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 ."قصيدة النثر بين الرفض والقبول"
 

 تمهيد: /1
لقد ظهرت قصيدة النثر العربية بعد فترة قصيرة من ظهور شعر التفعيلة وكان الجدل ال 

زة كبرى في تاريخ حدث هحتى أطلت قصيدة النثر وأ ذا النوع،يزال على أشده حول شرعية ه
فإذا به أمام شعر تخلى عن  ،القارئ الذي تعود على الشعر الموزون المقفى الشعر العربي صدمت

واسط النقاد والشعراء بين مؤيد ومعارض لهذا الشكل يزال في أ كل قيود الخليل، وثار جدل كبير وال
 الشعري الجريء. 

 دعاة الرفض: /2
لب الرافضين للنموذج الشعري الحداثي هم شعراء "قصيدة التفعيلة" وعلى رأسهم الشاعرة أغ
" والتي انتقدت قصيدة النثر نقدا الذعا تميز باالنفعالية حيث تقول: شاعت نازك المالئكةوالناقدة "

في الجو االدبي في لبنان بدعة غربية في السنوات العشر الماضية، فأصبحت بعض المطابع 
ر كتبا تضم بين دفاترها نثرا طبيعيا مثل أي نثر آخر، غير انها تكتب على أغلفتها كلمة تصد

)شعر(، ويفتح القارئ تلك الكتب متوهما انه سيجد فيها قصائد مثل القصائد، فيها الوزن واإليقاع 
ها والقافية غير انه ال يجد من ذلك شيئا"، وفي حقيقة األمر هذا الكالم يحمل تناقضا مع حركت

التي حملت لواءها ودافعت عنها، ففي حين تدعو حركتها بحركة الشعر الحرن وهي محاوالت 
لالنفالت بعض الشيء من قيود الخليل، إال اننا نجد في كالمها معنى الشعر يوافق مع ذهب إليه 

 الشعر عندهاقدامة بن جعفر بأنه "الكالم الموزون المقفى"، وكانها بذلك تدعو ان تتوقف حركة 
كما ذهبت إلى اعتبار تسمية هذا الشكل بقصيدة النثر خطأ كبير حيث ان  أي عند شعر التفعيلة،

ذلك سيحدث نوعا من الفوضى في المصطلحات حيث تقول: "تقع دعوة قصيدة النثر في خطأ 
 كبير هو انها تطلق كلمة )شعر( على الشعر والنثر معا".

" في مقاله الذي نشره في جريدة لرحمان طهمازي عبد اكما نجد أيضا موقف الناقد العراقي " 
، يقول: "إن أية محاولة إليجاد معايير لقصيدة النثر في الوقت الراهن، محاولة 1986القادسية سنة 

سابقة ألوانها، ولعل األمر فيه الكثير من المصداقية في الوقت الحالي خاصة أن العامل النظري 



حول حقيقة هذا النموذج الشعري، وما مقدار ما سوف  يتحكم فيه عامل الزمن وتكدس المعرفة
 ينجزه من معرفة تضاف للشعر العربي الرسمي؟.". 

" حيث كتب في مجلة "الكتابة محمد بدوي يضا موقف الناقد والشاعر المصري "وهناك أ 
ال  -في مصر خاصة–مقاال يقول فيه: "ينبغي القول بدءا ان هذه الشعرية  1994األخرى" سنة 

اإلسراع بوضع الفتة تختزلها وتنمطها، أو ترهب شعراءها ذلك بالضبط أنها شعرية في حال يجب 
من التكون، بدأت باالنكباب على القصيدة، والتجادل معها عبر انتاجها، ولم تبدأ بتصور جاهز 

 مسبق، فالقصيدة ليست في حاجة إلى نظرية حاكمة لنموها، حتى ال تتبدد قوانا في التنظير".
" فيقول: "الشعر شيء والنثر شيء آخر، علينا ان نتميز بالصرامة محمد حجي محمد" وأما 

مع أنفسنا ال ينبغي قبول كل ما يكتب مهما كان كاتبه على أساس أنه شعر"، هذا الرأي ينطلق 
من التحديد الصارم لكل من الشعر والنثر حتى انه الوجود إلمكانية تقاربهما أو امتزاجهما، ولو 

  ألثر سلبا على كل منهما، بل اعتبر ذلك تجربة فاشلة مسبقا. وجد ذلك
"إن هذا التحلل الفني والشعري نما  " أن اتجاه "قصيدة النثر" تفكك وتحلل:أمل دنقلواعتبر " 

وازدهر ألن هناك تحلال اجتماعيا وتفسخا وطنيا... لكن بدال من بناء مجتمع عربي جديد يصبح 
االنبهار بالمجتمع الغربي ونقله نقال حرفيا داخل الدول كما صار عند أدونيس" وكان هذه الحركة 

 رداءة الحداثة.التجريبية في رأيه تقود الشعر إلى الوراء مستترة ب
من خالل األقوال السابقة نالحظ أن أغلب الشعراء والنقاد الرافضين لقصيدة النثر يستندون  

في ذلك إلى ضرورة الوزن في الشعر وما خرج عن ذلك ال يعتبر شعرا، كما اعتبر هؤالء أن 
ى جميع ظهور هذا الجنس الجديد كان نتيجة االنبهار بالمجتمع الغربي والتقليد الحرفي عل

 المستويات وهذا ما سيقود إلى الوراء بدل التقدم إلى األمام.
 المناصرون لنموذج قصيدة النثر: /3

القت "قصيدة النثر" إلى جانب المعارضة الشديدة اعجابا شديدا من طرف بعض الشعراء  
"على الرغم من ذلك تكاد اليوم  والنقاد، وأخذ معجبيها يتزايد يوما بعد يوم، وكما يصرح "أدونيس":

"قصيدة النثر" أن تكون الطريقة التعبيرية الغالبة، خصوصا لدى الشعراء الشبان"، ومن أوائل 
" فبعد أن كتب القصائد الموزونة نجده يقارن بينها وبين "قصيدة نزار قبانيالشعراء المعجبين بها "

في القرون الوسطى.. مرمر.. ورخام.. وشموخ النثر" فيقول: "إن اسلوب بناءها يشبه بناء القالع 
وأعمدة. أما القصيدة الحديثة فهي أشبه بديكور حجرة صغيرة وزعت مقاعدها ولوحاتها وأوانيها 
بشكل ربما ال يوحي بالثراء الفاحش ولكنه يوحي بالدفء واأللفة"، ويفسر اعجابه بقصيدة النثر 

 وية.لكونها أكثر األشكال الشعرية جرأة وأكثرها حي



كما يؤكد "نزار قباني" أنه ينبغي أن نكون أحرار في اختيار األسلوب الشعري الذي يناسب 
العصر الذي نعيش فيه، ويتعجب من الهجوم على قصيدة النثر واعتبارها مستوردة في حين أن 

 المسرح أيضا لم يعرفه تاريخنا القديم ولكنه لم يلق معارضة شديدة مثلها. 
بين أيضا بقصيدة النثر نجد الشاعر "محمود درويش" الذي لم يخف ومن الشعراء المعج

إعجابه بها رغم خلوها من الوزن والقافية، فالوزن ليس إال أحد األشكال الموسيقية وال يمكن فرضه 
على القصيدة، فيقول: "هناك شعراء مجيدون في قصيدة النثر وأسمى منهم على سبيل المثال أنسي 

وسركون بولص، إنهم يكتبون فعال شعرا خاليا من الوزن والقافية، ولكن له الحاج ومحمد الماغوط 
 شروط الكتابة الشعرية".

أما إذا عدنا إلى النقاد المناصرين لقصيدة النثر فنجد العديد منهم صالوا وجالوا في قراءة 
يد خاصة بعد وتحليل قصيدة النثر بعدما قدموا رؤيتهم النقدية والفكرية والفلسفية لهذا الفن الجد

 ومن هؤالء: ،عملية التنظير التي قاموا بها
 .2002" إشكاليات قصيدة النثر سنة  عزادين المناصرة، -
 .2003قصيدة النثر وتحول الشعرية العربية سنة  ،محمد ابراهيم الضبع -
 .2004قصيدة النثر من التأسيس إلى المرجعية سنة  عبد العزيز موافي، -
 .2006رشيد يحياوي، قصيدة النثر العربية أو خطاب األرض المحروقة سنة  -
 .2007عبد القادر الغزالي، قصيدة النثر العربية )األسس والنظرية والبنت نصية( سنة  -

ة من خالل عملية وقد ساهمت هذه المؤلفات النقدية في نقلة نوعية لقصيدة النثر العربي
التنظير النقدي لها كتجربة تستحق االلتفات لما قدمته من إسهامات نقدية للترويج لهذا النموذج 

 الشعري.
وتبقى قصيدة النثر العربية طفرة تستحق النظر إليها بروية والخوض في فلسفتها دون جدل 

ة لم تكن مطروقة في عالم النظم نواعا شعريأأو انحياز، لكونها قدمت للمتلقي العربي الذواق للشعر 
 .العمودي وحتى في عالم النظم الحر


