

وواجبات قسرية، يذهُب أبحالمه اىل أقصى اآلفاق، متجاوزًا اال�يارات الشاملة اليت تطال 
البشر وهم يتدافعون ابملناكب حنو بواابت مستقبلهم املخطوف. الشعر ال خيدم أحداً، 

ستغالل. الشعر هو خصوصًا يف اللحظة اليت ترزح فيه البشرية حتت حوافر القتل والفقر واال
 ما حيّرر� من املكائد والِشراك الشاخصة حنو مواضع أقدامنا املذعورة.

الشعر اآلن، هو احلب الوحيد الذي رمبا ينقذ االنسان مما يتهّدده من حمٍو أبدٍي يف هذا 
الكوكب. إذ حني يتقهقر العامل حىت األسالف، يقدر الشعر على التشبث ابلضوء النادر 
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 اآلن،
جتربة اجملتمع اإلنساين، على ِصَلِتها التكوينية ابلشعر، يتوجب أن تعرتف بعجز الشعر 
عن اجملاهباتومكافحة احلروب ومتابعة جمر�ت احلياة اليومية، وأبن ما يقصر الشعُر عن تغيريه، 

حه دميومته القادرة على املقاومة وعدم االرهتان لليومي والسياسي هو ابلضبط ما مين
وااليديولوجي، ليبقى شاهداً على كل تلك اال�يارات دون أن ينهار معها، فليس أقل للشعر 

 أبن ال يتغري.
يف الشعر حنن نفهم الصنيع القاتل الذي تتعّرُض له البشرية قاطبة، وبشىت الوسائط 

 لكن هذا كله ليس مدعاة لقبول هذا الصنيع ووسائطه.التقليدية واحلديثة، 
مهما بلغ العنف الذي تتسلح به األنظمة والسلطات بشىت أشكاهلما من أجل سحق 

 البشر، فليس من شأن الشعر أن يرى يف العنف جواابً ألسئلة احلياة وأسلحتها.
الشعر هو ما يف حركة التاريخ عليهم أن يدركوا، أولئك الذين حيكموننا ابلعنف، أن 

 ميّد� ابلطاقة الغامضة للحب، ألجل أن جنعل ما يفىن فينا ال ميوت.
 

الشعر الذي نذهب إليه وال ندركه، الكالم اإلنساين األمسى، سوف يظل يرأف بنا يف 
 حلظة اخلوف، ويشفق علينا حلظة الضياع، وميسح بلَسمه على جراحنا ساعة املقتلة.

عندما ال يكون زينًة يف أحذية الطغاة، وجمد�حني ال  الشعر، مجالنا الذي ال ُيضاهى
 يصبح كلمة يف دفرت الر�ء والتمّلق.

 هذا هو الشعر الذي نصغي إليه أكثر مما نكتبه، 
 وحنبه من دون أن نصّلي إليه.

 الشعر الذي جنده يف كل نص جديد، مثل حياٍة جديدة.
 
 

 
 

  قامس �داد، بطلب من بيت الشعر يف املغرب. وقد �رمج هذه  كتب هذه اللكمة الشاعر البحریين
 اللكمة ٕاىل اللغة الفر�س�یة الشاعر منري الرس�اين، و�رمجها ٕاىل إالس�بانیة 

  .الشاعر �ا� الر�سوين، و�رمجها ٕاىل إالجنلزيیة الشاعر نور ا��ن الزویتين


