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 السنة الثانية، تخصص: لسانيات
 .07مادة النص األدبي المعاصر، محاضرة رقم 

 الدكتورة: غنية لوصيف.

 "قصيدة النثر".
 

 / تمهيد:1
قصيدة التفعيلة التي  بها تجاوزت  وعديدة عرفت القصيدة العربية المعاصرة تغيرات مختلفة         

نقلة نوعية جعلت   هناك ، فكانت "بدر شاكر السياب" والشاعر  "نازك المالئكة" نادت بها الشاعرة 
الشعراء يتجاوزون النموذج الشعري الذي عرف نهاية األربعينيات وبداية الخمسينيات من القرن  

ثير بين اآلداب  ويؤسسون لنسق شعري أكثر حداثة في ظل التأثر والتأ العشرين في ظرف وجيز 
هدتها المنطقة العربية من انكسارات وانهزامات متتالية، ولذلك  التي ش واألزمات ، الغربية والعربية

مة العربية من  كون المتنفس الجديد الذي يخرج األكان البد من وجود نموذج شعري حداثي ي
 . هي الخالص والمنفذ "النثر قصيدة" فكانت ، همومها ويؤسس لمنطلقات شعرية تعايش الراهن

 / نشأة قصيدة النثر:2
اقترنت قصيدة النثر بطموح جمهور من الشعراء كانوا يصبون إلى االنقالب على سلطان  

وبهذا ظهرت البوادر األولى لقصيدة النثر ال سيما   ،ومفعم بالحريةالقواعد إلى عالم رحب اآلماد 
أو بمعنى   -على رأي روالن بارت – أن الكتابة زقاق غير نافذحين أخذ فريق من األدباء يشعرون 

 . واتباعا مشوها للقواعد األكثر فنية  ،ر حين غدا الشعر تعامال فرديا مع األالعيب اللفظيةآخ
أما الشكل في الشعر الكالسيكي فما عاد أكثر من وعاء يبحث عمَّن يملؤه ، وكان هذا 

بوصفها بحًثا عن اتجاه   - ، وعليه جاءت قصيدة النثرملء مبتغى الشعراء وشغلهم الشاغلال
، وأفرغها التكرار من  تم التعود عليها لتطيح بمظاهر الجمود والركاكة والصيغ التي  –شعري حر 

طبيعة الموقف األدبي وقتذاك   –بالضرورة  –، مع االحتراز من أنَّ هذا الظهور ال تمليه روحها
 .بقدر ما يشير إلى أنها خروج هادف مقصود

، فالمترجم بعد أن يقتلع  بترجمة القصائد من لغة إلى أخرى ثر نشأة قصيدة الن  وتقترن 
، غير  ه مطابق لما كانت عليه القصيدةالقصيدة من لغتها فإنَّه يحاول إنتاجها على نحو يحسب أنَّ 

لتغاير األدوات الفنيَّة واألسلوبيَّة   ااألداء الشعري بين األمم تبعأنَّ ما يحول دون ذلك اختالف 
 .فضاًل عن اختالف تقاليد اإلبداع الفني فيها  للغات تلك األمم
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، إذ إنَّها ال تضاهي القصيدة  ال تتمثَّل في هذه القصيدة ذاتهاإنَّ أهميَّة القصيدة المترجمة 
األم ، ولكنَّ األهميَّة تكمن في أنَّها كانت حافًزا حدا بالكثيرين إلى إبداع قصائد تمثل أصاًل بذاتها  

ل سابق ، ويخّيل للباحث أنَّ قصائد المرحلة األولى لعموم قصيدة من دون أن تكون صورة ألص
لم تتعدَّ كونها الهاجس   –على الرغم من أهميتها بوصفها جذوًرا لقصيدة النثر الحديثة  –النثر 

الفردي ، أو المنجز الجزئي المتحقق بقصد أو من دون قصد في نتاج )غوته( و)هاينه( و)إدغار  
 (. ألن بو

في  وظهرت قصيدة النثر على يد الشعراء الفرنسيين الرمزيين وعلى رأسهم "شارل بودلير" 
بقصيدة  الذي خطى  "مالراميهأيضا "و  "رامبو" ، كما ظهر أيضا"قصائد نثرية قصيرة"مجموعته 

، فجعل من القصيدة حلقة وصل بين الشاعر والقارئ ، حتى قال : " إنَّ معنى  النثر خطوات عريقة 
، وظهور هؤالء الشعراء في فرنسا يؤكد أنَّ قصيدة النثر   "هو ذلك الذي يعطيه لها القارئ  أبياتي 

الصدارة بين الشعراء الذين   " واحتل والت ويتمان"الشاعر  ظهر، فقد أما في أمريكا ، متيازفرنسيَّة با
 . 1885األولى عام  لذي ظهرت طبعته  شب" اأوراق الع"، والسيما في ديوانه  كتبوا في قصيدة النثر

، هؤالء هم الشعراء  "نذير عظمة"، "خليل حاوي "، "أدونيس" فنجد الوطن العربأما في 
، والذين سينضم إليهم عدد من النقاد  في البداية "شعر"مجلة األساسيون الذين شكلوا نواة تجمع 

 "منير بشور"و "الماغوطمحمد "و "فؤاد رفقة"، "خالدة سعيد"و "نسي الحاج"أ ،الشبان: كأسعد رزوق 
 . ، وهم من الشعراء الشباب آنذاك "عصام محفوظ"و" شوقي أبي شقرا"و

يد  بداعي الجدومنذ صدور العدد األول لمجلة )شعر( اللبنانية أخذت تتعهد هذا اللون اإل
ورامبو  ر : بودليالقصائد النثرية مثلمن الشعراء الذين كتبوا  بعضعن طريق ترجمة أعمال  ءسوا

 . طريق تشجيع الناشئين على كتابة قصيدة النثر نو ع، أومالراميه ولوتريامون 
خاصة  الستقبال قصيدة النثر  –إلى حد ما  –العراق كان مهيًئا  كما نجد أن المناخ في

منبًرا يدعو الشعراء إلى كتابة  حيث كانت م  1968ظهور مجلة )شعر الكلمة( في العراق عام  عند
الدعوة لكتابة قصيدة النثر تنطلق من موقف حضاري  بكل حماسة مستندين إلى أنالنثر قصيدة 

قائم على نقيض شعري يستند على النقل الميكانيكي للمنظورات والعقل... ذلك أنَّ القوى المعطَّلة  
داخل اإلنسان ال يمكن أن تجد طريقها في الشعر إال من خالل الصراع الشعري ذاته ، وحتى هذا  

 بدَّ أن يخضع لقانون القصيدة الذي هو الفني والتتابع... إنَّه اغتصاب لما هو أكثر  الصراع ال
نسان  بهذا الوعي ينمو إلنسان التأريخ ، واإل  ...مفاجأة ، وإلغاء للعالقات التي تربط حركة القصيدة

ي ،  ، ومن أبرز الدعاة إلى قصيدة النثر في العراق : موسى النقددةالقيمة ، داخل سلطة القصي
العراق   وإذا ذكرت قصيدة النثر في ،وسركون بولص ، وصالح فائق ، وسالمة كاظم ، وغيرهم

، وقد كانت هذه المجلة شديدة طبعيحميد الملصاحبها السيد  (إنما تذكر مقترنة بمجلة الكلم
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وال يغفل عن أنَّ   ،التحمس لقصيدة النثر ، والدعوة إليها ، ومناهضة من يحاول الوقوف بوجهها
عزا أحد قصيدة النثر العراقية لم تتطور كثيًرا على نحو ما تطورت إليه قصيدة النثر اللبنانية ، وقد 

إزاء نتاج وافد من الخارج ، ولم   –وقتذاك  -انكماش المجتمع العراقي المحافظ  الباحثين ذلك إلى 
، وهنا يكمن دور النقد الجاد في كسر دةالعربية السائينظر إليه إال بوصفه محاولة لهدم الثقافة 

 .، وهو ما تهيَّأ لها فعاًل فيما بعدالجماهيري الحظر الثقافي أو  
األمر على نطاق  لم تكن شديدة الحماسة لهذا االتجاه الشعري الجديد في أول ف مصر ماأ

،  يدة النثر شديد الحماسة لقص  "غالي شكري "فإننا نجد ، أما على النطاق التنظيري اإلبداع الشعري 
 ".شعرنا الحديث.. إلى أين ؟"ويشهد على ذلك كتابه 

  –الغربية، فإنها حققت وإذا كانت قصيدة النثر العربية قد بدأت تحذو حذو القصيدة النثرية 
الذي يحتمل   ،مما جاء به تراثنا العربيحضورها الخاص اعتماًدا على استقراء كثير  –فيما بعد

العامل المحرض لنشوء  وحتى وإن كان ،باألبعاد اإلنسانية الخالدةأكثر من قراءة تجعله محماًل 
إنجاز  وجود  إال أن، ك بإنجازات قصيدة النثر األوربية واالحتكا المثاقفة هوقصيدة النثر العربية 

النظر في التراث لتوفير  ، ويشجع الشاعر والناقد العربي على إعادة عربي ألحق ظلًما بحق النثر
، ويسعى إلى تحقيق عدد من  "دقالع الشعر التقليسند لنوع شعري يلقى هجوًما عنيًفا من قبل 
 .األدباء والنقاد الجاّدين يقف أدونيس على رأسهم

 / مفهوم قصيدة النثر: 3
 تعددت التعاريف التي تناولت قصيدة النثر العربية من جميع النواحي حيث يعرفها "عماد 

)الشعر( أو   في منحه لقب رامز، يختلف النقاد هي نثر موسيقي خيالي"علي سليم الخطيب" بقوله: 
ها "مصطلح مكون  نناقد المغربي "رشيد يحياوي" على أ يعرفها ال كما ، "منح نصه لقب )القصيدة(

  ترجمةفي بداية الستينيات المصطلح وقد ظهر  لمرتبطتين باالضافة،نثر( امن كلمتين )قصيدة/
  التعريف األكثر وضوحا لمفهوم قصيدة النثر فهو  ماأ "،POEME EN PROSEي لمقابله الفرنس

إنها ' : في قوله مفهوم الناقد "أحمد بزون" الذي يسوق إلينا تعريف الشاعر والناقد "علي أحمد سعيد"
لنثر، وغايتها الشعر، والنثر فيها  شعر ال نثر جميل، إنها قصيدة مكتملة كائن حي مستقل مادتها ا

مادة تكوينية، ألحق بها النثر لتبيان منشئها، وسيمت قصيدة للقول بأن النثر يمكن أن يصير شعرا  
 .دون نظمه بال أوزان تقليدية"

رغم اختالف هذه التعاريف وتعدد مرجعياتها الفكرية وتوجهاتها الفلسفية إال أنها جعلت 
وب تيار التجديد دون خوف، هذا  تون إلى الدعوة الشعرية الجديدة وركالعديد من المبدعين يلتف

ما   ، مام العديد من المبدعين والنقاد الذين تناولوا قصيدة النثر بكل جرأة وجديةاألمر فتح الباب أ
جعل قصيدة النثر تتربع على عرش النص الشعري العربي بال منازع خاصة بعد أن وجدت  
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فانطلقت قصيدة النثر وكانت منافسا للنص   الشرعية في الممارسة من طرف المتلقي العربي 
 الشعري الحر الذي عرفته الثقافة العربية وقتها. 

 :مراحل تأسيس قصيدة النثر/4
  ني:النموذج الشعري السبعيأ/

ال يختلف هذا النموذج في أهدافه ومضامينه عن شعر التفعيلة في تلك الفترة، فقد حرصت  
قصيدة النثر حينها أن تكون نتاجا للحس الصوفي أو الحدس الميتافيزيقي، وهذه الرؤية ترتبط  

وعليه فقصيدة التفعيلة وقصيدة النثر كانتا وجهان   بالنص التفعيلي أكثر مما ترتبك بقصيدة النثر،
لعملة واحدة، ولكن المفارقات موجودة على صعيد الشكل عندما غاب العروض عن القصيدة 

، ومع هذا لم يؤثر األمر كثيرا في شاعريتها، ومن أمثلة ذلك قصيدة "المسافر" لمحمد النثرية
 الماغوط التي يقول فيها:  

 بال أمل "
 وبقلبي الذي يخفُق كوردٍة حمراَء صغيره 
ع أشيائي الحزينَة في ليلٍة ما   سأودِّّ

 بقع الحبر 
 وآثار الخمرة الباردة على المشّمع اللزج 

 وصمت الشهور الطويله
 والناموس الذي يمصُّ دمي

 هي أشيائي الحزينه 
 سأرحُل عنها بعيدًا .. بعيداً 

 خانوراء المدينة الغارقةِّ في مجاري السّل والد 
 بعيدًا عن المرأة العاهره 

 التي تغسل ثيابي بماء النهر 
 وآالف العيون في الظلمه 

 تحدق في ساقيها الهزيلين  
 وسعالها البارد ، يأتي ذلياًل يائساً 

 "عبر النافذةِّ المحطَّمه
 الثمانيني: الشعري  بـ/ النموذج

إلى أنه في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات من القرن المنصرم   يشير "عزادين المناصرة" 
في مواجهة الشعر   بدأت هذه التجربة بالنضوج، وعمدت إلى إثبات ذاتها والوقوف على ساقيها 

، فقد انطلق هذا النموذج نحو العالمية، خصوصا بعد التحام قصيدة النثر  التفعيلة قصيدةالعمودي و 
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فكانت الشكل الشعري واللغة القادرة على غزو اآلفاق التي فتحها الشعراء   بهذه الحركات الثورية 
سيس لغتها وذاتها بعيدا عن كل الظروف الخارجية، ومن  أ، وهذا ما جعلها تتجه إلى ت الحداثيون 

 بعنوان "رياح الجنون":  أمثلة هذا النموذج مقطوعة ألدونيس 
ئْت َعَرباُت النهارْ   صدِّ

 .َصدىء الفارُس 
 إنني مقبٌل من هناكْ 

 من بالد الجذور العقيمْه، 
 َفَرسي برعٌم يابُس 
 .وطريقي حِّصارْ 

 ما لكم، ما لكم َتسخرونْ 
 اهُربوا فأنا من هناكْ 

 جئتكم، فلبسُت الجريمهْ 
 وحملُت إليكم رياَح الجنونْ 

 جـ/ النموذج الشعري التسعيني: 
هنا كان انطالق قصيدة النثر العربية مع جيل من الشباب حاول أن يؤسس لغة خاصة  
تمكنه من التواصل مع المتلقي الذي كان أكثر قابلية لهذا النموذج في ظل بعض الظروف التي  

كحرب الخليج األولى وحرب العراق والعدوان اإلسرائيلي على غزة وظهور  ،حلت باألمة العربية 
اإلرهاب المتطرف بالجزائر وغيرها من األزمات، هذا ما جعل الشعراء الحداثيون ينسجون الكثير  

وجها في التسعينيات، كما  أمن القصائد عبروا فيها عن أحداث تلك الفترة فوصلت قصيدة النثر 
لشعرية ساهمت في انتشار قصيدة النثر بشكل كبير كمجلة: ألف، البيان  ظهرت بعض المجالت ا

الثالثي، األربعائيون... وها هو "أنسي الحاج في هذا المقطع الشعري من ديوان "الوليمة" يعبر عن  
 ما خلفه الدهر من ألم وتفكك وتشتت:

 وأنتِّ 
 أيتها الُمطّلة عليَّ من أعماق عينيها 

 يا امرأة السنابل 
 هاويتي  يا شفير

 تخترعين لي الحياة كلما انتهت،
 وعلى الشاطئ المهجور تجلسين لَتْرقبي 

 طلوعي من البحر 
 قارًة صغيرة كظّلكِّ 
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 ال نهائيًة كظّلكِّ 
 قارًة النتصار الحياة 
 حدوُدها انتظارنا 

 .وقلُبها وحدكِّ يا حرية

 

 


