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                           شكل الكتابة من شكل املكان  

أنا اليت الشكل يسحرين والشكل هو الذي أحبث عنه دائماً قبل البدء بأي قصيدة، 

أنا اليت اهتميت بالشكل منذ بدايايت، وأوج تعبريي عن إشكالييت مع الشكل كان يف كتايب 

عه من كتب، أنا اليت أكثر ما يقلقين يف الشعر وما تب" أو، يف خلل املكان.  كما لو أنّ خلالً"

  .هو الشكل واللغة واملكان،  لن أدخل اليوم اىل موضوع قصيدة النثر سوى من هذا الباب

قيل الكثري حول قصيدة النثر وطُرحت نظريات عدة فيها وسأحاول أن أبتعد قليالً 

نا بات يعلم ويعرف ما هي فكلّ.  عن الكالم الذي ذُرف وسال وأغدقونا به يف هذا اال

احلواجز اللغوية والفكرية واالجتماعية اليت كسرا هذه القصيدة، هذا إذا نظرنا اىل تارخيها 

 الذي جتاوز املئة عام يف الغرب، وما يقارب النصف قرن يف بالدنا العربية، هذا إذا أردت

ويف كل . مامالبقاء يف العموميات دون خوض تفاصيل أمساء الشعراء العرب وإسها

األحوال، كان تأثري الثقافة األنكلوسكسونية كبرياً يف اخلطوة األوىل هلذه الثورة الكتابية على 

شعراء العراق وفلسطني وسوريا مع نازك املالئكة وبدر شاكر السياب وتوفيق الصايغ وجربا 

ات وبداية ابراهيم جربا وحممد املاغوط وادونيس، كما على شعراء لبنان أواخر اخلمسين

فعلى الرغم من فرانكوفونية !  الستينات، وهنا تكمن املفارقة اجلميلة، أو اجلميلة والغريبة معاً

شعراء لبنان آنذاك، حيث كانت اإلنكليزية لغة غريبة عن اتمع اللبناين االّ إذا استثنينا 

ليلة جداً يف البلد، جمتمع جزيرتي اجلامعة األمريكية يف بريوت واملدارس االنكلوسكسونية الق
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إذاً على الرغم من الفرنسية املسيطرة مئة يف املئة على شعراء الستينات يف لبنان، نراهم 

بدورهم يتأثرون بشكلٍ أساسي بالقصيدة األنكلوسكسونية األمريكية، واليت أتى بأسسها إىل 

معت بريوت يوسف اخلال ويف جعبته عزرا باوند واليوت ووالت ويتمان وغريهم، وجت

، كوكبة من الشعراء الرواد يقرأون الترمجات عن اإلنكليزية "شعر"حوله، أي حول جملة 

ولكنهم ويف الوقت ذاته يكتشفون الشعراء الفرنسيني أمثال شار وبرس وريفريدي وبونفوا 

علماً بأنّ أب القصيدة احلديثة الفرنسي هو شارل بودلري يف .  ونرفال وبرتران وغريهم

يف شكلٍ خاص، إالّ أنّ شعراء لبنان كانوا ال يزالون، قبل حركة ) Spleen(قصائد سبلني 

، يقرأون الشعر الفرنسي يف رومنطيقيته، وأتت هذه الة بريادة يوسف اخلال "شعر"جملة 

ومن عمل معه من شعرائنا الرواد ليسلّطوا الوعي الشعري اللبناين انتباهه على قصيدة النثر 

 الرواد اللبنانيني أذكر شوقي أيب شقرا، أنسي احلاج، عصام حمفوظ من أولئك. الفرنسية

إذاً أتت الصدمة األوىل، أو الصحوة األوىل، من مراجع القصيدة االنكلوفونية، . وفؤاد رفقة

مصطحبة معها شغف إعادة اكتشاف احلداثة الفرنسية يف شعرائها الذين ذكرم أعاله، كما 

قصيدة النثر من بودلري "نثر يف كتاب سوزان برنار الشهري اكتشاف النظريات حول قصيدة ال

  ".إىل أيامنا

وأحدثت ما أحدثت هذه الثورة الكتابية، ومل تكن أقلّ من ثورة إذ خلخلت قواعد 

اللغة وتناغم، مع هذا التمرد على تقاليد القصيدة الكالسيكية، منط من العيش والتفكري بدأ 



 3 

للبناين خاصةً، واخذ شيئاً فشيئاً ينتقل من حياة ريفية إىل حياة يتبناه الشاعر العريب عامةً وا

  .مدينية

واملدينة هي لغة، وال أستطيع أن أختيل قصيدة النثر خارج املدينة وأزقّتها وشوارعها 

وأي كاتب خيرج من حلبة املدينة يكون خرج من مدار .  وتقاطعاا وزواياها ومقاهيها

، )وكلها أوقات كتابية نثرية بامتياز(هن واملاضي واملستقبل الوقت، والوقت أعين به الرا

ونعلم أن املكان هو قالب الزمان بامتياز، واحلركة اليت قد نؤديها بالتايل خارج جغرافية 

الزمنية الراهنة، حيث الشكل، وهو حرك الكتابة، -املدينة هي حركة خارج احلدود املكانية

طية املدينية، أي، وبكالمٍ آخر، خارج الوقت واملكان يضحي أسطورياً، أعين مغايراً للنم

وهذه القصيدة رهن حركة اجلسد يف جغرافية .  اللذين ما تكتب قصيدة النثر احلديثة

فاملشي داخل .  املدينة وهي تعين حركة الكتابة يف جغرافية الورقة، يف أزقّة اللغة وشوارعها

 قبل تقنيةفقصيدة النثر .  حة املكتظة تقنياتخطوط املدينة يعين الكتابة داخل خطوط الصف

قصيدة النثر رفضت األوزان ومنطق القوالب اجلاهزة، أي تلك الكتابة املناقضة . كل شيء

والتقنية ال ميكنها سوى أن تكون داخلية وهي اهلندسة األساسية اليت عليها تقوم .  للتقنية

والتقنية، مرة اخرى، هي .   الشعريتنيهذه القصيدة ومنها ختلق تلقائياً املوسيقى والصورة

هندسة اللغة اليت، على غرار اجلسد داخل املدينة، تكتشف أسلوا داخل املتاهة الساحرة، 

يف .  أي داخل الشكل الفاتن واجلذاب، وأعين أيضاً متاهة شكل النظام اهلندسي للمدينة
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ة النثر، ألا الصورة املطابقة تعبريٍ آخر، ليست املدينة سوى النطاق البيئي املالئم لقصيد

أي الذي يعيش يف املدينة، وباإلنسان " املتمدن"لتلك اهلندسة الفكرية اليت يتميز ا اإلنسان 

أعين هنا الشاعر، وهو أفضل من يعلَم بالعالقة الوثيقة القائمة بني هندسة املدينة وهندسة 

ق الفكر مع منط العيش، واالثنان فكره، وأألخرية تتبع منط وأشكال مكان حياته، فيتطاب

خيضعان ألسلوب فرضه املكان بشكله، كما فرضه اجلسد حبركته وفقاً لتقاطع الشوارع 

  .واألرصفة

إذاً ركّزت على عنصر املدينة بعض الشيء بإسهاب، فألين ال أرى قصيدة النثر 

مثالً (مدينية -الالخارج هذه اجلغرافيا املتناثرة خطوطاً تقنية هندسية، خالفاً للجغرافيا 

حيث غياب معامل الوقت وبالتايل غياب  تداخلها مع ) الريف، القرية، اجلبال، الوديان أخل

  .خطوط املكان الغائبة، يستوجب تلقائياً غياب األشكال اهلندسية التقنية

وحتديداً، إذا كنت ال أرى قصيدة النثر خارج هذه اجلغرافيا املدينية فألن املدينة ثورة 

املدينة .  ى الريف، ويف املدينة جتديد للنظرة اىل العامل، واىل االنسان، وبالتايل اىل اللغةعل

فرضت لغة هلا، فرضت اخلروج من مدار الركود اىل مدار الركض والتفاعل مع التناقضات 

علماً بأن القرية قد حتوي تناقضات .  والتجاذب بني االجتاهات املكانية والتيارات الفكرية

ة يف جتاذب بني تيارات حزبية عدة، لكن هكذا بيئة تبقى متواضعة وثابتة الوقت فكري

من ناحية اخرى، صحيح أن شوقي أيب شقرا تدور كتابته .  وأحادية أو سطحية املكان
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الشعرية يف معظم األحيان حول قاموس ريفي، وأنسي احلاج ال يتواىن مراراً كثرية عن 

بل كل ما يف .   شقرا، لكن هذا ال يعين إما ريفياندخول هذه األجواء على غرار أيب

األمر أن أيب شقرا أدخل ذاكرته الريفية، وأمسيها ذاكرة محيمة باألحرى، إىل تركيبته اللغوية 

  .اجلديدة، الرافضة، املتمردة، يف قالب حديث امسه قصيدة النثر

صيدة النثر، فلكي ومرة اخرى، إذا تكلّمت عن عنصر املدينة كأساسٍ يف كتابة ق

أقول أن ما جيمع بني شعراء قصيدة النثر، واستناداً اىل نظرية موريس بالنشو القائلة بكتابة 

التشظي يف النثر احلديث، أن ما جيمع بني هؤالء الشعراء اذاً هو ذلك التشظي على كل 

  .مستويات احلياة والفكر

قصيدة النثر .   الفكرية احلديثةقصيدة النثر احلديثة هي صورة مطابقة حلياتنا اليومية

هي قبل كل شيء فعل التفتيت لتتخربط وتتشظّى األوزان اليت كانت قائمة، والقوايف 

لكين ال أتكلّم على تفتيت جماين، .  السائدة والقياسات والبحور اليت راوحت مكاا قرونا

 املضاد وال على خربطة عشوائية، إمنا على تشظ داخلي للنص، حيث الفعل الكتايب

ومرة أخرى .  للقياسات الشعرية القدمية هو فعل حرية واستقاللية يف الشكل ويف املضمون

أعود اىل املدينة، وال بد من ذلك، ألا الوعاء األفضل حلالة التشظي، وأعين ا تشظي نواة 

 الشاعر، يف املدينة خيرج.  العشائرية والقبلية والطائفية والعائلية واجلماعتية والساللية

والكاتب عامةً، من أسطورة هذه الروابط، اىل واقع فك الروابط وخوض عامل الفردية 
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فاألفراد .  الكبرية، حيث تناقض األفكار وتضادها ينتج عن تناقض وتضاد الفرديات

املستقلّون ولو جمتمعني يف املدينة، ال يستطيعون ان يشكّلوا عشرية او قبيلة على غرار األفراد 

  .مني حلمة الدم والقرابة واإلنتماء املناطقي وما شابهامللتح

وبالتايل، يف املدينة خترج الكتابة اىل الفضاءات الفكرية الواسعة، اي اىل الفضاءات 

كتابة التشظي هي التعبري .  الفنية الرحبة، اعين تلك املرنة منها والقابلة لكل تغيري وجتديد

نية، ألا كما اعتقد، الصورة االقرب اىل تشظي املكان االفضل عن حداثة احلياة الفردية املدي

وأعين به املكان األول، القرية أو مسقط الرأس أو مكان (اوالً وآخراً، واإلنسالخ عنه 

لكن كما أسلفت مثة تشظّ آخر وأهم، وما من سواه، وهو ).   العشائري–اإلنتماء العائلي 

وإذا عدت .  عين به أسلوب احلياة املدينيةالذي حثّ الشاعر على كتابة قصيدة النثر، وأ

قليالً إىل نصوصي، أرى جمدداً كيف كانت اللغة مطابقة حلركة جسدي يف املدينة، يف 

.  املدن، يف الشوارع، وحىت يف البيت، ذلك البيت املائل الشبيهة روحه بروح املدن املائلة

  من ناحية أخرى، قصيدة النثر .هذا من ناحية، ورحت اىل كتيب ألا املثل األقرب إيلّ

هذه، القادمة من عمق تفتيت البيت والوزن الشعريني األولني، فتتت يف الوقت ذاته مفهوم 

األنواع األدبية اىل حد بعيد، حبيث ان قصيدة النثر عامة اخذت من مسات الرواية يف حني ان 

  .االخرية امتزجت يف ثناياها بصور وشذرات شعرية
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لسؤال األهم الذي حوله وعلى أساسه قامت هذه الكلمة اليت أقدمها وهنا يأيت ا

  ماذا عن مستقبل قصيدة النثر العربية؟  :  اليوم

القواميس ال تقول لنا اىل اي تاريخ ": "أحباث نقدية"يقول روالن بارت يف كتابه 

إمنا .  ، يف معناها الثقايف)Avant-gardeأي ما يسمى بالـ (ريادةحتديداً تعود عبارة 

يبدو أا مفهوم حديث جداً، ونشأت يف تلك احلقبة من التاريخ حيث بدت البورجوازية 

لن أدخل يف حبث بارت ".  لبعض من كتاا كقوة مجالية رجعية كان من املفترض نقضها

الكامل إذ هو ينحو منحى ال يعنينا يف هذه الكلمة، لذا أتوقّف عند هذه الفقرة اليت جتيب 

فإذا اعتربنا التاريخ الثقايف لقصيدة النثر العربية الرائدة، تاريخ :  شيء عن تساؤلنابعض ال

 فعل ضد الشعر الكالسيكي العريب وكرد ا قامت كرديعود اىل زمن احلداثة القريب، وا

فعل للمدينة ضد الريف، فكل هذا صحيح وكل هذا يعين تلقائياً انه جيب علينا ان نتساءل 

فللنص االديب عالقة وثيقة ( يف ظل التغيرات السياسية واالقتصادية احمليطة بنا حول مستقبلها

-كما نعلم مبحيطه الفكري االيديولوجي، حيث روالن بارت يراه سياسياً، وانا اراه سياسياً

  ).اقتصادياً

ما كان قائماً وسائداً، لما إننا نتكلم إذاً على ريادة نوع أديب، مجالياً وفكرياً، مضاد ل

كان راكداً وراقداً، وألن قصيدة النثر أتت تعبرياً صادقاً وأصيالً وحياً عن حميط عيش دون 

سواه، وألن هذا احمليط هو املدينة احلديثة، وألن املدينة هذه لن تتراجع وعقارب ساعتها لن 
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وغرابة تعود اىل الوراء، ويف تعبري آخر، ألن هذه املدينة الراهنة تزداد قسوة وتشظياً وفوضى 

وعزلة على الرغم من ازدحام شوارعها ومقاهيها ومطاراا بالبشر أخل، وألن الفرد فيها 

يزداد وحشة على الرغم من حياته االجتماعية الصاخبة اليت توفّرها له املدينة املذكورة، وألن 

دأت عالمات استفهامه تزداد استغراباً مع انتقال هذه املدينة العربية اليت بالكاد كانت ب

حديثة ولكن هنا أيضاً يف املفهوم اإلستريادي، اي اىل -تستورد احلداثة، اىل مدينة ما بعد

ألسباب حمض اقتصادية، ) virtual(مدينة معوملة، متقمصة الوجود املكاين االفتراضي 

خالفاً ملفهوم القرية الكونية اليت ال اراها قرية امنا نوعاً من (وألن هذه املدينة الكونية 

زحفت اىل اتمعات العربية بشكل عشوائي، ألن كل هذا ) يغابوليس الشرسة واملخيفةامل

جمتمعاً، اي ألن الشاعر سوف يرى نفسه اكثر فأكثر غارقاً ومنخرطاً يف مزيد من املدنية، 

سوف تظل القصيدة تفضل النص النثري، سوف تظلّ شعراً منثوراُ يف نص نثري، تعبرياً عن 

مثالً، ألسنا (مكنة واألزمنة يف خطوط اقتصادية اجتماعية معقّدة وافتراضية نثر وبعثرة اال

اوال ندفع فواترينا عرب بطاقات ! اليوم نعيش حياة املدن الصناعية والعوملة عرب االنترنت؟

سوف تتابع اذاً قصيدة النثر مشوارها الذي بدأته يف منتصف القرن التاسع ). بالستيكية؟ أخل

ولو تعددت اشكاهلا مع ( مريكا الشمالية، سوف تظلّ اللغة األنسب للشعرعشر يف فرنسا وا

كالسيكية -مرور الوقت، ولو، ايضاً ومن ناحية اخرى، جاورا من حني آلخر قصائد نيو

، هكذا اعتقد دون )كرد فعل او تعبري عن حنني ملاضٍ ما، كما حصل مؤخراً، أقلّه يف فرنسا
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لطاملا كتبت ألحبث .  اي شيء، وكتابيت برمتها سؤال ال ينتهيان اجزم، ومل اجزم يوماً يف 

يف اي .  عن الشكل وعن اللغة، وال أزال أحبث عنهما، وهكذا سأظل أكتب اىل ما ال اية

حال، أليست قصيدة النثر التعبري األفضل عن شكل الالشكل، اليست الكتابة اليت تبحث 

بحث الدائم عن الشكل املفقود دائماً ؟ أليست عن الشكل بإمتياز وال جتده، ألا شكل ال

قصيدة النثر املكان األوسع لكل موسيقيات الشعر؟ ولكل التقنيات الكتابية؟ ولكل 

االحنرافات اللغوية يف شىت مجالياا؟  قلت احنرافات لكي اشري اىل ما قد حتمله معها اللغة يف 

لكن هذا (ق منطقها القواعدي يف تركيب اجلملة، اي يف سيا" تشظ"هكذا كتابة من 

  ).التشظي يف سياق اجلملة وبنائها تتراوح  قسوته او عدم قسوته بني شاعرٍ وآخر

يف أي حال، قصيدة النثر، كي تصمد، عليها أن تقوم على معضلة أساسها وحمورها 

مة على الشاعر أن يعيش، اثناء الكتابة، أز.  ونواا، العالقة املأزقية بني اللغة وصانعها

على قصيدة .  الشكل يف املطلق/ ومأزق االحتاد بني الشاعر وكلمته، بني الشاعر والكلمة

النثر ان تكون الهوتية يف هذا املعىن، اي ان حتاول دائماً ان تردم الفجوة اليت بني اللغة 

والشاعر من جهة، كما الفجوة اليت بني الالهوتية العامودية والواقعية االفقية من جهة 

  قصيدة النثر، كي تدوم، عليها ان تكون مغامرة، اي ان ال تستكني ال اىل شكل .اخرى

مستقبل يف يد صانعها الذي يقوم ا :  هكذا ارى مستقبل قصيدة النثر.  وال اىل مضمون

  .متسائالً وال منجِزاً
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قلت ما قلته ، واسطتعت ان اقوله، ألين مل اجنز يوماً القصيدة اليت اريدها منجزة، 

ين مل اكتشفها سوى بعد كتابتها، ومل اشعر باألسلوب واللغة اللذين اتيت ما سوى وأل

.                                                                            بعد ان وضعتهما على الورقة

  صباح زوين

  


