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كلمات
رواية

ندى شعالن ...ثورة العشق الممنوع
جمال جبران
يـبــدو اإله ــداء ال ــذي دونـتــه الكاتبة
ال ـي ـم ـنـ ّـيــة ن ــدى ش ـع ــان ف ــي ُمـفـتـتــح
رواي ـ ـت ـ ـهـ ــا الـ ـث ــانـ ـي ــة «ب ـ ـئـ ــر زيـ ـن ــب»
ً
(نـ ـ ــوفـ ـ ــل -ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت) م ـ ــدخ ـ ــا ج ـ ّـيـ ـدًا
لـ ـل ــول ــوج إل ـ ــى ن ـق ـط ــة ُم ـخ ـت ـل ـف ــة فــي
سـ ـي ــاق ال ـ ـ ُسـ ــرد الـ ـنـ ـس ــوي ال ـي ـم ـنــي
الجديد واملنحاز في غالبيته لفكرة
األنـثــى املغلوبة على أمــرهــا وبقاء
الرجل شرًا ُمطلقًا.
تـ ـق ــوم شـ ـع ــان بـ ـت ــوزي ــع إه ــدائـ ـه ــا
«إل ـ ـ ــى مـ ــن لـ ــم ت ـم ـن ـح ـنــا أقـ ـص ــى مــا
تستطيع ،بل أقصى نفسهاّ ...أمي.
إلــى إخــوتــي ،وخصوصًا أخــي عبد
الحكيم الذي كان أبي أيضًا».
مــع الــدخــول فــي صـفـحــات الــروايــة،
سـيـبــدو هــذا اإله ــداء مفهومًا وهــو
ً
ي ـ ـقـ ـ ّـدم عـ ـم ــا ال يـ ـه ــدف إل ـ ــى إدان ـ ــة
جنس بعينه بقدر انشغاله بكيفية
ال ـق ـبــض ع ـلــى ال ـف ـعــل الـسـلـبــي بحد
ذاتـ ــه م ــن ّ
أي ط ــرف ُ ك ــان ب ـع ـي ـدًا عن
إشكاليات اإلدانة املسبقة .بالتالي،
عملية تفكيك هــادئــة لبنية
سنرى َ
مـجـتـمــع قـ َـب ـلــي ي ـم ــارس حـيــاتــه في
زاوي ــة ُمهملة مــن الـعــالــم وال يــدري
به أحد.
م ــن ه ـنــا سـنـفـتــح «ب ـئــر زي ـن ــب» من
نـقـطـتـهــا األولـ ـ ــى وهـ ــي ت ـنــدلــق مــن
ل ـح ـظ ــة زمـ ـنـ ـي ــة ت ــالـ ـي ــة لـ ـ ـ «ال ــربـ ـي ــع
اليمني» أو ما ّ
سمي «ثورة الشباب»
التي كانت ضد نظام علي عبد الله
صــالــح وم ــا تــاهــا م ــن وق ــائ ــع أتــت
جــارحــة بـحــق أصـحــابـهــا وأظ ـهــرت
كيف أن «األحــزاب خطيئة الثورة».
ل ـك ــن ه ـ ــذا ل ــن يـ ـك ــون س ـ ــوى ق ــاع ــدة
ان ـ ـطـ ــاق ل ـ ـتـ ــروي زيـ ـن ــب ت ـفــاص ـيــل
حياتها املاضية «ومــأســآة العيش
في أمكنة ملغومة بالذكريات».
ي ـ ـبـ ــدو اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام ت ـق ـن ـي ــة الـ ـس ــرد

بــأثــر رج ـعــي وس ـي ـلــة وح ـي ــدة أم ــام
ال ـ ــراوي ـ ــة ل ـت ــأخ ــذن ــا ف ــي رحـ ـل ــة إل ــى
ّأيامها املاضية .استغالل مصادفة
تقاطعها مع أحد جرحى الثورة في
املستشفى الــذي تــأتــي إلـيــه لقضاء
حاجة.
ذلك الجريح كان تلميذًا في مدرسة
ش ـق ـي ـق ـه ــا الـ ـ ـ ــذي مـ ـ ــات فـ ــي ظـ ــروف
غامضة بعدما نجح في زرع بذرة
الثورة في نفوس تالمذته.
تـ ـ ــزيـ ـ ــح زي ـ ـ ـنـ ـ ــب ع ـ ـ ــن نـ ـفـ ـسـ ـه ــا ه ـن ــا
صـفــة الـبـطــولــة لتمنحها آلخــريــن،
خـصــوصــا شقيقها امل ـق ـتــول .تفعل
هذا منذ بداية انطالق مهمتها في
س ــرد امل ــاض ــي وإعـ ـ ــادة تـقـلـيـبــه في
ال ـض ــوء ك ــي تـتـمـكــن م ــن نـيــل حقها
في الشفاء منه .وهنا تبدو صاحبة
العمل وقد قررت الخوض بشجاعة
ف ـ ـ ــي س ـ ـي ـ ــرة «الـ ـ ـعـ ـ ـش ـ ــق امل ـ ـم ـ ـنـ ــوع»
وتـ ـبـ ـع ــات ــه داخـ ـ ـ ــل دائـ ـ ـ ـ ــرة ال ـع ــائ ـل ــة
الواحدة.
ُ
ت ـتــورط زيـنــب فــي سـيــرة ُح ــب كتب
ل ـهــا أن ت َّـن ـمــو ف ــي الـ ـظ ــام« .أح ـ ّـب ــك
لدرجة أنــي مستعدة ملنحك نفسي
اآلن وهـنــا» ،تتراجع «فـكــرة الـعــار»
ليتقدم هــذا الـحــب ال ــذي لــن يذهب
إل ــى األم ــام ،بــل سيصطدم بحاجز
رغـبــة شيخ الـقــريــة فــي زي ـنــب ...هي
ال ـتــي تـحــب اب ـن ــه .لـكــن ه ــذا األخـيــر
م ـجــرد لـقـيــط سـيـكــون مـجـبـرًا على
االنـ ـسـ ـح ــاب ل ـص ــال ــح األب الـعـلـنــي
ً
فـ ــي حـ ــن يـ ـبـ ـق ــى ال ـ ـحـ ــب م ـش ـت ـعــا
ومـ ـ ـقـ ـ ـس ـ ــوم ـ ــا ب ـ ـ ــن ثـ ـ ــاثـ ـ ــة أط ـ ـ ـ ــراف
ويجمعهم البيت نفسه.
ل ـ ـ ــن نـ ـنـ ـس ــى ه ـ ـنـ ــا زوج ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـشـ ـي ــخ
الـقــديـمــة ال ـتــي تــرغــب ث ــأرًا لنفسها
ح ـ ـيـ ــث تـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم االبـ ـ ـ ـ ــن ال ـل ـق ـي ــط
والعاشق الخسران لتفكيك صورة
ال ـعــائ ـلــة ،وإش ـع ــال ثـ ــورة ال ـشــك في
قـلــب الـعـجــوز تـجــاه زوج ـتــه زيـنــب،

إقحام الثورة
اليمنية أثقل
تفاصيل
الرواية

ً
فـ ـيـ ـتـ ـس ــاء ل كـ ـي ــف ص ـ ـ ــارت حـ ــامـ ــا،
وهــو العاجز .تتقدم صــورة األنثى
السلبية إل ــى نهايتها حـيــث ُيقتل
الرضيع ليظهر الجميع كضحايا.
ل ــم ت ـكــن زي ـن ــب بــري ـئــة ت ـمــامــا وهــي
ت ـع ــرض ج ـس ــده ــا ل ـص ــاح ــب ال ـحــب
القديم.
ب ــال ـت ــوازي م ــع ذلـ ــك ،س ـنــرى واق ـعــة
غ ــرام ُمـحــرمــة تـنـتـهــي بـقـتــل شقيق
زي ـنــب ،لكنها سـتـبــدو مـكـتــوبــة في
إطـ ـ ــار ف ــانـ ـت ــازي ع ـل ـنــي ال ي ـتــوافــق
تمامًا مع قانون الغرام السائد في
هــذه البيئة االجتماعية املحكومة
بـ ــواقـ ــع ال ـت ـخ ـف ــي وت ـح ـق ـي ــق ف ــرص
ال ـ ـتـ ــامـ ــس ف ـ ــي امل ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــات ال ـت ــي
يتيحها غـطــاء الـلـيــل وسـ ــواده ،فال
يراها أحد.
سـ ـيـ ـك ــون ع ـل ـي ـن ــا االن ـ ـت ـ ـبـ ــاه لـ ـق ــدرة

صاحبة العمل الجيدة في القبض
على مصائر الشخصيات الكثيرة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي اح ـ ـتـ ــوت ـ ـهـ ــا «ب ـ ـ ـئـ ـ ــر زي ـ ـنـ ــب»
والـ ـسـ ـيـ ـط ــرة ع ـل ـي ـهــا ب ـح ـي ــث تـبـقــى
ال ـع ــاق ــات ب ــن األط ـ ـ ــراف جـمـيـعـهــا
قائمة بقوة دونما توهان أو خلط
بني هذا أو ذاك أو تلك.
إل ـ ــى هـ ـن ــا ،ك ـ ــان لـ ـه ــذه ال ـك ـت ــاب ــة أن
تنتهي بشكل مـفــاجــأة عبر تمويه
م ـت ـقــن ف ـع ـل ـتــه شـ ـع ــان ،ل ـك ــن الـثـقــل
ال ـس ـل ـب ــي ي ــأت ــي مـ ــع إق ـ ـحـ ــام س ـيــرة
ال ـث ــورة بــن تـفــاصـيــل «ب ـئــر زيـنــب»
ل ـت ـع ـم ــل ع ـل ــى كـ ـس ــر ح ــال ــة ال ـت ــوت ــر
ال ـ ـلـ ــذيـ ــذة ال ـ ـتـ ــي ت ـن ـت ـج ـه ــا ق ـصــص
«الـ ـغ ــرام امل ـم ـنــوع» وعــرض ـهــا بتلك
ال ـ ـ ـجـ ـ ــرأة واالقـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاع وال ـ ـتـ ــوغـ ــل فــي
تفاصيل الغرام في سياق األحداث
التي جاء ت موزعة بني شخصياته

على اختالف أشكال ذلك الغرام.
ستبدو سـيــرة الـثــورة أو «الــربـيــع»
الـيـمـنــي ظ ــاه ــرة بــأث ـقــال أخ ــرى في
«ب ـئ ــر زي ـن ــب» وه ــي تـعـطــي لـلـســرد
نـ ـب ــرة خ ـط ــاب ـي ــة ُ
وبـ ـ ـعـ ـ ـدًا ت ـن ـظ ـيــريــا
س ـيــاس ـيــا م ـنــح ت ـلــك األج ـ ـ ــزاء ال ـتــي
ح ـم ـل ـت ـه ــا س ـ ـيـ ــرة ال ـ ـ ـثـ ـ ــورة م ـل ـم ـحــا
توثيقيًا وأتى من طرف واحد .كما
أن اقحام فكرة الثورة من أساسها
سـيـظـهــر مـنــاقـضــا ملــا سـيــأتــي على
ل ـس ــان أح ــد ش ـخ ــوص ال ـع ـمــل وهــو
يـقــول بـشــأن تفسير األح ــداث التي
كــانــت فــي س ـيــاق ذاك «الــرب ـيــع» أن
الـ ــزمـ ــن هـ ــو وحـ ـ ـ ــده «مـ ـ ــن س ـي ـم ـيــط
الـ ـلـ ـث ــام ع ــن غـ ـم ــوض األحـ ـ ـ ــداث فــي
اليمن».
ّ
يمكن الـقــول إن سيرة الـثــورة التي
أت ــت فــي «بـئــر زي ـنــب» لتغرقها في
ت ـفــاص ـيــل م ـح ـلـ ّـيــة ،سـتـجـعــل قــارئــا
غ ـي ــر ي ـم ـنــي غ ــري ـب ــا ع ـن ـه ــا ،إذ أت ــت
بـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــارات واس ـ ـ ـعـ ـ ــة ت ـ ـف ـ ـتـ ــرض مــن
قــارئـهــا مـعــرفــة تـفــاصـيــل مــا جــرى،
فــا يـحـتــاج تــوضـيـحــا .عـلــى سبيل
املـثــال ،تتوقف الــروايــة عند قضية
«ج ــرح ــى ال ـ ـثـ ــورة» ال ــذي ــن أهـمـلـهــم
الجميع ومسؤولية «أحــزاب اللقاء
املـشـتــرك» وواقـعــة انفجار «مسجد
النهدين» ...مرويات أخذت مساحة
كبيرة مــن «سـيــرة الـثــورة» املشتتة
فــي تفاصيل «بـئــر زي ـنــب» وال علم
ل ـق ــارئ غ ـيــر يـمـنــي ب ـه ــا ،وسـيـكــون
بالضرورة بحاجة لشروح إضافية
كــي يصبح فــي قـلــب تفاصيلها أو
ربما هو يعرف هــذه القصص لكن
بـ ـص ــورة ع ــام ــة أت ـت ــه ع ـبــر ع ـنــاويــن
ن ـ ـشـ ــرات األخـ ـ ـب ـ ــار أو م ــان ـش ـي ـت ــات
الـ ـصـ ـح ــف ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة .وهـ ـ ـ ــذا م ـ ــا ال
ً
يكون مؤهال
يمكن لعمل روائي أن
ً
حامال لها ،بل ّإنها ّ
مهمة
ليصبح
تقوم بها املقاالت السياسية.

ترجمة ّ
أحمد بزون :شعر الفايسبوك
يزن الحاج
بعيدًا عن السجاالت املكرورة دومًا
ّ
شرعية الشعر الحر (قصيدة
بشأن
ّ
النثر) ،مضت هذه القصيدة لتكرس
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا بـ ـثـ ـق ــة خ ـ ـصـ ــوصـ ــا خـ ــال
الـعـقــديــن األخ ـيــريــن .بــاتــت قصيدة
النثر هي الشكل األكثر حضورًا في
املـشـهــد الـشـعــري ال ـعــربــي ،بــل تكاد
تكون الشكل األوحد لوال املسابقات
ّ
املهتمة بنشر املجموعات
الشعرية
ّ
األولـ ـ ــى ل ـل ـش ـبــاب ال ــذي ــن سـيـتـحــول
معظمهم الحقًا إلــى قصيدة النثر.
ّ
شرعية القصيدة إذًا محور
لم تعد
ّ
جـ ـ ـ ــدال إال ضـ ـم ــن أوس ـ ـ ـ ــاط ض ــي ـق ــة
يشرف عليها شـعــراء محافظون ال
يـ ــزال ت ـعــريــف ال ـش ـعــر لــد ّي ـهــم عــالـقــا
عند «الكالم املــوزون املقفى» ،ولكن
بـ ــات الـ ـج ــدل اآلن مـتـعـلـقــا بـمــاهـ ّـيــة
ال ـق ـص ـيــدة وال ـش ـعــر ال ـت ــي اعـتـبــرهــا
ال ـب ـعــض م ـق ـت ـصــرة ع ـلــى الـغـمــوض
ّ
الترانسندنتالي للمفردات،
والبعد
فـ ـيـ ـم ــا مـ ـض ــى الـ ـقـ ـس ــم األكـ ـ ـب ـ ــر إل ــى
القصيدة اليومية أو الشفهية حيث
يـصـبــح ال ـكــام ال ـيــومــي االع ـت ـيـ ّ
ـادي
شـ ـ ـعـ ـ ـرًا ب ـ ـعـ ــد إخـ ـ ـض ـ ــاع ـ ــه ل ـع ـم ـل ـ ّـي ــة
«كيميائية» مـحــددة ترفع مستوى
الكالم املبتذل والعابر إلــى مصاف
الـ ـشـ ـع ــر .تـ ـل ــك ال ـك ـي ـم ـي ــاء ب ـ ــال ـ ــذات،
وم ـ ــدى إتـ ـق ــان ال ـش ــاع ــر ل ـه ــا ،بــاتــت
هــي الفيصل بــن مــا هــو شـعــر ومــا
هــو كــام ع ــادي .لــن يكون باإلمكان
«تعريف» جامع للشعر ،لذا
تحديد
ٍ
أصبح من األفضل الركون إلى الحل
اآلخر ،أي تمييز ما هو ليس شعرًا،

بـحـســب ال ـع ـب ــارة الــدق ـي ـقــة ملـحـمــود
دروي ــش :أي تمييز الشعر بما هو
نقيضه.
لكن ماذا عن النصوص «املفتوحة»
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ان ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــرت م ــع
ت ـعــاظــم هـيـمـنــة وس ــائ ــل ال ـتــواصــل
ّ
االجتماعي؟ ثمة سؤال متكرر آخر:
هـ ــل مـ ــا ن ـ ـقـ ــرؤه ش ـع ــر أم ال؟ وث ـمــة
س ــؤال أك ـثــر دق ــة :هــل يـهــم األم ــر إن
كان النص شعرًا أم ال؟ وسؤال آخر:
ّ
ه ــل حـ ــل زمـ ــن «نـ ــص ال ـف ـي ـس ـبــوك»؟
ه ــل تـنـبـغــي إع ـ ــادة ت ـعــريــف الـشـعــر
ليتواءم مع تطورات النصوص ،أم
ّ
أن مــن األسـلــم الــركــون إلــى سـ ّـك (أو
إحياء) مصطلح أو تصنيف جديد
هــو الـنــص الـفــايـسـبــوكـ ّـي؟ ال نعني
ُب ـه ــذا ال ـت ـص ـن ـيــف ال ـن ـص ــوص الـتــي
ن ـش ــرت ع ـلــى ال ـفــاي ـس ـبــوك ف ـقــط ،بل
نـعـنــي الـ ــروح ال ـجــديــدة للنصوص
ال ـ ـتـ ــي أخـ ـ ـ ــذت ّ م ـ ــن تـ ـ ـط ـ ـ ّـور ال ـحـ ـي ــاة
سرعتها وتقشف لغتها ورموزها،
لتعيد كتابة الكلمات (أو الشعر؟)
بناء على ما استجد.
ّ
ت ـن ـط ـل ــق مـ ـجـ ـم ــوع ــة أح ـ ـمـ ــد ب ـ ـ ــزون
«لـلـقـهــوة وق ـ ٌـت نــركـنــه فــي ال ــزاوي ــة»
(م ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة االن ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــار الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي ـ
بـ ـي ــروت) م ــن ح ـقــل ال ـك ــام ال ـيــومـ ّـي
ل ـت ـحــاول ب ـن ــاء ق ـص ـيــدة .ب ـع ـي ـدًا عن
ّ
مــدى نجاح ب ــزون فــي هــذه الرحلة،
ّ
سـيــاحــظ ال ـقــارئ ب ــأن ال ـغــاف خال
من تصنيف «شعر» ،وبذا أصبحت
القراءة (والتقييم) أكثر تحررًا حني
نـسـيــر ف ــي حـقــل «ال ـن ــص امل ـف ـتــوح».
ولكن تصنيف «شعر» يباغتنا في
الـصـفـحــة الــراب ـعــة (صـفـحــة الـغــاف

«صدى»
إيروتيكيّ
خافت أقرب
إلى البوح
الشخصي

الـ ــداخ ـ ـلـ ــي) ،ب ـح ـي ــث ي ـع ـي ــد الـ ـق ــارئ
ح ـس ــاب ــات ــه وي ـه ـ ّـي ــئ ن ـف ـســه ل ــدخ ــول
ّ
َ
مفترض .ربما كان من
شعري
عالم
ّ
األفـضــل لـبــزون تــرك الـنـصــوص من
دون تصنيف مـحــدد ،بحيث يترك
ّ
لـلـقــارئ حـ ّ
التخيل والتصنيف
ـريــة
ّ
والقراءة من دون تدخل من الكاتب.
ّ
سـيـجــد ال ـق ــارئ ب ــأن عــوالــم الـكـتــاب
ت ـك ــاد تـقـتـصــر ع ـلــى اإلي ــروتـ ـي ــك ما
عــدا نصوص مـعــدودة؛ واإليروتيك
بات الوسيلة األفضل لجذب القارئ
ّ
الفعلي
بـعـيـدًا مــن عــالــم الـنـصــوص
وت ــرك ــه ف ــي ت ـهــوي ـمــاتــه الـشـخـصـيــة

الـتــي ّ
يحرضها الـنــص .ولـكــن حتى
«الـ ـ ـص ـ ــدى» اإلي ــروتـ ـيـ ـك ـ ّـي ه ـن ــا ب ــدا
ّ
الشخصي
خافتًا وأقرب إلى البوح
ال ـ ـ ــذي ال ي ـع ـن ــي أحـ ـ ـ ـدًا غ ـي ــر كــات ـبــه
واملـ ـ ــرأة امل ـق ـص ــودة ،ب ـص ــرف الـنـظــر
ّ
حقيقية أم ال .يستخدم
عــن كونها
ّ
ب ـ ـ ــزون الـ ـحـ ـي ــاة ال ـي ــوم ـ ّـي ــة كـخـلـفـ ّـيــة
لـنـصــوصــه ول ـكــن بـعــد أن يـجـ ّـردهــا
مــن كــل مــا هــو ع ــام ،بحيث ال تبدو
الـنـتـيـجــة أك ـث ــر م ــن ع ــال ــم شـخـصـ ّـي
ضـيــق تخنقه ال ـت ـحــديــدات .الجسد
هـنــا ال يـعـنــي س ــوى جـســد الـكــاتــب
(أو ال ـ ـ ـ ـ ــراوي) ،وال ـ ـلـ ــذة ش ـخ ـصـ ّـيــة،

والـ ـت ــوصـ ـيـ ـف ــات م ـ ـقـ ـ ّـيـ ــدة ب ـش ـخــص
ُأوحــد ،بحيث ال يدع الكاتب لقرائه
ف ـس ـح ــة ل ـل ـت ـخـ ّـيــل أو ال ـت ـم ــاه ــي مــع
ّ
الـ ـن ــص .ع ــال ــم أح ـم ــد بـ ـ ــزون «غ ــرف ــة
ّ
تخصه وحــده» ،استعار من الشعر
م ـظ ـهــره ال ـ ـفـ ـ ّ
ـردي ،بـحـيــث أصـبـحــت
ـوح
النتيجة بــال ـضــرورة سجينة بـ ٍ
خ ــاص ال يـتـصــل ب ــال ـق ــارئ إال عبر
ال ـع ـي ـ ّن ــن ال ـل ـت ــن تـ ـ ـق ـ ــرآن ،مـ ــن دون
الـتــوغــل فــي ال ـحـ ّ
ـواس األخ ــرى التي
ُي ّ
ّ
فترض بالشعر الحقيقي إيقادها
ّ
إلى حدها األقصى.
ّ
ثـمــة ن ـصــوص بــذات ـهــا «ش ـ ــذت» عن
الـ ـق ــواع ــد الـ ـص ــارم ــة الـ ـت ــي فــرضـهــا
ّ
بـ ـ ـ ــزون ع ـل ــى ن ـص ــوص ــه (وقـ ـ ـ ّـرائـ ـ ــه)،
ّ
بـ ـحـ ـي ــث ب ـ ـ ــدت م ـ ـت ـ ـمـ ــردة ع ـ ــن ع ــال ــم
الكتاب ذي الشكل املـ ّ
ـوحــد خارجيًا
وداخ ـل ـيــا ،وام ـ ّتــدت كـخـيــوط واهـيــة
لـتــربــط م ــا تـبــقــى م ــع ال ـش ـعــر .نـ ّـصــا
«ألزهايمر» ،و«بصمة» هما األقرب
إلى الشعر ،بشرط تشذيبهما على
نـحــو مـعـقــول .أم ــا بــاقــي النصوص
ً
ف ـس ـت ـف ـت ــح سـ ـ ـج ـ ــاال ب ـ ـشـ ــأن م ــاه ـ ّـي ــة
«الشعر الـجــديــد» وعالقته بمواقع
ّ
ال ـت ــواص ــل ،ب ـخــاصــة أن الـنـصــوص
ّ
سردية في معظمها ،من دون
كانت
أن نرى ألق الشعر «القديم» فيها.
هــل ثمة تـطــور آخــر لقصيدة النثر
سـيـتــرافــق مــع الـتـطــورات املتالحقة
ّ
ملواقع التواصل؟ أم أن القاعدة هي
القاعدة وال مجال لكسرها ،فالشعر
شعر بصرف النظر عن التطورات؟
س ـي ـب ـقــى ال ـ ـسـ ــؤال م ـع ـل ـقــا بــان ـت ـظــار
مـ ــا س ـي ـح ـم ـل ــه ال ـ ـغـ ــد مـ ــن ت ـ ـطـ ــورات
ونصوص موازية.
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