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ِ
ِ
ِ
ِ
ادا ل َكل َمات َربِّي
﴿ق ْل لَ ْو َكا َن الْبَ ْحر م َد ً
لَنَ ِف َد الْبَ ْحر قَ ْب َل أَ ْن تَ ْن َف َد َكلِ َمات َربِّي
ِ
ِ
َولَ ْو ِج ْئ نَا بِ ِمثْله َم َد ًدا﴾
سورة الكهف اآلية 901

شكر وعرفاف

ا

الحمد هلل والشكر هلل وحده .

ثم َّ
علي في هذا البحث واجب وأكيد ،فإني أجزل شكري وامتناني إلى:
َّ
إن االعتراف ألهل الفضل َّ
القيمة
 أستاذتي المشرفةّ ،الدكتورة نورة بعيو ،فميا ك ّؿ الشكر والعرفاف عمى توجيياتػيا ونصائحيا ّ
تحمميا ع َناء قراءة ىذا العمؿ المتواضع
التي الزمتني بػيا طيمة مدة إنجاز ىذا البحث ،وعمى ّ

عمي بنصائحو وتوجيياتو ،وعمى ما أفادني
 أستاذي ّالدكتور العباس عبدوش الذي لـ يبخؿ ّ
شكري واحترامي وتقديري.
قيمة ،فمو ُ
بو مف مراجع ّ

الدكتور رابح مموؾ الذي كاف لو الفضؿ الكبير في توجييي ليذا الموضوع ،فمو شكري
 أستاذي ّوامتناني .
أسدياهُ لي مف نصح
 الدكتورة سامية داودي والدكتور صالح يوسؼ عبد القادر الصافوطي عمى ما َوجميؿ.

 -ك ّؿ مف ساعدني مف قريب أو مف بعيد في إنجاز ىذا البحث المتواضع .

رياض

.

إهداء
غر ىس في نفسي يح َّ
قكتػي كأ ٍينسي :كالدم الغالي
ب العمـ كالتَّعمٌـ كاالجتياد ،إلى تاج رأسي ىكمصدر َّ
إلى ٍ
مف ى
حفظو اهلل.
ًّ
إلى التٌي
أكسبتني ميابة كجبلالن
نانا ...إلى التٌي أضفت عمى حياتي قي ٌ
كح ن
دسية ى
تفيض يحبا كعطفنا ى
ي
الحنكف حفظيا اهلل.
كى
الدتػي ي

محمد فؤاد كأسامة نبيؿ.
إلى إخكتػي سيد عمي ،حناف كازدىار ،إلى ٌ

أحبكني في اهلل فأحببتيـ فيو.
مف يحممييـ قمبي كلـ يكتيبيـ قممي ك ٌ
إلى ك ٌؿ ٍ

إلى كل هؤالء ...أهدي ث م رة جهدي

رياض

مقدمة
ّ

مقدمػػػة
ّ

َّ
إف التَّطكر كالتَّجديد مف أبرز مظاىر الحياة ،فيما داللة عمى كجكدىا كاستمرارىا ،باإلضافة إلى

تطكر
عامة كاألدب
أف الشعر العربي َّ
كمما الش ٌ
ؾ فيو ٌ
ٌ
خاصةٌ ،
لتطكر حياة اإلنساف ٌ
َّأنيما انعكاس ٌ
أف ال ٌشعر ٌّ
تطك ار كبي ار منذ بداية النيضة في مضمكنو كشكمو ،ك َّأكؿ شيء يجب أف يبلحظ ىك َّ
فف،
َّ
تطكر اإلنساف ىذا
ك ٌأنو مف آثار العبقرية اإلنسانية ،كلعؿ ىذه المبلحظة تجعمنا نربط لزكما بيف ٌ
تطكر الفنكف ،كىذا يمسمَّـ بو.
الكائف البشرم كبيف ٌ
َّ
كاذا َّ
تطكر الفنكف) كمنيا الشعرَّ ،
فإف ما ينبغي
كنا ال نختمؼ في مبلحظة ىذه الظاىرة( ظاىرة ٌ
أف نتَّفؽ عميو كذلؾ ىك َّ
تطك ار محسكسا منذ
أف ال ٌشعكب العربية قد َّ
ٍ
تطكرت في ظركؼ حياتياٌ ،
منتصؼ القرف الماضي ،كيرجع ىذا إلى عكامؿ عديدة نذكر منيا:

 1ػ ػ ػ َّ
إف التَّطكر الذم نرل ثماره اليكـ ىك نتيجة التٌطكر السياسي كاالجتماعي الذم حدث في
كبركز
َّ
عامة ،كفي عالمنا العربي بصفة
خاصة ،كالذم َّأدل إلى انييار طبقات أنظمة ي
العالـ بصفة ٌ
طبقات أنظمة أخرل ،باإلضافة إلى َّ
أف ال ٌشعر التَّقميدم كاف مرتبطا بنكع مف الحياة االجتماعية

تحدم الركتيف كالقيكد،
بدائية بالنسبة لطمكح اإلنساف المعاصر التَّىكاؽ إلى ٌ
كال ٌذىنية التي تعتبر ٌ
كحب االكتشاؼ كالتَّأمؿ
بالفف
كالى العيش في ٍّ
ٌ
الراحة الذىنية ،كما َّأنو أكثر ىكلىعان ٌ
جك مف االنفتاح ك ٌ
ً
معاف مطركقة كمكاضيع محدكدةَّ ،إنو إنساف
يقدـ في قصيدتو
 2ػ ػ ػ كالشاعر اليكـ ليس ذلؾ الذم ٌ
عناء التأمؿ
يعاني مشكمة مف خبلؿ إحساسو بمشاكؿ اآلخريف؛ فك ٌؿ كممة مف كمماتو تحمؿ معيا
ى

كتنفتح عمى أغكار مميئة بالحزف أك بالفرحَّ ،إنو ال يممس األشياء مف الخارج كحسب ،فيك ال يراىا
تامة.
فقط ،بؿ يعانقيا ليعيش معيا في كحدة َّ

األساس كىك احتكاؾ ال ٌشعكب العربية بالغرب ،كىذا عف طريؽ
 3ػ ػ ػ ػ باإلضافة إلى العامؿ
ى
االستعمار ،فكاف تأثٌر العرب بالغرب قد بمغ َّ
أكجو ،فبدأت تنعكس مبلمح ىذا التأثٌر في العديد مف
أشده في المجاؿ
المجاالت ،كالمجاؿ االجتماعي كاالقتصادم كالثَّقافي ،كلكف التأثٌر كاف عمى ٌ
األدبي؛ فقد شيد العالـ العربي دخكؿ الطباعة كنشر التٌرجمات الخاصَّة باألعماؿ األدبية كالعممية
المسارح
الصحؼ كالمجبلت كأيسٍّست
مف المغات الغربية إلى المغة العربية ،كما انتشرت
ٌ
ى

كالمكتبات.

إف مكجة الحداثة التي اجتازت الكطف العربي ،كاف ليا بالغ األثر في شخصية َّ
َّ
الشاعر كالتي
كمسايرة متطمَّبات العصر كمستجداتو ،لذلؾ فقد
بدكرىا تسعى دائما إلى خرؽ النَّمطية المألكفة ،ي
عبرت قصيدة النثر عمى غرار األنماط ال ٌشعرية األخرل كال ٌشعر الحر كال ٌشعر العمكدم ،أحسف
ٌ
َّ
َّ
كلعؿ ىذا ما دفع أبرز شعراء الحداثة أمثاؿ
كمجتمعو،
تعبير عف ك ٌؿ ما يخص اإلنساف
كنفسيتو ي
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الماغكط كتكفيؽ صايغ ...كغيرىـ إلى االتٌجاه نحكىا ككتابتيا ،كالحقيقة َّ
أف ىؤالء
ي
أدكنيس كمحمد ى
إلى جانب كتاباتيـ في قصيدة النثر كانكا يكتبكف في أنماط شعرية أخرل ،لكف ما الحظو النقد
عامة كالنقد المغاربي خاصَّة ،ىك َّ
أف ىناؾ تيا ار آخر مف شعراء الحداثة انصرفكا إلى كتابة
العربي َّ

صائصو َّ
أشعارىـ كفؽ ىذا َّ
شركطو،
النمط دكف معرفة ىخ ى
النصية ،فيـ لـ ىيستكعبكا أدنى شرط مف ي
َّ
كلعؿ
اىيتو،
كىذا ىك الجانب
الميـ الذم ال ينبغي تجاىمو ،فكيؼ ينقبً يؿ عمى شيء دكف معرفة ىم ٌ
ٌ
النقطة َّ
بالذات ىي التٌي أكقعت بشعراء قصيدة النثر في ًمصيدة َّ
ىذه َّ
النقد المغاربي ،فيؿ استطاع

تطكر
قك يمكا ىذه الحركة ال ٌشعرية كيبرزكا مكامف ى
الجماؿ فييا؟ كىؿ الحديث عف ٌ
النقاد المغاربة أف يي ٌ
نصيا منيا ؟
المكقؼ النقدم َّإزاء القصيدة النثرية يستدعي بالضركرة اقترابا ٌ
كلع ٌؿ مف بيف األسباب التي دفعتنا الختيار ىذا المكضكع ( مكقؼ النقد المغاربي مف قصيدة
النثر) ىك محاكلة َّ
منا المساىمة في رفع بعض المبس كالغمكض مف خبلؿ الكقكؼ عند بعض

النقدية كابراز بعض عناصر كمميزات ىذه التٌجربة ال ٌشعرية الجديدة ،كمناقشة بعض اآلراء
القضايا ٌ
عيتيا ،ككذا معرفة ماىية ىذا الجنس األدبي الجديد ،كمعرفة ما إف كاف
كالمكاقؼ المش ٌككة في شر ٌ
منحو جكازه ال ٌشعرم.
النقد المغاربي قد ى
الضركرية التي ينبغي أف تيثار في ىذا المقاـ حكؿ ىذه الحركة
إف األسئمة النقدية
الممحة ك ٌ
ٌ
ٌ
األصكؿ ك َّ
الشعرية ،بعد أسئمة المكقؼ َّ
النشأة ،ىي أسئمة الجمالية
المشركعية ،كأسئمة
ي
النقدم ك ي

كشركطياَّ ،إنيا أسئمة التَّشكيؿ َّ
َّ
النصية كأسئمة المفاىيـ كال َّ
النصيَّ ،إنيا أسئمة
الفنية ي
ضكابط ٌ
صية التي يقترحيا شعراؤىا في مجاؿ المغة كاإليقاع كالرؤيا ال ٌشعرية ،كمف ىذا
اإلبداالت ٌ
الن ٌ
المنطمؽ يمكف أف ينكاجو الكثير مف األسئمة :فيؿ تمث يؿ قصيدةي َّ
النثر جنسا ًّ
أدبيا مستقبل؟ كىؿ يمثؿ

الجنس الحداثي – بالنسبة لمنقد المغاربي -قطيعة مع المراحؿ كاألنماط السابقة؟ أـ ىك
ىذا
ي
استمرار كتحكيؿ ليا(المراحؿ) ضمف فمسفة جمالية جديدة؟ ماىي قصيدة النثر؟ كىؿ استطاعت

تكسب جكازىا الشعرم؟ كىؿ كاف التَّجديد
كجكدىا في السَّاحة ال ٌشعرية؟ كىؿ استطاعت أف
ى
ى
إثبات ي
في قصيدة النثر ىك التٌخمٌي عف َّ
الشكؿ القديـ فقط ،أـ َّأنيا أبدعت في المضمكف أيضا؟ كىؿ
أقدس يم َّ
ً
البمبمة التي أحدثتيا في السَّاحة َّ
قدسات القصيدة العربية
النقدية كانت نتيجة تىخمٌييا عف
قكـ النقد المغاربي ىذه الحركة الشعرية؟ كىؿ يمكف إقامة كتابة
المتمثؿ في عنصر الكزف؟ كيؼ َّ
شعرية مف دكف إيقاع؟ كما ىي أنماط الرؤل الشعرية النقدية التي بمكرتيا؟ كما طبيعة اإلبداالت

َّ
النصية التي يقترحيا النقد المغاربي ليذا الجنس األدبي الجديد؟

يتناسب
كلئلجابة عمى ىذه التساؤالت كاف لزاما عمينا أف نتبع المنيج الكصفي التحميمي الذم
ي
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باستكناه اآلراء النقدية لطائفة مف النقاد المغاربة ،الذم
كمثؿ ىذه الدراسات ،إذ يسمح لنا
ى
استطعنا مف خبللو أف نعطي مقاربات نظرية حكؿ نشأة قصيدة النثر كاشكالية التأسيس لمفيكميا
النمط الشعرم الحداثي ،كالذم قيمنا عمى أساسو بػ ػ ػػكصؼ اآلراء النقدية التي
فيما
يخص ىذا ٌ
ٌ
متمعنيف في ثناياىا الفكرية كفي مرجعياتيا كخمفياتيا
كصفا دقيقا
تضمنيا النقد المغاربي
َّ
ٌ
ٍ
اإلبستمكلكجية ،ثـ قيمنا بتحميؿ ىذه اآلراء كفؽ إجراءات ىذا المنيج قىصد تبرير ىذه األحكاـ تبري ار
صحة تكجياتيا َّ
ًّ
النقدية ،محاكليف نقد ىذه اآلراء نقدا
مكضكعيا
محاكليف بذلؾ الكقكؼ عمى مدل ٌ
ى
النقدية
األسس ٌ
اضعة في ىذا المجاؿ -كاستنادا إلى بعض ٌ
مكضكعيا -كعمى حساب تجربتنا المتك ى
في مجاؿ نقد الشعر المغاربي المعاصر ،كالتي سنذكرىا الحقا ،كأخي ار قمنا بإصدار بعض األحكاـ

عمى ىذه اآلراء لتقعيدىا قىصد تبياف قيمتيا في َّ
الدرس النقدم المعاصر.
نقسمو
أما فيما
يخص مساحة البحث ومحتواه فكاف لزاما عمينا ككفؽ متطمبات ىذا البحث أف ٌ
ّ
إلى مقدمة كمدخؿ كفصميف اثنيف كخاتمة .

أما المقدمة َّ
أىميتو كدكافع اختياره ،كالمنيج الذم سرنا
كمحتكاه ك ٌ
فبينا فييا مكضكع البحث ي
حيث َّبينا فيو كيؼ تبمكر ىذا المفيكـ في
عميو ،وأما مدخؿ البحث فعنكناه بػ " :التَّأسيس لممفيكـ"
ي
العربي ثانيا.
الفكر الغربي ٌأكال ثـ في الفكر ى
أما فصكؿ البحث فكانت عمى النحك اآلتي:
َّ

الفصؿ األوؿ عنكناه بػ ػ ػ  ":قصيدة النثر مقاربة نظرٌية أك قصيدة النثر :دراسة في النقد
األكؿ معنكف بػ ػ ػ "التأصي يؿ لقصيدة النثر" ،حيث حاكلنا
التنظيرم ،كالذم بدكره قسَّمناه إلى مبحثيفَّ ،

يخص إشكالية المصطمح ك َّ
كحتى إشكالية
النشأة كاشكالية الماىية،
فيو أف ينعطي مقاربات فيما
َّ
ٌ
فعنكناه بػ ػ ػػ" :في ماىية الكزف كاإليقاع" حيث تناكلنا فيو
أما المبحث الثاني
االنتماء األجناسيَّ ،
ى
إشكالية مفيكـ الكزف كعبلقتو باإليقاع ،كىؿ يمكف الفصؿ بيف الكزف كاإليقاع ،ثـ َّبينا البنية
اإليقاعية لقصيدة النثر مف جانب تنظيرم فقط.

الفصؿ الثاني عنكناه ب ػ قصيدة النثر مقاربة تطبيقية أك قصيدة النثر :دراسة في النقد

األكؿ تناكلنا فيو بنية البناء الفني لمقصيدة النثرية،
التطبيقي ،كالذم قسَّمناه ىك اآلخر إلى مبحثيف؛ َّ

القصصي كالبناء الحكارم ...كغيرىا مف البناءات المختمفة التي اشتممت
كالبناء الغنائي كالبناء
ى
النصية
النقد المغاربي مف البنية ٌ
عمييا نصكص ىذه التٌجربة ،كتناكلنا في المبحث الثاني مكقؼ ٌ
لقصيدة َّ
فتطرقنا إلى بنية المصطمح كابداالتيا
النثر كابداالتيا؛
َّ

المتعددة
حيث َّبينا المكاقؼ
ٌ

لمنقاد المغاربة منو ،ككذا ٌبينا المكقؼ النقدم المغاربي مف بنية المغة الشعرية ليذه
كالمتباينة ٌ
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َّ
عطي مقاربات إلبداالت تعكيض المكسيقى الغائبة أك إبداالت الكزف
التجربة الحداثية ،كحاكلنا أف ين ى
كاإليقاع،
اجـ كسير
أما الخاتمة فأجممنا فييا نتائج البحث ،كأخي ار أدرجنا في بحثنا ىذا ممحقا يحكم تر ي
النقدية ،أمثاؿ الناقداف المغربياف عبد اهلل شريؽ
مدت مكاقفيـ ٌ
النقاد المغاربة ،كالتي اعتي ى
بعض ٌ
كرشيد يحياكم ككذا محمد بنيس ،كالناقد الجزائرم عبد المالؾ مرتاض.

الدراسات التي سبقتنا في ىذا المكضكع ،فنحف ال نذكر َّ
أف ىناؾ أبحاثا
أما فيما
َّ
يخص ٌ
ٌ
كدراسات تناكلت قصيدة النثر مف ىذا الجانب أك ىذه الزاكية التي تطرقنا ليا ،لكف ال يمكف أف

ننكر َّ
أف ىناؾ دراسات قاربت دراستنا مثؿ دراسة عبد اهلل شريؽ المكسكمة بػػ" في شعرية قصيدة
النثر" كدراسة رشيد يحياكم المكسكمة ب ػػ" قصيدة النثر أك خطاب األرض المحركقة ،كمف ىنا

أىـ مراجع البحث باإلضافة إلى المراجع السابقة( في شعرية قصيدة النثر) (
كجبت اإلشارة إلى ٌ
قصي دة النثر أك خطاب األرض المحركقة) ،حيث اعتمدنا دراسة سكزاف برنار المكسكمة بػػ" قصيدة
النثر مف بكدلير حتى الكقت الراىف" كدراسة أحمد ٌبزكف ( قصيدة النثر اإلطار النظرم) كدراسة
كؿ مف:
الصكر( اإليقاع الداخمي كالخصائص َّ
النصية في قصيدة النثر).
 حاتـ ٌ -عبد المكلى مح مد عبلء الديف( كىـ الحداثة :مفيكمات قصيدة النثر نمكذجا).

 محمد صابر عبيد( القصيدة العربية الحديثة بيف البنية الداللية كالبنية اإليقاعية). -يكسؼ حامد جابر( قضايا اإلبداع في قصيدة النثر).

 محمد بنيس ( الشعر العربي الحديث بنياتو كابداالتيا).الدراسات المترجمة مف مثؿ كتاب جاف ككىف( بنية المٌغة ال ٌشعرية)
ىذا باإلضافة إلى بعض ٌ

كدراسة سفيتاف تكدكركؼ( مفيكـ األدب).

لمنقاد
أما فيما
َّ
الصعكبات التي كاجيتنا ،فقد تمثٌمت في صعكبة الكشؼ عف اآلراء النقدية ٌ
يخص ٌ
ٌ
لممدكنات التي اعتيمدت في ىذا البحث ،ككذا صب ار
المغاربة ،إذ تحتاج ىذه العممية قراءة مكثٌفة
ٌ
النقديةَّ ،
كلعؿ األصعب مف ىذا
كمثابرة كدقَّة كبيرة في التعامؿ مع ىذه اآلراء ٌ
مدكنة أكاديمية تحكم جميع العناصر التي
كمٌو ىك أننا لـ نصادؼ  -أثناء بحثنا عف
َّ
المدكنة – ٌ
نحف بصدد دراستيا ،لذلؾ كاف لزاما عمينا أف نعتمد بعض المكاقؼ المتفرقة مف مدكنات
مختمفة.

مقدمػػػة
ّ

فيذا يجيد متكاضع بذلت فيو ما استطعت ،فإف أصبت فذلؾ تكفيؽ مف عند اهلل كحده – فمو
المنة -كحسبي أف يناؿ ىذا العمؿ المتكاضع ما يستحقو مف القبكؿ كالحمد هلل رب العالميف.
الحمد ك ٌ

مدخؿ البحث
التأسيس لمفيوـ
قصيدة النثر
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عما ييحيطي ب َّ
النفس اإلنسانية مف انفعاالت كمشاعر في مكاجيتيا
ليس ال ٌشعر كسيمة لمتعبير َّ
َّ
الد ائمة مع مظاىر العالـ الخارجي كأحداثو فحسب ،بؿ ىك طريقة مف طرؽ ممارسة ىذه الحياة

كمفتاح لمدخكؿ إلى أعماقيا ،كمشعؿ إلضاءة دىاليزىا المعتٌمة ،كجسر لكصؿ ما انقطع مف
كشائج بيف اإلنساف كبيف أشياء الكجكد ،منذ أف ظير اإلنساف ككائف مستقؿ في ىذا العالـ.
ؾ َّ
أف ىذه الرؤية الجديدة لمشعر ،ىي كحدىا التي تستطيع تفسير ذلؾ التبلزـ العجيب
كال ش ٌ
أف" تاريخ الشعر مرتبط
المثير فعبلن ٌ
بيف كجكد اإلنساف ،كبيف ممارستو ليذا ٌ
الفف ٌ
السحرم ،فمف ي

صميميان ،ال نكاد نمحظي ما يماثمو إالٌ مع الحقائؽ الكبرل لمكجكد ،فمنذ أف
بتاريخ البشرية ارتباطا
ٌ
الشعر .ال ييستثنى مف ذلؾ عصر مف
كاف اإلنساف كاف الشعر ،كحيثما يك ًج ىد اإلنساف ،يك ًج ىد
ي
العصكر قديميا أك حديثيا ،كال مكاف مف األمكنة سكاء كاف ذلؾ المكاف في مراكز الحضارات
الكبرل أـ في أعماؽ الغابات أـ عمى سكاحؿ البحر أـ في قمب الصحراء".1

كانطبلقان مف ىذه الحقيقة يمكف القكؿ َّ
إف ال ٌشعر" :ىك أحد خصائص الكجكد البشرم أك أحد
2
تخيؿ استمرار الكجكد البشرم
تجمٌيات الجكىر اإلنساني األصيؿ" َّ ،
مما يعني َّأنو ال يمكف لنا ٌ
كالمحافظة عمى أصالة الجكىر اإلنساني إذا زاؿ الشعر كانقضى مف الكجكد.

يب عندنا في َّ
الحد مف فاعمية الشعراء عبر
أف ما نراه اليكـ مف محاكالت لتيميش الشعر ،ك ٌ
كال ر ى
لمرداءة ك َّ
الزيؼ
تضييؽ المجاالت الحيكية البلزمة لمتَّفاعؿ بينيـ كبيف جميكرىـ مف جية ،كالتركيج َّ

الس خؼ عمى حساب الشعر الحقيقي مف جية أخرل ،كعبر إشاعة مقكلة (مكت الشعر) 3ك
ك ٌ
يصب في النياية ،إالَّ في "طاحكنة القكل التي تسعى إلى إيقاؼ
(انتياء عصر ال ٌشعراء) ،4ال
ٌ
التاريخ عند حدكد مصالحيا ،كتعمؿ عمى تجريد اإلنساف مف جكىره األصيؿ لتيعيد بناءه كفؽ
كلتحكلو إلى يد مية ال جذكر ليا كال تاريخ كال جغرافيا ،كال إرادة كال أحبلـ كال
أىكائيا كرغباتيا،
ٌ
تطمٌعات كال أحاسيس كال مشاعر ،يدمية ال تتحرؾ إال بمشيئة أسيادىا ،كال تستجيب إالَّ لئلشارات

َّ
الجينمي الذم يسعكف مف كرائو إلى
الصادرة عنيـ ،كال تعمؿ إال لخدمتيـ كخدمة مشركعيـ
ٌ
5
تنصيب أنفسيـ آلية في ىذا العالـ!".

 1رفعت سبلـ :بحثا عف الشعر ،الييأة العامة لقصكر الثقافة ،القاىرة ،ط ،2010 ،1ص .35
 2المرجع نفسو ،ص .35

ميب الشعر ،دراسات كمقاالت ،منشكرات اتحاد الكتاب العرب ،دمشؽ( ،ت ط)،2003 ،ص10
 3نزار بريؾ ىنيدم :في ٌ
 4المرجع نفسو ،ص .10
 5نفسو ،ص .10
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فانطبلقا مف التَّعاريؼ الجديدة لم ٌشعر كمفيكمو ،كالتَّمييز بيف ما ىك شعر كما ىك ليس بشعر
ال مف اعتبارات الٌمعبة المٌغكية ،كال مف مفيكـ المقابمة مف َّ
أف ما ليس ىك شعر َّإنما ىك نثر ،كلكف
مف اعتبارات شعرية ال ٌشعر ،كامكانياتو في تحقيؽ كمالو (الشعرم) ،كفؽ المعايير الجديدة لم ٌشعر

الخارجية ك َّ
الداخمية َّ
َّ
يؤسس
لمنص ،كبما
كما تحقٌقو بككنيا "نظاما ،ييش ٌكؿ العبلقات
يضمف لو أف ٌ
ي
لنفسو في أف يككف شع ار ال غير" . 1

لقد كانت َّ
تميز بيف الشعر كالنثر تقكـ عمى اعتبارات الكزف ،أك الكزف
النظرة التَّقميدية التي ٌ
كحد فاصؿ بينيما ،ككاف ىناؾ مف يرل كاعتبا ار مف التعريؼ القديـ لم ٌشعر عمى َّأنو ":قكؿ
كالقافية ٌ
2
أف ىذيف االعتباريف كافياف لمتَّفريؽ بينيما ،في حيف نظر القسـ
مكزكف مقفَّى يد ٌؿ عمى معنى" ٌ
و
الحد الزـَّ ،
اآلخر مف النقاد إلى َّ
كاؼ ،فاشترط في الشعر تكافير عناصر
لكنو غير
أف ىذا
ٌ

أخرل ،إضافة إلى الكزف كالقافية ، ،فإذا خبل مف ىذه العناصر األخرل ،كاكتفى بعنصرم الكزف

كالقافية َّ
فإنو "ال يعدك أف يككف نظما ،كليس شع ار ،كما َّأنو ال يعتبر نث ار ،كعمى ىذا األساس لـ

يسمى َّ
بالنظـ التعميمي شع ار مكتمبل بمكاصفات ال ٌشعر األخرل ،كما لـ يعتبركه نث ار
يعتبركا ما َّ
لتكافر عنصرم الكزف كالقافية فيو". 3

فيمارس اإلنساف فعمو في
حركية الحياة اإلنسانية،
كلما كانت المٌغة ،فعبل يتكازل مع
َّ
ٌ
ي
4
عرؼ بككنو يمارس عمى أرضو"
المغة ،فإ َّف المٌغة بكجكدىا
الحي ،ىي "فعؿ ييحيؿ إلى الكاقع ،ي
كي ى
ٌ
"مشاعا إنسانيا الحتماالت التَّغيير كاالنبعاث
 أم عمى أرض الكاقع -لذا ييمكف أف تصبح المٌغةن

َّ
مكرر أك مسعى يمبتذؿ أك نمط سائد معزكؿ عف القيـ
كاالنبجاس مف
حيكيتيا ى
لتجاكز ٌ
أم فعؿ ٌ
َّ
كلعؿ ىذا ما يجعؿ كثي انر مف األفعاؿ تبدك َّ
مشكه ال
المتجددة في الحياة،
المتغيرة ك
ٌ
ٌ
ككأنيا فعؿ ٌ
و
فعالية تذكر ،قياسان باألفعاؿ المتكاممة التي تتعمَّؽ باإلنساف كالتٌي ىي
تسمح ممارستو أف يككف ذا
5

تحركو "
ذات مساس مباشر بييئتو التي يكصؼ بيا ٌ
َّ
الجادة لتجاكز َّ
السائدة ال في كتابة الشعر كحسب ،كلكف في
النمطية َّ
كىكذا بدأت المحاكالت

المككنة َّ
نتممس
استخدامات المغة نفسيا ،باعتبارىا أداة ككسيمة لك ٌؿ العناصر
لمنص األدبي كلرَّبما َّ
ٌ
الجدية في محاكالت كممارسات ال ٌشعراء الميجرٌييف كالتي بدت في كتابة الشعر بصفة عامة
تمؾ ٌ
 1عبد الحميد جيدة :االتجاىات الجديدة في الشعر العربي المعاصر ،مؤسسة نكفؿ ،بيركت( ،د ت) ،ط ،1ص .317
 2أبك الفرج قدامة بف جعفر :نقد الشعر(،تح) ،كماؿ مصطفى ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ،ط ،1989 ،3ص.17

 3يكسؼ حامد جابر :قضايا االبداع في قصيدة النثر ،دار الحصاد لمنشر كالتكزيع ،دمشؽ ،ط ،1991 ،1ص.186
 4المرجع نفسو ،ص .186

 5نفسو ،ص ص  186ػ .187
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الريحاني ...
كمنو الشعر المنثكر ،كقد تمثمت بركائع جبراف خميؿ جبراف كميخائيؿ ينعيمة كأميف َّ
كنعيمة قد مارسا كتابة ال ٌشعر المكزكف" ،إالَّ َّ
أف مكىبتيما جعمت مف ٌفنيما
كغيرىـ .كاف كاف جبراف ي
الريحاني في
الجديد عمى مستكل ال ٌشعرية يفكؽ مستكل شعرىـ المكزكف ،في حيف كاف أميف ٌ
يتحرر مف الكزف بشكؿ مطمؽ ،كاَّنما كاف يسعى إلى أف ينطمؽ مف
محاكلتو لـ ييرد ليذا الشعر أف َّ

يتحرر الشعر مف
قيكد الكزف التقميدم ،عمى أف يككف لمشعر كزف جديد ،كما كاف يسعى إلى أف ٌ
تح ٌكـ البحر الكاحد في القصيدة ".1

إف ما َّ
َّ
يتحرير مف ك ٌؿ القيكد التي الزمتو طكاؿ قركف
تقدـ كاف تأسيسا النطبلؽ أدب جديد
ٌ
عديدة" ،كاف تأسيسا لشعر جديد لو القدرة عمى االستجابة َّ
ألية فعالية جديدة ،شعرَّية كانت أـ
و
حياتي وة َّ
محدكدة ،األمر الذم
كظيفة
نثرَّية ،بحيث ال تنحصر ىذه االستجابة في
معينة أك مقَّيدة أك ي
ٌ
ىامشية ليس ليا دكر ،كاَّنما يستكجب في ىذه االستجابة ،أف تككف
يجعؿ ىذا التأسيس حركة
ٌ
النص ،كأف يبقى َّ
طريقا إلى الكشؼ عف ك ٌؿ بنية مف بنيات َّ
النمك
النص معيا قاببل لمتفاعؿ ك ٌ
المستمر ليحقٌؽ كجكده كفعمو في الحياة". 2
الرغبة في تأسيس أدب جديد كاظياره بمظاىر جديدة متكافقة مع ركح العصر كالتقدـ
لذا ،كانت َّ

كلما كاف
الحاصؿ فيو ،تقكـ عمى الفيـ
الحي لمنَّمط الكتابيًّ ،أيا كاف نكعو كىدفو ككظيفتوَّ .
ٌ
أدكنيس يرل ال ٌشعر عمى َّأنو رؤيا ،كالرؤيا ،بطبيعتيا قفزة خارج المفاىيـ القائمة ،ىي إذف تغيير في

النظر إلييا ،عمى المستكل العبلئقي في الشعر منو خارج مفاىيـ
نظاـ األشياء كفي نظاـ ٌ
المؤسسة ،لذا يبدك ال ٌشعر بيذا الكصؼ عند أدكنيس تمردا عمى
الصيغ التقميدية
ٌ
التَّركيب ،أك ٌ
األشكاؿ كالطٌرؽ الشعرية القديمة كرفضا لمكاقفو كأساليبو التي استنفدت أغراضيا.3
أف ىذه األغراض قد أغمقت األبكاب عمى ال ٌشعر في تشكيؿ العبلقة بيف َّ
كنجد َّ
الذات كالمكضكع

يبحث عنيا ال ٌشعر الجديد .
كبيف ال ٌذات كالكجكد ،تمؾ العبلقة التي
ي
حيا ليذا التمرد عمى األشكاؿ كالطرؽ الشعرية التقميدية ،حيث
كتعتبر قصيدة النثر أنمكذجا ٌ
الحر القائـ عمى
جرت قبؿ بزكغ فجر قصيدة النثر تمثمت بالشعر ٌ
كانت ىناؾ محاكالت كثيرة قد ى

 1عبد الرزاؽ عكض :الحداثة في النقد األدبي المعاصر ،دار الحرؼ العربي ،بيركت ،لبناف ،ط ،1991 ،1ص،231
 2ناجي عمكش :مف قضايا التجديد كااللتزاـ في األدب العربي ،الدار العربية لمكتاب ،تكنس ،1978 ،ص .87
 3ينظر :أدكنيس ،زمف الشعر ،دار العكدة ،بيركت ،ط ،1985 ،1ص .09
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1
التفعيمة أك شعر َّ
ثـ
البند كمف َّ
الشطر كما ىك معركؼ عند بعض ٌ
النقاد المعاصريف ،كقبمو قصيدة ي
أف نعتبر قصيدة َّ
النثر تىكممة لمثَّكرة ال ٌشعرية التي أحدثتيا قصيدة
ال ٌشعر المنثكر ،كمف المعقكؿ ٍ
الساحة الثقافية العربية ،مع اختبلفات َّ
النمط كالمغايرة في الكزف كطريقة الكتابة ،لقد
التفعيمة في َّ

سعى أدكنيس إلى تشكيؿ ىذا النمكذج – قصيدة النثر – عف طريؽ االنقبلب الذم يصفو في أكثر

منحى جديدا
مف مكاف (بالثكرم) مف أجؿ أف يككف صياغة جديدة "تيعتبر في ك ٌؿ معطياتيا
ن
كتمردا عمى َّ
عتبر َّ
أف صياغة التعريؼ القديـ
ٌ
النمطية السائدة في الشعر التقميدم ،كالتي تى ي
لمشعرَّ ،إنما ىي "عبارة تيشكه ال ٌشعر ،فيي العبلقة ك َّ
المحدكدية كاالنغبلؽ كىي إلى ذلؾ
الشاىد عمى
ي
ٌ
– أم التعريؼ القديـ لمشعر – حكـ عقمي منطقي نجده يقكـ عمى ثكابت ال تسمح بالتغيير ،أك

التحكؿ عنيا".2
ٌ
إف ىذا االنقبلب (الثكرم) الذم َّ
ركز عميو أدكنيس ،ينطمؽ مف فكرة ترل َّ
َّ
أف الشعر كشفنا كرؤيا
الحرية التي
لذا ،فيك يعمك عمى ال ٌشركط ال ٌشكمية لم ٌشعر التقميدم ،كىذا ما يدعك إلى مزيد مف ٌ

أم قصد أك ىدؼ ،مف أجؿ البحث في كظيفة الممارسة ال ٌشعرية التي
يمحي أماـ ٍّ
تجعؿ الشكؿ َّ
المؤسسة .3
تعتبر طاقة ارتياد ككشؼ تتجاكز في قدرتيا األشكاؿ
ٌ

المؤسسة – عمى ٍّ
حد تعبير أدكنيس ،-في الكقت الذم ال نرل
فحيف ارتبط الكزف بيذه األشكاؿ
ٌ
فيو َّأية عبلقة حقيقية أك جكىرية تجمع بينيما ،باعتبار َّ
أم
أف الكزف ىك َّ
مجرد قالب ثابت في ٌ
قصيدة ،بينما َّ
بتغير الحالة ال ٌشعكرية ك َّ
النفسية لدل
الشكؿ forme
متغير ال بتغير الكزف كاَّنما ٌ
ٌ

ممحة لمبحث عف شعر جديد
الشاعر كقدرتو عمى الخمؽ كاإلبداع ،كمف ىذا المفيكـ كانت الحاجة ٌ
خارج َّ
المؤسس كال في نمط الشعر المنثكر ،كلكف
النمطية المألكفة ،ال في البيت الشعرم التقميدم
ٌ
البحث عف ممارسة شعرية جديدة تفتح َّ
لمشاعر مجاال النبعاث طاقتو الكامنة في القكؿ الشعرم

ذاتو تنطمؽ مف اعتبارات أساسية في طريقة استخداـ المٌغة كمقياس أساسي في التَّمييز بيف ال ٌشعر

كالنثر ،طريقة يمكف مف خبلليا أف ىيحيد الشاعر بالمٌغة عف معايير طريقة استخداميا
العادم ،سكاء كاف في التعبير أك في الداللة" ،بحيث يبدك َّ
ككأف الشاعر ييضيؼ لمٌغة طاقات أخرل

السابؽ
الدىشة ،كليصبح فيما يكتبو أك يقكلو شع ار خارج المفيكـ َّ
تم ٌكنيا مف اإلثارة كالمفاجأة ك ٌ
 1البند :نكع مف الشعر ال يتقيد بأسمكب الشطريف ،كىك أقرب أشكاؿ الشعر العربي إلى الشعر الحر ...كىك يقكـ عمى
أساس التفعيمة مخالفا بذلؾ كؿ أساليب الكزف العربي السابقة ،كاقتصر استعمالو عمى شعراء العراؽ كحدىـ ،أنظر :جبكر
عبد النكر ،المعجـ األدبي ،دار العمـ لممبلييف ،بيركت ،لبناف ،ط ،1984 ،1ص.51

 2أدكنيس ،مقدمة لمشعر العربي ،دار العكدة بيركت – لبناف -ط ،1971 ،1ص.108
 3ينظر :أدكنيس ،زمف الشعر ،ص ص .16 -15
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المتعارؼ عميو في ال ٌشعر كيصبح ك ٌؿ ما يقكلو يش ٌكؿ في قكامو ظاىرة تخضع ليا المٌغة
كقكاعدىا".1

لقد بدا ىذا التأسيس لمفيكـ جديد لمشعر كاضحا عند أدكنيس منذ البدايات األكلى في كتاباتو

كتنظيراتو ،حيف نشر في مجمة شعر صيؼ عاـ  1959دراستو المشيكرة "محاكلة في تعريؼ
الشعر الحديث" ،كالتي يمكف أف نعتبرىا مممحا َّ
أكليا في تشكيؿ قصيدة النثر إذا ما قكرنت

الد راسة مع أفكار سكزاف بيرنار في كتابيا الذم يحمؿ عنكاف "قصيدة النثر مف
مضاميف ىذه ٌ
عما كتبو في ذلؾ الكقت عف قصيدة النثر بال ٌذات مب ٌش ار بيا.
بكدلير حتى الكقت الراىف" ،فضبل َّ

مشجعة ليا ،كىي عكامؿ مباشرة كغير
لقد ظيرت قصيدة النثر نتيجة لعكامؿ كثيرة كانت
ٌ
مباشرة ،فقد ذىبت بعض اآلراء إلى تأثير التراث العربي كاإلسبلمي ،فاعتبرت ىذه القصيدة نتاجا

يتممس َّ
خاص عمى
المتصكفة  ،كبكجو
الدارسكف ليذه القصيدة أثر
كابداعا متكاصبل معو ،كلرَّبما َّ
ٌ
ٌ
الصكفية التي َّ
عبرت عف سخطيـ كمعارضتيـ لمسمطة
شعراء ىذه القصيدة مف خبلؿ التَّعبيرات ٌ

تدخميا في أمكر الناس كحياتيـ
الدينية كالسياسية التي كانت سائدة في زمنيـ ،كمقدار ٌ
العامة ،فكاف التَّعبير الصكفي المتنفَّس الذم صدر عف نفس تشعر بالكجد كاإلرىاؼ ،فضبل عف
َّ

الصكفيَّ ،
الصكفيكف رؤيا جديدة لمككف كالكجكد يمتمس
فقدـ ىؤالء الشعراء ٌ
الكحدة ،التي يعيشيا ٌ
حد ما مع قصيدة النثر في ككنو أسمكبا
فييا كجكه التغيير لمكاقع السائد ،كىذا األسمكب يشترؾ إلى ٌ
مكثَّفا ؛ إذ َّ
أف يمجمؿ تراكيبو المغكية كالتعبيرية تعتمد عمى الرمكز االيحائية ،كعمى تداعيات
الصكر الخبلَّقة ،كالمعاني َّ
الحية المكبكتة في النفس الصكفية ،فتبدك ذاتيتيا بمبلمح إنسانية. 2
َّ
إف ىذا األسمكب لـ ي يكف اغترابا كلـ ي يكف تعبي ار عف العجز الحياتي الصكفي مع
الصكفية كصفائيا ،كتعبي ار عف خكاصيا الذاتية
اآلخريف ،كاَّنما" كاف انعكاسا
ٌ
حقيقيا لكماؿ التجربة ٌ

3
المتتبع ليذه المكاصفات
في الكقت الذم ى
بدت فيو ىذه التجربة لدل الشعراء أكثر مكضكعية" ك ٌ
التي تحكييا قصيدة َّ
النثر يجد َّأنيا قد ظيرت في الثقافة العربية في منتصؼ الخمسينيات 4مف

 1أدكنيس :مقدمة الشعر العربي ،ص ص .113 – 112
 2ي نظر :مقاؿ قدكر رحماني :قصيدة النثر كمبلمحيا في الكتابات الصكفية ،مجمة الخطاب ،جامعة مكلكد معمرم تيزم
كزك ،العدد ،2مام  ،2007ص ص .111 -110

 3يكسؼ حامد جابر  :قضايا اإلبداع في قصيدة النثر ،ص ص .17 -16

 4ما تجدر اإلشارة إليو َّ
فف المكشحات كاف لو بالغ األثر أيضا في ظيكر قصيدة النثر ،ككاف ذلؾ بكسرىا لنظاـ
أف ٌ
التفعيمة.
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تأممنا في الكتابات الصكفية أك الشعر الصكفي بإمكاننا أف نعتبرىا قصائد نثرية
القرف الماضي كاذا َّ

بالمعنى َّ
الدقيؽ.

بأف أصؿ ىذه القصيدة يرجع إلى األدب الغربي ،ك َّ
مرة َّ
أف البدايات
صرح أدكنيس كألكثر مف َّ
فقد َّ

المككف الصكفي في ىذه القصيدة باعتباره مرجعا في طريقة
األكلى لتككينو النظرم لـ تيشر إلى
ٌ
الكتابة أك حتى في التسمية ،كا َّف ما ذىب إليو أدكنيس ،كال يزاؿ يؤكد عميوَّ ،
بأف قصيدة النثر ىي
"تسمية مرتبطة عمى نحك مباشر بشكؿ مف الكتابة الشعرية - ،فرنسي تحديدا  ،-كليذا الشكؿ

نمكذج َّأكلي بدأه َّ
الشاعر لكيس برتراند ( … )1841 – 1807كترؾ مجمكعة باسـ "غاسبار الميؿ"
كىك شكؿ تبناه فيما بعد ،بكدلير ( … )1876 – 1821كتبعو آخركف كثيركف".1

َّ
َّ
األدكنيسية ليي دليؿ عمى التَّكاصؿ الثقافي العربي مع الغرب ،بالقدر الذم
إف ىذه اإلشارة

النمكذج لك
تقبؿ ىذا ٌ
يقرره أدكنيس في (غربية) قصيدة النثر ،كذلؾ ألَّننا ال يمكف أف نتكافؽ في ٌ
ٌ
لـ يكف لو أصؿ أك جذكر متماثمة مع اإلبداع العربي كمع الذائقة العربية ،بؿ كحتَّى مع الياجس

الصكفي كمنذ أف بدأ ،لـ ينقطع في ك ٌؿ حمقاتو
العربي
ٌ
المتشبع بالتراث االسبلمي ،ثـ إ َّف التراث ٌ
عف الحاضر االنساني العربي ،كىذا ما يعني َّ
بالصكفية بقيت مستمرة
أف الحركة التكاصمية العربية
ٌ
كالى اآلف ،كلرٌبما ما تأثَّرت بو الثقافة الغربية استرجع نفسو أث ار في الثقافة العربية ،لذا ال يمكف
اعتبار قصيدة النثر ىي نقؿ حرفي لقصيدة النثر الغربية بكؿ مككناتيا كمكاصفاتيا بدليؿ أ َّف كتاب

قصيدة النثر العربية قد أضفكا عمى كتاباتيـ نكعا مف الخصكصية الخاصَّة بالتجربة العربية ،لقد
المجددكف في قصيدة النثر التي أطمؽ تسميتيا كتنظيراتيا أدكنيس نقبل عف سكزاف
كجد الشعراء
ٌ
بيرنار ،مجاال رحبا لتحقيؽ طمكحاتيـ الفكرية كالنفسية ،بعد أف كانت القصيدة التقميدية تمثؿ سجنا
ليـ في قالبية الكزف كالقافية ،كالنماذج المسبقة التي كانت تقيد حريتو ،ال في طريقة التعبير

كحسب ،كلكف في الفعالية التي كاف يريد الشاعر الحداثي أف يمارسيا مف خبلؿ الممارسة الكظيفية
لمشعر نفسو ،لذا كانت "القص يدة النثرية تحمؿ دائما طمكحات الفناف في التجديد كالتغيير كالتعبير
كتساعده عمى كشؼ المجيكؿ كالعبكر إلى المستقبؿ كتجعؿ اإلنساف في مكاجية مباشرة مع

إما أف يككف شاع ار أك ال يككف". 2
التجربة كالمغة كتضعو في مكضكع حرجَّ ،

 1أدكنيس :مكسيقى الحكت األزرؽ ،دار اآلداب ،بيركت ،لبناف ،ط ،1993 ،1ص ص .113 -112
 2ينظر  :عبد الحميد جيدة ،االتجاىات الجديدة في الشعر العربي المعاصر ،ص .317
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َّ
السجاؿ حكؿ قصيدة النثر كاالختبلؼ في ككنيا تيمثؿ شع ار أـ
كلعؿ ىذا األمر َّأدل إلى أف يكثر ٌ
ال ،كما كقع الخمط في مصطمح ىذه القصيدة كمفيكميا ،كقد رأل بعض الدارسيف أف سبب ىذا
الخمط يعكد إلى أمريف: 1

 األوؿ  :اعتبار بعض اإلبداعات الشعرية التي سبقت قصيدة النثر في الظيكر ،كالتٌي تشبو إلىحد ما قصيدة َّ
النثر أك تقترب منيا في بعض سماتيا ،أَّنيا ذات القصيدة كلرَّبما كاف ىذا ما يتمثَّؿ
ٌ

النثر َّ
بالنثر الشعرم  ،ك َّ
َّ
الفني ،كال ٌشعر المنثكر .
 الثاني  :كجكد تياريف لمكتابة غير المكزكنة؛ تيار يتمثؿ في كتَّاب قصيدة النثر ،كمف ركادهالحر الخالي مف الكزف
أدكنيس كأنسي الحاج كشكفي أبك شق ار ،كتيار آخر يتمثؿ في كتَّاب ال ٌشعر ٌ
كالقافية ،ككاف مف أبرز ركاده محمد الماغكط ،كتكفيؽ الصائغ ،كجب ار إبراىيـ جب ار .
كقد َّ
عد المتأثٌركف بركاد ىذيف التياريف ،أف "ىذيف التياريف ىما تيار كاحد ،أطمقكا عميو "قصيدة

النثر ،كىك مصطمح أطمؽ عمى ك ٌؿ مادة غير مكزكنة ،كلكنيا تدعي الشعرية أك تيكحي بيا". 2
السؤاؿ الذم ييثير الجدؿ مف خبلؿ ىذا الكصؼ األدكنيسيَّ ،
أف قصيدة النثر إف لـ تكف
كلكف ٌ

تسمى ضمف القالب النثرم الخاص بيا كمبلزمتيا لمركح
شع ار ،كلـ تكف نث ار عاديا ،فماذا َّ

ال ٌشعرية  ..؟
َّ
إف الكصؼ األدكنيسي -السَّالؼ الذكر -لـ يمنح (قصيدة النثر) كصفنا دقيقا ،كافيا ،لتككف -
بحد ذاتو ،مع َّ
أف الذم يكتب ىذه القصيدة يبلزمو
في استقبلليتيا عف الشعر كالنثر -جنسا قائما ٌ
َّ
كلعؿ ىذه الفكرة
سمى بالكصؼ مف ال يكتب شيئا اسمو الشعر … ؟!
كصؼ الشاعر ،فكيؼ يي َّ

دفعت دكككرمكف  DOCORMONلمقكؿ َّ
بأنو "ال يكجد في األصؿ إالَّ نكعا كاحدا ىك القصيدة

كرَّبما صيغة كاحدة ىي الشعرَّ ،
ألف النثر الجميؿ يجب أف يمتمؾ إيقاعا يحمؿ عمى التٌشكيؾ فيما
3
َّ
كلعؿ ىذا ما دفع سكزاف بيرنار لمقكؿ بأف دكككرمكف "كاف يعطي لكممة
إذا لـ يكف غير النثر"

الدقة كالحصر ،4كاذا ما دفعنا ىذه
عدا أكثر
عمكمية ي
كشمكال ،كمعنى أق ٌؿ حاجة إلى ٌ
(قصيدة) يب ن
ٌ
الفكرة إلى أبعد الحدكد يككف بمقدكرنا أف نرل الشعر في ك ٌؿ مكاف عدا اإلعبلنات كالصفحة الرابعة
حد تعبير ماال رميو ،كىذا ما جعؿ بعض كتَّاب قصيدة النثر ،يعتبركف الكصؼ
مف الصحؼ عمى ٌ
 1ينظر :عبد الحميد جيدة  :االتجاىات الجديدة في الشعر العربي المعاصر ،ص ص  317ػ .318

 2عبد الفتاح َّ
النجار ،قصيدة النثر مقاربة َّأكلية ،،مجمة أبحاث اليرمكؾ ،األردف ،ع ،2001/2ص.375
 3المرجع نفسو ،ص .375

 4ينظر :سكزاف برنار ،قصيدة النثر مف بكدلير حتى الكقت الراىف( ،تر) راكية صادؽ( ،مر) رفعت سبلـ ،دار شرقيات
لمنشر كالتكزيع ،1998 ،ص .42
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حد سكاء ،فأصبح ك ٌؿ ما
األدكنيسي َّأنو قد أكقع قصيدة النثر في ازدكاجية ال ٌشعر كالنثر عمى ٌ
يكتب مف نثر جميؿ يحسبو البعض َّأنو مف جنس قصيدة النثر ،بما تىحمؿ مف شعرية النثر ال مف
ركح الشعر كىذا ما فتح باب الجدؿ كاسعا عمى مصراعيو أماـ إشكالية جديدة بعد حركة الشعر

الحر.

يفرؽ بيف النثر الشعرم كقصيدة النثر ،بنى تفريقو عمى أساس َّ
غير َّ
أف
أف أدكنيس عندما أراد أف ٌ
النثر الشعرم شيء كقصيدة النثر شيء آخر ،فيرل َّ
يميز قصيدة النثر عف النثر الشعرم،
أف" ما ٌ
َّ
َّ
المعيف ،االلتزامات أك القيكد
َّ
تىمتعيىا بصفات
المركز ،اإلطار المحدكد ي
خاصة ،أىميا " :الشكؿ ي
أف النثر ال ٌشعرم إطنابي ،بينما قصيدة النثر َّ
االصطبلحية ،كاذا قارناىا بالنثر ال ٌشعرم نجد َّ
مركزة
أما في قصيدة النثر فيناؾ شكؿ مف االيقاع
كمختصرة  .كليس ىناؾ ما يي ٌقيد يمسبقا النثر الشعرمَّ ،

الصفات ال ٌشكمية ،ثـ َّ
سردم ،كصفي ،شرحي بينما قصيدة
ٌّ
إف النثر ال ٌشعرم
كنكع مف تكرار بعض ٌ
النثر إيحائية". 1

تأم منا في ىذا التعريؼ كجدناه يتكافؽ كثي ار مع تعريؼ سكزاف برنارَّ ،
بأف قصيدة
كاذا َّ

التمرد عمى قكانيف الكزف كالعركض كأحيانا
النثر" تنطكم عمى مبدأ فىكضكم ٌ
كىداـ ،إذ نشأت مف ٌ
َّ
عمى القكانيف العادية لمغة" .2كمع َّ
أف كصفو ال يكحي
أف أدكنيس قد كضع حدكد ك ٌؿ نكع ،إال ٌ
بالحدكد الفاصمة كالمتميزة ،بيف قصيدة النثر كالنثر الشعرم ،كاٌنما ىك كصؼ عاـ لكبل
النكعيف ،ال يمنع أحدىما أف يككف بديبل عف اآلخر إالَّ في حدكد سطحية.

لذاَّ ،
"أكؿ ما يكاجو الدارس لقصيدة النثر في العربية ،ىك ضبابية الخطكط الفاصمة بينيا
فإف ٌ
كبيف الشعر المنثكر أك الشعر الحر ،الشيء الذم َّأدل إلى تشكيش كاضح في الحدكد الفاصمة
بيف ىذه األنكاع ،كتبايف المصادر الثقافية لقصيدة النثر أك الشعر المنثكر ىذا مف جية ،كالى
تداخؿ النماذج الشعرية كضياع التمايز بينيا مف جية أخرل" . 3

لقد ىمثؿ ظيكر قصيدة النثر نقطة تىحكؿ عمى مستكييف :مستكل الشعر كمستكل النثر ،فيي
األكؿ ليست شع ارَّ ،
لكنيا تيمثؿ تنفسا شعريا لحالة شعكرية ،كعمى المستكل الثَّاني
عمى المستكل َّ
لكنيا قصيدة نثر تمتمؾ في تركيبيا َّ
فإنيا ليست نث ار عاديا متعارفان عميوَّ ،
َّ
النثرم ركح الشعر.

 1أدكنيس :الثابت كالمتحكؿ ،صدمة الحداثة ،دار العكدة بيركت – لبناف – ط ،1978/1ص209
 2سكزاف برنار :قصيدة النثر مف بكدلير حتى الكقت الراىف ص .34

العبلمة جفٌك ،في حداثة النص الشعرم ،دراسة نقدية ،دار الشؤكف الثقافية ،بغداد – العراؽ -ط ،1990/1ص.137
ٌ 3
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ميزات ،تمثمت
كم ٌ
عند مراجعة ىذا الكصؼ األدكنيسي لقصيدة النثر الذم منحيا خصائص ي
َّ
َّ
المحدد المعيف … ،الخ ،ك ٌؿ ذلؾ ينطبؽ عمى
حد تعبير أدكنيس -كاإلطار
بالشكؿ
المركز -عمى ٌ
مفيكـ ال ٌشعر الجديد أك الحداثي بصكرة عامة ،كلرٌبما يتبيف ذلؾ مف خبلؿ التعاريؼ الكثيرة ليذا
الشعر ،كالتي أكردىا أدكنيس في كتابو "زمف الشعر" عمى كجو خاص.

استقرت قصيدة النثر كأصبحت ظاىرة في ال ٌشعر العربي ،بعد أف اكتسبت تصنيفيا في
لقد
َّ
بخص َّ
كصي ًة القصيدة العر َّبية ،رغـ ك ٌؿ ما
أدبي
ٍّ
جنس ٍّ
حداثي اسميا فيو "قصيدة نثر" ،فيي تتمتَّع ي

قيؿ حكليا مف َّأنيا ذات أصؿ كابداع غربي ،أك َّأنيا تجربة غربية ائتمفت مع مفاىيـ الحداثة

الغربية ،صحيح َّ
أف ظاىرة التأثير كالتأثر ىي ظاىرة حتمية ،بؿ كايجابية في ىذا العصر ،عصر

التفتح عمى اآلحرٌ ،إال َّ
أف المغايرة في خصكصية التَّجربة الغربية كسياقاتيا ،أتاح لقصيدة النثر
خصكصية عربية في َّ
َّ
الشكؿ كاإليقاع كركح ال ٌشعر العربيَّ ،
ألف لغة الخمؽ
العربية أف تككف ذات

فييا ىي المٌغة العربية ،بإيقاعيا كجرسيا .
َّ
فض أف يككف شعر "كقائع" ،أك شع ار "ك ًّ
ك َّ
اقعيا"
ألف الشعر الجديد يتخمى عف الحادثة ،فيك ير ي
بالمعنى َّ
الشائع ليذه الكممة ،فإذا أصبح ال ٌشعر "ك ًّ
النثر
اقعيا" عندئذ أعتقد َّأنو قد اقترب مف ٌ

العادم ،فصفةي الكاقعية أك التَّصكير الحقيقي لؤلحداث ىي مف أبرز خصائص َّ
الفني ،فالخياؿ
النثر ٌ
عنصر فاصؿ بيف الشعر كالنثر؛ إذ َّ
أف ال خياؿ مادة الشعر الخاـ عمى عكس النثر الذم نجده
ًّ
اقعا ًّ
إيجابيا.
سمبيا أـ
اء أ ٌكاف ك ن
المعيش سك ن
يصكير كيعكس الكاقع ى
ٌ
إ َّف ما ذكرناه مف تعاريؼ كحدكد كصفات لم ٌشعر الجديد تنطبؽ جميعيا عمى مكاصفات كخكاص

كخص بيا قصيدة النثر ،فرقا جكىريا
َّ
قصيدة النثر ،لذا ال نرل في المكاصفات التي ذكرىا أدكنيس
عف نمط آخر مف الشعر إف كاف مكزكنا أك غير مكزكف ،إالَّ بمقدار الطريقة التي تكتب بيا

القصيدة ذاتيا .
َّ
كلعؿ ىذا ما جعؿ الكثير مف الشعراء كىكاة ال ٌشعر الذيف كانكا يركف في الكزف أك َّ
الشكؿ
ى
كعي بحقيقة ىذه القصيدة كخصائصيا الجكىرية
صعكبة ،أف يتَّجيكا إلى كتابة قصيدة النثر دكف و

التي انبنت عمييا قصيدة النثر الغربية ،حينما كاف الشعراء الغربيكف يف ٌكركف في البحث عف
المجيكؿ أك المطمؽ ،كا َّف ىذا البحث ال يأتي باالعتماد عمى قكانيف الشعر القديمة كأشكالو ،كال

امبك " :إ ٌف اختراعات المجيكؿ تطالب بأشكاؿ جديدة
يأتي عف طريؽ المصادفة ،كاَّنما كما يقكؿ ىر ي
َّ
نحى ،لذا سكؼ
الم ى
ال يجد الشعر مكانو إال فييا ،باعتبار ما تحقٌقو مف ٌ
حرية التعبير في الشكؿ ك ى
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يقية ،كمف تمؾ الطمكحات سكؼ تأتيو
تككف قصيدة النثر شكؿ الشعر الجديد ذا الطمكحات الميتافيز ٌ
1
حيكٌيتو ككثباتو الغضكب أحيانا كبعض اإلخفاؽ أيضان كعظمتو"
لقد حاكؿ كتَّاب قصيدة النثر العربية ،كمنيـ أدكنيس كالماغكط كأنسي الحاج كجب ار كتكفيؽ

صايغ ،أف يطبعكا قصائدىـ النثرية بخكاص الشعرية العربية ،كالجناس االستيبللي كالتكرار فضبل
عف تنكيعيـ في أطكاؿ األسطر ،كاإلفادة مف حركؼ المٌيف ،كما يترتَّب عمى ذلؾ مف داللة صكت

النصية التي يقترحيا
الكممة كايحاءاتيا ،كلرَّبما تعتبر ىذه العناصر السَّالفة ال ٌذكر مف أبرز البدائؿ
ٌ
أصحاب قصيدة النثر العربية.

إ َّف ىذا البناء في قصيدة النثر العربية اكتسب خاصيتو الشعرية العربية مف خبلؿ عناية ىؤالء

الشعراء بالتركيب المغكم الذم ينسجـ مع الذائقة العربية العصرية ،متمثٌبل في التَّجديد ال يكمٌي َّ
لمنمط
يتككف مف مساحات الجممة ،كالفقرة ،كالتنكيع َّ
الدقيؽ في أنماط ىذه
البنائي لمعبارة ال ٌشعرية ،كالذم َّ
العبارة كحاالتيا في أساليب التَّككيد كاالستفياـ كالتعجب ،كغير ذلؾ مف أساليب الببلغة العربية.2

النثر العربية نمطا كتابيا عر ًّبيا ،تخطَّى أصمو الغربي بتعريبو ،ليس اسما
لذا ،فقد بدت قصيدة ٌ
كحسب ،كلكف كبنية اكتسبت معالـ البنية العربية في النشأة ،فتخطَّت القكاعد المعركفة لم ٌشعر
النثر العر َّبييف ،تخطَّت الكزف كالنثر مف خبلؿ َّ
النمط الشعرم الجديد ،فكانت كتابة الئقة بيف المٌغة
كٌ
التي أقامتيا كبيف اإلنساف كالعالـ الذم يعيش فيو ،فنجدىا قد تجاكزت الرؤيا التي كانت تنظر إلى

الكمية التٌي تجعمو في بعض األحياف يمستغنيا عف القافية ،كذلؾ
الشعر العربي مف خبلؿ ٌ
السمات ٌ
لً ىما يترتَّب مف إيقاع َّ
مما تكفٌر
يتردد في ك ٌؿ بيت كعمى مدار القصيدة كمٌيا بطريقة
منتظمةَّ ،
النغـ المطمكب لذاَّ ،
اخترقىت جدار الكتابة ال ٌشعرية العربية بتأسيس نفسيا كتنكيع
فإنيا ٍ
لمشعر ٌ
3
إيقاعيا بطريقة ال تعتمد عمى التر َّ
اتبية كالتقميدية
عبر عف
عمؽ حضكرىا مف خبلؿ أشكاؿ كصيغ ال حصر ليا ،لتي ٌ
لقد أخذت ىذه القصيدة تي ٌ
السالفة
مصدر غنًّيا كخصكبة لمتٌجربة َّ
ا
مصداقية كجكدىا ،كىي تسعى لنسؼ "ك ٌؿ ما كاف ييش ٌكؿ

كيجيره لصالحو الخاص ،باعتبار أ َّف ىذه القصيدة ىي رغبة تمقائية مقصكرة لتجاكز األنظمة

المتجدد في الكاقع ".4
السابقة كالسائدة ،رغبة تيدؼ إلى فعالية التحريض الثكرم ،لبلنقبلب
ٌ

حتى الكقت الراىف ص .203
 1ينظر :سكزاف بيرنار :قصيدة النثر مف بكدلير ٌ
النص الشعرم ،ص 112
 2ينظر  :جفك العبلمة ،في حداثة ٌ

 3محمد عكني عبد الرؤكؼ ،القافية كاألصكات المغكية ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ،ط( ،1د.ت) ،ص. 15
ٌ 4ىسف حايد جاتز ،قضاٌا اإلتداع فً قصٍدج انُثز ،ص.68
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إ َّف مفيكـ قصيدة النثر في الكتابة العربية ال ينحصر في العدد الكثير مف القصائد النثرية ،كال

في عدد كتابيا ،كلكف بالكيفية التي ييفيـ بيا الشعر ،كبالحالة التي تنتمي بيا قصيدة النثر َّ
لمنص
الشعرم ،مف خبلؿ العبلقات المبرمة ال بيف الشاعر كالكاتب كنصو ،كلكف بيف الشعر

كالمتمقي ،الذم قبمت ذائقتو ىذا الٌنمط مف الكتابة النثرية  .1فقصيدة النثر لـ ترفضيا ال ٌذائقة
العربية ،بؿ كجدناىا تتفاعؿ معيا ك َّ
الدليؿ عمى ذلؾ ىذه المناظرات األدبية بيف النقاد كالشعراء

المبدعيف ،كأرٌكز في ىذا المقاـ عمى صفة المبدعيفَّ ،
ألف الشاعر المبدع كاف يمتيقٌنا مما يكتب،
فمك أعطينا مثاال في ىذا النمط مف الساحة األدبية الغربية ،لكجدنا شاع ار كرامبك نصكصو قد

اتَّسمت بصفة الجمالية الحقَّة التي ال يستياف بيا ،كاذا أتينا إلى الساحة األدبية العربية فبل يمكف

ممف برع في
أف نتجاىؿ نصكص أنسي الحاج كنزار قباني كمحمد الماغكط كأدكنيس...كغيرىـ َّ
ىذا المَّكف الشعرم الحداثي.

 1ينظر :عز الديف المناصرة ،إشكاليات قصيدة النثر ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،بيركت،ط،2002-1ص .360
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الفصؿ األوؿ :قصيدة النثر
مقاربة نظرية

المبحث األوؿ :التأصيؿ لقصيدة النثر.
 -1إشكالية المصطمح والنشأة.
 -2إشكالية الماىية.
 -3إشكالية االنتماء األجناسي.

المبحث األوؿ :التأصيؿ لقصيدة النثر

الفصؿ األوؿ :قصيدة النثر مقاربة نظرية

 -1إشكالية المصطمح والنشأةproblématique de la terminologie et de origines :

أف مصطمح قصيدة النثر ٌأكؿ ظيكر لو في األدب العربي ،كاف
يكاد ييجمع ٌ
الدارسكف كالنقاد ٌ
لمد اللة عمى شكؿ تعبيرم جديد انتيت إليو الكثير مف األشكاؿ
في مجمة شعر سنة ٌ ،1960
األكؿ مف القرف العشريف؛ َّ
كالنثر الشعرم كال ٌشعر المنثكر
النصؼ َّ
التَّجريبية ،التي جرَّبيا جيؿ ٌ

كال ٌشعر الحر ،ككاف أدونيس َّأكؿ مف استعمؿ ىذا المصطمح نقبل عف المصطمح الفرنسي
 le poème en proseكعف سوزاف برنار  SUZANNE BERNARDفي بحثيا المكسكـ

بػ ":قصيدة النثر مف بكدلير حتٌى الكقت الراىف LE POEME EN PROSE DE BAUDELAIRE
1
كيعد
 JUSQ`A NOS JOURSحيف نشر مقاال لو بعنكاف" في قصيدة النثر" نشر بالمجمة نفسيا ٌ ،
ىذا المقاؿ في مرحمتو بمثابة الثٌكرة األخيرة عمى عمكد الشعر العربي في بعده اإليقاعي خاصَّة.

السالؼ
كنحف نقؼ َّإزاء ىذا المصطمح الذم نعده ضحية التَّرجمة الحرفية لممصطمح الغربي ٌ

الذكر ،ال َّ
نبيف المكاقؼ المتضاربة حكؿ ىذا المصطمح ،نحف نرل َّ
بأف قصيدة النثر ىي
بد أف ٌ
جنس مغاير ال ىك شعرم كال ىك نثرم يأخذ مف الشعر كما يأخذ مف النثر ما دمنا قد سمَّمنا َّ
بأف
المسمى قصائدىـ إال (إذا اعترؼ
القصيدة غربية المنشأ كغير عربية فيـ لـ ينشركا تحت ىذا
ٌ
أصحابيا َّ
بأنيا قصيدة نثر ،كفي ىذه داللة عمى َّ
أف ىذه القصيدة كانت مكجكدة ككاف مكجكد معيا

الكثير مف األجناس األخرل)  2كالكاقع َّ
أف مجاالت الشعر كالنثر كانت -بالنسبة ألسبلفنا -كاضحة
التَّحديد ،فالشعر عندىـ -حسب ما ىك متعارؼ عميو -ىك فف نظـ األبيات" ،فمف تطرح أبدا مسألة

قصيدة النثر ،لتصبح مستحيمة بحكـ التعريؼ ...فالشعر ال يكمف في أم شكؿ َّ
محدد سمفا ،ككاف

أف َّ
الكثيركف مف أصحاب األذىاف المميمة قد أدرككا – آنذاؾَّ -
فف نظـ األبيات ال يكفي لصنع
شعراء ،كأف النثر بالمقابؿ يمكف أف يصبح شعرا ،كأف ىنالؾ قصائد جميمة تخمك مف أبيات الشعر
مثمما تكجد أبيات جميمة خاكية مف الشعر" 3ىذا إقرار مف الناقدة سكزاف برنار مف َّ
أف الشعر ال

يكجد فقط في النثر ،كأف الكثير مف القصائد المنظكمة – التي نزعميا شع ار – خالية تماما مف

أف َّ
بتمعف في ىذا النداء لكجدنا َّ
الناقدة تدعك إلى تجريب كتابة ىذا النمط
تأممنا
الشعر ،كلك َّ
ٌ
 1كاف ذلؾ في العدد  14ربيع  ،1960ثـ أعاد نشره الحقا في كتابو زمف الشعر.
 2ينظر :محمد عبلء الديف عبد المكلى ،كىـ الحداثة ،مفيكمات قصيدة النثر نمكذجا ،منشكرات اتحاد كتاب العرب،

(د ط) سكريا ،ص35.

 3سكزاف برنار ،قصيدة النثر مف بكدلير حتى الكقت الراىف ،ص.32
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الحداثي ،كلكجدناىا تدعك – كلك ضمنيا -إلى التمرد عمى قانكف الشعر ،أال كىك نظرية عمكد
الشعر التي كضع قكاعدىا المرزكقي كاآلمدم ،فكيؼ سيحتضف الشعراء نداء سكزاف برنار ىذا؟

ككيؼ يتمقى الناقد العربي ىذا الجنس الحداثي ،ابتداء مف المصطمح الذم كثر حكلو السجاؿ

كالجدؿ؟

تعرض لئلشكاؿ في ذاتوَّ ،
نحف نرل َّ
مما قاده إلى ىذا ىك
أف المصطمح إذا كاف قد َّ
فإف َّ

الخمط بينو كبيف غيره مف المصطمحات التي كاكبت قصيدة النثر العربية كحممت الدارسيف عمى

تجمعت مجمكعة مف المصطمحات عمى صمة بمكضكع (قصيدة النثر)
ذلؾ الخمط ،ففي زمف كجيز َّ

مف مثؿ (( :الشعر المنثور ،القصيدة المنثورة ،الشعر المرسؿ ،الشعر المنطمؽ ،النثيرة ،النثر

بالشعر......الخ )) ،فالمتأمؿ ليذه األنكاع سيبلحظ الفكضى السائدة بسبب عدـ تدقيؽ كتكحيد
المصطمح ضمف ما يتناسب كالنسؽ الثقافي العربي.

إف المقكلة الشييرة لجبراف خميؿ جبراف "إ َّف الكزف كالقافية قيكد سأبدأ بالتَّخمص منيا"... 1
ٌ
– مع تحفٌظي الكبير ىنا عمى ىذه المقكلة كعدـ قبكليا إالَّ جزئيا -كانت بمثابة تثكير في بداية ما

المقفى كاستبداؿ ىذه الضكابط بأخر تمثميا
سمي بالشعر المنثكر كدعكة كاضحة لتيديـ المكزكف
َّ
ٌ
الرؤيا كاإليقاع ،كالذم تطكر الحقا ك َّأدل إلى ظيكر قصيدة النثرَّ ،
إف القكؿ بأف " قصيدة النثر ال

تريد إلغاء ما قبميا"- 2بافتراض َّ
أف ىذه المقكلة تشمؿ الحالي -ىك أغمكطة كبيرة تتناقض مع

ألف القكؿ َّ
فمسفة قصيدة النثرَّ ،
بأف قصيدة النثر تقبؿ التعايش مع المكزكف ىك إلغاء لمفكرة األساس
لنشكء قصيدة النثر.

يخص َّ
النشأة فاالتفاؽ يكاد يككف مطمقان في َّ
أف قصيدة النثر العربية لكف مف
أما فيما
ٌ
األلكاف الكتابية الشعرية (كعنكاف درج تحتو شعراء مجمة (شعر) المبنانية تجاربيـ كابداعاتيـ
الكتابية)( ،كؿ مف أدونيس ،يوسؼ الخاؿ ،خميؿ الحاوي ،نذير عظمو ...ىـ الشعراء األساس
الذيف شكمكا نكاة تجمع شعر في البداية) ،لحؽ بيـ انضماـ أسعد رزوؽ ،أنسي الحاج ،خالد

سعيد  ،كنقاد شباب ليذه الجماعة األدبية ،ثـ استطاعت مجمتيـ أف تستقطب في أكقات متباينة
مجمكعة أخرل مف الشعراء الشباب نحك ىذا التجمع كأبرزىـ( :فؤاد رفقة ،محمد الماغوط ،منير

بشور ،شوقي أبو شقرا ،عصاـ محمود) ،ىؤالء ىـ مف بشركا بمكف جديد مف الكتابة ،مع عدـ
 1مصطفى جماؿ الديف :اإليقاع في الشعر العربي مف البيت إلى التفعيمة ،مطبعة النعماف ،النجؼ ،العراؽ ،ط،1974 ،2
ص.254

 2عبد العزيز مقالح :أزمة القصيدة الجديدة ،دار الحداثة ،بيركت ،1989 ،ص.65
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محددة لو ،ككف المصطمح كاف غائما في أذىاف الجماعة شأنو شأف ك ٌؿ جديد
التطرؽ إلى تسمية ٌ
ٌ
إلى أف أنجزت الباحثة (سكزاف برنار) ،أطركحتيا لمدكتكراه في قصيدة النثر الفرنسية ،األمر الذم
حدا بركاد كتابة ىذا المكف إلى تناكؿ المصطمح كبدأكا يسمكف بو كتاباتيـ كنتاجاتيـ النثرية فيما

بعد.

لقد َّبيف أدكنيس أف نشأة ىذا النمط الشعرم – إف َّ
صح التعبير – قد بدأ غربيا ،كىك ال ينكر

ىذا تماما ،لكننا نجده في الكقت ذاتو يدعك إلى صقؿ ىذا المكف بالخصكصية العربيةَّ ،
ألنو –

حسبو – ال عيب في ذلؾ أف نأخذ التَّجربة كننتج المختمؼ ،يقكؿَّ :
"إف معرفة إبداع اآلخر

( الغربي) ما ىك إال معرفة ،كبكصفو ذاتا ،فيك مشارؾ لو في عممو ،كفي معرفتو ،فميس عيبا أف

يتمثؿ َّ
الشاعر العربي بتجربة اآلخر( الغربي) ،إذا كاف القصد مف ذلؾ تعميؽ تجربتو الخاصَّة

كزيادة معرفتو كتكسيع حدكدىا ،كلكف ال َّ
بالشكمية كالكيفية التي يمارسيا اآلخر كفؽ مشاعو الخاص
بو ،فيككف المنتج العربي تقميدا لو كنسخا عنو ،كصكرة منو ال إبداع فيو " 1لذا عمى المبدع العربي
أف ينتج المختمؼ إذا أراد االنتاج المتميز ،ضمف خصكصية الشعرية العربية.

كتبني المبادئ
لقد سارع أعضاء مف جماعة (شعر) األدبية إلى ترجمة كتاب (سكزاف برنار) ٌ
الكاردة فيو ،ككاف َّأكؿ مف سعى إلى ذلؾ ىك أدكنيس في مقالتو التي كتبيا (في قصيدة النثر)
تبلىا إصدار ألنسي الحاج تحت عنكاف (لف) ،ليصبح َّأكؿ ديكاف خاص في قصيدة النثر العربية

متبلئما مع ما كضعكه مف قكاعد كأصكؿ لمكتابة بيذا المكف األدبي ،إذف نحف ال يمكف أف ننكر

يقراف بيذا ،كحتى الناقدة
دكر التَّرجمة في ظيكر ىذا النمط الشعرم ،ككف أدكنيس كأنسي الحاج َّ

الفرنسية سكزاف برنار تقر بدكر التَّرجمة حيف تقكؿ ":لقد أظيرت الترجمة تمؾ الحقيقة الجديدة

أنذاؾ ،التي تكمف في َّ
نؤيد – عمى النقيض مف
أف القافية كالكزف ليسا كؿ شيء ...أال يمكف أف ٌ
2
كيعتىبر أحمد بزكف الشاعر الغربي "
ذلؾ -كببراعة أف كراء ترجمة الشعر ،ثمة شعرية الترجمة؟"  ،ى

المؤسس الفعمي لقصيدة النثر الغربية ،كمؤسسيا األكؿ في العالـ ،كما َّ
أف والت ويتماف
بودلير*"
ٌ
كاف َّأكؿ مف كتب القصيدة النثرية بشكؿ ناضج ،كاستعمؿ فعبل ىذا النسؽ الفني التعبيرم معتب ار
َّإياه شع ار بشكؿ كاضح يقكؿ ":كاذا كانت برنار اعتبرت بكدلير المحطَّة األكلى في قصيدة

 1أدكنيس ،سياسة الشعر ،دراسات في الشعرية العربية ،دار اآلداب – بيركت -ط ،1985 /1ص.142
 2سكزاف برنار ،قصيدة النثر مف بكدلر حتى الكقت الراىف ،ص.47
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ميمة في طريؽ الكصكؿ إلى
النثر ،فيي ال تعدـ المحاكالت السَّابقة التي كانت تش ٌكؿ إشارات َّ
تجربة بكدلير نفسو كتجربة كتابة شعرية جديدة"

1

كمف الشعراء كالنقاد الذيف كاف شعر الغرب كنقده ،يمثبلف ليـ ليس حضك ار قكيا كانما غاية

يسعكف إلثباتيا كتحقيؽ مثيؿ ليا ،فمف ىؤالء يكسؼ الخاؿ كأدكنيس كمحمد الماغكط ...كغيرىـ
كربما كانت مجمة "شعر" بزعامة الشاعر إزراباكند  IZRABONDالتي صدرت في أمريكا سنة

 1912حاممة لكاء التجديد في الشعر األمريكي ،مثاال يقتدل بو عند أعضاء مجمة شعر المبنانية،
كقد بدأ ىؤالء األعضاء ينقمكف تجارب الشعراء الغربييف بشكؿ لـ يعرؼ لو مثيؿ في السابؽ ،فنجد

عمى صفحات المجمة ترجمات لرامبك ) (RIMBAUDكلكتريامكف ) (LAUTREAMONTكىنرم
ميشك ) ( H .MICHAUXككمكديؿ( ( CLAUDELكغيرىـ.

كيكضح أدكنيس َّ
أف شعراء الغرب الذيف كتبكا في قصيدة النثر كتبكا قبميا قصيدة الكزف ،فكانت

قصيدة النثر حدا نيائيا لتجاربيـ الشعرية ،كلـ تكف ىركبا فنيا مف الصعكبة الى السيكلة .يقكؿ ":

ىناؾ شعراء آخركف معاصركف يترددكف بيف الكزف كالنثر ،حسب إيحاء المحظة كخاصة في

فرنسا ،أذكر منيـ رنيو شاري ،بيير ريفردي ،ىنري ميشو ،فالشعراء الحقيقيكف حيف يكتبكف شعرىـ
بالنثر ،بعد أف كتبكه بالكزف ،ال يفعمكف ذلؾ بدافع الرغبة في السيكلة اك بدافع الجيؿ لعمـ
العركض ،بؿ بدافع الرغبة في أشياء أخرل أبسطيا خمؽ لغة جديدة"

2

إف مصطمح "قصيدة النثر" يجب أف ال يفصؿ مفيكمو ؛ فتأكيد النكع كاضح المعالـ في تقديـ

فإف :
كممة "قصيدة" عمى كممة " نثر" ،كبيذا ٌ
المصطمح يختمؼ اختبلفان ٌبينان عف مصطمح "النثر الشعرم" الذم تتصدر فيو كممة "النثر" مقدمة

َّ
العامة خبلفان لػ"القصيدة" ذات الداللة
المفيكمية
المصطمح ،تعقبيا كممة "الشعرم" ذات الداللة
ٌ
الخاصة .كما أف االختبلؼ ٌبيف كذلؾ في مضمكف المصطمحيف ،كىذا ما ىك كاضح لمعياف.
ثـ َّ
أف قصيدة النثر اكتسبت استقبلليتيا بكصفيا نكعان شعريان ذا خصائص مميزة ،فيي تحمؿ
َّ

شكميا الخاص قبؿ كؿ شيء ،كىي (ذات كحدة مغمقة ،ىي دائرة أك شبو دائرة ،ال خط مستقيـ

َّ
محددة كبناء تركيبي َّ
مكحد ،منتظـ
ىي مجمكعة عبلئؽ تنظيـ في شبكة كثيفة ،ذات تقنية

األجزاء ،متكازف ،تييمف عميو إرادة الكعي التي تراقب التجربة الشعرية كتقكدىا كتكجييا ،فقصيدة

 1أحمد بزكف ،قصيدة النثر العربية( اإلطار النظرم) ،دار الفكر الجديد  -بيركت -ط، 1996/1ص.81

* شاعر فرنسي مف ركاد قصيدة النثر ،بؿ مف مؤسسييا ،صاحب ديكاف ( سأـ باريس) تكفي سنة .1867
 -2أدكنيس ،في قصيدة النثر ،مجمة شعر ،السنة الرابعة ،بيركت ،ع ،14ص.79
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النثر كحدة عضكية ككثافة كتكتر ،قبؿ أف تككف جمبلن ككممات ،ىي ذات نكع متميز قائـ

بذاتو ،ليس خميطان ،ىي شعر يستخدـ النثر لغايات شعرية خالصة ،لذلؾ ليا ىيكؿ كتنظيـ ،كليا
قكانيف ليست شكمية فقط ،بؿ عميقة عضكية كما في أم نكع آخر). 1

كيذىب عبد اهلل الغذامي ،إلى َّ
(أف قصيدة النثر يعرفت منذ القرف العشريف حيف بدأ أميف
الريحاني كجبراف خميؿ جبراف يكتباف فنا أدبيا جديدا جعبل النثر الفني لو أسمكبا ،إال أنو يتميز

بعاطفة شعرية كخياؿ بديع يرتكز عمى التشبييات كالرمكز كالصكر ،كما في كتاب (الريحانيات)

لمريحاني ككتاب (دمعة كابتسامة) لجبراف خميؿ جبراف ،كيعتبر الغذامي َّ
أف ىذيف الشاعريف قد تأث ار

بخطى الشاعر األمريكي وايتماف ،كىك بدكره يؤكد عمى أف ىذا الفف قد ساعد عمى انتشاره كجكد
الترجمات النثرية العربية لمشعر الغربي)

2

أف السجاؿ قد كثر حكليا ،كبالتحديد في كصفيا بالشعر
كالمتتبع لحركة قصيدة النثر يجد ٌ
كغالى بعضيـ كثي ار إلى درجة كصؼ ىؤالء الشعراء بالضعؼ كالعجز عف كتابة الشعر
العربي ،كقابمو أنصار ىذا الفف قائميف ":بأف ىذا ىك مستقبؿ الشعر العربي ،كأف شعراء ىذه
الحركة قد جاؤكا لينقذكا الشعر العربي مف ىاكية كاف سيقدـ عمييا لك استمرت مسيرتو كما كانت

قبؿ مجيئيـ"

3

المتمعف ليذه الحركة ،يدرؾ أ َّف كبل الطرفيف قد جانب الحؽ في مقكلتو ،إذ
المتتبع
كلكف
ٌ
ٌ
ليس بصكاب – حسب رأينا -كصؼ أصحاب ىذه الحركة بالعجز كالضعؼ ،ما داـ معظميـ قد
كتب الشعر المكزكف .

كما نجد بعضيـ قد جمع بيف طريقة الشعر الحر المعتمد عمى كحدة التفعيمة ،كبيف الشعر

المنثكر مثؿ أدكنيس مما ينفي عنو تيمة الجيؿ بأكزاف الشعر كقكاعدىا ،كىذا دليؿ مقنع ،فيؿ

يحؽ لنا أف نتيـ شاع ار مثؿ أدكنيس بالعجز كالضعؼ في كتابة الشعر المكزكف؟ كيؼ تجاىؿ
ىؤالء شاع ار كناقدا مثؿ أدكنيس كمحمد الماغكط كأنسي الحاج كأبك شقرا ...كغيرىـ؟ حقا إف ىذا

أف القكؿ َّ
السككت عنو ،كما َّ
الجدد الذيف أخذكا
بأف أصحاب ىذا ٌ
الفف ىـ الفاتحكف ي
لباطؿ ال يمكف ٌ
بيد الشعر العربي كأنقذكه مف نياية مزعكمة كما يقكلكف ،قكؿ ال يمكف قبكلو كذلؾ؛ إذ َّ
أف الشعر

 - 1ينظر :محمد صابر عبيد ،القصيدة العربية الحديثة بيف البنية الداللية كالبنية اإليقاعية ،ص .74
 2ينظر :عبد اهلل الغذ امي ،الصكت القديـ الجديد ،دراسات في الجذكر العربية لمكسيقى الشعر الحديث ،مؤسسة اليمامة

الصحفية – الرياض( -د ط) ( د ت) ص ص .23 - 22
 3المرجع نفسو ،ص . 24
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العربي مازاؿ" كالتربة الخصبة كمما طرحت فييا بذكر صالحة كأسقيت بالماء العذب ،أينعت

كأنبتت مف كؿ زكج بييج".1

ثمة عكامؿ رئيسة كانت مميٌدة لظيكر قصيدة النثر في الكاقع الثقافي العربي ،ذكرىا أدكنيس
َّ
في دراستو لقصيدة النثر -عمى غرار العكامؿ التي ذكرناىا سمفا -تبعا لتحميؿ كاقع الثقافة العربية

السائدة كمحاكالت انبعاث ثقافة عربية جديدة ،تتكاصؿ فييا مع الثقافة العالمية ،كباعتبار َّ
أف
الثقافة العربية السائدة إف ىي َّإال "ثقافة تستيمؾ نفسيا باالجترار كالتكرار ،مف التاريخ العربي كتراثو

الماضي ،كذاكرتو الثقافية فمـ تستطع ىذه الثقافة العربية أف تكاكب مراحؿ التٌطكر الثَّقافي الغربي،
كلـ تستطع أف تمثٌؿ كلك إلى حد ما مكقعيا اإلنساني" ،2كقد َّ
تمخصت ىذه العكامؿ في:3
كتحررىا .
 -1انعتاؽ المغة العربية ٌ
 -2ضعؼ الشعر التقميدم المكزكف كانحطاطو .

حرر مف كحدة البيت كالقافية كنظاـ التفعيمة الخميمي ،كقد زاد ىذا في تقريب الشعر
 -3التٌ ٌ
مف النثر.
النيائية كاألشكاؿ المسبقة .
الصارمة ٌ
 -4نمك الركح الحديثة التي ترفض القكاعد ٌ
 -5أثر التَّكراة كالتراث األدبي القديـ في مصر كبمداف ما كاف يسمييا أنطكاف سعادة
باليبلؿ الخصيب.

 -6أثر ترجمة الشعر الغربي عمى الثقافة العربية الحديثة ،كما ذكرنا آنفا
 -7ارتفاع مستكل النثر الشعرم ،كىك مف حيث الناحية الشكمية ،يمثؿ الدرجة االخيرة
في السمـ الذم أكصؿ الشعراء إلى قصيدة النثر.

َّ
محررة بذات المعنى في كتاب سكزاف برنار ،كلرَّبما كاف بعضيا
إف ىذه العكامؿ قد نجدىا َّ

محصك ار بيف جماليات قصيدة النثر ،كالمبدأ المزدكج ليذه القصيدة ،التي يكلدت (مف رغبة في
المسماة شعرية كعركضية ،كعمى تقاليد المٌغة ،ككاف
التحرر كاالنعتاؽ ،كمف التمرد عمى التقاليد
َّ
ٌ
"فف نظـ ال ٌشعر) . 4
المطمكب آنذاؾ فصؿ "الشعر" عف ٌ
أف َّ
إالَّ َّ
الدارس ال يستطيع أف ينكر كذلؾ بعض المميٌدات اإليقاعية التي كاف ليا بالغ
األثر عمى ظيكر قصيدة النثر في الساحة العربية ،بحيث يمكف لمباحث أف يشير إلى عدة ظكاىر
 1عبداهلل الغذامي ،الصكت القديـ الجديد ،ص . 24
 2عز الديف المناصرة ،إشكاليات قصيدة النثر ،ص .35
 3المرجع نفسو ،ص.35

حتى الكقت الراىف ص .202
 4ينظر :سكزاف برنار ،قصيدة النثر مف بكدلير َّ
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ال تزاؿ تعمؿ منفردة لتييئة ما يمكف تسميتو "أرضية" صالحة لتحقيؽ اإليقاعات الداخمية التي
ستجد تجسيداتيا الفنية (داخؿ النصكص) كالجمالية (في القراءة) بعد أف َّ
تتأكد أعراؼ جديدة في
فيـ الشعر كمف تمؾ العكامؿ المميدة نشير إلى:1

 -1الخمط العروضي أك "االختبلط" بيف تفعيبلت أكثر مف بحر؛ فنجد أف ذلؾ يساىـ في كسر

َّ
حدة المييمف العركضي عمى البنية اإليقاعية .كنذكر في ىذا المجاؿ أف قصيدة أدكنيس
"ىذا ىك اسمي" قد قرئت عمى أنيا نثر .يقكؿ أدكنيس "ظف بعضيـ ،كبينيـ نقاد كشعراء،
أنيا نثر .كلعؿ ذلؾ عائد إلى أنيـ لـ يركا فييا الشكؿ المألكؼ ،المشطر لقصيدة ما سمي

بالشعر الحر أك شعر التفعيمة" . 2كىذا يساىـ بفرض مييمنات جديدة في النص الشعرم
تخفؼ مف حدة اإليقاع الخارجي المتحقؽ بالكزف كالقافية.

 -2التدوير" :كىك تكريس إلحبلؿ السطر بديبلن لمبيت ،كيمس التدكير زمف القصيدة كما يمغي

تقنياتيا السائدة ،كلعمو في إ حيائو "البند" قد أفاد مف إيقاعات ميممة إلنجاز شكؿ إيقاعي
جديد يتضمف مزايا نثرية ،فالبند حمقة بيف الشعر كالنثر ،كتبو شعراؤه كما يكتبكف النثر فيما

ختمكا فقراتو بأسجاع كاف تباعدىا يضعؼ مف الدكر الخارجي لمقافية كيمنحيا كظيفة بصرية

ضمف الكتابة .كنجد أف بعض البنكد تدخؿ ضمف ما أسمي (االستم اررية الرجزية) كمنيا
رجز ألبف دريد جعؿ في آخر كؿ ستة عشر جزءان منو قافية ،كالجديد فييا استم ارريتيا

كنظميا عمى الرجز ،فيما كانت البنكد المتأخرة تنظـ سطريان عمى بحر اليزج أك الرمؿ،
كيصفيا العركضيكف عادة بأنيا نثر فني".3

 -3النثر الفني  :يعد أنسي الحاج ارتفاع مستكل النثر كاقترابو مف مفيكـ القصيدة عامبلن
مساعدان أك تمييدان مباش انر لدخكؿ النثر في الشعر -كقد أشرنا إلى ىذا سمفا  -كبعض

المكاقؼ كالمخاطبات ك األعماؿ النثرية العربية ذات الكىج الشعرم كمراجع في قصائد

شعراء قصيدة النثر ،كتدخؿ في ىذا المجاؿ نماذج النثر الحديث كأدبيات جبراف خميؿ جبراف

مثبلن ،كما نشاىد مف تأثيرىا في شعر أدكنيس المنثكر منو بخاصة ككذا بعض كتابات

 1محمد صابر عبيد ،القصيدة العربية الحديثة ،بيف البنية الداللية كالبنية اإليقاعية ،ص .110
 2أدكنيس :مقدمة األعماؿ الشعرية الكاممة ،ـ ،2ط ،4دار العكدة ،بيركت ،1998 ،ص07

 3جبلؿ الحنفي ،العركض -تيذيبو كاعادة تدكينو ،ط( ،2ب ت )،ك ازرة األكقاؼ ،سمسمة إحياء التراث ،بغداد،
ص.757
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 -4مصطفى صادؽ الرافعي ،1كمف مؤثرات النثر يمكننا تشخيص السرد كالحكار كالتقنيات
األخرل كالجمؿ االعتراضية ،كعبلمات الترقيـ ،أم شكؿ الكتابة كتكزيع النص إلى فقرات

بحسب المعنى أك المؤثرات البصرَّية .

 -5العامية الدارجة كما عكستو مف مستكيات داللية لـ يكف يعرفيا الشعر مف قبؿ ،كقد َّنبو

الباحثكف إلى ذلؾ كأشاركا إلى مكاضع بعينيا كتجسدات ألثر العامية في التمييد لمقصيدة

النثرية ؛ فالصياغا ت كاالنحرافات المغكية ىي جزء مما يمكف تسميتو بالمميدات ،كىي مؤثرة
في الفف الشعرم كفي استجابة المتمقي .

 -6تغير البنى المغوية والنحوية  .كمف أمثمة ىذه التغيرات يدلنا كماؿ خير بؾ إلى ما يسميو بػ:
« تراجع الفعؿ ،كسيادة الجممة اإلسمية كشبو الجممة »  ،2كىك تحكير إيقاعي يتناكؿ ترتيب
الجممة كشخصيتيا كايقاعيا في القراءة.

 -7مميدات محايثة  :تدخؿ فييا عكامؿ معرفية متعددة ،كفرز اجتماعي كحضارم ،كتغيرات

البنى الثقافية ،كمظاىر التَّحكؿ في األشكاؿ الفنية (رسـ  /سينما مكسيقى  /غناء  /مسرح /

ركاية  /قصة …) كىي تييئ عمى مستكل التمقي ما يمكف كصفو باألرض الصالحة التي
يتآخى عمى تربتيا الشعر كالنثر.

ىذه العكامؿ كاف ليا بالغ األثر في ظيكر قصيدة النثر ،كما َّأنيا ألغت التعريؼ القديـ لمشعر"

قكؿ مكزكف مقفى يدؿ عمى معنى" 3فيذه التمييدات نجدىا قد خرقت أبرز خاصية في الشعر كىي

الكزف كالقافية.

َّ
إف مف أبرز اإلشكاالت التي أثارتيا قصيدة النثر بالمكازاة مع إشكالية النشأة ،كالتي كثر
السجاؿ حكليا ىي إشكالية المصطمح ،فالتناقض الكاضح الذم تحممو بنيتو ،جعؿ جمعان مف النقاد

يرفضكنو جممة كتفصيبل ،فيذا تودوروؼ يعتبر أنو أمر خطير أف تؤكد برنار أف ىذا الجنس قائـ
بيف المتناقضات ( شعر -نثر) ( نظاـ – فكضى) (حرية -صرامة) كىك( جنس يجعؿ مف الشعر

متٌجيا تارة باتجاه اليدـ كتارة أخرل باتجاه الفكضى).4

 1لعمنا نقصد بعض مقاالتو في كتابة "أكراؽ الكرد رسائميا كرسائمو" .أنظر مصطفى صادؽ الرافعي ،أكراؽ الكرد ،رسائميا

كرسائمو ،مكتبة األسرة ،سمسمة األعماؿ الفكرية ،1999 ،ص ص ص .279 ،144،274

 2كماؿ خير بؾ :حركة الحداثة في الشعر المعاصر ،دار المشرؽ – بيركت ،1982 -ص .157
 3أبك الفرج قدامة بف جعفر ،نقد الشعر ،ص.17

 4ينظر :محمد عبلء الديف عبد المكلى ،كىـ الحداثة ،ص ص.65-64
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كيذىب بووؿ شاوؿ إلى القكؿ َّ
بأف الشعر العربي أصيب بالثَّرثرة الشعرية ،لذا كانت الحاجة
إلى جنس أدبي يختزؿ لنا ىذه ال ثرثرة ،كنجده يقدـ بديبل آخر ليذا المصطمح بما يسميو قصيدة

االختزاؿ ،فيقكؿَّ ":
إف قصيدة االختزاؿ ىي تطكير لمفيكـ اإليجاز في الشعر العربي ،كتعميؽ لو

كلدالالتو ،كاذا كانت قصيدة االختزاؿ ليا جذكرىا في عمؽ القصيدة الشعرية العربية المكركثة ،كليا
جذكرىا كذلؾ في بع ض الكتب الدينية* العربية كغير العربية ،فإنيا اليكـ تأتي كرد عمى ما يمكف

تسميتو بػ ( الثرثرة الشعرية) التي أثقمت ال ٌشعر العربي"

1

كنجد َّ
أف ىذا االختزاؿ يتجمى في الطريقة التي تكزع بيا الكحدات (الكممات) عمى مستكل

نصو تكزيعا بصريا بشكؿ عمكدم لنبلحظ:
الصفحة ،كىذا ما يعني أف بككؿ شاكؿ يكزع ٌ
قدـ
َيتَ ّ
ويرى
َ

اءهُ
َم َ
َيرتَجؼ
عمَيو

يتقَدـ
ويرى
َ
اءه
َم َ

َيرتَجؼ
و ارَ َءه
قدـ
يتَ َ
َو َيرى
اءه
َم َ

َيرتَجؼ
أماَمو
يتقَدـ

 1محمد عبلء الديف عبد المكلى ،كىـ الحداثة ،ص.249
* لعمو يقصد الكتابات الصكفية فيي قد ميدت لظيكر قصيدة النثر.
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و
ال
َيرى
سوى
َ
يديو
َ
في

الماء
َ
الذي

ال

1

َيراه
الديف ،حكؿ الفرؽ الجكىرم فيما لك َّ
كزع يبكؿ ىذا َّ
يتساءؿ َّ
النص
الناقد محمد عمي شمس ّ
بشكؿ افقي كأف يقكؿ مثبل( يتقدـ كيرل ماءه يرتجؼ عميو 2)....ىكذا يقدـ بككؿ قصيدة االختزاؿ

كما يدعييا ،كاىما َّأنو باقتراحو ليذا المصطمح يرد عمى ىذه الثرثرة الشعرية.

أف قصيدة َّ
كيرل الباحث عبد الرحمف القعودَّ ،
النثر أثارت إشكاليات عديدة نتيجة التَّعارض

الكبير في داللة المصطمح ،حيث يبدك التناقض كاضحا في بنية ىذا المصطمح

فنجده قد أشار إلى بديؿ كاف قد طرحو في إحدل بحكثو* ،كىذا البديؿ ىك " القصيدة الحرة" ،إال

أننا بعد ذلؾ نجده يراجع نفسو كيتبنى مصطمح قصيدة النثر ،3كنحف ال نعمـ سبب تذبذب مكقؼ

القعكد .كفي نفس المنحنى يتٌجو غالي شكري ،فيك ال يكاد يختمؼ رأيو عف رأم محمد القعكد ،إذ
يعتبر أف مصطمح قصيدة النثر تسمية خاطئة ،معتب ار إطبلؽ ىذه التسمية آخر ركاسب الحس

َ 1قال ػٍ يحًد ػالء اندٌٍ ،وهى انحداثح ،نتؼذر انحصىل ػهى دٌىاٌ تىول شاول ،ص.038
 2ينظر :محمد عمي شمس الديف :اإليقاع البصرم في مجمكعة اليكاء الشاغر ،مجمة الكفاح العربي ،بغداد،
 ،1985/07/01ص .85

* في مقاؿ لو بعنكاف ":في اإلبداع كالتمقي" ،عالـ الفكر ،مج ،25ع.1997 ،04
 3ينظر :مقاؿ رابح ممكؾ ،قصيدة النثر :إشكالية المصطمح ،مجمة الخطاب ،مخب ر تحميؿ الخطاب ،جامعة مكلكد معمرم

 -تيزم كزك -ع ،02مام  ،2007ص.104
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الكبلسيكي في حركة التجديد الحديثة في الشعر العربي ،لذا نجده يقترح مصطمحا بديبل ىك":

التجاكز كالتخطي".1

أما محمد العبد فنجده يرفض مصطمح قصيدة النثر ،ألنو يجمع بيف متناقضيف
َّ

(قصيدة -نثر) ،فنجده يقر بعدـ رضاه بيذا المصطمح َّ
ألف التسمية ال تقابؿ مسماىا  ،لذلؾ نجده
ىك اآلخر يقترح مصطمحا بديبل كىك" النثر الشعرم".2

لقد ىاجمت نازؾ المالئكة قصيدة النثر ،كاعتبرتيا بدعة غريبة سادت في الساحة األدبية،

كاندىشت ألمر الشعراء الذيف يصدركف قصائد نثريةَّ ،
كيدعكف َّ
مبررات
بأنيا شعر دكف إعطائيـ ٌ

ليذه التسمية ،تقكؿ  ":كلسكؼ يجد يدعاة قصيدة النثر أنفسيـ حيث بدأكا ،فمقد استحاؿ معنى كممة
شعر إلى التعبير عف النثر كما أرادكا ،غير َّ
أف الشعر كجد لنفسو اسما آخر صادقا ينص عمى
الكزف الذم حاكلكا قتمو كلسكؼ يبقى الناثركف حيث كانكا مع الناثريف".3
كيرل الدكتور

حسف اليويمؿ َّ
أف

القصيدة

النثرية

مأخكذة

بأشياء

كثيرة:

4

 أوالً َّ :أنيا ليست امتدادان لمقصيدة العربية ،بحيث نحكـ عمييا مف خبلؿ َّسنة التَّطكر الطبيعي.
 -ثانياً َّ :أنيا تقميد غير كاع ،بحيث لـ تكف تقميدان مباش انر لمقصيدة الغربية ،فالشعر ال يترجـ ،كاَّنما

لفف الشعرم العربي كالغربي عمى حد
ىي تقميد لترجمة القصيدة الغربية كىذا َّ
عمؽ ابتعادىا عف ا ٌ
سكاء.

 ثالثاً  :القصيدة الغربية ليا ضكابطيا َّالشكمية الصَّارمة التي ال يمكف التَّخمي عنيا ،كقد أشار
الدارسكف لمبناء ك َّ
الدكتكر ( حسف عوف ) إلى أكزانيا ،كأشار مف بعده َّ
الشكؿ في القصيدة العربية
ٌ

كالغربية ،كنقاد الغرب يخكضكف في خبلؼ مستمر حكؿ ضكابط الشعر كسماتو عندىـ.

 1ينظر :غالي شكرم ،شعرنا الحديث إلى أيف؟ ،دار الشركؽ ،بيركت ،ط ،1991 ،1ص ،56كينظر كذلؾ :مقاؿ رابح
ممكؾ ،قصيدة النثر :إشكالية المصطمح ،ص.105

 2ينظر :محمد العبد ،المغة كاإل بداع األدبي ،دار الفكر لمدراسات كالنشر كالتكزيع ،ط ( ،1د ت) ،ص  ،178كلكف

بدء مف عنكاف الفصؿ الذم يتحدث فيو عف ىذه القصيدة ،معٌمبل ذلؾ بشيكع ىذه
الباحث يحافظ عمى تسمية قصيدة النثر ،ن
َّ
المحببة لدل مف يمارسكف كتابة ىذا الشكؿ األدبي.
التٌسمية مف جية ،كبككنيا مف جية ثانية ،التسمية
 3نازؾ المبلئكة :قضايا الشعر المعاصر ،دار العمـ لممبلييف ،بيركت ،ط ،2004 ،13ص.121

 4ينظر :حسٍ انهىًٌم ،قصٍدج انُثز و إشكانٍح انشكم ،يجهح ػالياخ ،انًجهد  ،31انُادي األدتً تجدج ،رتٍغ اَخز
3203هـٌ ،ىٍَى 0882و ،ص ص.181-180
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كتغني كال يتأتَّى ذلؾ إالَّ بضكابط شكمية تشبو القطع المكسيقية كالشاعر
 رابعاً  :ال ٌشعر إنشاد ٌمعكؽ في الضابط الشعرم ،كضكابط الشعر لـ تسبقو ،كاَّنما رصدت منو
المكىكب ال يجد أدنى ٌ

فالشاعر كال ٌشعر سبقاى الضكابط العركضية مثمما سبقت المغة الضكابط َّ
الصرفية ،كمثمما
النحكية ك َّ
سبقت الجماليات الببلغية ضكابط الببلغة في عمكـ (البياف) ك (البديع) ك (المعاني).

تطكرت المكسيقى العالمية كالعربية ،كلكف لـ يختؿ إيقاعيا ،كاَّنما تغيرت إلى
 خامساً :لقد َّكتغير ،كلكنو َّ
تطكر َّ
ظؿ محتفظان بخصكصية
األفضؿ في إطار الثكابت ،ككذلؾ معمار القصيدة َّ

ال ٌشعر.

 سادساً :لك ٌؿ ظاىرة سمات كشركط يحتكـ إلييا عند التَّنازع ك (قصيدة النثر) ال تتكفَّر عمىَّ
مشركعية الكجكد بكصفيا شع انر كتممكو بكصفيا نث انر ( كال
تفقد
شيء مف ذلؾ ،كىي بيذا كبغيره ي

النثر ،فالبعض ىيعتبر قصيدة َّ
مؤيد كمعارض لقصيدة َّ
النثر شكبلن
ي ازؿ النقاش قائما ما بيف ٌ
كثمة مجمكعة ثالثة تعتبرىا نكعا ًّ
أما
أدبيا مستقبلن بذاتو َّ
شعرياًّ ،كالبعض اآلخر يعتبرىا شكبلن نثريانَّ ،
الذيف يعتبركنيا شكبلن شعريان فيقكلكف  " :إنَّيا كذلؾ بسبب استعماليا الكثيؼ لبلستعارة كاىتماميا
بالقص ،كاعتمادىا عمى تكقعات
بالمٌغة كالذيف يعتبركنيا شكبلن نثريان يقكلكف َّإنيا كذلؾ بسبب صمتيا
ٌ
أما الطَّرؼ الثَّالث فيقكؿ َّ :
إف قصيدة النثر حازت قدرتيا
َّ
القراء في عرض مكضكعي لمحقيقة ،نث انر َّ

عمى اليدـ (إذ َّأنيا ليست شع انر بحتان كال نث انر بحتان ) كذلؾ مف خبلؿ مزجيا بيف عناصر شعرَّية
يفسر طبيعتيا المٌغكية اليجينة ". 1
كأخرل نثرية ،كىك ما ٌ

يبدك َّ
أف األمر قد ازداد تأزما ،فقد ظيرت إشكاالت أخرل كنا نجيميا تماما إلى جانب إشكالية

المصطمح كالنشأة ،فقصيدة النثر ال تعاني مف أزمة مصطمح كحسب ،بؿ تعاني كذلؾ مف إشكالية

ىكية.
في المغة كاشكالية قراءة ،كاشكالية جميكر (تمقي) ،كاألدىى كاألمر َّأنيا تعاني مف إشكالية ٌ

 1كليد إبراىيـ قصاب ،النثيرة (قصيدة النثر) إشكالية المصطمح ك َّ
النشأة ،مجمة األدب اإلسبلمي ،المجمد  ،16العدد ،63
رمضاف 1430ق ،ص17
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 -2إشكالية الماىيةla problématique de l’essence :

َّ
ؼ َّ
الشؾ َّ
كيميز بيا عف
عر ي
أف لك ٌؿ شكؿ أدبي -سكاء أكاف شعرًّيا أـ نثرًّيا -خصائص ن ٌ
صية يي ى
باقي األجناس األدبية األخرل ،كاذا كنا قد سمٌمنا -بتحفظ كبير عمى ىذا الحكـَّ -
بأف قصيدة النثر
قد تمظيرت في الشعر العربي المعاصر ،ك َّأنيا مف آخر منجزات الحداثة الشعرية ،كاذا كانت

إشكالية َّ
السجاؿ بيف النقاد ،فإشكالية الماىية قد أقامت الدنيا كأقعدتياَّ ،...
إف
النشأة قد كثر حكليا ٌ
ًّ
متمعنة في ينصكص
متجميا لكال تدقيؽ كتركيز كقراءة
ىينا كقد ال يبدك كاضحا
األمر ال يبدك ٌ
ٌ

النصية ليذا
المرجعيات ( عربية -كغير عربية) ،حتى نستطيع أف نكشؼ الخصائص ٌ
يمختمفة ى
الخصائص التي جاءت بيا سكزاف برنار قد تككف غامضة بعض َّ
َّ
النمط الشعرم ،ثـ َّ
الشيء –
إف ى
الجيد فييا يكتشؼ َّأنيا تداخؿ بعض
سنكضح ىذا الحكـ الحقا -مما زاد األمر تعقيدا ،فالمتمعف ٌ
ال ٌشيء مع األنماط الشعرية األخرل ...فكيؼ نستطيع أف نستنبط مقكمات قصيدة النثر في ظؿ

مقكماتيا؟ كما ىي قكانينيا؟ كىؿ القكاعد
ىذا التداخؿ في األجناسي فماىي قصيدة النثر كماىي ٌ
عامة نستطيع
التي ذكرتيا سكزاف برنار ،ىي قكاعد خاصة بقصيدة النثر الغربية ،أـ ىي قكاعد َّ
إسقاطيا عمى قصيدة النثر العربية كذلؾ؟ .سنحاكؿ أف نعطي أجكبة مقاربة ليذه اإلشكاالت

المتعددة.

عرؼ قصيدة النثر َّ ":
بأنيا قصيدة َّ
تتميز بكاحدة أك أكثر مف خصائص ال ٌشعر الغنائي غير
تي َّ
َّأن يا تعرض في المطبكعات عمى ىيئة النثر كىي تختمؼ عف الشعر النثرم بقصرىا كبما فييا مف

ألنيا ال تيتـ بنظاـ المتكاليات البيتية ،كعف فقرة النثر َّ
تركيز ،كتختمؼ عف ال ٌشعر الحر َّ
بأنيا ذات

صادفة كاتٌفاقا مف غير غرض ،كىي أغنى
إيقاع
كمؤثرات صكتية ،أكضح مما يظير في النثر يم ى
ٌ
بالصكر كأكثر عناية بجمالية العبارة ،كقد تككف القصيدة مف حيث الطكؿ مساكية لمقصيدة الغنائية
ٌ
لكنيا عمى األرجح ال تتجاكز ذلؾ ".1

كاذا تأممنا في ىذا التعريؼ لكجدناه قد بيف لنا بعض خصائص القصيدة النثرية ،كلعؿ أبرزىا

خاصية الغنائية التي ال نكاد نممحيا في قصيدة التفعيمة ،كىي فعبل قطعة نثرية متماسكة كمركزة،

بالصكر كأعنى بجمالية المغة كالعبارة.
الصكتي الخاص ،كىي أغنى
ٌ
كما أف ليا إيقاعيا ٌ
يسمكنو بالفرنسية
كيقدـ يكسؼ الخاؿ تعريفا مبسَّطا لقصيدة النثر فيقكؿ ":قصيدة النثر أك ما ٌ

الحر في
 Poème en proseكباإلنجميزية  Poème proseىي "شكؿ يختمؼ عف الشعر ٌ
الحر إلى
آداب العالـ ،بأنو يستند إلى النثر كيسمك بو إلى مصاؼ ال ٌشعر ،فيما يستند الشعر ٌ
 1سهاو انقحطاًَ ،قصٍدج انشؼز انسؼىدي ،يجهح ػالياخ ،انُادي األدتً تجدجٌ ،ىٍَى  ،0882ص .235
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الشعر التقميدم كمف ىنا التزامو الشطر شكبل ،مكتسبا مف النثر العادم عفكيتو كبساطتو كحرية في

األداء كالتَّعبير ،كبعده عف الخطابية كالبيمكانية ،الببلغية كالبيانية"

1

السمات التي َّ
الحرية ،البعد عف
تبرز في نياية ىذه الفقرةٌ ،
حددىا يكسؼ الخاؿ ،البساطةٌ ،
َّ
كلعؿ البيمكانية يقصد بيا اليزؿ ،ألف طريؽ الجد يجب أف يبتعد فيو عف
الخطابية كالبيمكانية،
شيف كبلـ َّ
اليزؿَّ ،
الشاعر ،كنجد َّ
أف حازـ القرطاجني قد سبؽ ليذا حيف قاؿ ":كيجب في
ألنو ىي ي
الجدية ،أف تككف فييا َّ
النفس طامحة إلى ذكر ما ال يشيف ذكره كال ييسقط مف مركءة
معاني الطٌريقة ٌ

المتكمـ".2

كيرل أنسي الحاج َّأنو يمكف أف نعتبر ىذا الكبلـ ،إذا لـ نأت إلى تحديد أكثر كضكحا كدقٌة
لتي َّ
السمات التي أعطيت ليذه القصيدة ،تدخؿ في
ميز قصيدة النثر عف سكاىا مف األنكاع؛ فمعظـ ٌ

عامة.3
إطار التعريؼ بالقصيدة الجديدة َّ

كنجد َّ
أف أدكنيس يعرفيا بقكلو" :إ َّف قصيدة النثر عالىـ ىكام هؿ منتظـ ،جميع أجزائو متماسكة
كاممة بذاتيا كتحمؿ معناىا كغايتيا ،فبل يمكف أف تسمي صفحة نثر ميما كانت شعرية تدخؿ

في ركاية ،أك صفحات أخرل ،قصيدة نثر" .4

َّ
اختؿ َّ
النثر الفني العربي ،في كتابات أىطمؽ عمييا أصحابيا ،كما حسبكا ذلؾ أَّنيا "قصائد
لقد
َّ
َّ
كلعؿ
ىامشية النثر الفني العربي األصيؿ،
نثرية" ،في الكقت الذم قد ال تتجاكز ىذه الكتابات
تسمى بقصائد َّ
النثر عندما أشار إلى ىذا في مجمة( شعر)
مما َّ
منتبيا إلى ىذه الكثرة َّ
أدكنيس كاف ٌ
المبنانية.
النثر في الكتابة العربية ال ينحصر في العدد الكثير مف القصائد َّ
إ َّف مفيكـ قصيدة َّ
النثرية ،كال

لمنص
في عدد كتَّابيا ،كلكف بالكيفية التي ييفيـ بيا الشعر ،كبالحالة التي تنتمي بيا قصيدة النثر
ٌ
كنصو ،كلكف بيف الشعر كالمتمقي،
المبرمة ال بيف الشاعر كالكاتب
ٌ
ال ٌشعرم ،مف خبلؿ العبلقات ي
الذم قبمت ذائقتو ىذا َّ
النمط مف الكتابة النثرية .5

 1نقبل عف عز الديف المناصرة ،إشكاليات قصيدة النثر ،لتعذر الحصكؿ عمى العدد  24مف مجمة شعر المبنانية.
 2أبي الحسف حازـ القرطاجني ،منياج البمغاء كسراج األدباء( ،تح) محمد الحبيب بف الخكجة ،بيركت ،ط1986 /03
ص .329

 3ينظر :أنسي الحاج ،لف ( المقدمة) ،بيركت ،ط ،1982 /2ص.07

 4نقبل عف س امي ميدم ،أفؽ الحداثة كحداثة النمط ،دار الشؤكف الثقافية العامة ،بغداد ،ط ،1988 ،1ص . 97
 5ينظر :عز الديف المناصرة ،إشكاليات قصيدة النثر ،ص .360

39

المبحث األوؿ :التأصيؿ لقصيدة النثر

الفصؿ األوؿ :قصيدة النثر مقاربة نظرية

كتعتبر سكزاف برنار قصيدة النثر في منطمقيا َّ
رد فعؿ عمى المعايير كأشكاؿ الجماؿ المطمؽ

لمقرف السابع عشر ،يمكف أف تعتبر شكبل حديثا لمشعر ،1كىي ال تكتفي باعتباره شكبل حديثا

كحسب ،كاَّنما تعتبره نكعا مف الثكرة كالتحرر كأكثر بكثير مف محاكلة بسيطة لتجديد الشكؿ
الشعرم.

عاما في الشعر إذ يقكؿ ":تبلحظ سكزاف برنار
لـ يقتنع تودوروؼ بيذا التَّعريؼ ،فاعتبره نا
أمر ن
الركاية أيضا عالما شديد التنظيـ؟...
أف التَّعريؼ بالكحدة مغرؽ في
ٌ
العمكمية ،كبالتالي أليست ٌ
كيضيؼ ":كلكنيا تسمح بتمييز الجنس الشعرم عف األجناس األدبية األخرلَّ ،إنيا عبلقة زمنية
ما ...تظير قصيدة النثر كأنيا كتمة كاحدة ،أك نتيجة ال تقبؿ االنقساـ" .2

َّ
إف تفطف تكدكركؼ كتيقنو لميفكات التي كقعت فييا برنار ،جعمنا ندقؽ النظر أكثر الكتشاؼ

السمات الجمالية كالخصائص الفعمية المحددة ليذا الجنس الحداثي ،كأثناء تتبعنا لحركة تعريؼ
قصيدة النثر مف طرؼ ركادىا ،صادفنا تعريفا آخر كاف قد أطمقو أنسي الحاج ":ىي كحدة

متماسكة ال شقكؽ بيف أضبلعيا ،كتأثيرىا يقىع ك يكؿ ال أجزاء ،ال كأبيات كألفاظ".3
بالنثر ييرغمنا عمى
فميس كؿ نثر يحكم صفات الشعرية ىك قصيدة نثر ،فتداخؿ معنى الشعر ٌ
تحديد ماىية القصيدة حتى يتٌضح لنا معنى أف تككف ىناؾ قصيدة كزنية كقصيدة نثرية( ،فالفرؽ

بيف ال ٌشعر كالقصيدة ممحكظ في النقد العربي القديـ ،إذ َّ
مؤرخي األدب  -كما ىك معركؼ-
أف ٌ
قص ىد
الميميؿ بف ربيعة وامرئ القيس ،فيك كما يقكلكف ٌأكؿ مف ى
ييرجعكف تقصيد القصائد إلى ُ
القصائد كجاكز بيا العشرة أبيات ،كسار ال ٌشعراء اآلخركف مف بعده عمى َّ
الدرب نفسو ،كاضافة إلى

عدد األبيات التي مف الضركرم أف تتجاكز العشر( )10أبيات أك الخمسة عشر( )15بيتا ،كىذا ما
يجعؿ العناصر الشعرية تتراكـَّ ،
ركز ىؤالء عمى عناصر أخرل في القصيدة ،يكشؼ عنيا ما يفيده
الجذر الثبلثي( ؽ ص د) مف و
متعددة سنتتبعيا في المعاجـ العربية).4
معاف ٌ
َّ
اصد ،كقكلو
قصد ،قىصدان ،فيك قى ه
ص ىد ،ىي ي
ص ىد ،القى ٍ
ص يد :استقىامةي الطريؽ ،قى ى
كفي لساف العرب :قى ى

تعالى﴿:وعلى اهلل قصد

السبيل﴾.5

 1ينظر سكزاف برنار ،قصيدة النثر مف بكدلير حتى الكقت الراىف ،ص .32
 2تكدكركؼ سفيتاف :مفيكـ األدب كدراسات أخرل( ،تر) عبكد كاسكحة ،منشكرات ك ازرة الثقافة ،دمشؽ( ،ب ط)،
 ،2002ص .61

 3أنسي الحاج :مصدر سابؽ ،ص ص .15 – 14

 4ينظر  :أحمد بزكف ،قصيدة النثر ،اإلطار النظرم ،ص ص .58-57
 5سكرة النحؿ  :اآلية .09
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َّ
كصحة
أبياتو ،كفي التَّيذيب :ىشط ار ٍبنىيتو ،يس ٌمي بذلؾ ل ىكماىؿ
صد مف ال ٌشعر :ما َّ
طر ى
كالقى ٍ
تـ ىش ي
ابف جني :يس ٌمي قىصيدان َّ
صر منو كاضطرب ىبناؤه نحك
ألنو قي ى
ىكزنو ،كقىاؿ ي
صد كاعتيمد ،كاف ىكاف ما قى ي
ٌ
مقصكدان ،كذلؾ َّ
عندىـ كأشد تقد نما في
مف ال ٌشعر كتكفَّر آثيىر
مر نادا
الرجز نا
الرمؿ ك َّ
َّ
أف ىما َّ
ي
تـ ى
ي
شعر ى
أنفيسيـ مما قىصر ك َّ
ائد كرَّبما قالكا قىصيدةن ".1
ص ي
اختؿ ،فى ىس َّمكا ىما طىا ىؿ ىكىكفىر قىصيدان ،ك ى
الجمع قى ى
يى
أف قصيدة َّ
تتبعنا المعنى القديـ لمقىصيد أك القصيدةَّ ،
كىكذا إذا َّ
فإننا نجد بالطَّبع َّ
النثر تخالؼ

قكؿ ابف منظكر ،ألف نظاـ قصيدة َّ
النثر يختمؼ عف نظاـ قصيدة البيت أك العمكد ،كعندما يقكؿ
أنسي الحاج ":فالقصيدة ،أم قصيدة ،كما رأينا ال يمكف أف تككف طكيمة" 2فيك يشير إلى جممة مف
الخصائص التي كانت قد أشارت إلييا سكزاف برنار في بحثيا السالؼ الذكر ،كأثناء تنظيراتيا ليذا

َّ
النمط الشعرم.

كلما كاف التَّنظير لقصيدة النثر قد بدأ غربيا ،كاف لزاما عمى ال ٌشعراء أك عمى كتَّاب قصيدة
َّ
تحرر ىؤالء الكتاب مف
النثر العربية أف يراعكا خكاص قصيدة النثر الغربية ،ففي الكقت الذم َّ

الكزف ،أك الشكؿ أك القافية ،كاف عمييـ أف يمتفتكا إلى جممة عناصر أخرل ،افترضتيا سكزاف
َّ
كلعؿ أ َّكؿ ما فرضتو ،ىك اإلرادة الكاعية لنظـ القصيدة،
بيرنار في تحميميا لقصيدة النثر الغربية،
فعمى الشاعر أف يتقصَّد ىذا كيفعمو بإرادة كاعية ،كىكذا نجدىا قد حددت ثبلثة شركط تحكـ ىذا

النكع مف القصائد  ،كىذه الشركط ىي كاآلتي:3

 -1أف تش ٌكؿ القصيدة كبلن عضكيان مستقبلن ( ،:)Intensitéبما يسمح بتمييزىا عف النثر الشعرم،
حريتيا الظاىرية ،إالَّ أنيَّا َّ
البد أف تشكؿ كبلن كعالمان
فميما بمغت القصيدة مف درجة التعقيد ،كرغـ ٌ
مغمقان ،خشية فقداف صفتيا كقصيدة ،بمعنى أف تككف ىناؾ كحدة عضكية تجمع القصيدة كتزيد مف

تماسكيا ،كىذا ما يجعميا سيمة التمييز بينيا كبيف النثر الشعرم ،فالكحدة العضكية خاصية جكىرية

في قصيدة النثر" ،فعمييا ميما كانت معقدة ،أك حرة في الظاىر ،أف تشكؿ كبل كعالما مغمقا ،كاال
أضاعت خاصيتيا كقصيدة"

4

 1ابف منظكر :لساف العرب ،دار المعارؼ ،القاىرة( ،مج( ،)5ج( ،)46تح) عبد اهلل عمي الكبير كآخركف (ب ط)،
 ،1981ص ص .3643 -3642

 2أنسي الحاج ،مصدر سابؽ ،ص .17
 3ينظر :سكزاف برنار ،قصيدة النثر مف بكدلير حتى الكقت الراىف ص.36

 4نبيؿ منصر :الخطاب المكازم لمقصيدة العربية المعاصرة ،دار تكبقاؿ لمنشر ،الدار البيضاء – المغرب -ط،2007/1
ص .192
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 -2المجانية ( :)Gratuitéبمعنى َّ
أف القصيدة ال تفترض لنفسيا َّأية غاية خارج نفسيا ،ال
سردية ،كال برىانية ،كاذا ما أمكنيا استخداـ عناصر ركائية ،ككصفية ،فذلؾ بشرط أف تتسامى بيا

كتكظفيا في كؿ كاحد ،كألىداؼ شعرية خالصة ،كلتحديد فكرة َّ
المجانية تضيؼ برنار فكرة أخرل
ىي (البلَّزمنية) بمعنى َّ
تتقدـ نحك ىدؼ ما ،كال تطرح سمسمة مف األفعاؿ المتتالية،
أف القصيدة ال ٌ
ض عمى القارئ (كشيء) ،ككتمة ال زمنية.
فر ي
لكنيا تي ى
 -3اإليجاز( : )Brièvetéفعمى قصيدة النثر -أكثر مف َّأية قصيدة عركضية  -أف َّ
تتجنب

االستطرادات األخبلقية أك َّأية استطرادات أخرل كاإلسيابات التفسيرية ،فعمى قصيدة النثر تنطبؽ

بصرامة مقكلة (بك) الشييرة (ال كجكد لقصيدة طكيمة) ،فالحديث عف قصيدة طكيمة ىك تناقض
مطمؽ في المصطمحات ،عمى حد تعبير سكزاف برنار التي تصكغ طرحيا كتؤ ٌكد عمى َّ
أف قصيدة

النثر الحديثة مكجزة تمامان.

الرئيسة التي تحكـ مفيكـ (قصيدة النثر) كما طرحتيا سكزاف برنار في مدخؿ
ىذه ىي القكانيف َّ

كبالرغـ مف ىذه القكانيف قد سبؽ عرضيا في المقاالت العربية التي تحدثت عف قصيدة
كتابياٌ ،
النثر بدءان مف مقاؿ أدكنيس الشيير في مجمة شعر (ربيع  ،)1960كما تبله مف بيانات كمقدمات،
لـ تخرج عف ككنيا نقبلن حرفيان مباش انر مف ىذا المدخؿ بالتحديد ،ذلؾ َّ
أف غالبية أصحاب ىذه
أف المرء َّ
المقاالت كما يبدك كانكا يتكقَّفكف عند ىذا المدخؿ دكف الكتاب بمجممو ،إالَّ َّ
البد لو أف

يطرح اليكـ السؤاؿ التالي :ترل كـ قصيدة مف ىذا الركاـ الكبير مف قصائد النثر العربية التي
كتبت منذ عاـ  1960كالى اليكـ تنطبؽ عمييا ىذه القكانيف أك الشركط؟

َّ
كفي دراسة لمدكتكر صالح فضؿ ،يرل َّ
تستحؽ أف يطمؽ عمييا ىذا
أف قصيدة النثر التي

المصطمحَّ ،
البد أف تتكافر ليا الشركط الجمالية التالية:1

 -1ينبغي أف تككف كحدة عضكية مستقمة ،بحيث تقدـ عالما مكتمبل يتمثؿ في تنسيؽ جمالي
متميز ،يختمؼ عف األشكاؿ النثرية األخرل؛ مف قصة قصيرة أك مقالة أك ركاية ميما كانت

شاعريتيا ،كتفترض إرادة كاعية لبلنتظاـ في قصيدة.

 -2يتعيف أف تككف كظيفتيا األساسية شعرية ،ما يتطمب أف تككف بنيتيا اعتباطية أك َّ
مجانية،
بمعنى أنيا تعتمد فكرة البلَّزمنية؛ بحيث ال تتطكر نحك ىدؼ كال تعرض سمسمة أفعاؿ أك أفكار
منظمة ميما استخدمت مف كسائؿ سردية أك كصفية.

 1أَظز :محمد عبلء الديف عبد المكلى ،كىـ الحداثة ،ص ص .42-41
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 -3عمى قصيدة النثر أف تتميز بالتكثيؼ ،كتتجنب االستطراد كالتفصيبلت التفسيرية ،ألف
قكتيا الشعرية ال تتأتى مف رقى مكزكنة ،كلكف مف تركيب مضيئ مثؿ قطعة البمكر ،فاالقتصاد

أىـ خكاصيا كمنبع شعريتيا.

نكضح في الجدكؿ التَّالي ىذه الخصائص ،يمجاكرة ألصميا الفرنسي عند سكزاف
كيمكف أف
ٌ
برنار ،ككيؼ تمقَّى كترجـ ك ٌؿ مف أدكنيس كأنسي الحاج ىذا المصطمح :
سكزاف برنار

أدكنيس
الكحدة العضكية
َّ
المجانية

الكثافة( البعد اإلشراقي)

Intensité
Gratuité
Briéveté

أنسي الحاج
التٌكىج

َّ
المجانية
اإليجاز

َّ
إف القكانيف التي كضعتيا سكزاف برنار السَّالفة الذكر ،كىي اإليجاز كالمجانية كالتكىج- ،كما

يحسف لبعضيـَّ -
لعؿ ىذه المقاييس لـ تبؽ قادرة عمى تحديد قصيدة النثر الراىنة ،في فرنسا نفسيا
كفي أكركبا ،كحتى العالـ العربي كذلؾ ،كىذا َّ
مابينو تكدكركؼ عندما اعتبر َّ
أف صفتي( اإليجاز،
الكثافة) " ،ال يمكف حصرىما في قصيدة النثر كحدىا ،ألنيما مف معايير الشعر الحديث أياًّ كانت
أما المجانية فيجب أف يفيـ بيا َّ
أف القصيدة ال غاية ليا سكل نفسيا ،كأنيا مكجكدة
تجمياتوَّ ،
لنفسيا".1

مما ييستخمص مف آراء تكدكركؼَّ ،أنو ال تكجد قصيدة نثر كاحدة ذات نظاـ مغمؽ كنمكذج
ثمة قصائد نثر تختمؼ كؿ منيا عف األخرل ،شكبل كأسمكبا كبنية كرؤية؛ فمـ يعد أم
جاىز ،بؿ َّ

شاعر في فرنسا كالعالـ العربي يمتزـ المعايير التي استخمصتيا سكزاف برنار ،بؿ إف قصيدة النثر

تحررت تماـ التَّحرر مف المقكالت الجاىزة ،كلك َّ
ظننا – عادت إلى
َّ
أف سكزاف برنار – حسب ٌ
القكانيف التي استخمصتيا ،كالى اإلبداعات الشعرية الراىنة ،الستخمصت معايير أخرل تختمؼ إلى

حد ما عف المعايير السابقة ،فقصيدة النثر قد شيدت تطك ار ىائبل كسريعا بعد نشأتيا ،فقصائد
ٌ
النثر الراىنة تختمؼ اختبلفا كبي ار عف القصائد األكلى التي جاء بيا بكدلير مثبل.

 1ينظر :تكدكركؼ سفيتاف ،مفيكـ األدب كدراسات أخرل ،ص ص .61-60
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إف الحديث عف ماىية قصيدة النثر ييمزمنا أف ين ٌبيف بعض المقارنات المقاربة بينيا كبيف القصيدة
ٌ
العمكدية كالقصيدة الحرة ،كقد ارتأينا َّ
أف ىذا األمر أكثر مف ضركرم إذ ليس مف المعقكؿ أف

َّ
النصية دكف أف نمايز بينيا كبيف ىذه األنماط السَّالفة الذكر ،حتى تتضح
نتحدث عف الخصائص
ٌ
لنا بعض اإلبداالت َّ
النصية التي يقترحيا أصحاب ىذا االتجاه( يمكف أف نميد بيذا لمفصؿ
التطبيقي) ،كضركرم أيضا أف نتَّبع المسار الزمني لظيكر ىذه األنكاع عمى الترتيب ،فما ىي

الفكارؽ َّ
النصية بينيا؟ كىؿ ىناؾ نقاط تكافؽ كنقاط اختبلؼ؟ ثـ ىؿ قصيدة النثر ىي تطكير

الحرة؟ كؿ ىذا يمكف أف نمحظو بعد تبياف الفكارؽ الشكمية كالفكارؽ
لمقصيدة العمكدية كالقصيدة َّ
َّ
النصية ليذه األنماط عمى الترتيب.

َّ
إف القصيدة العمودية أك القصيدة المكزكنة -كما يحمك لبعضيـ أف يقكؿ -يممزمة بقيكد ثقيمة
صرؼ بالشكؿ ،فيي
لحرية الت ٌ
شديدة كأحكاـ صارمة ال تقبؿ نقاشا أك مساكمة ،بحيث ال كجكد فييا ٌ

كانت دكما مرآة صادقة لمراحؿ تاريخية مت ٌنكعة مف بداكة كرعي كزراعة كطقكس دينية ،كىي تعتمد
أف ك َّ
أف الكزف كالقافية مف أبرز خصائصيا ،كما َّ
اعتمادا كمياًّ عمى البحكر الخميمية ،إذ َّ
اقعيتيا

َّ
كمدكية تخترؽ الجمد كتىنف يذ لمعصب العميؽ ،فقد كاف ليا أمراؤىا كشعراؤىا ،كليا أطكارىا
صارخة
كمراحميا المشيكرة كمرحمة الشعر الجاىمي كاإلسبلمي كاألمكم ثـ العباسي كاألندلسي...

كنجدىا كذلؾ قد تيمى َّحف كتي َّ
غنى يبيسر ،فيذا األمر كثير الشيكع؛ شاع كانتشر منذ أقدـ األزمنة إذ
رافؽ الغناء كالطَّرب كمظاىر البطر كالثراء ،كما كاف كما زاؿ الكسيمة المثمى لمتعبير عف الحزف

كالشجف .فما أكثر شعر المراثي كالتعازم كطقكس البكاء ،كقد يحفظ المرء غالبا ىذا النكع مف

الراىنة( فرح ،حزف ،حكمة سخرية ،)...كما َّ
أف كضكح القصيدة في
كيردده حسب الحاالت َّ
الشعر ٌ
المعنى كاإلشارة كاالستعارة كالمجاز يكاد يككف كامبل أك شبو كامؿ ،فاألبيات فرادل كالقصيدة كك ٌؿ
مفضكحة المقاصد كاألغراض ال تىستر نفسيا إالَّ في القميؿ مف الحاالت (أقصد ىنا ال ٌشعر

الصكفي) ،كاذا جئنا إلى القكافي كجدناىا مضبكطة الحركات إالَّ ما َّ
شذ عف ذلؾ ،فتسكيف القكافي
أمر غير مستساغ ف ي عمكد الشعر العربي ،بؿ كقد يعتبر دليبل عمى ضعؼ الشاعر .كمف أبرز

مظاىر القصيدة العمكدية كذلؾ التي ال يمكف أف يتجاىميا َّ
الدارس ،الديككرات الفخمة الفاخرة مف

بياف كبديع كجناس كطباؽ كمجاز كاستعارات ،كقد تتَّسـ القصيدة العمكدية بالحكمة كالمكاعظ
كغيرىا مف أفكار فمسفية.

النصية لمقصيدة الحرة ،أك قصيدة التفعيمة فنجد َّ
أف مف أبرزىا
أما فيما يخص الخصائص
َّ
ٌ
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اإليقاع كالكزف لكف بطريقة تختمؼ عف القصيدة العمكدية ،إذ نجد َّ
أف البحكر الصَّافية ىي السَّائدة
بالديككرات كالمحسنات البديعية ،كقد ال نجد طغياف األفكار الفمسفية فييا إالَّ
تيتـ ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
فييا ،كقد ال ٌ
نادرا ،كقد تأتي أكاخر جمميا كسطكرىا كمقاطعيا ساكنة بشكؿ يكاد يككف مطمقا ،كيجب أف نشير

ىنا إلى َّ
أف ىذه مف إحدل سمات ال ٌشعر الغربي المفركضة عميو بقكانيف كطبيعة المغات الغربية،
كاذا جئنا الختزاؿ القصيدة فنجد َّ
أف ىذا ال يحدث إالَّ بصعكبة؛ فحذؼ بعض أبياتيا قد يسيء إلى
مجمؿ معمارىا البنائي شكبل ًّ
يشكه جماؿ تكازنو اليندسي
كفنا ،بؿ كرَّبما ييدـ شمكخ ىذا البناء أك ٌ
فيفقد القارئ القدرة عمى التذكؽ الجمالي كاالنسجاـ مع سحر اإلبداع الصعب بطبيعتو عمى الفيـ

كالتفسير.

الحر قد تمتَّعت بحظٌ كافر مف
كخبلفا لمقصيدة القديمة( القصيدة العمكدية) فإ َّف( قصيدة ال ٌشعر ٌ
الصارـ بتفعيمة
التصرؼ بال ٌشكؿ كاستخداـ تفعيبلت قريبة صكتا مف بعضيا أحيانا بدؿ التقيد َّ
حرية
ٌ
ٌ

ثـ إدخاؿ الكثير مف الرمكز كاألساطير
الحرية في طكؿ كقصر األبيات كالمقاطعَّ ،
كاحدة بعينياَّ ،
ثـ ٌ
كمصطمحات العصر كالمفردات األجنبية نظ ار لسعة ثقافة شعرائيا كمعرفة الكثير منيـ لغات أجنبية

بالد راسة أك بالعيش في أكساط كبمداف غير عربية (أكربا كأمريكا مثبل) ،كما نشطت حركة
سكاء ٌ
ترجمة األشعار األخرل إلى المغة العربية فأفاد منيا ا لشعراء الشباب ليجدكا أنفسيـ قريبيف جدا مف
األكؿ مف القرف الماضي حيث ترؾ بعضيـ بصمات
شعراء األمـ األخرل كال سيما شعراء النصؼ َّ

قكية عمى شعر ىؤالء ال ٌشباب أمثاؿ الشاعر اإلنجميزي إليوت كالشاعر التركي ناظـ حكمت...
1
كغيرىـ ممف كاف ألشعارىـ بالغ األثر في حركة الشعر العربي).
كما نجد َّ
تماـ كالبحترم
أف قصيدة التفعيمة لـ تنجب شعراء كبا ار مف كزف أبي نكاس كأبي َّ

ممف قد عرفنا كدرسنا في حياتنا ،فأكلئؾ عاشكا عصك ار تختمؼ
كالمتنبي كالمعرم ...كغيرىـ َّ

جكىرًّيا عف ظركؼ عصر قصيدة الشعر الحر ،كما كانت متطمبات تمؾ العصكر مختمفة تماما
َّ
َّ
الحر ،قمَّة قميمة
عف متطمبات كشركط ىذه القصيدة .كمع ذلؾ فقد برزت قمة مف شعراء ال ٌشعر ٌ
َّ
كعمك شأف...ىييات ىييات!!
لكنيا ىييات أف تبمغ ما بمغ شعراء بحكر الخميؿ مف مجد ٌ
الحرة ذات شكؿ بسيط كثابت خاؿ مف األركاف ك َّ
َّ
الزكايا كالشرفات
إف معمارية القصيدة
َّ

كالطكابؽ ،فالتَّفعيمة الكاحدة (كبعض أخكاتيا) غير قادرة بطبيعتيا عمى استيعاب مستمزمات
التعقيد ،بؿ كال تحتمميا أبدا ،فمكؿ ظاىرة في الحياة قدرات محدكدة عمى االستيعاب ،يستكم في
 1ينظر :عبد اهلل الغذامي :الصَّكت القديـ الجديد ،دراسات في الجذكر العربية لمكسيقى الشعر الحديث،
ص ص .18-17
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ذلؾ عالـ المادة في الطبيعة كالبشر كالحيكاف ،ىذه القدرات المحدكدة رغـ ذلؾ ،فسحت المجاؿ
إلدخاؿ مضاميف جديدة أكثر تنكعا نابعة مف صميـ ركح العصر الجديد كخاصة نتائج الثكرة في

مجاؿ العمكـ كالتكنكلكجيا.1

كما َّ
أف قصيدة التفعيمة لـ تعرؼ الشيكع الذم عرفتو القصيدة العمكدية في مجاؿ (التمحيف
كالطَّرب)* لكف ظمَّت السيادة شبو المطمقة لقصيدة الكزف كالقافية في عالـ األنس كالطَّرب ،كالسيادة
الدينية فمـ يتكرط كبار
المناحات كأحياء طقكس الككارث االجتماعية ك ٌ
المطمقة في عالـ المراثي ك ى
لحنكا َّ
الممحنيف كالمطربيف بتمحيف أك غناء قصيدة ال ٌشعر الحر ،لكنيـ َّ
كغنكا قصائد الكزف كالقافية،
ٌ

كما َّ
الصدد محمد عبد الكىاب كأـ كمثكـ
غنى ألحاف ىذه القصائد سكاىـ مف الفنانيف أذكر بيذا َّ

محمد َّ
القبانجي كعفيفة اسكندر ،ثـ يكسؼ عمر...
كفريد األطرش ،ككردة الجزائرية ...كمف العراؽ َّ

كغيرىـ.

فتحررت
الحرية لشعراء قصيدة التَّفعيمة،
َّ
قد أتاح ىذا الكاقع كالمناخ الجديد قد ار أكبر مف ٌ
جزئيا مف سيطرة العقؿ الكاعي كمف رقابة الفكر كضكابط المجتمع كأنظمة الحكـ الصارمة؛ أجؿ قد

تحررت جزئيا َّ َّ
حرياتو كما كاف قد ىضـ تماما نتاجات
َّ
ألف الشاعر نفسو ما كاف قد ناؿ تماـ ٌ
عصره ،نقصد الحقبة الزمنية الممتدة ما بيف( )1990 – 1945فالعالـ بأجمعو كاف يتييأ بأحداثو
بعضيا كاضح كمممكس كاآلخر غير كاضح كغير مممكس ،لدخكؿ عصر جديد تسكد فيو دكلة

كاحدة كنظاـ كاحد ىك نظاـ العكلمة أم (الرأسمالية الككنية) ،كاف َّ
الشاعر منقسما عمى نفسو

دـ ما زالت تىرتكز عمى عالـ شعر بحكر الخميؿ بف أحمد الفراىيدم ،بينما
كيعاني مف صراع حاد؛ قى ه
القدـ األخرل ظمَّت معمَّقة في اليكاء غير كاثقة مف مكانيا كمف كضع ىذا المكاف(حركة الحداثة)،
ككانت ىذه كاحدة مف أبرز سمات فترة ما بعد الحرب العالمية الثَّانية حتى سقكط جدار برليف.

إف قصيدة النثر كخبلفا َّ
َّ
لمنمطيف السابقيف ( القصيدة العمكدية كقصيدة الشعر الحر) ،قد

أم اعتبار كذلؾ
أم اعتبار لمكزف كالقافية ،كال تضع َّ
تمردت عمى البحكر الخميمية ،فيي ال تضع َّ
َّ
المحسنات البديعية ،كال يخضع نمط الَّتفكير فييا لقكانيف الفكر كالمنطؽ كالفمسفة
ٌ
لمديككرات ك ٌ
فالشاعر يرسـ قصيدتو كفؽ منظكمتو الفكرية الخاصَّة ،لذا قد تبدك غامضة المرامي بعض َّ
َّ
الشيء
 1ينظر :محمد صابر عبيد ،القصيدة العربية الحديثة بيف البنية الداللية كالبنية اإليقاعية ،منشكرات إتحاد الكتاب العرب،

(د ط) 2001 ،ص .129

أف المطربة المصرية فائزة أحمد كالمطرب عبد الحميـ حافظ ،قد َّ
* ما تجدر اإلشارة إليوَّ ،
غنيا بعض قصائد الشعر الحر

لمشاعر السكرم الكبير نزار قباني (،نقصد ىنا قارئة الفنجاف كرسالة مف تحت الماء) لكف تبقى الريادة كالسيادة لمقصيدة
العمكدية في مجاؿ الطرب كالغناء.
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صية فيميا كتفسيرىا حتَّى عمى شاعرىا نفسو" ،فيي لـ
كمعتَّمة بشكؿ مطمؽ ،مما يزيد في ىع ٌ
الرد ،عمى المرء أف يقرأىا كيتمتَّع بما فييا مف سحر كقدرة
تكضع أصبل لمتفسير كالتأكيؿ كاألخذ ك ٌ

عمى بعث الدىشة في َّ
متأمبل صامتا
النفس البشرية كيتقبميا كما يتقبؿ لكحات بيكاسك ،تقؼ أماميا ٌ
خاشعا ،تقؼ أماميا كال تكمٌؼ نفسؾ مشقَّة السؤاؿ لماذا ككيؼ؟ تقؼ أماميا كما في لحظة

صبلة".1

إف أكاخر جمؿ كسطكر كمقاطع قصيدة النثر جميعيا ساكنة مف غير استثناء ،كما َّ
َّ
أف

الكثير مف مفردات القصيدة َّ
الداخمية قابمة لمقراءة مف غير حركات كسككف حركات ،كبيذا َّ
فإنيا

مف بعض الكجكه شبيية بقصائد الشعر العامي ،شعر المٌغة المحكية ك َّ
يسمى في
الدارجة الذم َّ
السعكدية(الشعر النبطي) كالقصيدة تبدك( كعالـ ىامد مسطَّح يفتقر إلى جياز تنفسيَّ ،
ألف في

الصدر إلى الجيات األربع؛ فحركات اإلعراب في لغتنا ىي حقًّا كمجا از عمميات
يتحرؾ َّ
التٌنفس َّ
فتمنحيا ىنسمةى ركح الحياة كدؼء دماء الجسد الحي َّ
الجارية)،2
تتحرؾ الكممات معيا كفييا
تنفس َّ
ي
إسفنجية البناء كالتركيب كالقكاـ ،لذا َّ
َّ
فإنيا قابمة لمضغط
فالمتأمؿ في قصيدة النثر يجد َّأنيا

كاالختزاؿ ك َّ
الشطب كتبديؿ مكاضع الكممات عمى عكس القصيدة العمكدية ،فيي تمرد كاضح عمى
قانكف المغة كعمى السياؽ َّ
الزمكاني* لتراتب الفعؿ كالفاعؿ كالمفعكؿ بو ،فشاعر قصيدة النثر يجد

حد سكاء ،إ َّف قصيدة النثر ىي آخر ما
حرية مطمقة في شكؿ القصيدة كفي مضامينيا عمى ٌ
أم شكؿ سيتخذ الشعر العربي بعد
كصمت إليو الحداثة الشعرية ،كىذا ما يجعمنا نتساءؿ عف ٌ

قمب فيو ال ٌشعراء الفعؿ
أم منحى سيتَّجو؟؟ كىؿ ستشيد األجياؿ القادمة عص ار ىي ي
قصيدة النثر كالى ٌ
مفعكال كالجار مجرك ار؟ كأف يجعمكا الفعؿ الحاضر داالًّ عمى الماضي تارة كعمى المستقبؿ تارة
أخرل؟ ...ك َّ
عما سبقيا ىك َّ
الشكؿ ،فيي ببل شكؿ...
تميز قصيدة النثر َّ
لعؿ أحد أكبر الفكارؽ التي ٌ

كلما كانت القصيدة ال تنتظـ في قكالب ثابتة مف التفعيبلت فإ َّف
َّإنيا تأخذ شكؿ الماء في اإلناءَّ ،

نمك عشكائي يمنفمت؛ بحيث يمكف كبسيكلة أف تخمط في إحداثياتيا الفضائية
نمكىا في المكاف ىك ٌّ
َّ

 1عبد اهلل الغذامي :الصكت القديـ الجديد ،ص ص .23-22
 2ينظر ،:المرجع نفسو ،ص .25

الزماف كالمكاف.
تمرد عمى ٌ
* نقصد ىنا ٌ
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ًّ
األفقية؛ أم يمكف إبداؿ كممة بأخرل ًّ
كعمكديا أك سطر بسطر عمكديا أك حتٌى إنزاؿ مقطع
أفقيا
ليح َّؿ َّ
محؿ مقطع آخر.1
كامؿ ي
قراء قصيدة َّ
يرددكنو في خمكاتيـ مع أنفسيـ كال
كلرَّبما ليذه األسباب ال يحفظ َّ
النثر كبلميا ،كال ٌ

يترَّنمكف بو فرحا أك حزنا ،لكف قد يحفظو َّ
كسيرددكنو مع أنفسيـ أك مع بعضيـ ،فيما إذا
الناس
ٌ
كأغاف ،مثمما ىك الحاؿ لمقصيدة العمكدية لكف بشرط ،أف تجد ىذه
جرل تمحيف ىذه القصائد ى
األلحاف مف َّ
يتذكقيا فينسجـ مع كبلميا أك مع إيقاعاتيا ،كعمينا أف ننتظر  -كقد
يتقبميا كمف ٌ
يطكؿ االنتظار َّ -
َّ
كتتغير الطَّبائع بشكؿ جذرم فيصبح تمحيف ىذا
ظركؼ
تنضج فيو ال ٌ
الزمف الذم ي
ال ٌشعر ممكنا ،كعند ذاؾ سيفرض نفسو كاقعا مييمنا.

فإني ال ٌأدعي بيذه المقاربات ،كال يمكف أف َّأدعي
لمنقاش ك ٌ
الرد ،كعميو ٌ
ىذه كجيات نظر قابمة ٌ
َّأنيا َّ
النسياف أك حتَّى التَّطرؼ في صياغة
منزلة مف األعالي كمعصكمة مف الخطأ أك المبالغة ك ٌ
بعض األحكاـ ،لقد جعمت ىذه المقارنة بيف مدارس الشعر األساسية الثَّبلث في عالمنا العربي
َّ
محددة
منيجية صممناىا كفؽ نقاط
ثـ قصيدة النثر) مقارنة
(الشعر العمكدم كالشعر الحر َّ
ٌ
ظني ٌأنو قد اتَّضحت بعض
كحاكلنا أف نضعيا نقطة مقابؿ أخرل تيسي ار ليذه المقارنات ،كحسب ٌ
ستتضح أكثر عند دراسة العناصر
الخصائص الشكمية كالمضمكنية لقصيدة النثر ،كأعتقد َّأنيا
ٌ
البلٌحقة مف ىذا البحث.

 1ينظر :عبد اهلل الغذامي ،الصكت القديـ الجديد ،ص ص .26-25
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 -3إشكالية االنتماء األجناسيproblématique de la distinction générique :

َّ
َّ
أىمية عف سابقاتيا ،كالتي
إف
إشكالية التَّجنيس في قصيدة النثر مف اإلشكاالت التي ال تق ٌؿ ٌ
بدكرىا أحدثت خمخمة في المفاىيـ الَّنقدية ،فالمميٌدات اإليقاعية التي ميَّدت لظيكر ىذا الفف ،جعؿ

الكثير مف الٌنقاد يعتبرىا مثبل نث ار ٌفنيا ،كالبعض اآلخر يعتبرىا تطكي ار لقصيدة التفعيمة .1
َّ
إف ىذا التَّداخؿ األجناسي جعمنا ينعيد النظر في اآلراء النقدية المتعددة كالمتداخمة ىي بدكرىا
َّ
كلعؿ سبب ىذا الجداؿ راجع إلى قضية  -ميمة كما أسمفنا الذكر -كىي قضية إشكالية المصطمح
إف ىذه الضبابية جعمت النقاد َّ
التي يسكدىا نكع مف اإلبياـ كالغمكض ( قصيدة /نثر)؛ َّ
يتحيركف

صنفكف قصيدة النثر ،ىؿ تصنؼ في خانة النثر؟ أـ تصنؼ في خانة الشعر؟
أم خانة يي ٌ
في ٌ
أدؽ ىؿ ىي نثر خالص؟ أـ شعر خالص؟
كبتعبير آخر ٌ

( َّ
يحدد مفيكمان
إف أفبلطكف قد أشار ( ت 125ؽ ـ) إلى قضية التَّجنيس األدبي ،لكنو لـ ٌ
كاضحان لمقكلة الجنس ،بينما قاؿ أرسطك (ت  100ؽ.ـ) شيئان في األجناسية األدبية؛ فإذا كاف
الشعر محاكاة أك محاكاة المحاكاة ،فيك قبؿ ىذه كبعدىا أجناس مف نحك :شعر المبلحـ؛ كالمأساة

كالممياة)

2

بيد َّ
أف التقسيمات األرسطية مبنية عمى الحدس كالجدؿ ،كقد ال يجد القارئ المدقٍّؽ ذلؾ

ألف َّ
الكضكح المطمئف؛ ( َّ
الفف الذم ييحا ىكى بالمغة ،عند أرسطك نكعاف :نثر كشعر ،في حيف أ َّف
حسي
الجنس ( )genreعند أنيتاجيفف  Anita Giffenحالة مختمفة؛ فاألدب عندىا نكعافٌ :

الركحية داخمتاف في الفركع
كركحي) 3كىذا الرأم بالنسبة لي يمثؿ شذكذا عف القاعدة؛
ٌ
فالحسية ك ٌ
بعيدتاف عف األصكؿ!! كربما اتَّضح المقصكد بالجنس في الربع األكؿ مف القرف العشريف
َّ
العقيدية ،التي أ َّسس
الصاخب؛ مع ظيكر األصكليات العر ٌقية المتمثمة في :الكطنية أك القكمية أك
ليا َّ
الحؽ أ َّف أصكؿ
كدشنيا الحزباف :النازم األلماني بقيادة ىتمر كالفاشي بقيادة مكسكليني ،ك ٌ
َّ
الن ظرية العرقية قديمة قدـ الحضارات القديمة( ،فقد ساد االعتقاد لدل اليكناف كاإلغريؽ كسكاف

كادم الرافديف ككادم النيؿَّ ،
السادة تختمؼ عف دماء العبيد؛ فالدماء التي تجرم في
أف دماء َّ
عركؽ النخبة المؤلفة مف اآللية كأنصاؼ اآللية كالممكؾ كالكينة غير الدماء التي تجرم في

عركؽ

الشعب

كدماء

البيض

غير

دماء

السكد

كىكذا،

ككانت

نظرية

تشارلز

ضمنيا كتابو الشيير (في أصؿ األنكاع)
ركبرت داركيف (3660-3687ـ) العالـ البريطاني التي ٌ

 1نؼهُّا َشٍز هُا إنى ػثد هللا انغذايً فً كتاته انصىخ ان قدٌى انجدٌد ،دراساخ فً انجذور انؼزتٍح نًىسٍقى انشؼز انحدٌث،
ص ص .02-01
 2ينظر :أرسطك طاليس ،فف الشعر( ،تر) عبد الرحمف بدكم ،دار الثقافة بيركت ،1973 ،ص ص . 04-03
 3ينظر  :عبد اإللو الصائغ ،داللة المكاف في قصيدة النثر ،دار األىالي لمطباعة كالنشر ،دمشؽ  ،1999ص.07
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 On the Origin of Speciesالصادر عاـ  3637تصكيبان لكثير مف األفكار المسعكرة عف

بمبكس العمـ كالمنطؽ األكاديمي إلسكات
الجنس ،فاستعيرت األصكلية العرقية لؤلدب ،ثـ تى ىجمببت ي
قدر
النثر جنس ،كىما مثؿ خطَّيف متكازييف ٌ
األصكات القائمة بكحدة الفنكف ،فال ٌشعر إذف جنس ،ك ٌ

متدا!! ككما يسمح لمجنس البشرم بالتَّزاكج داخؿ حدكده ،فقد سمح كذلؾ
عمييما أف ال يمتقيا ميما ا ٌ
ألنكاع الشعر بالتداخؿ كالتكامؿ ،كسمح ألنكاع النثر الفني بمثؿ ذلؾ) 1ك َّ
َّ
العصبية لمتَّجنيس
اشتدت
مكجيا مف مكجيات
حتى غدا الجنس األدبي ،عممان لو مقدماتو ،كقكانينو ،كتطبيقاتو ،بؿ غدا ٌ
القراءة.

كاذا اتَّفؽ َّ
الدارسكف عمى أىمية التمييز بيف األجناس ،فقد اختمفكا في ممفكظ الجنس

كمحمكالتو ،فأييـ األكبر؟ كأييـ األصغر؟ كأييـ األقرب؟ كأييـ األبعد؟ "الجنس أـ الفف أـ النكع أـ

الشكؿ  formeأـ الفرع….الخ" 2؟؟ إ َّف ىذه اإلشكاليات المحيطة بالتَّ
سكغت لبعض
قد
جنيس
ٌ
النقاد فكرة تحديث األجناس األدبية بيد " َّ
القراء
النقاد العرب ك َّ
أف الكعي بيذه األجناس عمى مستكل ٌ
العرب لـ يبمغ بعد درجة مرضية ككافية لئلقداـ عمى تحديث األجناس"َّ 3
كلعؿ الجاحظ ىك َّأكؿ مف
ي
األدبية بعد أف نفٌض عنيا الغبار القامكسي حيف قاؿ "ال ٌشعر
استعار مصطمح الجنس لممقكالت
ٌ

صناعة كضرب مف الصياغة كجنس مف التصكير"

4

أدبيات العصر الجاىمي في حدكد عممنا
كلـ تىرد كممة (جنس) بشحناتيا الجمالية ك ٌ
الداللية في ٌ
تصدت ألجناس األدب مف مفيكمات غربية تبمكرت عبر
المتكاضع ،كانطمقت أكثر الدراسات التي
ٌ
مناقشات طكيمة لمقكالت أفبلطكف كأرسطك… كىي مقكالت اشتغمت عمى طبائع اآلداب القديمة

أنذاؾ ،فاألجناس األدبية الكبرل ىي ذاتيا األجناس المتكفٌرة عمى صيغيا التَّعبيرية المتميزة ،نقصد

ىنا الخطابة كالشعر الغنائي كالمسرحية؛ إذ َّ
أف ك ٌؿ جنس يشير إلى أجناسيتو مف جية يشحناتو

يميزكف
الخاصة
التأثيرية كجاذبياتو
المتأصمٌة عف األلفاظ كاألخيمة كالمعاني كالمجازات ،كاليكناف ٌ
ٌ
ٌ
5
األكؿ ذاتي كيتك ٌفؿ بو الشعر الغنائي كاآلخر مكضكعي كتتكف ىؿ بو
بيف نمطيف مف األدب َّ :
القصة كما يدكر معيما كحكليما ،ثـ تتبمكر الخطابة بكصفيا جنسان مركباًّ بسبب
المسرحية ك َّ
ثمة شبو بيف الخطابة كاألجناس األدبية األخرل ،المسرحية مثبلن َّ
كلكنو
اشتراطاتو النفعية ،كقد يبدك َّ
 1ينظر :عبد اإللو الصائغ ،داللة المكاف في قصيدة النثر ،ص ص .10-09

 2شفيؽ البقاعي :األنكاع األدبية ،مذاىب كمدارس ،مؤسسة عز الديف لمنشر كالتكزيع ،بيركت ،1985 ،ص.169
 3عبد النبي أصطيؼ :نظرة في تحديث األجناس األدبية ،مجمة الناقد ،لندف ،ع  ،1989 ،08ص .36

 4الجاحظ أبك عثماف عمرك بف بحر :الحيكاف ،444/1 ،تح فكزم عطكم ،دار صادر بيركت ،1985،ص .54
 5ػثد انُثً أصطٍف  :يزجغ ساتق ،ص .20
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(مركبة)أيضان َّ
ألنيا تشبو الشعر الغنائي مف
عمى َّأية حاؿ شبو سطحي ،فالقصيدة الجاىمية مثبلن
ٌ
حيث انطبلقاتيا الذاتية كتشبو بالمقابؿ الخطابة أيضان؛ َّ
تعد لتيمقى أك تينشد ،كاإللقاء حالة
ألنيا ٌ

خطابية تقترب مف آليات النثر ،كىذه اإلشكالية عرفت نظائر ليا في األدب اليكناني القديـ

فالمسرحية  -كىي شعر في أصميا -تعد لتمقى ،كيعيب أرسطك عمى كتاب المسرحية أك مخرجييا
انيـ يجعمكف الممثميف المسرحييف خطباء ،كالخطبة تقترب مف النثر بقدر ابتعادىا عف الشعر مما
1

يزٌىد الجميكر في مثؿ ىذه المسرحيات التي تخمط دكف إرادتيا بيف جنسي الشعر كالنثر
ادىا جنسا ًّ
َّ
أدبيا شعرًّيا ،تأخذ مف ا َّلنثر لتبني شاعريتَّيا ،فكثير مف
إف قصيدة النثر يعتبرىا رك ي
تأسست
األجناس األدبية السَّابقة حدث معيا مثمما حدث مع قصيدة النثر؛ فيذه المقامة منذ أف ٌ

عمى يد بديع َّ
المشكؽ
الزماف اليمداني ،كىي تكاجو معضمة التجنيس ،فالعنصر القصصي
ٌ
ًّ
أف َّ
قصصيا خالصا ،مع العمـ َّ
فف
فييا ،كعنصر الحكار جعؿ كثي ار مف الدارسيف يعتبركنيا ًّفنا

فف مستقؿ بذاتو ال يمت َّ
القصة ،كلك كانت المقامة قصَّة لسماىا بديع
لفف
بأية صمة ٌ
المقامة ٌ
ٌ
الزماف اليمداني " قصَّة" .
إف غياب الكزف كاإليقاع في قصيدة النثر جعؿ بعض َّ
َّ
الدارسيف يش ٌكككف في حقيقة شاعرية ىذه

القصيدة ،كلك حاكلنا أف نصنفيا لكضعناىا في خانة الخكاطر أك األراجيز 2مثبلَّ ،
ألف ىناؾ تداخبل
بينيا كبيف ىذا النكع مف الشعر.

لقد عرفيا جالكس  E. Jalousأفضؿ تعريؼ حيف قاؿَّ ":إنيا قطعة نثر مكجزة بما فييا

الكفاية ،مكحدة كمضغكطة كقطعة مف بمكر ،تتراءل فييا مائة مف االنعكاسات المختمفة في خمؽ

حر ليس لو ضركرة ،غير رغبة المؤلٌؼ في البناء ،خارجان عف ك ٌؿ تحديد ،كشيء مضطرب
ٌ
3
إيحاءاتو ال نيائية" .
الناحية اإلبداعية ،ال تش ٌكؿ قصيدة َّ
كمف َّ
النثر قطيعة مع القصيدة العمكدية أك قصيدة الشعر

بحجة عدـ التزاميا
يعد قصيدة النثر خارجة عف القكاعد
َّ
الحر ،فالبعض ٌ
العامة لحركة ال ٌشعرٌ ،
ٌ
َّ
أف ما يؤ ٌكد عكس ذلؾ ىك قكؿ دم بكس َّ " :
إف ىناؾ الكثير مف
بأكزاف الشعر المعركفة ،إال ٌ

 1ينظر :محمد غنيمي ىبلؿ ،قضايا معاصرة في األدب كالنقد( مبحث أجناس األدب كمستكيات المغة) ص ص

.171،156

 2كىك طكر يرل كثير مف الباحثيف َّ
أف العرب األكائؿ كصمكا إليو بعد أف تجاكزكا مرحمة المٌغة اليكمية العادية إلى الجمؿ

المسجكعة التي تعتمد القافية كلكنيا غير مكزكنة ،أنظر عبد اهلل الغذامي ،القصيدة كالنص الصَّكت القديـ الجديد ،ص 15
 3سكزاف برنار :قصيدة النثر مف بكدلير حتى الكقت ال ارىف ،ص.42
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القصائد الجميمة ببل أبيات شعرية ،كما َّ
أف ىناؾ الكثير مف األبيات الشعرية التي تخمك مف

الشعر" . 1كلكف بالرغـ مف ذلؾ تبقى لمقصيدة المكزكنة تأثيراتيا الجذابة كالمدىشة .

كتطكرت في الغرب ،كعمى كجو الدقَّة في نياية القرف التَّاسع
لقد برزت قصيدة النثر
َّ
أف جذرىا مستمد مف َّ
الشرؽ ،بؿ َّ
عشر( ،)37إالَّ َّ
إف القارئ الفاحص كالذم يمتمؾ ذائقة شعرية
يستطيع أف يستنتج أ َّف قصيدة َّ
فف المبلحـ.
النثر قد ظيرت َّأكؿ ما ظيرت في ٌ
أدبي مستقؿ ،بؿ َّإنيا ‘ يع َّدت نكعان أدبيان حقيقيان ،كاف لـ تكف مبلمحيا
كقصيدة النثر جنس
ٌّ

تتحكؿ مف (اليامش إلى المركز) ،ككنيا نكعا مف
لحد اآلف ،كقد استطاعت أخي انر أف
َّ
كاضحة ٌ
الحرة ،كىذا ما َّ
أكده الشاعر عز الديف المناصرة في أطركحتو لمدكتكراه كالمعنكنة (الجنس
الكتابة َّ
المستقؿ) ،حيث يرل َّ
نص مفتكح عمى أنكاع سردية نثرية ،كفيو درجات عالية
أف قصيدة النثر ىي ٌ
حرة ،كبالتالي فيك جنس مستقؿ ،ألف مف مميزات قصيدة النثر
عف النثرية ،أم ٌأنو كتابة ٌ
االستقبللية بجانب اإليجاز كالكحدة المكضكعية. 2
تتطكر قصيدة َّ
أدبي معترؼ بو ،يجب أف تسعى إلى
فمف أجؿ أف َّ
النثر كتستقؿ بذاتيا كجنس ٍّ
أف تككف ظاىرة ٌفنية كلف يككف ليا ذلؾ ،إالَّ إذا تمكنت بمقدرة كتابيا مف امتبلؾ أدكاتيا السميمة

معرفيان كرؤيكيان ،فاألدب  -كالشعر منو بشكؿ خاص  -ليس طريقة خاصة في التعبير فحسب،
الرؤيا كذلؾ ،كا َّف التبلعب بالمغة كحده لف يخمؽ قصيدة النثر كيدفعيا
كاَّنما ىك طريقة
ٌ
خاصة في ٌ
المتميزة،
لتحرؾ ذلؾ النسيج المغكم كالخاص بتشكيبلتو
ٌ
إلى مستكل ال ٌشعرية ،ما لـ تنيض الرؤيا ٌ
كما َّأنيا ليست كما يعمف البعض سيمة الكتابة ،بؿ َّإنيا صعبة الكتابة ،ككنيا قد تخمَّت عف

الكزف ،فكاف ال َّ
شد بنية القصيدة نحك المركز ،كلخمؽ
بد مف إحبلؿ إيقاع داخمي محمَّو،يعمؿ عمى ٌ
عبلقات حيكية بيف مفاصؿ القصيدة ،لتترؾ أثرىا الكاضح عمى ذائقة المتمقي ،كمف ىنا فإ َّف كاتب

قصيدة النثر يحتاج إلى دراية خاصة بيذا النكع مف الجنس األدبي .3

متمردة َّ
ألنيا يكلدت مف تمرد عمى االستعبادات الشكمية التي تحكؿ دكف أف يخمؽ
كقصيدة النثر ٌ
ً
َّ
الشاعر لنفسو لغة فردية ،كالتي تضطره إلى أف ىي َّ
جممو في قكالب جاىزة ،كما تؤكد
مادة
صب ٌ
الناقدة سكزاف برنار في بحثيا المكسكـ (قصيدة النثر مف بكدلير حتى الكقت الراىف) ،نعـ َّإنيا

قكتيا مف الحداثة كالمغايرة
َّ
متمردة عمى كافة القكانيف الكبلسيكية في نظـ الشعر ،فيي تستمد َّ
التحكؿ ،جريدة العراؽ ،ع  14( ،7574نيساف .)2002
 1خالد الخزرجي ،:قصيدة النثر  ...الجدكل ك ٌ
 2ينظر :عز الديف المناصرة ،إشكاليات قصيدة النثر ،ص .65
 3المرجع نفسو ،ص .66
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كالتنافر كالفنطازيا في محاكلة لتغير القكالب ال ٌشعرية الجامدة كالجاىزة ،بؿ َّإنيا محاكلة َّ
جادة لتجديد
أقرت بو سكزاف برنار.
الشكؿ الشعرم العربي كما َّ
َّ
النقاد تكاد تختمط عميو األكراؽ في قضية تجنيس قصيدة النثر ،كما زاد مف
إف بعض جميكر ٌ

جدا ،فيذه األخيرة جاءت "مكازية لطبيعة
ذلؾ َّأنيـ كجدكا تقاطعا كبي ار بينيا كبيف القصَّة القصيرة ٌ
الصكرة ،عمى نحك جعؿ مف ىذا الشكؿ الجديد
السرعة ك ٌ
الحياة كحراكيا كما يناظر ذلؾ في عصر ٌ

القصة القصيرة جدا ،تعبي ار جسد معنى الكتابة حيف ال تصبح ىامشا فقط؛ بؿ ككذلؾ
نص
ٌ
في ٌ
حيف تكاجو ضغط الحياة ككثافتيا بمكاكبة نظيرة لو". 1

الفف القصصي الجديد كاف يتقاطع مع شكؿ آخر لمكتابة الشعرية ىك (قصيدة
فحيف نشأ ىذا ٌ
التحكالت الكبرل لمحياة اإلنسانية في القرف
النثر)؛ فقد نشأ ىك أيضا ضمف حيثيات أخرل كاكبت
ٌ
العشريف كما جرل مف اىت اززات كتغييرات كثكرات في المعرفة كنظرة اإلنساف لمعالـ الحديث

كالحياة الصناعية كغير ذلؾ مف التحكالت ،فبنية القصة القصيرة جدا تنيض عمى التكثيؼ
كاضمار معنى الحكاية أك بؤرتيا في تقطير شديد يقكـ عمى الحذؼ كالتٌجريد كالمفارقة ضمف
صناعة الدىشة التي ربما كانت مف أىـ العناصر الدرامية .كىذه العناصر ىي نفسيا التي تقكـ

جدا ىي قصيدة نثر أـ العكس؟ أعتقد َّ
أف األمكر قد
عمييا قصيدة النثر ،فيؿ
القصة القصيرة ٌ
ٌ
اختمطت كتشابكت في تداخؿ قد يصعب التفريؽ بينيا ،لكف المتمعف الجيد في الخصائص َّ
النصية
لمجنسيف ،يصؿ إلى فرؽ جكىرم ال نكاد نمحظو إالٌ بعد جيد جييد؛ َّ
المضمر
إف طيؼ الحكاية ي
القصة القصيرة ًّ
جدا ىك الذم يكاد يككف الخيط الرفيع المانع
َّ
كطريقة قكليا المضغكطة في تجربة

مف تجنيسيا في نسيج قصيدة النثرَّ ،
السردية في تقنيات
نتأمؿ البنية َّ
لكننا في الكقت نفسو حيف َّ

قصيدة النثر كما يصاحب ذلؾ مف عناكيف التَّقطيع القصيرة في بعض نصكصيا ،قد يمتبس
الكضع بيف الجنسيف بطريقة تستدعي تأمبل أعمؽ في حيثيات أخرل لكؿ مف الشكميف ،فأيف

المخرج يا ترل؟

الخاصة لصكرتو األكلى عمى امتداد َّ
النص
اليكية
إ َّف قضية تجنيس ك ٌؿ ٌ
ٌ
فف يجب أف تضمف ٌ
مع بعض التقاطعات التي يستدعييا مف الفنكف األخرل؛ إال َّأننا حيف نتأمؿ تمؾ التشابكات بيف

القصة القصيرة ًّ
جدا كقصيدة النثر نجد تضييقا يكشؾ أف يكشؼ الفرؽ بينيما ،كيكاد يخفي الكثير
َّ

النص الشعرم يممؾ خاصية (التككيف المدىش كالقابؿ لبلستعادة
مف العبلمات الفارقة ،فإذا كاف ٌ
المتجددة في بنيتو بصكرة ال تكتمؿ فييا لحظة اإلدىاش أبدا ،إالَّ عند نياية القراءة المحظية بفعؿ
ٌ
 1عز الديف المناصرة ،إشكاليات قصيدة النثر  :ص .72
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المخيمة في معجـ النص الجديد ككمماتو ،فيذه ال ٌسمة رَّبما كانت
عبلقات المجاز التي تنتجيا
ٌ
ال ٌسمة الكحيدة التي تنيض كفرؽ ما ػ كاف كاف ال يخمك مف ٌشىب و أيضا ػ بيف النص الشعرم في
قصيدة النثر كبيف القصة القصيرة جدا) .1

القصة القصيرة ًّ
جدا)
كعمى مستكل
جدا رَّبما كاف ىناؾ فرؽ آخر يجعؿ مف اسميا (القصيرة ٌ
ٌ
ليكيتيا تنيض أيضا
عبلمة دالة عمى كينكنتيا لكف عبلمة
ٌ
القص التي يمكف أف تككف عنكانا ٌ
كدليؿ محتمؿ عمى الفرؽ مف ىذه الجية ،كفيما تقترف السمات األخرل كالتَّكثيؼ كالتقطيع

كالتصكير كالتجريد ،كغيرىا بمساحة مشتركة بيف الشكميف المختمفيف ،تظؿ بعض النصكص لك ٌؿ
منيما عصية عمى التَّجنيس لحساب أحدىما عمى اآلخر .

ىذه االلتباسات في عمكميا تضمر بعدا عميقا لمعممية اإلبداعية ال سيما في مجاؿ الكتابة ،كما

َّأنيا في نفس الكقت تختبر الذائقة بتجارب جديدة ال تحيؿ َّ
جدتيا فقط عمى صعكبة التَّجنيس ،بؿ
ككذلؾ عمى ىمكـ الكتابة الجديدة أيضا؛ في التفاصيؿ اليكمية ،في الياجس اإلنساني لمتعبير
ككذلؾ في حيثيات التجربة الخاصة كالراىف المغكم الذم يؤثٌر عمى حداثة َّ
النص مف جية الشكؿ

كالمضمكف معا ،إف قضية التقاطع بيف الشكميف ،كاشكالية النص المفتكح التي أشار إلييا بعض
ال نقاد عمى خمفية التباسات التجنيس في فنكف الكتابة اإلبداعية ،لكف نقاط التقاطع ىنا ربما كانت

نابعة مف طبيعة الشكؿ الحديث لكؿ مف الفنيف (أم القصة القصيرة جدا ،كقصيدة النثر) مف ناحية

كىكية الكتابة الجديدة كأسئمتيا مف ناحية أخرل .

الصناعية كالحداثة ،التي تخترؽ
ىناؾ أسباب ثقافية إنسانية عابرة نشأت مف تنميط الحياة ٌ
المجتمعات المختمفة بنمكذج الحياة الحديثة كنزعة االستيبلؾ كاإلغراؽ في الفردية ،كىي بطبيعتيا

تـ صقميا مف خبلؿ التكاصؿ كاالنفجار الذم حدث في ثكرة المعمكمات
مككنات غربية لحياة َّ

كاالتصاالت (األنفكميديا)* كما رافؽ ذلؾ مف صيركرات أخرل في السينما كاإلعبلـ كاإلنترنت؛ كؿ
تمؾ الحيثيات تسير بالدفع باتجاه خمؽ صكرة حياة قابمة لمتعميـ في خطكطيا العريضة األمر الذم
يجعؿ مف طبيعة التعبير عنيا في القصة القصيرة جدا كفي قصيدة النثر أىـ العبلمات الفنية ذات

الداللة في ىذا الخصكص ،ففي قصيدة النثر ينحك أسمكب َّ
النص بصكرة عامة إلى شعرية
التفاصيؿ ،كتجريد اليكمي مف ضغط التاريخ كتكثيؼ المعنى عبر انزياحات تتجاكز الكقكع في

المجردة إلى تمثٌؿ الحكاس كمنافذ لمتَّعبير كنسج المجاز في صفاتيا ضمف عبلقات
األفكار
َّ
 1ينظر :خالد الخزرجي ،مرجع سابؽ ،ص .21
* كسائط اإلعبلـ السمعية البصرية.
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جديدة ،كبإمكاف المتمقي أف يرصد ىذه السمات السابقة في بعض نماذج القصة القصيرة جدا

كبصكرة تدعك إلى الكثير مف التساؤؿ حكؿ حدكد التَّجنيس الظاىرة بيف ىذيف الشكميف الجمالييف
في الكتابة الحديثة .

القصة القصيرة ًّ
جدا في
سنحاكؿ استعراض بعض التَّداخبلت المشتركة بيف قصيدة النثر كبيف
ٌ
لقاصة السكدانية "فاطمة
ىذه النصكص القصيرة التالية لك ٌؿ مف الشاعر المبناني كديع سعادة ،كا َّ
1
السنكسي" يقكؿ الشاعر كديع سعادة مف قصيدة طكيمة لو بعنكاف " ليس لممساء إخكة"
بيب ورجع وقاؿ :
الو ُ
الح ُ
رد ابني َ
(مر َ
أزرؽ األرض
خمّصني يا
َ

أبيض الفَراشة
يا
َ
فسو
كاف يؤثّ ُ
الم ُ
ث َن َ
َ
****

أقعد مع الحطابيف
س ُ
أذىب إلى الغابة ُ
َ
ىشتيـ
وبفَأس َد
ُ

أرمييا في النار
أق َ
طع أحالَمي و َ
يقُوؿ الحطابوف
اليابس ُيقطَع
َ
***

الوجو
ًا
بدا
يما َ
طاىر ىذا َ
َم َ
إنو َممعب العائمة

يضمف
ثمج ال
الوقوؼ فَوقَو طَويالً
َ
ُ
الذكرى ٌ
َ
إرحؿ)

القاصة السكدانية فاطمة السنكسي (كىي كاحدة مف رائدات القصة القصيرة جدا في
َّ
أما

السكداف) فتقكؿ: 2

 1كديع سعادة :األعماؿ الشعرية ،دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر ،بيركت ،2008 ،ص.14

 2فاطمة السنكسي  :غابة صغيرة ،أنطكلكجيا القصة القصيرة في السكداف ،منشكرات البيت ،ك ازرة الثقافة ،الجزائر،
 ،2009ص ص .17-16

55

المبحث األوؿ :التأصيؿ لقصيدة النثر

الفصؿ األوؿ :قصيدة النثر مقاربة نظرية

حياتو
صغير
ُ
اقتحمت َ
َ
(عبر منفَذ َ
عالمو الرحب
َد ُ
خمت َ

وزه
استَغرقَتني ُك ُن ُ
ضاعت م ّني بوابة ال ُخروج
َ
***
حابب َنا بصدؽ
تَ َ
توحد َنا

ورتي
سألَني ُ
َ
ص َ
طيتُو المرآة
فأع َ
***

افيتي
َخ ُ
وب َع َ
معت ثَ َ
ميؾ
ألنشره َع َ
ُ

ما وجدتُ َؾ
مريضاف)
صار في الدنيا
َ
َ
***

في ىذه الٌنصكص ىناؾ شبو غياب لما يمكف أف يش ٌكؿ فارقا ػظاىريا ػفي تجنيسيا ،سكاء لجية
قصيدة َّ
لمقصة القصيرة جدا ،إذ تبدأ النصكص في كؿ مف المقطعيف بصيغ الفعؿ كتستثمر
َّ
النثر أك
تقنيات السرد كالحكار مثبل فبل شؾ أف ىناؾ ما يتجاكز ىاتيف ال ٌسيمتيف في النماذج السابقة،
كيذىب عميقا في تشكبلت البنية َّ
اليـ اإلنساني
الداللية كاإليحائية لكؿ منيما ،فضبل عف ذلؾ ٌ
الحميـ حياؿ َّ
الخاصة  .فربَّما سنجد في ىذه النصكص المجزكءة
َّ
الذات كالتعبير الفردم عف العكالـ
المستمَّة عف سياقاتيا الكاممة ما ينيض كسؤاؿ عمى َّ
نقض ىذه المقارنة المجزكءة يمكف أف
أف ى
ك ي
يككف مفيدا لجية الفرؽ بيف َّ
ثمة تأمؿ جكانب
النصكص الكمٌية ،كمف َّ
الشكميف عند اإلحالة إلى ٌ
َّ
منيجية .
االختبلؼ بطريقة رَّبما كانت أكثر

أف تمثٌؿ مثؿ ىذه المقارنة يقع ضمف ال ٌشركط المعر ٌفية لمنقد إالَّ َّ
كمع َّ
أف يشبية التَّجنيس تظؿ
النصكص كالمقطكعات القصيرة ،األمر الذم يجعؿ مف ذائقة المتمقٌي العادم تميؿ إلى
كاردة في ٌ
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الكقكع في شبية االلتباس كالتَّجنيس المش ٌكؾ لحساب الشكميف معا ،كبطريقة مضطردة منعكسة

أيضا ثمة بالطبع ما يؤشر عمى تفاصيؿ أخرل لجية الفركؽ مف خبلؿ تعميؽ النظر في ما كراء
النصكص الكمية ،لكف ىذا االختبلؼ
النصكص كمقاربة البنية الداللية كاإليحائية بالعكدة إلى ٌ
ٌ

سيطرح أسئمة أخرل؛ فالبحث عف االختبلؼ في الشكميف سينطكم عمى طريقة تختبر فركؽ

بتمدد ك ٌؿ مف الشكميف
الشكميف في ىامش ضيؽ ،كما َّأنو سيقع َّإزاء بعض اإلشكاالت التي تسمح ٌ
تجاه اآلخر؛ عمى خمفية غياب التعريفات الجامعة المانعة ال سيما في تعريؼ الشعر ،كينسحب
ذلؾ عمى تعريؼ السرد أيضا !؟

القصة القصيرة ًّ
جدا ،إالَّ أَّنو رَّبما
َّ
كبالرغـ مف ىذه ال ٌش عرية العالية التي تنطكم عمييا تجربة
ٌ
لقصة القصيرة ًّ
عيتيا؛ فكمَّما
السبب أيضا فيما يمنح تمؾ الحالة كالمكقؼ في ا َّ
كاف َّ
جدا جدكل شر ٌ

الفني بصكرة تصبح فييا قابمية القراءة كاالستمتاع محدكدة
السرد في
النص اتَّضح المعنى ٌ
ٌ
طاؿ ٌ
جدا ،لمرة أك مرتيف أك حتٌى ثبلث عمى األكثر  .أم أف ىناؾ عبلقة مضطردة منعكسة بيف طكؿ
ٌ
النص السردم مف ناحية ككضكح معناه مف ناحية أخرل .
السرد كاضحا ،أم حيف تنحك
القصة القصيرة جدا عمى عكس ما يجعؿ معنى َّ
َّ
لكف حيف تنحك

لمقصر َّ
الشديد فيي تمجأ بالضركرة لمتَّكثيؼ كالضغط في الكممات ،كىنا تقترب مف منطقة الشعر ال
كؿ
سيما في نمكذج قصيدة النثر ،ىكذا نجد أنفسنا عند الغكص عميقا في حيثيات الَّتقاطع بيف ٌ

القصة القصيرة ًّ
جدا ك قصيدة النثر ،أماـ كجياف لمتَّشابو ييحيؿ ك ٌؿ كاحد منيما عمى اآلخر
َّ
مف
َّ
كلعؿ األمر الذم يفرضو ىذا التَّقاطع بيف
تماما ككجو اإللو جانكس في األسطكرة الركمانية .

َّ
كمحدكدية الكممات سيختص بالضركرة عمى بعض نماذج قصيدة
الشكميف عمى مستكل القصر
النثر ،أم تمؾ التي تتى َّ
شكؿ في مقطكعات صغيرة يصعب التفريؽ بينيا عند ذلؾ كبيف القصة

جدا.
القصيرة ٌ

كبالعكدة إلى النَّمكذجيف رَّبما كجدنا فركقا أخرل لمخصائص َّ
النكعية تظير عمى نحك ما ،في

النكعي لك ٌؿ مف الجنسيف؛ أم بيف
سياؽ ذلؾ التَّشابو كعبلمات عمى إمكانية كجكد بذرة األصؿ ٌ
لمسرد ،كبيف الخياؿ كفضاء لمشعر عمى مستكل البصمة األكلى لك ٌؿ مف
الكاقع كفضاء ٌ
الشكميف ،كما ىك الحاؿ بيف صيغ الفعؿ بالنسبة لمسرد ،كصيغ اإلنشاء بخصكص الشعر ،ففي

نيايات نصكص الشاعر كديع سعادة نجد سيادة لئلنشاء في بنية الجممة بطريقة تقارب التمخيص
في المعنى ( :المكاف يؤثث نفسو) (اليابس يقطع) (الذكرل ثمج ال يضمف الكقكؼ فكقو طكيبل)

فيما نجد نيايات نصكص فاطمة السنكسي حضك ار لؤلفعاؿ كدكاؿ عمى ما يمكف أف يككف بمثابة
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خاتمة درامية لمنص ( :ضاعت م ّني بوابة الخروج) (فأعطيتو المرآة) (صار في الدنيا مريضاف)

السرد في نيايات نصكص فاطمة السنكسي ،عمى
ثمة حضكر لمكاقع الذم ىك فضاء َّ
كذلؾ سنجد َّ

حيف َّأننا نجد حضك ار ًّ
لمصكرة الخيالية كالتجريدية في نيايات نصكص كديع سعادة.
قكيا
ٌ
ىكذا رَّبما كانت إشكالية التَّجنيس بيف قصيدة النثر كبعض نماذج القصة القصيرة ًّ
جدا تقع

الحيز الذم يسمح بو ال ٌشعر لناحية انفتاح تعريفو الذم يتَّسع لمستكيات أخرل مف الكتابة
في ذلؾ ٌ
النكعية األكلى لك ٌؿ مف َّ
اإلبداعية ،دكف أف يعني ذلؾ غيابا مطمقا لمخصائص َّ
الشكميف؛ كدكف أف
يككف تعبي ار عف ما يسمى عند بعض النقاد ب َّ
النص المفتكح.
إف قصيدة النثر قد تخمَّت عف التعبير التقميدم ،كخرجت عف األكزاف العركضيةَّ ،
َّ
كلكنيا
الرمزية كالمناخ الشعرم كمقكمات التعبير الشعرم ،كىي حسب صبلح
حافظت عمى التخييؿ ك َّ

فضؿ "ليا استراتيجيتيا الشعرية ككفاءتيا في الحفاظ عمى تميزىا الذم يجمع بيف الشعر

كالنثر ،كلذلؾ فيي في نطاؽ الشعر كتستمد مف النثر دكف أف تغدك نث ار خاصا".1

َّ
َّ
أدبي مستقؿ ،كفي ىذا الصَّدد
إف قصيدة النثر حسب ما أكصمنا إليو التحميؿ السابؽ ،ىي جنس ٌ
حتى اآلف ىؿ ىي جنس أدبي شعرم بك ٌؿ ما تحممو ىذه
أدبي مستقؿ ،كلسنا ندرم َّ
نقكؿ جنس ٌ

ميـ لمغاية ،أال كىك،
الكممات مف معاف ،لذلؾ سنحاكؿ في بقية عناصر البحث أف نبحث في أمر ٌ
ىؿ بإمكاف قصيدة النثر أف تحصؿ عمى جكازىا الشعرم؟ كىؿ بإمكاف النقاد المغاربة ،أك باألحرل
النقد المغاربي المعاصر أف يجد حبلًّ ليذه المعادلة التي لطالما َّ
حيرت الدارسيف طيمة نصؼ قرف
مف الزمف؟

1

صبلح فضؿ :أساليب الشعرية المعاصرة ،دار قباء ،مصر( ،دط) ،1998 ،ص ص .314 -313
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الفصؿ ّ

 -1إشكالية مفيوـ الوزف وعالقتو باإليقاع:
يميزكنو عف النثر ،فالكزف كالقافية ىما محك ار قياس
كانت العرب قديما تىقيس ال ٌشعر باإليقاع ،كبو ٌ
الشعر ،كىذا ما أكضحو بجبلء تعريؼ ابف قتيبة لمشعر َّ
بأنو" القكؿ المكزكف المقفى الذم يدؿ عمى

1
(فف الشعر) عندما َّ
رد دافع قرض الشعر كنظمو
معنى" كسبؽ العرب مف اليكناف أرسطك في كتابو ٌ
إلى نزعتيف راسختيف في الطبيعة اإلنسانية ( :النزعة إلى المحاكاة ،كالنزعة إلى االنسجاـ
ألف العرب ألفكا اإليقاع كتعمَّقكا بو َّ
كاإليقاع)،2ك َّ
يجددكا فيو ،كذلؾ الىتماميـ باألخيمة كنسج
فإنيـ لـ ٌ

التَّراكيب كالتَّصاكير ،فاألىـ عندىـ َّأنيـ أكجدكا اإليقاع كجعمكه ميزة يتَّسـ بيا شعرىـ .

إف اإليقاع لكحة نرل مف خبلليا تصارع كجيات َّ
َّ
النظر كاختبلفيا في نظـ الشعر كتحديد

عناصره ،كصمتو َّ
بالنثر كالنظـ كالكزف المكسيقي ،كمكقعو في اإلنشاد كاإللقاء أك الكتابة كالقراءة،

كال يبتعد اإليقاع عف مناطؽ الخبلؼ حكؿ ذلؾ كمٌو إف لـ يكف في جكىرىا غالبان ،فعمى صعيد

تتقرر عمى
تسميتو ،ال يظير الخبلؼ بشكؿ
اصطبلحي مقبكؿ أك مرفكض ،بؿ بشكؿ مفاىيـ َّ
ٌ
أف الخبلؼ يأخذ َّ
كتميزه عف األجناس األخرل .كما َّ
أىمية أبعد مف االعتراؼ
ضكئيا شعرَّية ال ٌشعر ٌ
بكجكد اإليقاع أك عدـ كجكده في ىذا النكع أك ذاؾ مف الشعر ،بما ينعكس عميو مف آثار؛
َّ
تغير القنكات االتٌصالية كانتقاؿ ال ٌشعر مف
فالخكض في مكضكع اإليقاع يجب أال يتـ بعيدان عف ٌ
َّ
الشفكية إلى الكتابة ،األمر الذم رتَّب مزايا تكصيميو لـ تكف مكجكدة مف قبؿ .
َّ
صكتية مشتقَّة مف ركاية الشعر كانشاده،
كلما كاف العركض العربي قد جرل تقنينو كفؽ معطيات
َّ

المدد َّ
ًّ
الزمنية كاألعداد المتساكية في الحركات كالسَّكنات ،مما يعبر
فقد كاف
طبيعيان أف نراعي فيو ي
عنو لفظ (الكزف) تعبي انر دقيقان ،كاستكمؿ العركضيكف العرب تمبية الطبيعة َّ
الشفكية لمشعر العربي
نغمي كما تشيعو مف
فربطكا عمـ القكافي بالعركض ،كفصَّمكا في القكافي لما تعطيو مف تثبيت
ٌ
المتكررة بأعداد ثابتة .
خارجي يخمؽ المكسيقى المناسبة لصدل التَّفعيمة
صدل
َّ
ٌ

كمف ىنا ،لـ يكف لئليقاع في المعاجـ العربية األكلى أم كجكد ،فمادة( َوقَعَ )في (العيف )لمخميؿ
تتضمف (اإليقاع) في مشتقاتيا .كأقرب ما تحيؿ إليو ىك" كقَّع
(كىك كاضع عمـ العركض أيضان) ال
َّ

المطر ،ككقع حكافر َّ
المتأخركف مف َّ
أف لمخميؿ
الد َّابة .يعني :ما يسمع مف كقعو " 3رغـ ما يركيو
ٌ
"معرفة باإليقاع ك َّ
النغـ ،كتمؾ المعرفة أحدثت لو عمـ العركض "كما ينقؿ عف ياقكت ،كتعميؿ ىذا
 1سبقت اإلشارة إلى ىذا التعريؼ في مدخؿ البحث ،ص .12
 2ينظر  :أرسطك طاليس ،فف الشعر ،ص .11

 3الخميؿ بف أحمد الفراىيدم  :كتاب العيف( ،تح) ميدم المخزكمي ،إبراىيـ السامرائي ،ج ،2دار الرشيد لمنشر ،بغداد،
 ، 1981ص.176
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الفصؿ ّ

الرأم َّ
َّ
يتركز في أنَّيما  -أم اإليقاع ك َّ
كلعؿ معرفتو بالمكسيقى كنظمو
النغـ  -متقارباف في المأخذ"،1
َّ

النغـ أك المكسيقى ،كيتَّفؽ مع ما
الركايات ى
ال ٌشعر ى
كانا كراء افتراض معرفتو باإليقاع الذم يرادؼ في تمؾ ٌ
ينسب إلى الخميؿ مف َّأنو سمع مدقَّات القصَّاريف في َّ
ألض َّ
بل لـ أيسبؽ
عف مف ىىذا أص ن
سكتيـ بالبصرة فقاؿ"  :ى
2
ذـ تأليؼ الخميؿ في المٌحكف بعد أف (أعترؼ لو بإحسانو في َّ
النحك كالعركض ،كال
إليو"  ،لكف الجاحظ َّ
ينبيكف إلى إغفاؿ الخميؿ مفيكـ اإليقاع كجكىره كحقيقتو كاستنباطو
غرابة أف نجد باحثيف معاصريف ٌ
كنظامو كتركيبو) 3كما نجد البعض منيـ يذىب إلى القكؿ َّ
بأف (نظاـ الخميؿ ال يصمح لكصؼ إيقاع
القصيدة القديمة نفسيا ،ناىيؾ عف القصيدة الجديدة ،ك َّأنو أضر بعمـ اإليقاع الشعرم عند العرب) 4كلكننا

ال نستطيع مجاراة معاصرينا في التَّشكيؾ بعمـ الخميؿ مكسيقينا ،سكاء قبمنا ذلؾ أك لـ نقبؿ ،كعممو
بالمكسيقى كاضح في استنباط زمنية الصَّكت َّ
كمدتو كطبيعتو التٌك اررية في البيت الشعرم.
كىذا أمر َّ
نص عميو المكسيقيكف العربَّ ،
يتأكد عند مقارنة تعريؼ َّ
فالنغمة عندىـ:
النغـ باإليقاع ،كما َّ

الكمية … كىك قريب مف تعريؼ الكزف كاإليقاع في الشعرَّ .إنو
(صكت البث زمانان عمى ٌ
حد ما مف الحدة ٌ
تردد ظاىرة صكتيو عمى مسافات زمنية َّ
النسب ،ككزف الشعر يجعمو كبلمنا يستغرؽ التمفظ بو مددنا
محددة ٌ

مف الزمف متساكية الكمية ،كبيذا نجد األساس المكسيقي لنظـ الشعر العربي ،مما أفضى إلى نتائج

خطيرة ،ما نزاؿ نعاني منيا حتَّى اآلف كمنيا : 5

 -1تيفيـ المكسيقى الشعرية عمى َّأنيا المكسيقى الخارجية دكف سكاىا؛ أم تمؾ التي تتحقَّؽ بتكرار
التفعيبلت في البيت الشعرم ،أك أف تككف متشابية في األشطر تماـ التَّشابو.

 -2أصبحت البحكر نماذج ييقاس بيا الشعر ،فما لـ ييكتب كفقيا ليس شع نار ،كما َّ
أف الشعر ال
يكجد خارجيا .

- 3الزمت الطبيعة اإلنشادية كتفاصيميا َّ
الشفاىية مفيكـ الشعرَّ ،
ألف كثي نار مف األصكات ال
يظير إالَّ باإللقاء ،كترتب عمى ذلؾ تمبية دكاعي اإلنشاد مف الكضكح كالمباشرة كاغفاؿ التقنيات
التي تيتيحيا كتابة الشعر كقراءتو كالتَّركيز عمى الصَّكت كتدرجاتو كأصدائو .

 1ميدم المخزكمي :الخميؿ عبقرم مف البصرة ،دار الشؤكف الثقافية ،بغداد ،ط ،1989 ،2ص  100.كينظر كذلؾ

حاتـ الصكر :حمـ الفراشة ،اإليقاع الداخمي كالخصائص النصية في قصيدة النثر ،أزمنة لمنشر كالتكزيع ،عماف األردف،

ط ،2010 ،1ص ص .25 -24

 2ابف المعتز :طبقات الشعراء( ،تح) عبد الستار أحمد خراج ،دار المعارؼ ،القاىرة ،ط ،1981 ،4ص .96
 3ميدم المخزكمي  :مرجع سابؽ ،ص .83

 4ينظر :محمد العياشي :نظرية إيقاع الشعر العربي ،المطبعة العصرية ،تكنس ،1976 ،ص.29
 5ينظر  :إبراىيـ انيس ،مكسيقى الشعر ،مكتبة األنجمك المصرية ،القاىرة ،ط ،1981 ،3ص .125
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الفصؿ ّ

النفسية بصكر البحكر كما ترتبط المكسيقى بالحاالت َّ
 -4ارتبطت المعاني َّ
صص بعض
النفسية ،ي
فخ ٌ
و
لمعاف محددة ،كما ارتبطت األغراض باألكزاف .يقكؿ حازـ القرطاجني" :كلما كانت أغراض
األكزاف

الشعر شتَّى … كجب أف تحاكي تمؾ المقاصد بما يناسبيا مف األكزاف … فإذا قصد َّ
الشاعر الفخر حاكى
الرصينة"…
غرضو باألكزاف الفخمة الباىية َّ

1

الزىد بالمعنى أك المضاميف ،كما يمكف أف تحقَّقو مف أنساؽ إيقاعية خارج األنساؽ
ٌ -5
بل َّ
ألف إيقاع الفكر غير كارد عمى الئحة
العركضية ،كىكذا لـ ىيجر االلتفات إلى أنساؽ التَّكازم مث ن

المكسيقى ال ٌشعرية رغـ ما يكحيو مف تناظرات كتعارضات تخمؽ أث نار إيقاعيان ميمان .
أم بحث في إيقاع الشعر غير ذم نفع ما داـ ال ينتج المعرفة السَّائدة منذ الخميؿ ،كال
ىكذا أصبح ٌ
ينطمؽ مف الفرضيَّة المكسيقية القائمة َّ
بأنو كبلـ مكزكف ،كما محاكلتنا ىنا إال إثارة ألسئمة ،كمراجعة

ألفكار ،كمغامرة بمقترحات سيككف لمجزء التطبيقي منيا الثقؿ األكبر .

َّ
إف العرب ليست كحدىا التي تشكك مف زئبقية مفيكـ اإليقاع كصعكبة كصفو كتحديده ،فركماف

جاككبسكف يصؼ لفظة اإليقاع َّ
حد ما ،2فانطبلقنا مف ككف مفيكـ الشعر غير
بأنيا ممتبسة إلى ٌ
حد َّأننا ال نجد اليكـ تعريفان كاضحنا
ك َّأنو يتغيَّر مع الزمف فيك مف أكثر المفاىيـ غمكضان قديمنا كحديثان إلى ٌ
لو ،كقد ال حظنا َّ
الدراسات القديمة .دكف االنتباه
أف المكسيقى كالكزف كالعركض احتمَّت مكقع (اإليقاع) في ٌ
ثابت

إلى َّ
أف الكزف ما ىك إالَّ صكرة اإليقاع كما يذىب ريتشاردز ،فاإليقاع سابؽ المكسيقى

كالشعر ،أك ىك

كلما كاف البصر كظيفة العيف كاف الكزف كظيفة اإليقاع
أما الكزف فيك كالبصر؛ َّ
بتشبيو حيكم كالعيفَّ ،

3

بس كبير بيف أسبقية الكزف كاإليقاع مف جية كالمكسيقى كاإليقاع مف جية أخرل ،فبعض
ىناؾ لي ه
الدراسات* تقر بأسبقية الكزف عمى اإليقاع ،كاعتباره نمطان لئليقاع كليس صكرتو المجسَّدة .مما يترتَّب أف
َّ
فيتحدد كيككف ىذا الكصؼ انحيا انز إلى
ثـ يكصؼ اإليقاع باالنتظاـ
يككف اإليقاع خارجينا يتحقؽ بالصكتَّ ،
مفيكـ َّ
محدد لمشعر كالقكؿ "َّ :
بأف الكزف أك اإليقاع المنتظـ عنصر أساسي مف عناصر ال ٌشعر ال غنى

عنو ،كمف المغالطة التَّعامؿ معو َّ
ككأنو قيد محض" 4فكصؼ اإليقاع باالنتظاـ تحديدنا يعكس مفيكمنا
 1حازـ القرطاجني :منياج البمغاء كسراج األدباء ،ص.266

 2ركماف جاكبسكف :قضايا الشعرية( ،تر) مبارؾ ال حنكف ،دار تكبقاؿ لمنشر ،الدار البيضاء ،المغرب( ،د ط)،1988 ،
ص .106

 3ينظر  :أ -ريتشاردز  :مبادئ النقد األدبي ،ترجمة كتقديـ مصطفى بدكم ،المؤسسة المصرية العامة لمتأليؼ كالترجمة،
القاىرة( ،د ط)  ،1963ص  .33كينظر كذلؾ حاتـ الصكر ،مرجع سابؽ ،ص ص - 28.27

* دراسة سعيد الغانمي عمى سبيؿ المثاؿ ،في مقاؿ لو بعنكاف :قصيدة النثر أسطكرة اإليقاع الداخمي ،مجمة أقبلـ ،ع ،5
بغداد ،آيار .1985

 4سامي ميدم :أفؽ الحداثة كحداثة النمط ،دراسة في حداثة مجمة (شعر) بيئة كمشركعا كنمكذجا ،دار الشؤكف الثقافية،
بغداد ، 1988،ص .105
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األوؿ :قصيدة النثر مقاربة نظرية
الفصؿ ّ

المميز لمشعر دعكة ترجع في أصكليا
محددنا لشعر يتَّسـ بالمعيارية( .فربط الشعر بالكزف كاعتباره ال ٌشكؿ
ٌ
النقدية الحديثة إلى ككلكريدج ،الذم يرل َّ
أف الشعر يصبح ناقصنا معيبنا دكف الكزف ،يمحتجنا بأربعة أسباب
تتعمَّؽ بمصدر الكزف( التكازف في العقؿ) كأثره (زيادة الحساسية كاثارة االنتباه) كالغريزة كاالرتباط .كىذه
محددة المصدر في الشعر أعني تمؾ
تمبي دكف شؾ الفيـ القائـ عمى افتراض مكسيقى
ٌ
االشتراطات ٌ
التٌركيبية،
الداللية أك
المكسيقى المتحقٌقة بالكزف دكف فحص ال ٌشعر عمى كفؽ المستكيات األخرلٌ :
كاالكتفاء بمستكل إيقاعي كاحد ىك المستكل الصكتي .عممان َّ
بأف الشعر الحديث كقصيدة النثر تحديدنا،
يستثمر بعض الجكانب الصكتية دكف اعتبار َّ
الزمف) ،1كىذا ما سنبلحظو في الفصؿ الخاص بالتطبيقات
مف بحثنا ىذا .

لقد َّ
تأخر تعريفنا لئليقاع حتى اآلف ،فيما ىجرت العادة عمى أف تككف التَّعريفات َّأكؿ ما يبدأ بو تأسيسنا
لممفاىيـ البلَّحقة ،لكف إشكالية مفيكـ اإليقاع كأية إشكالية لـ يستقر مفيكميا بعدَّ ،
ألف لو ( اإليقاع )صك نار
بعدد المختمفيف حكلو ،لذا قيؿ إنو ال يمكف ضبطو كال ضابط لو ،كغالبان ما يربط تعريؼ اإليقاع
كتجميات ى
بعنصريف ىما :المكسيقى ك َّ
الصدد يقكؿ ىيغؿ" :إلبراز اإليقاع كاف القدامى يضيفكف إلى
الزمف كفي ىذا َّ

اإلنشاد المصاحبة المكسيقية ،كربما لمحصكؿ عمى تعبير لؤللفاظ أغنى بالتنغيـ ،كىذا يعكس الحاجة إلى
عامؿ خارجي غير الكزف كالقافية" ،2نفيـ مف ىذا القكؿَّ ،
اعتماد
يقرب اإليقاع مف المكسيقى،
ي
أف ما ٌ
زمنية ممحكظة
اإليقاع عمى مقاطع صكتيَّة منتظمة ،أك كما ينقؿ جاف ككىيف عف سيرفاف" اإليقاع دكرية ٌ

النثر لما فيو مف استرساؿ َّ
النظـ دكرم ،فيما يكصؼ َّ
بأف َّ
كىذا ىك مصدر اعتقاد ككىيف َّ
بأنو خطٌي
الزمنية َّ
المسار" ،3إذف فالمكسيقيَّة ك َّ
عد اإليقاع غالبنا كمرادؼ لمكزف .
يتحكماف في ٌ
فحيف نق أر تعريفنا ما لئليقاع في كتب العركض العربية الحديثة َّ
بأنو "مجمكعة أصكات تنشأ مف المقاطع

الصَّكتية لمكممات ،بما فييا مف حركؼ متحركة كساكنة"َّ 4
فإننا ال نكاد نجد ليا صمة بالجذر اليكناني الذم

اشتقت منو ،كاستخدمت بمكجب داللتو في المغات األخرل ،حيث تعني الجرياف أك التَّدفؽ كالمقصكد بو
الضغط
عامة ىك التٌكاتر المتتابع بيف
الضعؼ أك ٌ
الصكت كالصَّمت أك الحركة كالسككف أك القكة ك ٌ
حالتي ٌ
ٌ
اآلخر ،فالصَّكت
كالٌميف أك القصر كالطكؿ أك اإلسراع كاإلبطاء ...فيك يمثٌؿ العبلقة بيف الجزء كالجزء
َّ
فيكجينا إلى النبر
كالصمت مقترح خطٌي يمكف أف يترجـ – إيقاعينا -إلى ميزة بصرية ،أما الضغط كالمٌيف ٌ

 1سكزاف برنار :جمالية قصيدة النثر( ،تر) زىير مغامس ،بحكث مترجمة ،بغداد( ،د ط) ،ص .178
2

ىيغؿ :فف الشعر( ،تر) جكرج طرابيشي ،ج ،2دار الطميعة ،بيركت ،1981 ،ص .324

3

جاف ككىيف  :بنية المغة الشعرية ( ،تر) محمد الكلي كمحمد العمرم ،دار تكبقاؿ لمنشر ،الدار البيضاء،

 ،1986ص .86

 4محمد العياشي :نظرية إيقاع الشعر العربي ،ص.29
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األوؿ :قصيدة النثر مقاربة نظرية
الفصؿ ّ

َّ
الصكتية ليشمؿ
أما الطكؿ كالقصر
مقياسان لمكسيقية األلفاظَّ ،
فيتعدل المقاطع ٌ
تممس اإليقاع في مظيره القائـ بيف جزء كجزء آخر .

الجمؿ ،كأخي نار يمكف

عرؼ اإليقاع حيف قاؿ ":كال ٌشعر
تأممنا في كتاب عيار الشعر البف طباطبا العمكم كجدناه قد َّ
كاذا َّ

المكزكف إيقاع يطرب الفيـ لصكابو ،كما يرد عميو مف حسف تركيبو كاعتداؿ أجزائو ،فإذا اجتمع الفيـ مع
صحة كزف الشعر صحة المعنى ،كعذكبة المفظ ،فصفا مسمكعو كمعقكلو مف الكدر ثـ قبكلو ،كاشتمالو

عميو كاف نقص جزء مف أجزائو كالتي يعمؿ بيا كىي  :اعتداؿ الكزف ،كصكاب المعنى ،كحسف األلفاظ
كاف إنكا ار لفيـ إياه عمى قدر نقصاف أجزائو" ،1نفيـ مف ىذا القكؿَّ ،
أف ابف طباطبا ربط اإليقاع بالشعر؛

فالشعر إذا اجتمع فيو سبلمة معناه كجكدة ألفاظو ،مع إيقاع تطرب لو األذف ،كاف ذلؾ ىك الصكاب،

فالشعر مرتبط بالكزف كما ىك مرتبط باإليقاع عمى حسب قكؿ ابف طباطبا العمكم.

أما شكرم عياد الذم يعرؼ اإليقاع اعتمادا عمى تعريؼ ريتشاردز قائبل ":ىذا النسيج مف التكقعات
َّ

كاالشباعات كاالختبلفات كالمفاجآت التي يحدثيا تتابع المقاطع ،ىك اإليقاع" ،2ربط شكرم عياد اإليقاع

بما تحدثو المقاطع الصكتية أثناء تتابعيا ،كتحدث المفاجآت كاالختبلؼ باستخداـ الشاعر لمختمؼ

الصرفية كالنحكية كاإلبداؿ كالقمب كاإلشباع...الخ.
الصيغ ٌ
الظكاىر ك ٌ
كيصؼ الشاعر كماؿ أبك ديب اإليقاع "بالفاعمية" ،3فاإليقاع بتتابع مقاطعو كحركاتو يثير في المتمقي
شعك ار مختمفا؛ فالفاعمية تجعؿ السامع يحس بكجكد حركة داخمية تجكؿ في محيط حيكم ال متناه ،فاإليقاع

يمنح الشعر خصائص معينة " فيك نكع مف التَّرجيع في ترديد كتكرار الصَّكت ،الذم يمنح األلفاظ صدل
كصدعا ،فتدىشنا كتثير فينا اىت اززات فنستجيب لحركتيا ككقعيا كلصكرتيا أيضا" ،4فالترديد كالتكرار كتراف
ميماف في بنية اإليقاع ،خاصة عمى مستكل األلفاظ كالمقاطع الصكتية ،كالتي ليا صدل كتأثير مميزا،

يجعؿ المتمقي يتفاعؿ كينفعؿ ،كمستجيبا لكقعيا ،صكتا ،حركة ،صكرة ،كأدا َّ
مككف مف
إف إيقاع العركض َّ
َّ
دكرية زمنية تقريبية ترضي األذف ،كحسب يكؿ فريس "َّ :
اجينا
إف بنية ما ،لف تسمى بنية إيقاعية إال إذا ك ى
تتكرر بالتَّماـ".5
تكرارىا ،كلك افتراضا فاإلحساس بالتكرار يمكف أف
يستمر حتى كلك كانت البنية ال َّ
َّ

 1محمد أحمد بف طباطبا العمكم :عيار الشعر(،تح) عباس عبد الساتر ،دار الكتب العممية ،بيركت ،ط، 1982،1
ص.21

 2عبد الحكيـ العبد :عمـ العركض الشعرم في ضكء العركض كالمكسيقى ،دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة،
ط ،2005 ،2ص .143

 3عبد الرحمف تبرماسيف :العركض كايقاع الشعر العربي ،دار الفجر لمنشر كالتكزيع ،القاىرة ،ط ،2003 ،1ص.85
 4المرجع نفسو ،ص .86

 5جاف ككىف  :بنية المغة الشعرية ،ص.57
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الفصؿ ّ

إف َّ
َّ
الزمف في العرض ميـ ،كىك المجاؿ الدكرم الذم تنشط فيو تقنيات العركض بمختمؼ تراكيبو

الصكتية كترديد كترجيع صداىا ،ىذا
كمككناتو ،كارضاء أذف السامع مشركط -حسب يكؿ -بتكرار المقاطع ٌ
ٌ
ما يكلٌد إحساسا باإليقاع.

كيرل الشكبلنيكف الركس( َّ
أف مفيكـ اإليقاع يفقد صفتو المجردة كيصبح مرتبطنا بالجكىر المساني لمشعر

أم الجممة ،مف ىنا استنتاجيـ َّ
أف الخطاب يمكف أف يبقى شع نار حتى مع عدـ المحافظة عمى الكزف،
فالمبدأ الذم يؤديو اإليقاع كىك االنسجاـ يمكف أف يتحقؽ بطرؽ عديدة ليس الكزف إالَّ كاحدنا منيا .فيما
يظؿ لمنص الشعرم في األبنية األخرل مجاال الستجبلء صكر متعددة لئليقاع ،يحقٌقيا الشاعر مف خبلؿ
الدالالت ،كما تظيرىا القراءة كاستجابة القارئ جماليان ؛ أم َّ
إف الميمة
تنظيـ األفكار كالمعاني كاخفاء ٌ
الفنية لئليقاع يتكالَّىا َّ
الشاعر أثناء الكتابة فيما يستكمميا القارئ جماليان عند إنجاز قراءاتو). 1
ٌ
لقد تنبَّو رتشاردز مبك نار إلى َّ
أف اإليقاع ىك" النسيج الذم يتألؼ مف التكقٌعات كاإلشباعات أك خيبة الظَّف
أك المفاجآت التي يكلٌدىا سياؽ المقاطع" ،2فينا اعتراؼ َّ
يشبو
بأف الكزف يزيد مف تحديد التكقع ( ،كما ٌ
الكزف،

مما في
بحرية أكثر َّ
كالت كيتماف إيقاع النثر بأمكاج البحر كسرعتيا كانسيابيا كايقاعيا المتراكـ ٌ
لكف مؤلؼ كتاب" الكزف كالقافية كال ٌشعر الحر "يرل َّ
أف ذلؾ يتحقؽ في الشعر كذلؾ ،مستعي انر المثاؿ
نفسو :فمك راقبنا المكج  -يقكؿ المؤلٌؼ  -كىك يتكسَّر عمى َّ
الرمؿ كيعكد مف جديد لكجدنا َّ
ثمة تشابيان

أساسنا في حركة ك ٌؿ مكجو ،لكف ما مف مكجتيف تتكسراف في شكؿ متناظر تمامنا ،ىذا التشابو في
3
تـ التَّنبيو عمى ما يحممو االختبلؼ أك التَّضاد مف مكسيقيَّة إيقاعيَّة)
االختبلؼ قد ندعكه باإليقاع ،فقد َّ
متعددة كمختمفة ،فيي ال تحصى ،كما َّأنيا ال تخضع
غنى النصكص بإيقاعات
ٌ
ككاف ىذا إشارة إلى ى
لتصنيؼ نيائي .كأصبح بمقدكر َّ
الصكر،
الشاعر الحديث أف ٌ
يكجو قارئة إلى إيقاع المعاني كاألفكار ك ٌ
مقصدية الشاعر كالمحمٌؿ ،كىذا ما تطمح إليو
كبيذا يصبح اإليقاع ذاتياًّ ال قالبنا جاى انز عامان ،كبحسب
ٌ
القصيدة المعاصرة .

لقد خرج اإليقاع مف الشعر حص نار إلى النثر كالفنكف األخرل ،فصار ضركريا اليكـ الحديث عف إيقاع
المكحة (كما َّ
نتحدث عف شعريتيا أم نظـ تأليفيا أك إنتاجيا) كايقاع المسرحية كايقاع النثر الفني …

تحده أعداد أك أنغاـ ،كصار كما يقكؿ سنغكر" تمؾ اليندسة لمكائف كالديناميكيَّة
فاإليقاع شامؿ ،ال ٌ
َّ
الداخمية التي تغطٌيو شكبلن كمنظكمة المكجيات التي يبثٌيا لآلخريف كالتَّعبير َّ
القكة الحيكيَّة". 4
النقي عف َّ
 1ينظر :إبراىيـ الخطيب  :نظرية المنيج الشكمي ،نصكص الشكبلنييف الركس ،الشركة العربية لمناشئيف ،مؤسسة
األبحاث العربية ،الرباط -بيركت ،1982 ،ص .52
 2أ -رتشاردز :مبادئ النقد األدبي ،ص .192

 3ينظر  :س مكريو :الشعر العربي الحديث(  )1970 -1800تطكر أشكالو كمكضكعاتو بتأثير األدب الغربي (،تر،تع )
شفيع السيد سعد مصمكح ،دار الفكر العربي ،القاىرة  ،1986ص.43

 4محمد مفتاح :دينامية النص ،المركز الثقافي العربي ،بيركت ،1987 ،ص.63
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األوؿ :قصيدة النثر مقاربة نظرية
الفصؿ ّ

ال شتى ،فػ" ىك التكرار المتٌسؽ أك غير المتسؽ لكضع أك
فاإليقاع يأخذ في سياقاتو اإلجرائية أشكا ن
قكة ،لمعنى أك حركة ،كىك أحد أنكاع الكحدة َّ
ألنو تركيز عمى حركة أك نغـ أك لفظ معيَّف يظير في
مركز َّ

تناكب الحركة كالسككف ،األنكار كالظبلـ ،عكدة البداية في النياية ،رجكع القرار في األغنية ،رد العجز

عمى الصدر في الشعر ،تكرار قافية كاحدة أك قكاؼ متناكبة ،رجكع نكبة كاحدة أك عبارة مكسيقية في
المعزكفة ،فيك تناظر زمني يقابمو في الطبيعة تكقؼ الحركة أماـ حاجز ثـ استئنافيا كيقكـ جمالو عمى َّ
لذة
انتظار ما نستبؽ حدكثو" 1إالَّ َّ
أف ىذا يجب أف ال يكىـ بكصؼ اإليقاع عمى َّأنو مجرد كسيمة إطراب أك
استجابة لحاجة نفسية صرؼ ،فيك" ذك قيمة خاصة مف حيث المعاني التي يكحى بيا .كاذا كاف الفف

تعبي انر إيحائيان عف معاني تفكؽ المعنى الظاىر .فاإليقاع كسيمة ىامة مف كسائؿ ىذا التعبير ألنو لغة

( )2
أىـ أركانيا
التكاتر كاالنفعاؿ "  ،لذلؾ ارتكز عميو الشعر ارتكا انز أساسينا في بناء مكسيقيتو كاعتبر أحد ٌ
ال عمى االنسجاـ أك تآلؼ األصكات.
التي ترتكز أك ن

َّ
الدقة كالشمكؿ كالتحديد،
إف اإليقاع بكصفو نظاما ما يزاؿ يفتقد في طركحات الكثير مف النقاد إلى ٌ
كيبدك َّأنو لف يكتسب كضكحنا مرمكقنا في القريب العاجؿ – حسب ما نعتقد -لما يحيطو مف غمكض
مفاىيمي ناتج عف اختبلؼ كتبايف َّ
النظر النقدم فيو كىذا يرجع كذلؾ إلى زئبقية المفيكـ ،كمف أجؿ

تحقيؽ مقاربة جديدة ال َّ
بد مف أف نكلي ىذه القضية اىتمامان أكبر ،كأف ندرؾ َّ
أف الظاىرة اإليقاعية ليست

متمخضة عنو ،بؿ أنيا" تنبع مف التراث الشعبي كمو كمف البنية اإليقاعية
كليدة الشعر الحديث أك
ٌ
الجكىرية لمشعر ضمف الثقافة كميا ،كأف أم تغيير يط أر عمى عبلقة مف عبلقات البنية اإليقاعية يرتبط
بمجمكع العبلقات المككنة ضمف ىذه البنية ،كينبع مف شركط تخص البنية الكمية ال العبلقة الجزئية ،ىكذا

أم ظاىرة ضمنو محككمة
يككف اإليقاع الشعرم جسدنا كاحدان أك بنية كاحدة مف العبلقات األساسية ،كتككف ٌ
بطبيعة ىذه العبلقات كفاعمة فييا في الكقت نفسو ،أم أف البنية اإليقاعية تخضع لجدلية أساسية ىي التي
3

تطكراتيا كتغيراتيا ك َّ
التحكالت التي تخضع ليا "
تمنحيا خصائصيا كتحكـ ٌ
فإذا تأممنا ىذه الظاىرة اإليقاعية في بنيتيا التككينية العامة ،كجدنا َّ
أف ليا عبلقة كثيقة باإلنساف في
مستكاه الفطرم ،فػ" اإليقاع باعتبار عبلقتو باإلنساف لو بعد أنثركبكلكجي كنفسي حيف يحيؿ عمى التم ٌذذ،

قكة سحرية في الماضي كما لعبو مف دكر حيف كاف إطا ار لممارسات شعريةَّ ،
إف
زيادة عمى ما كاف لػو مف ًّ

حدا إف كاف قربو مف الشعر فقد جعؿ معناه مستعصيان عمى
لو مف جية أخرل بعدا شعريان بمغ مف المركنة ٌ
المغة كغير مدرؾ إال بالتجربة في حدكد ال دالليتو ،كأخي نار فمو أيضنا بعد فمسفي أىمؿ العركضيكف البحث
 1عزيز الحسيف  :شعر الطميعة في المغرب ،منشكرات عكيدات ،ط ،1بيركت  ،1987ص.54
 2المرجع نفسو ،ص .110

 3كماؿ أبك ديب  :جدلية الخفاء كالتجمي ،دراسات بنيكية في الشعر ،دار العمـ لممبلييف ،بيركت ،ط ،1971 ،1ص ص
102. 101
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األوؿ :قصيدة النثر مقاربة نظرية
الفصؿ ّ

فيو ،ذاؾ ىك اغترافو مف نظرية األعداد الفيثاغكرية حيث تتَّخذ جمالية النظاـ رياضيا .كىك ما يزاؿ

حد اآلف(". 1
مبلحظا إلى ٌ
كيمكف القكؿ َّ
أف الشعراء المحدثيف كانكا أكثر كعيان مف أسبلفيـ ليذه الظاىرة البالغة األىمية ،التي

تحدد جزءنا
أصبحت ٌ
جمالية فأدرككا جيدنا

كبي نار مف مصير القصيدة المعاصرة ،إذ استفادكا مف عصرىـ كما فيو مف خيرات
معنى التَّناظر كالتَّناغـ كاالنسجاـ كالتَّناسب كاإليقاع كالتَّنافر كالنشكز كالتناقض،

فصقؿ ىذا الكعي إحساسيـ َّ
كىذب طباعيـ َّ
كمكنيـ مف تنظيـ قصائدىـ تنظيمان رائعان يعطي الكممات
ى
كايحاءاتيا داللة كبرل( ،فيفصح ىذا التنظيـ لمكممات في القصيدة عف مقاببلت كمتناقضات ككجكه نشكز
في الكاقع االجتماعي كالنفسي كالركحي كالطبعي ،مما جعؿ القصيدة بنية رمزية قائمة عمى تنظيـ لفظي،

كىذا االتٌجاه الجديد جعؿ الشاعر مكجيا بإيقاع مسيطر يطمب تشكيمو كألزـ َّ
الشاعر أف يخضع الكممات

لمطالب ىذا التشكيؿ فأصبحت تشكيبلت الكممات ىي التي تخمؽ القصائد كليست األغراض كما كاف

سابقنا ،كالعناية بالكممات كضميا إلى بعض كمعرفة مدل تأثير كؿ كممة باألخرل لنصؿ إلى اإليقاع العاـ

يحتـ معرفة القيـ المكسيقية لمكممات كدكر الصكت في ك ٌؿ منيا كتأثيره فبل نقتصر عمى العمؿ الكظيفي
ألف المغة إذا اكتفت َّ
األكؿَّ ،
لمكممة ،بكصؼ َّ
بالدكر
أف العمؿ الكظيفي لمكممة ىك عمؿ نثرم في المقاـ َّ

الكظيفي المقدر ليا فإنيا تمارس فعبلن نثريان قائمنا عمى الكقائع كالحقائؽ نقبل يقترب مف الحرفية).2

كبذلؾ يمكف القكؿ َّ
أف نظاـ اإليقاع ىك" الذم يتكالى أك يتناكب بمكجبو مؤثٌر ما (صكتي أك شكمي)،

كىك كذلؾ صيغة لعبلقات (التناغـ ،التعارض ،التكازم ،التداخؿ) فيك إذف نظاـ أمكاج صكتية كمعنكية

كشكمية("). 3يتدخؿ في العمؿ الشعرم تدخبلن مباش انر كتفصيميان ليسيـ مع العناصر المكممة األخرل في منح
ىذا العمؿ ىكيتو كماىيتو اإلبداعية.

كينتمي اإليقاع إلى نمط األفعاؿ اإلبداعية المبتكرة التي ال يحكميا نظاـ مكسيقي مييمف ،فيك ال يجرم

الصفة ىي التي تمنح القصيدة
عمى نسؽ كاحد َّ
حتى كاف ارتبط أكثر مف إيقاع بنظاـ كزني كاحد ،كىذه ٌ
قابمية عمى اإلنجاز الشعرم المتقدـ في ضكء قدرات الشاعر اإلبداعية في ىذا المجاؿ.

َّ
إف ابتكار اإليقاعات الجديدة في القصيدةَّ ،إنما يعمؿ عمى تكسيع قدرات المتمقي عمى اإلحساس كيرىفيا.
كيرل أليكت َّ
ثمة ركابط كثيرة لـ تيستكشؼ بعد ،كلعمَّيا غير قابمة كمٌيا لبلنكشاؼ بيف إيقاع الشاعر كما
أف َّ
4
الركابط إلى قدرات شعرية متفكقة بإمكانيا أف
تشدد إيقاع العصر  ،كتحتاج ىذه َّ
يمكف أف يدعي دكف ٌ

 1محمد السرغيني :محاضرات في السيميكلكجيا ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،الدار البيضاء -المغرب -ط1987 ،1
ص .151

 2ينظر :عبد الفتاح صالح نافع :عضكية المكسيقى في النص الشعرم ،مكتبة المنار ،الزرقاء ،ط ،1985 ،1ص

.102

 3خالدة سعيد :حركية اإلبداع ،دراسات في األدب العربي الحديث ،دار العكدة -بيركت  ،-ط ،1982 ،2ص .111
 4المرجع نفسو ص .184
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المبحث الثّاني :في ماىية الوزف واإليقاع
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الفصؿ ّ

بقكة حضكرية أكبر
تظير كضكحا أكبر لخكاص العبلقة بيف اإليقاعيف  ،مف أجؿ أف تحظى القصيدة َّ

يقدمكا نماذج إيقاعيَّة خاصَّة بيـ تجاكز القكالب
كفاعمية أكسع في التأثير؛ إذ يمكف لمشعراء المجدديف" أف ٌ
كمية إلى رسائؿ أخرل صكتية كصرفية كداللية ،تشكؿ في مجمكعيا ما يسمى
َّ
العامة ،نبرية كانت أك ٌ
الصكتية الظاىرة لمبنية الداللية الباطنة كىنا يصؿ اإليقاع في
بالتَّماسؾ النصي ،كتحقؽ مبلءمة البنية َّ
التفكؽ كالخصكصية" 1فالقصيدة إذف بإيقاعيا( ال نقصد إيقاع الكزف
قصيدة بعينيا إلى أقصى درجات ٌ
فحسب) ،كاإليقاع بتماسكو النمكذجي عبر قدرات الصكت كظبلؿ الداللة ،يمنحيا َّ
جدة كاممة ،تجعؿ مف
فاعمية ابتكارية.
فاعمية اإليقاع فييا
ٌ

 1سعد مصمكح ،مقاؿ (المصطمح المساني كتحديث العركض العربي) ،مجمة فصكؿ(،دط)( ،دت) ،العدد  -4المجمد -6

ص .181
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األوؿ :قصيدة النثر مقاربة نظرية
الفصؿ ّ
 -2البنية اإليقاعية لقصيدة النثر:

إ َّف إشكالية إيقاع قصيدة النثر كما يترتَّب عنيا مف مبلبسات ،تيفضي إلى ضركرة مناقشة ىذه القضيَّة
عمى أساس َّأنيا تعتمد اعتمادنا كمينا كحاسمنا عمى اإليقاع الداخمي ،كبعكس القصيدة الحرة التي تقكـ في

تشكيؿ بنيتيا المكسيقية أساسان عمى البحر الشعرم.

إف ظيكر قصيدة النثر في الخمسينات بحمتيا الجديدة متخمٌية عف أقدس َّ
َّ
مقدسات القصيدة العربية
القديمةَّ ،
ألؼ
شكؿ منعرجا حاسما في مسار الشعر العربي ،فأحدثت صدمة لدل المتمقٌي العربي الذم ى
ففجرت
القصيدة بشكميا المعركؼ ،كما طرحت
قضية اإليقاع الداخمي الذم َّ
تمسكت بو القصيدة النثريةٌ ،
ٌ
تمؾ اإلشكالية بيف النقاد كالشعراء كالى يكمنا ىذا ،لذا أردنا في ىذا العنصر أف نسمٌط َّ
الضكء عمى قضية
اإليقاع الداخمي ،فماذا نعني بو؟ ككيؼ نكشؼ عنو؟ كىؿ حضكره يغني عف اإليقاع الخارجي(الكزف

كالقافية)؟.

َّ
إف صمة الشعر بالمكسيقى صمة قديمة تمتد إلى الجذكر األكلى لنشأتو ،كقد ارتبط ال ٌشعر العربي

بالغناء كاإلنشاد منذ عيكد ،ك َّ
كمي حيث " تنيض مكسيقاه
الدارس لئليقاع العربي يدرؾ ال محاؿ َّأنو إيقاع ٌ
الكـ في المقاطع كما يستغرقو المقطع مف كزف لمنطؽ بو ،كيتخذكف أقصر المقاطع(كحدة) يقيسكف
عمى ٌ

كتتككف تفاعيمو مف مقاطع قصيرة كطكيمة" 1فقد ارتبط العركض بيندسة مكسيقية
بيا كينسبكف إلييا
ٌ
منتظمة ال تقبؿ التغيير ،ك َّ
أشد االرتباط بتمؾ األكزاف كالقكافي التي َّ
ظؿ الشعر بشكؿ عاـ مرتبط َّ
حددىا
مؤرخك األدب"
كبالرغـ مف ذلؾ فقد كانت ىناؾ محاكالت لبلنفبلت مف قيكد الكزف ،كيقكؿ ٌ
العركضيكفٌ ،
إف المكلٌديف قد تممَّؾ بعضيـ َّ
َّ
حب االبتكار كالميؿ إلى الجماؿ كالتفٌنف في أكزاف ال ٌشعر كطرقو ،فمزجكا
بيف األكزاف المختمفة كربما ألفكا بيف كزف مخترع ككزف معركؼ".2
كالمبلحظ َّ
أف البنية اإليقاعية لمقصيدة العربية قد تغيَّرت في العصر الحديث؛ فظير مف القصائد ما
ًّ
نيائيا ،فأطمَّت
يبتعد عف نظاـ األكزاف الخميمية ،كما ظيرت قصائد أخرل تقطع صمتيا باإليقاع التقميدم

عمينا قصيدة النثر كشكؿ مف األشكاؿ التَّجريبية الجريئة التي عرفتيا القصيدة العربية ،ككاف ذلؾ نتيجة

َّ
لعدة ظركؼ سياسية كاجتماعية كثقافية َّ
ميزت تمؾ الفترة ،كفي ىذا المقاـ يقكؿ الدكتكر صالح بمعيد:
كفنيا بحجـ التَّراكـ الثقافي العربي بك ٌؿ
"كانت مرحمة الخمسينات مرتبطة تاريخياًّ بحمـ البعث كالخبلصٌ ،
أبعاده". 3

 1يكسؼ بكار :في العركض كالقافية ،دار المناىؿ لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت ،ط ،1990 ،2ص.53
 2إبراىيـ أنيس :مكسيقى الشعر العربي ،مكتبة األنجمك المصرية ،القاىرة ،ط ،1981 ،3ص.209

 3صالح بمعيد :محاضرات في قضايا المغة العربية ،دار اليدل لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الجزائر( ،ب ط)( ،ب ت)،
ص .113
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الفصؿ ّ

فكانت قصيدة رافضة ،ثائرة متجاكزة لئلشكاؿ التقميدية؛ حيث تخمَّت عف أقدس َّ
مقدسات القصيدة التقميدية
(الكزف كالقافية) كقد تطمَّب ذلؾ تقديـ البدائؿ المكسيقية كاإليقاعية فتكلَّد لدينا إيقاع جديد ينبض بالحركة،
ككانت إشكالية اإليقاع الداخمي مف بيف اإلشكاالت التي صاحبت ظيكر قصيدة النثر فيؿ ىذا اإليقاع

يعكض اإليقاع الخارجي ( الكزف كالقافية)؟
الجديد ىك مف مفاىيـ الحداثة الكافدة إلينا؟ كىؿ يمكنو أف ٌ
َّ
الداخمي قديـ يرجع إلى بحكث القدماء في الببلغة كفنكف القكؿ ،فنجد
إف االىتماـ باإليقاع ٌ
النقاد القدماء)،1
الركنؽَّ ،
مصطمحات مثؿ ( َّ
السبلمة ،الببلغة ،الطَّبلكة ،الحبلكة ،كثيرة الكركد في كتب ٌ
َّ
كلعؿ َّ
النقاد القدماء َّ
بأف اإليقاع ال
بالسجع،
يعبر عف اىتماميـ َّ
مرد ذلؾ إلى كعي مب ٌكر لدل ٌ
كىك ما ٌ
النص ،كاَّنما ىنالؾ َّ
عدة عناصر أخرل تساعد عمى تشكيمو
يتكقؼ فقط عند دخكؿ الكزف كالقافية في ٌ
الصكتية ،حيث َّ
أف (ابف سناف الخفاجي قد أشار في كتابو سػر الفصاحػة إلى القيـ الصكتية ،كبذلؾ
كالقيـ َّ

سر المكسيقى الداخمية).2
يككف قد انتبو إلى ٌ
فكراء ىذه المكسيقى الخارجية كانت ىناؾ مكسيقى داخمية تنبع مف اختيار الشاعر لمكممات كما بينيا

مف تبلؤـ في الحركؼ كالحركات " كىذه المكسيقى الداخمية التي تختمؼ عف المكسيقى التي يحققٌيا الكزف
كالقافية ،تتظافر في خمقيا عناصر شتى يشترؾ فييا ال ٌشعر ك النثر ،ك َّأكؿ ىذه العناصر ىك األلفاظ ". 3

كبفضؿ ىذه المكسيقى َّ
حتى كلك نظمكا أشعارىـ عمى بحر
الداخمية َّ
يتفكؽ الشعراء بعضيـ عمى بعضٌ ،
كقافية كاحدة ،ككاف البحترم قد اىتـ بيا كثي ار في أشعاره مما ناؿ استحساف الٌنقاد ،فيقكؿ يكسؼ حسيف
َّ
النقاد يقكلكف إف بشعره صنعة
بكار"
كلعؿ شاع ار عربيا لـ يستكؼ منيا ما استكفاه البحترم كلذلؾ كاف ٌ

خفية". 4

َّ
الصمة بيف
إف محاكلة قصيدة النثر تحطيـ اليندسة المكسيقية المفركضة عمى الشعر ال تعني أبدا قطع ٌ
الشعر كالمكسيقى ،كىك ما يؤ ٌكده أدكنيس حيف يقكؿ " :مف الخطر أف نتصكر َّ
أف الشعر يمكف أف يستغني
عف اإليقاع كالتَّناغـ ،كمف الخطر أيضا القكؿ َّ
بأنيما يش ٌكبلف الشعر كمو" ،5لذا فقد دعت الحركة إلى

النص الشعرم .كقد أعمنت
تؤسس بنية ٌ
اعتماد إيقاع جديد يستمد مقكماتو مف نظاـ العبلقات الداخمية التي ٌ
القطيعة مع اإليقاع القديـ كانطمقت لتحقيؽ بنية إيقاعية جديدة تتناسب مع التَّطكر الذم يشيده شكؿ
 1ينظر :الجاحظ ،البياف كالتبييف ( ،تح) مكقؼ شياب الديف ،دار الكتب العممية ،بيركت ،ط( ،1998 ،1مج ،)1
ص.174

 2ينظر :يكسؼ حسيف بكار ،بناء القصيدة في النقد العربي القديـ في ضكء النقد الحديث ،دار األندلس لمطباعة كالنشر

كالتكزيع ،بيركت ،ط ،1983 ،2ص .145

 3عبد القادر ىني :نظرية اإلبداع في النقد العربي القديـ ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر ( ،د ط)،1999 ،

ص.248

 4يكسؼ حسيف بكار:المرجع السابؽ ،ص .145
 5أدكنيس( عمي أحمد سعيد) :في قصيدة النثر ،مجمة(شعر) ،دار مجمة شعر ،بيركت ،س ،4ع ،1960 ،14ص.78
70

المبحث الثّاني :في ماىية الوزف واإليقاع

األوؿ :قصيدة النثر مقاربة نظرية
الفصؿ ّ

القصيدة الحديثة ،كاصطيمح عمى ىذه البنية اإليقاعية الجديدة بمصطمح اإليقاع الداخمي ،كىك ما يختمؼ

تـ تحديد
عف اإليقاع القديـ في ككنو ال يرتكز كثي ار عمى الجانب َّ
الصكتي -كاف كاف ال ييممو تماما -فقد َّ
اإليقاع الداخمي مف اإلنسجامات الصكتية كطرؽ التَّعبير كالتي تنبع مف طبيعة حركؼ المغة ذاتيا،

كبالتالي َّ
الصكر كطاقة الكبلـ اإليحائية كالذيكؿ التي تجرىا اإليحاءات
فإف " عبلئؽ األصكات كالمعاني ك ٌ
كلكنيا مكسيقى تختمؼ عف مكسيقى َّ
تمكنة المتعددة ىذه كمٌيا مكسيقى"َّ ،1
الشكؿ
الم ٌ
كراءىا مف األصداء ي
المنظكـ المعركفة ،لذا ال يمكف  -أف نحصر حسب ىذا القكؿ -اإليقاع في الكزف فقط ،بؿ يتعدل ذلؾ

تعكضيا تماما عف المفيكـ القديـ لئليقاع ،كنحف
بكثير؛ فقصيدة النثر استطاعت أف تأتي ببدائؿ إيقاعية
ٌ
كباحثيف ال نعجب في ىذا ،ألننا ندرؾ تماما أف مكجة الحداثة الغربية كاف ليا بالغ األثر عمى األدب
العربي في الكطف العربي ،كمما ساعد عمى ذلؾ كذلؾ مكجة ترجمة الشعر الغربي ،ضؼ إلى الرغبة

الجامحة لمشاعر العربي في التغيير ،فالقصيدة القديمة تحد مف إبداع الشاعر َّ
ألنو ال يجد الحرية التَّامة

في استرساؿ مكىبتو ،فالبحكر الخميمية تمنعو مف ذلؾ كتجعمو ينظـ قصيدتو كفؽ قكاعد نظرية عمكد

الشعر.

كرغـ إعبلف شعراء قصيدة َّ
أىمية
اإليقاعية القديمة ،إالَّ َّأنيـ لـ ينكركا
النثر القطيعة مع اليندسة
ٌ
ٌ
المكسيقى ،كلكنيا مكسيقى مختمفة عف تمؾ التي تقكـ عمى ثنائية الكزف كالقافية ،بؿ ىي قائمة عمى حركة

أف اإليقاع َّ
الداخمية لمنص ،كما أشارت إلى ذلؾ يمنى العيد بقكليا " :أرل َّ
الداخمي قائـ في
المككنات ٌ
ٌ
2
مككناتو " .
حركة ٌ
أف ىذا يتكافؽ مع ما دعا إليو إليكت ،كالذم َّ
ك َّ
ركز عمى العبلقات المكسيقية َّ
الداخمية ،فذكر َّ
الشؾ َّ
أف
مكسيقى الكممة َّإنما ىي نتيجة َّ
لعدة عبلقات تربطيا بما يسبقيا كيعقبيا مف كممات فيقكؿ " :فيي تينتج مف
السابقة عمييا ،كالتَّالية بعدىا مباشرة كبصكرة غير َّ
محددة مف عبلقتيا بسائر سياقيا ".3
عبلقاتيا بالكممات َّ

أف إليكت قد أعطى أىمية كبيرة لترتيب الكممات في مكاضعيا المناسبة.
تمعنا في ىذا القكؿ نجد ٌ
فإذا ٌ
َّ
الشؾ في َّ
أف ىذا التكجو الجديد كاف ييدؼ إلى تحرير ال ٌشكؿ الشعرم مف القكالب الجاىزة التي كرثناىا

الصكر كاأللفاظ
عف الخميؿ ،فعثركا عمى بديؿ لتمؾ القكالب في إيقاع داخمي مبني عمى عبلقات ٌ
كاألصكات ،فالمكسيقى قد تكلد مف غير الكزف حيث َّ
أف" ما ييكلٌد المكسيقى في الشعر ليس فقط التفعيمة
أف قصيدة َّ
كأنكاع تشكيميا ،بؿ أجزاء تبدك إلى قصيدة النثر أكثر أىمية" 4كبما َّ
النثر تتخمَّى عف
التفعيمة ،فيي تحاكؿ تكثيؼ المكسيقى ،كمف العناصر التي يجرل شحنيا بالمكسيقى:
 1أدكنيس :مقدمة لمشعر العربي ،دار العكدة ،بيركت ،ط ،2ص .140
 2يمنى العيد  :في معرفة النص ،دار اآلفاؽ الجديدة ،بيركت ،ط ،1985 ،3ص .100

 3إليكت :في الشعر كالشعراء (،تر) محمد جديد ،دار كنعاف لمدراسات كالنشر ،دمشؽ ،ط ،1991 ،1ص .34
 4يمنى العيد :المرجع السابؽ ،ص .98
71

المبحث الثّاني :في ماىية الوزف واإليقاع

األوؿ :قصيدة النثر مقاربة نظرية
الفصؿ ّ
 -1عالقة الكممات ببعضيا البعض.
 -2عالقة الحروؼ ( الترجيع الصوتي)*
الدالالت.
ّ -3

الصكتية لممفردات كتركيبيا في َّ
النص اإلبداعي لمكصكؿ إلى
النقاد كال ٌشعراء عمى القيمة َّ
فقد حرص ٌ
ذلؾ ،فإَّنو ينبغي اإللماـ بخصائص األصكات اإليحائية باإلضافة إلى" استجبلء إيحاءات أصكات الكممة

الرمز
الصكرة أك َّ
ك كعي بكظيفة الكممة داخؿ التٌركيب ،كبكظيفة التركيب في صياغة التَّشكيؿ ٌ
الفني في ٌ
أك األسطكرة" 1كبيذا فإ َّف مفيكـ البنية اإليقاعية يصبح أكثر شمكلية ،فاالئتبلؼ بيف تمؾ العناصر جميعا(
عبلقة الكممات ،عبلقة الحركؼ ،الدالالت) يشكؿ لنا اإليقاع الداخمي ،لكف اإلشكالية ليست في ىذه

العناصر ،بؿ في إمكانية تحديد ىذا اإليقاع بدقة ،ف عممية تحديده تبدك صعبة المناؿ لعدـ خضكعو لقكاعد

مضبكطة ككاضحة .

لقد تبيَّف َّ
أف إيقاع قصيدة النثر ىك إيقاع متنكع ،ك َّأنو مختمؼ عف اإليقاع القديـ الذم ييفرض عمى
القصيدة مف الخارج ،كقد يح ٌدد بػ  ":التَّكازم ك التٌكرار ك َّ
المد كت ازكج الحركؼ
النبرة ك َّ
الصكت كحركؼ ٌ
الداخمية ال تنبع مف تناغـ أجزاء خارجية كاَّنما تنبع مف التَّناغـ َّ
كغيرىا"  .2فالمكسيقى َّ
الداخمي الذم يشكؿ
جكىر المكسيقى في ال ٌشعر ،فيي ضركرة مف ضركرات ال ٌشعر كال يمكف أبدا فصمو عنيا ،كلكف مفيكـ

المكسيقى نفسو بقي محط جدؿ كنقاش بيف الشعراء كالنقاد.

كما نجد َّ
ألحكا عمى قضية أخرل ،كىي ضركرة الفصؿ بيف العركض كاإليقاع،
أف ركاد قصيدة النثر قد ٌ
فأعطكا االمتياز لئليقاع في بناء القصيدة ،ككثي ار ما َّ
رددكا في المناسبات الشعرية كالتٌجمعات "ال ٌشعر إيقاع

ال عركض" 3فالبحكر كاألكزاف ىي شكؿ مف أشكاؿ اإليقاع المكسيقى كال يمكننا أف نحصر اإليقاع في
عركض الخميؿ ،فمكسيقى ال ٌشعر أكسع كأشمؿ مف ذلؾ بكثير ،يقكؿ نزار قباني ":العركض ليس سكل
قطره صغيرة في المحيط األكبر الذم ىك المكسيقى"

4

 1محمد صابر عبيد :القصيدة العربية الحديثة بيف البنية الداللية كالبنية اإليقاعية ،ص.52
 2المرجع نفسو  ،ص ص.62-61

* الترجيع الصكتي أك الرجع الصكتي ىك عبلقة األحرؼ ببعضيا البعض في بيت أك أكثر مف القصيدة مف حيث تشابييا
أك اجتماعيا أك غيابيا أك افتراقيا أ ك تجانسيا ،مما يخمؽ إيقاعا مكجكدا متجانسا يرسـ صمة متفاعمة بيف بنية المنطكؽ مع
بنية المدلكؿ ،فيتحكؿ النسيج الصكتي إلى تنغيـ إيقاعي.

 3محمد بنيس  :الشعر العربي الحديث بنياتو كابداالتيا -3 ،الشعر المعاصر ،دار تكبقاؿ لمنشر ،الدار البيضاء،
المغرب ،ط ،2001 ،3ص .43

 4نزار قباني :األعماؿ النثرية الكاممة ،منشكرات نزار قباني ،بيركت ،ط (،2ج -7ج ،1999 ،)8ص .517
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األوؿ :قصيدة النثر مقاربة نظرية
الفصؿ ّ

َّ
إف مكسيقى الشعر حقيقة أكسع مف العركض ،فبل يمكف أف ننكر إقرار الشاعر الكبير نزار قباني بيذا

منا؛ فتجربتو كخبرتو في ىذا المجاؿ تجعمنا نمتزـ الصَّمت كنعيد َّ
ألنو أدرل باألمر َّ
النظر كندقٌؽ في أشعاره
ٌ
أقر
حتى نكتشؼ ىذا بأنفسنا ،فالمكسيقى الداخمية التي تتٌسـ بيا أشعاره كدكاكينو تجعمنا ندرؾ حقيقة ما َّ
َّ
بو ،كعمى سبيؿ المثاؿ سنكرد نصاًّ شعريا حتى نكتشؼ ىذا ،يقكؿ:1
سي َدتي
أكتب ّ
عبثاً ما ُ
أكبر مف لُ َغتي
َ
إحساسي ُ

نحوؾ يتخطى
وشعوري َ
نجرتي
صوتيَ ..يتخطى ُح ُ
َ

أكتب ما َدامت
عبثاً ..ما ُ
شفتي
َكمماتي
أوسع مف َ
ُ
كتاباتي
أكرُى َيا كؿ َ
ُمشكمتي أنؾ ُمشكمتي

َّ
المتعددة ،فالنص
الداخمية
إف
ٌ
النص يكتشؼ الطَّاقات اإليحائية المتكلٌدة مف التٌك اررات ٌ
المتمعف في ىذا ٌ
ٌ
تكرر في السطريف األخيريف خمس
ال يقتصر عمى اإليقاع الخارجي لكحده فقط؛( فحرؼ الكاؼ مثبل َّ

مرات)َّ ،
مكزع بذلؾ عؿ الكممات التالية (:أكره /ك ٌؿ  /كتابات  /مشكمة ٌ /أنؾ )  ،فشاعر مثؿ نزار
ٌ
حؿ لو َّ
ككأف ما َّ
َّ
حؿ لنا ،أك قد ما
قباني يكتب بإحساس كبير ،لدرجة َّأنو يجعمنا نعيش معو ما يكتب،
يحؿ لو سيحؿ لنا ،يقكؿ ":ميمة القصيدة كميمة الفراشة ..ىذه تضع عمى فـ الزىرة دفعة كاحدة جميع ما

غ في قمب القارئ
جنتو مف عطر كرحيؽ ،منتقمة بيف الجبؿ كالحقؿ كالسياج ،كتمؾ – أم القصيدة – تيفر ي
2
َّ
الركحية"
يشحنة مف الطاقات ٌ

فاإليقاع الكزني لكحده ال يمكف أف يش ٌكؿ مكسيقى القصيدة ،كلذا كاف َّ
البد مف التٌفريؽ بيف الكزف
كاإليقاعَّ ،
َّ
مجرد عممية حسابية ،بؿ أَّنو
محددة تجعؿ مف
العممية ال ٌشعرية َّ
فالشاعر الجديد ال يجيد أكزانا ٌ
ليفجر طاقاتيا المكسيقية حيث َّ
أف" اإليقاع حركة غير محدكدة ،حياة ال تتناىى ،اإليقاع
يمجأ إلى المٌغة ٌ
معيف مف ىذا النبع" ،3كىنا يظير لنا مكقؼ شعراء قصيدة النثر مف التراث ،فيـ كاف
نبع كالكزف مجرل ٌ
َّ
يحددىا ك ٌؿ مف الكزف
طالبكا بتجاكز التقاليد الشعرية القديمة إالَّ َّأنيـ لـ ينفكا كجكد جمالية
مكسيقية معينة ٌ

كالقافية.

َ 1زار قثاًَ  :كتاب انحة ،يُشىراخ َزار قثاًَ ،تٍزوخ ،ط  ،34ص .40
 2نزار قباني :طفكلة نيد ،منشكرات نزار قباني ،بيركت ،ط ،1989 ،23ص .02
 3أدكنيس  :زمف الشعر ،دار العكدة ،بيركت ،ط ،1978 ،2ص .76
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األوؿ :قصيدة النثر مقاربة نظرية
الفصؿ ّ

كما َّأنيـ رفضكا القافية بعد أف كانت تش ٌكؿ مع الكزف أىـ عناصر اإليقاع في القصيدة العر َّبية ،فمقد
كانت القصائد تأتي عمى قافية كاحدة ،كما اعترفكا بأ َّف" ال ٌشعر يفقد كثي ار بالقافية ،يفقد اختيار الكممة،

ميمة إيقاعية دكف أف يككف
كبالتالي اختيار المعنى كالصكرة كالتناغـ فكثي ار ما تنحصر القافية في أداء َّ
1

.كرغـ َّ
أف النقاد القدماء في تحديدىـ لمقافية حرصكا عمى

أم كظيفة في تكامؿ مضمكف القصيدة"
ليا ٌ
الصكتية ك عمى جماؿ اإليقاع مف خبلؿ عذكبة حركفيا كسبلسة مخارجيا كسيكلتيا ،كرغـ
الخصائص َّ
سحرىا كاثارتيا في كثير مف القصائد إال أف شعراء قصيدة النثر اعتبركىا بمثابة القيد الذم يكبؿ إبداع

الشعراء ،ك َّ
البد مف تحطيمو َّ
ألنيا " البلٌفتة الحمراء التي تصرخ بال ٌشاعر ،قؼ حيف يككف في ذركة اندفاعو
كانسيابو ،فتقطع أنفاسو كتسكب الثمج عمى كقكده المشتعؿ" .2كبذلؾ فيي تكقؼ ذلؾ االنسياب كالتدفؽ

الذم يصمو الشاعر كتضطره إلى البدء مف جديد.
كما َّ
أكد شعراء قصائد َّ
النثرَّ ،
النثرية األخرل ،كىك ما
بقية القصائد ٌ
أف ك ٌؿ قصيدة تممؾ إيقاعا مختمفا عف ٌ
يدفعنا إلى التساؤؿ إف كاف ال يجمع بينيا كحدة إيقاعية كاحدة فمـ تي َّ
صنؼ إلى جنس كاحد؟
لقد ارتبط مصطمح( إيقاع التجربة) كثي ار بالقصائد النثرية ،فمكؿ قصيدة نثر إيقاع متميز عف بقية

خاص ،ليس ال ٌشاعر فيو تمميذا بؿ سيد كخالؽ"،3
القصائد أل َّف "عالـ المكسيقى فييا عالـ شخصي
ٌ
فمطالما في ٌسرت شعرية قصيدة َّ
النثر بإيقاع التجربة ،فحسب ظننا َّ
أف مكسيقى الشعر تصبح جزءا مف ىذه

التَّجربة ال ٌشعرية نفسيا ،أل َّف ىناؾ عبلقة كطيدة بيف اإليقاع كبينيا ،كما َّ
أف "مكسيقى ىذا ال ٌشعر تأتي
المستمرة كالمغامرة مع المجيكؿ المٌغكم".4كىذا ما يتَّفؽ مع رأم
مف فعؿ الكتابة نفسو ،كمف المعاناة
ٌ

أدكنيس -السَّالؼ ال ٌذكر -الذم يرل َّ
أف سر المكسيقى في الشعر الجديد ينبع مف التٌناغـ الحركي
َّ
الداخمي.
النقاد ك ال ٌشعراء عمى ىذا المصطمح بدعكل َّ
أف اإليقاع
كقد أثار ىذا التٌكجو جدال كبي ار ،فثار بعض ٌ
السمع كنحف ال نسمع ىذا اإليقاع ،كمنيـ مف رفض المصطمح تماما كاعتبركا َّ
أف"
يتحقؽ عف طريؽ َّ

اصطبلح المكسيقى َّ
داخمية ،بؿ خارجية كالكممة
بأف المكسيقى ال تككف
ٌ
الداخمية تسمية غير دقيقةٌ ،
المنفردة صكت منفرد ،كالكممات المتبلحقة أصكات متتابعة ال تش ٌكؿ لحنا " .5كىذا ما ذىب إليو عدد مف
النقاد في العصر الحديث ،ف أركا َّ
أىـ عناصره الجكىرَّية التي
مجرد عممية
أف اإليقاع َّ
كىمية تيفقد ال ٌشعر َّ
ٌ
سمى قصيدة النثر شع ار لتخمييا
تش ٌكؿ إيقاعو ( الكزف كالقافية ) فربطكا بيف اإليقاع كالكزف ،كرفضكا بأف تي َّ
 1أدكنيس :زمف الشعر ،ص .76
 2المرجع نفسو ،ص .85
 3نفسو ،ص .85

عز الديف إسماعيؿ " :مفيكـ الشعر في كتابات الشعراء المعاصريف" ،مجمة فصكؿ ،الييئة المصرية العامة لمكتاب،
ٌ 4
القاىرة ،ع،1981 ،4ص .54
 5عبد العزيز مقالح :أزمة القصيدة العربية ،مشركع تساؤؿ ،دار اآلداب ،بيركت ،ط ،1985 ،1ص.73
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األوؿ :قصيدة النثر مقاربة نظرية
الفصؿ ّ

لمنبض ك َّ
ألنو "جزء أصيؿ َّ
عنو َّ
المتحرؾ في بنية
لمنغمة التي ىي دائما حكار كصراع ما بيف َّ
الساكف ك ٌ
الصغرل كالتفعيمة العربية كال ٌشطر العربي" ،1فإيقاع القصيدة العر َّبية ال يمكف أبدا أف يقكـ
الكممة العربية ٌ
عمى عبلقات داخمية كخصائص صكتية ،كيكاصؿ سامي ميدم رفضو لفكرة اإليقاع َّ
الداخمي ،فيحصر

المكسيقى في اإليقاع المنتظـ حيث يقكؿ" :عنصر المكسيقى ىك اإليقاع المنتظـ ،أم الكزف ،كلكنو شيء
لكننا عندما نريد أف ينخضعو لقياسات َّ
يتذكقو ك َّ
المادم،
محددة ،أك ىنستكشفو عمى المستكل ٌ
يتذكقو مف ٌ
قد ٌ
2
أثر"
فبل نجد لو ا

السجاؿ بيف النقاد كالشعراء ىك ذلؾ الغمكض الذم َّ
َّ
ظؿ محيطا بمفيكـ اإليقاع
كلعؿ ما أثار كؿ ذلؾ ٌ
َّ
الداخمي ك أكقعنا في االلتباس ،فرغـ إمكانية تتبع اإليقاع الخاص بقصيدة النثر َّ
الصكتي
بالنبر كالتَّركيب َّ
لمغة ،التٌكرار كالتكارم ،عبلقة الحركؼ ...إلخ ،إالَّ َّ
أف ىذا ال يعني قابميتيا لمخضكع لمقياس خارجي؛
قصيدة النثر ال بحر ليا َّ
ألف البحر ىك القالب الجاىز مسبقا

كالذم يكجد خارج النص( أم ننظـ

أما قصيدة النثر َّ
المتغير ،فإيقاعيا ال يتَّسـ بصفة
فإف لك ٌؿ منيا إيقاعيا الفردم
القصيدة كفؽ تفعيبلتو)َّ ،
ٌ
الثبات .
َّ
َّ
كلعؿ ىذا ما دفع
إيقاعية،
فبسبب ذلؾ التَّحرر مف قيكد الكزف ك القافية لـ يعد لقصيدة النثر قاعدة

بالشعراء إلى استسياليا ،كمف ثـَّ كتابة مئات القصائد التي تنتسب إلييا ،كاعتيبر ك ٌؿ ما كتب دكف كزف
3
ألف " الخمؽ بحرٌية أصعب ًّ
جدا مف الخمؽ بقكاعد يم َّ
كقافية قصيدة نثر ،كالحقيقة غير ذلؾ َّ
عينة "
الرفض َّ
كمما ال شؾ فيو َّ
لمصدمة التي أحدثتيا القصيدة النثَّرية ،بتخمٌييا
الشديد جاء نتيج نة َّ
أف ذلؾ َّ
َّ

عف الكزف كالقافية ،المذيف ظبلَّ يم َّ
قدسيف عمى مدل قركف مف َّ
الزمف ،كعندما ىحدثت القطيعة كقؼ القارئ
ألنو لـ َّ َّ
العربي مندىشا َّ
نافسكف عمى االنصياع إلى أحكاـ العركض ،كنجد
يتعكد إال عمى يرؤية الشعراء يتى ي
محمكد دركيش بالرغـ مف اعترافو َّ
حمسو
أف ما يكتبو أنسي الحاج
كمحمد الماغكط شعرا ،إالَّ َّأنو ال ينكر تى َّ
َّ

َّ
تحمسيف ًّ
َّ
جدا لئليقاعية في ال ٌشعر
الشديد لئليقاع الخارجي ،فيقكؿ "أنا مف األنصار
الم ٌ
األشداء كمف ي
العربي ك المكسيقى الخارجية ".4
الرفض الذم كاجيتو قصيدة النثرَّ ،
كفرقكا بيف
فإف ىناؾ عددا مف الٌنقاد اعترفكا بشاعرَّيتيا َّ
كرغـ ذلؾ َّ
ككبير ًّ
اإليقاع الخارجي كاإليقاع الداخمي َّ
المستكرد مف
ا
كبير
ا
ثمة فرقا
ألف " َّ
جدا بيف اإليقاع الخارجي ي
خارج ىأنا الشاعر ،كبيف اإليقاع َّ
الداخمي الحاد ،فإف كاف اإليقاع الخارجي يتكلَّد مف تكارد الكممات إثر
فإف اإليقاع َّ
َّ
يخضكعيا لمسار عركضيَّ ،
كتتحكؿ طبيعة أجسادىا
فتنفجر
الداخمي يتكلَّد مف تىماس الكممات
َّ
 1جياد فاضؿ  :أسئمة الشعر ،حكارات مع الشعراء العرب (،حكار مع سامي ميدم) ،الدار العربية لمكتاب ،بيركت،

(د ط)( ،د ت) ،ص .121

 2جياد فاضؿ ،ص .121

 3أدكنيس :زمف الشعر ،ص .78
 4جياد فاضؿ :مرجع سابؽ (،حكار مع محمكد دركيش) ،ص .314
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األوؿ :قصيدة النثر مقاربة نظرية
الفصؿ ّ

1
خاصة لئليقاع َّ
الداخمي كاعتبره "
أىمية
مف خبلؿ برؽ شعرم كثيؼ"
َّ
ك ىناؾ مف ذىب إلى إعطاء ٌ
متمي از في العنصر المكسيقى في القصيدة الحديثة ،جزء يتكلَّد في حركة مكظٌفة داللياَّ ،
إف اإليقاع
جزنءا ٌ

الداللة ". 2
ىنا حركة تنمك كتكلٌد ٌ

أف اإليقاع َّ
كقد ارتفعت األصكات التي تنادم بانضماميا إلى مدينة ال ٌشعر .كتؤ ٌكد عمى َّ
الداخمي كفيؿ
ليضمف ليا ال ٌشعرية ،فيقكؿ نزار قباني " :قد تككف قصيدة النثر خالية مف نظاـ المكسيقى الذم ألفناه في
المطمؽ" . 3
القصيدة العربية ك ٌ
لكنيا ليست خالية مف المكسيقى بشكميا ي
َّ
قضية أخرل ينبغي التَّأكيد عمييا ،كىي َّ
اسا
أف التحكؿ الذم أصاب البنية
كىناؾ
ٌ
اإليقاعية كاف انع ىك ن
لمتَّحكؿ الذم أصاب َّ
الذات اإلنسانية ك العالـ بأسره؛ فعبلقة اإليقاع بالظركؼ المحيطة عبلقة قائمة منذ

القديـ كال يمكف إنكارىا أبدا ،كىك يرتبط بالحالة َّ
النفسية لذا فإ َّف تىغير البنية اإليقاعية لمقصيدة العربية كاف
ضركرة مف ضركرات العصر ،ك َّ
الب َّد ليا أف تيصيب عركض الخميؿ
اليزة التي أصابت الكياف العربي ،كاف ي
يتطكر ،فراحت قصيدة َّ
مستمرة َّ
النثر تيبدع لنفسيا إيقاعا جديدا
كتفاعيمو ،كالحاجة إلى التَّجديد
َّ
ألف العصر َّ
النظرة الجديدة لمعالـ.
افؽ مع ٌ
يتك ي
كما َّأنو ال يمكننا قصر تمؾ الدعكة عمى التغيرات في البنية االجتماعية ك السياسية ك الثقافية َّ
ألف"

مكسيقى قصيدة النثر ليست مكسيقى الخضكع لئليقاعات القديمة المقننة ،بؿ ىي مكسيقى االستجابة

إليقاع تجاربنا الجديدة ،كىك إيقاع ليتجدد في كؿ لحظة" 4كىذه دعكة صريحة لتجاكز اإليقاع القديـ،

فالكتابة بو قد تجعؿ المتمقي لمشعر يشعر باالغتراب.

كما تجدر اإلشارة إليوَّ ،
أف حركة التمرد التي أسيمت في كالدة قصيدة النثر جاءت نتيجة لتأثر ركادىا

الفنية الغربية ،كما َّ
أف ىناؾ عامبل آخر ساىـ في خمؽ اإليقاع الجديد ،كىك اقتراب لغة
باالتجاىات ٌ
العامية ،كما ال يمكف أف ننسى الدكر الفعَّاؿ الذم قامت بو مجمة شعر البيركتية في
الشعر مف المغة
ٌ
الخمسينات ،فقد حممت لكاء التَّجديد كنادت إلى اإليقاع َّ
الداخمي عمى حساب عنصرم الكزف كالقافية،

يعبر عف معطيات العصر كذلؾ
فقد رفضكا الخضكع ليذيف العنصريف ،كحاكلكا البحث عف إيقاع جديد ٌ
لسببيف عمى اعتقادنا:
 -1رتابة اإليقاع القديـ.

إف ذلؾ اإليقاع قد َّ
َّ -2
عبر عف عصره الذم ظير فيو ،كالبد ليذا العصر مف إيقاع يعبر عنو.

 1عبد العزيز مقالح ،أزمة القصيدة العربية ،ص .75
 2يمنى العيد :في معرفة النص ،ص .105

 3نزار قباني :األعماؿ النثرية الكاممة ،ص .517
 4أدكنيس :في قصيدة النثر ،مجمة شعر ،ص .78
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المبحث الثّاني :في ماىية الوزف واإليقاع

األوؿ :قصيدة النثر مقاربة نظرية
الفصؿ ّ

عما ى َّ
إف الباحث في قصيدة َّ
َّ
العربي شكبلن كايقاعا ،فكيؼ
نص مختمؼ َّ
النثر يجد نفسو أماـ ٌ
ألفو الذكؽ ى
الدارس عمى ذلؾ اإليقاع الذم خرؽ القكاعد كأعمف الثكرة عف كؿ مالو صمة باإليقاع القديـ؟ كرغـ
يقبض ى
أف بنية اإليقاع َّ
الدراسات َّ
َّ
النقدية ،إالَّ َّأننا ال نكاد نعثر
الداخمي في قصيدة النثر كانت مكضكعا لعدد مف ٌ

عمى تحديد دقيؽ كصارـ لو ،يقكؿ صابر عبيدَّ " :
إف محاكلة ضبط نظميا كتحديد قكاعدىا العامة مازالت

بعيدة بعض َّ
ألف اإليقاع َّ
كمميزة ،كذلؾ َّ
الداخمي خاؿ مف المعيارية
الشيء عف تحقيؽ انجازات كاضحة
ٌ
لككنو يعتمد عمى قكانيف َّ
النفس الفردية" ،1حتى أف ركاد قصيدة النثر أنفسيـ في محاكلتيـ لمتنظير لئليقاع
الد اخمي قد أشاركا إلى أنو إيقاع شخصي يختمؼ مف شاعر آلخر ،زئبقي ال يمكف ضبطو ضبطا دقيقا،

كاىتمكا بعبلقة المغة بالمكسيقى ،فاستغمكا الرؤل ك الظبلؿ كاإليحاءات .فجاء اإليقاع مف نغمات مختمفة
تعمك كتنخفض كىك ما يشكؿ المكسيقى الداخمية التي قد ال نجدىا في كؿ القصائد .ككمثاؿ عمى ذلؾ نجد

قصيدة محمد الماغكط (عتبة بيف مجيكؿ ) كالذم يقكؿ فييا:
قممػا وال رَايػػات
ال ُنػريد ً
المزدا َنة بال َغضب ،والتراتيؿ
ال ُ
نريد ىذه األقواس ُ
عود َخافضي الرؤوس
ُنريد أف َن ُ
البعيدة
نموت في ق ارَنا َ
نريد أف ُ

لساعػَػات َقميمػػة
َ

2

أف ىناؾ تكازيا عمكديا في ىذا المقطع ،حيث َّ
نبلحظ َّ
إف األسطر األربعة األكلى تشترؾ جميعيا في

صيغة الفعؿ المضارع ،كبالرغـ مف أ َّف الفعميف المضارعيف األكليف منفياف كالفعميف الثالث كالرابع مثبتاف،
3
إالَّ أَّنو يمكف اعتبار ىذا َّ
النمط تكازيا أيضا أل َّف " التَّكازم كما يككف بالمبلئمة يككف بالمعاندة أيضا"
كقد جاء اإليقاع الداخمي لقصيدة محمد الماغكط ًّ
حادا كصارخا كتكلَّد ىذا اإلحساس باالنفعاؿ مف

المد الذم في األداة (ال) ،ككما َّ
أف تكرار الفعؿ (أريػد) في األسطر األكلى قد فتح مجاؿ النص
حرؼ ٌ
عمى عدد مف العبلقات المتداخمة ،فبدأ القصيدة بانفعاؿ حاد (ال نريػد) يحمؿ معو صرخة الكجداف العربي
كضيقو مف القمـ كالرايات كالشعارات كالتي ما عاد يحفؿ بيا ،كقد جاءت إشارة (الغضب) لتصعد مف ذلؾ

االنفعاؿ.

 1محمد صابر عبيد :القصيدة العربية الحديثة بيف البنية الداللية كالبنية اإليقاعية ،ص .71
 2محمد الماغكط  :عتبة بيت مجيكؿ ،مجمة شعر المبنانية ،دار مجمة شعر ،بيركت ،س ،4ع ،1960 ،13ص.20
 3محمد مفتاح :التمقي كالتأكيؿ ،مقاربة نسقية ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،المغرب ،ط،2001 ،2
ص.152
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األوؿ :قصيدة النثر مقاربة نظرية
الفصؿ ّ

ثـ فجأة ييدأ ذلؾ االنفعاؿ إلى ىدكء رىيب (نريػد أف نمػكت) ،فالماغكط الذم اختار الغربة بحثا عف

الحرية لـ يجدىا ،كيبدك َّأنو لف يجدىا ألف اإلنساف تتحكـ فيو عدة مؤثرات ،فيك مسمكب اإلرادة كتعبر

ألنو قد يجد فيو
عف ذلؾ إشارة (خافضي الرؤكس) ،كىي إشارة لمكرامة المسمكبة لذا فيك يريد المكتٌ ،
الحرية التي لـ يجدىا في الحياة ،كىكذا ينشأ لنا إيقاع القصيدة الداخمي مف حركة االنتقاؿ مف النفي إلى

اإلثبات ( نريػد /ال نريػد) ،كىي ثنائية ضدية تخمؽ نكعا مف التَّكتر في الحركة التي تأخذ في التباطؤ مف

االنفعاؿ إلى اليدكء التَّاـ كتعبر عف ذلؾ إشارة (المػكت).

لقد كصمنا اآلف إلى نقطة نكد أف نقكؿ فيياَّ ،
أف اإليقاع الداخمي كاف ساحة نزاع عنيفة – دكف شؾ –
فالرأم فيو يتراكح بيف افتراضو مكجكدا يتخمَّؿ العمؿ دكف نمطية أك قكالب جاىزة ،كانكار كجكده ككصفو
َّ

َّ
بأنو كىـ أك أسطكرة ،إالَّ أننا نجد رأيا ثالثا يتكسط رأم المتحمسيف كرأم المنكريف ،فيقكؿ َّ
بأف" كجكده

1
يؤجؿ المشكمة كيربطيا بذلؾ التغير .لقد جرل
بتغير بنية العقؿ الفكرية كالثقافية كالنفسية" فيك ٌ
مرىكف ٌ
طرح المشكمة مف قبؿ في إطار كجكد نكعيف مف المكسيقى :خارجية كداخمية .كما أشرنا سابقا.

َّ
مما
إف ىذا اإليقاع الداخمي يأتي غالبان تعكيضنا عف اإليقاع الخارجي الغائب في النصكص الحديثة*( َّ
الميمة اإلطارية لئليقاع الخارجي) ،2كلكف ىؿ يمكف أف
يؤدم كظيفة تككينية َّإزاء
َّ
الداخمي ٌ
يجعؿ اإليقاع ٌ
َّ
نعد اإليقاع الداخمي تطكي انر لمتفعيمة التي يكتب عمييا الشعر الحديث المكزكف؟

َّ
فإف عنايتنا يجب أف تتٌجو
ال عف اشتراطات النمكذج الكزني( التفاعيؿ)،
ما داـ النص الجديد متناز ن
صكب حركة اإليقاع الداخمي :التي تنمك كتكٌلد الداللة عبر مككنات النص كميا كليس في جزء منيا:

البيت أك التفعيمة( ...فارتباط مفيكـ اإليقاع َّ
الداخمي بمفيكـ كمٌية النص يستجيب لدعكة الحداثة الشعرية
في االنتقاؿ مف الشفكية إلى الكتابة الشعرية ،حيث اإليقاع الداخمي قائـ في النص … في حركة مككناتو

كنسيج عبلقاتو) ،3كما داـ اإليقاع الداخمي مشركعان فرديان غير َّ
فإف
مقنف كغير مكجكد بالفعؿ كاَّنما بالقكةٌ ،
َّ
عصية إال لمف يحؾ النص الجديد بقكانيف طالعة مف داخمو .كىذا يتمخص في:
تمظيراتو ىي األخرل

 -1االلتفات إلى األبنية الداللية في النص.

الصكرة كالمضمكف كالداللة.
 -2االنتباه إلى إيقاع الفكرة ك ٌ
 -3استثمار تقنيات الكتابة الشعرية.
 -4استنباط الجممة الشعرية الكبرل التي يقكليا النص.

 1ينظر :سعيد الغانمي ،قصيدة النثر ،أسطكرة اإليقاع الداخمي ،مجمة أقبلـ ،ع ،5بغداد ،أيار ،1985ص.65

* سنتناكؿ بالتفصيؿ بدائؿ اإليقاع الخارجي في الفصؿ التطبيقي.

 2ينظر :الياشمي عمكم  :مظاىر التركيب المغكم لقصيدة النثر ،مجمة ( كممات) ،البحريف ،ع،10

 ،1989ص .19

 3ينظر :يمنى العيد :في معرفة النص ،ص .101
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المبحث الثّاني :في ماىية الوزف واإليقاع

األوؿ :قصيدة النثر مقاربة نظرية
الفصؿ ّ
 -5استخراج الشعر مما ىك خارج النص.

السالفة الذكر ضركرية في بناء إيقاع قصيدة النثر ،فيي تعطي القصيدة قكتيا
أعتقد أف ىذه العناصر ٌ
اإليحائية التي تضمف ليا شعريتيا ،مما يجعمنا كبكؿ صدؽ نقر بيذا ،كسندرؾ ىذا أكثر بعد دراسة بعض

النماذج التطبيقية الحقا ،كبالتحديد في عنصر إبداالت اإليقاع.
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الفصؿ الثاني :قصيدة النثر
مقاربة تطبيقية

المبحث األوؿ :بنية البناء الف ّني في قصيدة ال ّنثر.
 .1البناء الغنائي
 .2البناء المتنامي

 .3البناء المقطعي المتنامي
 .4البناء المقطعي التٌراكمي
 .5البناء الحكارم
 .6البناء السردم

المبحث األوؿ :بنية البناء الف ّني لقصيدة النثر

الفصؿ الثاني :قصيدة النثر مقاربة تطبيقية

الفني في قصيدة النثر ،فيي ال تختمؼ كثي انر عف أشكاؿ البناء في
ت َّنكعت تقنيات البناء
ٌ
قصيدة التفعيمة أك القصيدة التقميدية المبنية عمى البحكر العربية ،مما يؤكد َّ
أف القيمة ليست في

البناء ،كال في القالب الذم تصب فيو القصيدة؛ " َّ
حد ذاتو ،كاَّنما
ألف البناء نفسو ال يممؾ قيمة في ٌ
كمما يدؿ أيضان عمى َّ
أف قصيدة
القيمة في طريقة التَّعامؿ مع البناء ،كأسمكب التعبير مف خبللوَّ ،
النثر ىي نكع في جنس أدبي حداثي ىك الشعر" ،1كسنحاكؿ أف نختبر في قصيدة النثر َّ
عدة

البناءات ،ال لنبرز ما َّ
تتمي ز بو قصيدة النثر أك تختمؼ بو عف غيرىا كقصيدة
أشكاؿ مختمفة مف ى
التفعيمة أك القصيدة التقميدية كحسب ،كاَّنما لنكشؼ عف إنجازاتيا مف خبلؿ أشكاؿ البناء

المعركفة ،كما حققَّتو مف معطيات فنية تؤكد كجكدىا بكصفيا "قصيدة نثر" ،كبكصفيا جنس أدبي

شعرم حداثي ،كقبؿ أف نبيف مختمؼ البناءات التي تمتاز بيا قصيدة النثر ،ينبغي لنا أكال أف نبيف

مميزات ىذا البناء باختصار شديد:

النثر يرجعكف مكسيقى ىذا َّ
 -1أصحاب قصيدة َّ
النمط الكتابي إلى ( إيقاع داخمي) ينبني عمى

تقنيات مختمفة تخمؽ لمقصيدة نظامان إيقاعيان خاصان قائمان عمى أساس تك ارره كاستعادة بعض
العبارات كالكممات كالصكر بأشكاؿ مختمفة.

 -2تعتمد قصيدة النثر عمى تفاعبلت المكسيقى َّ
الداخمية(تكرار الكحدات المعجمية) ،كىي بذلؾ

السطر الشعرم أك الجممة
تحرص عمى إيجاد كؿ تقنيات ىذا النكع مف المكسيقى عند تشكيؿ َّ

الشعرية ،كالمكسيقى الداخمية تعتمد في تقنياتيا عمى جممة مف الفنيات كالتكرار كاإلزاحة الداللية

كالتكازم كحركؼ المد كتزاكج الحركؼ كالكممات ،بجرسيا كعبلئقيا النغمية كالبصرَّية تعكس خمفية
الحالة االنفعالية كاالقتصاد األدائي كاالنفتاح الداللي ،كالتجانس ،كالتنغيـ كصيغ المشتقات

الصكتي مف خبلؿ التَّقاببلت الثنائية.2
كالتقطيع كالتَّركيب َّ

 -3اإليقاع في قصيدة النثر ىك محصكؿ لمعبلقات َّ
الداخمية لمقصيدة؛ أم ىناؾ ارتباط كثيؽ

بالصياغة المغكية ،ىذه الصياغة التي ىي عبارة عف سمسمة مف الحركات
بالداللة المرتبطة أساسان
ٌ
ٌ
الصكتية المقترنة بسمسمة مف الحركات الفكرية ،كحركة مرتكزىا األساسي الداللة المغكية
ٌ
النص ،كتنيض في نسيج مككناتو لتكليد الداللة النيائية ،بحيث تككف
المصاغة ،تسير مع
ٌ
الداللة،3
ىناؾ عبلقة تأثير كتأثٌر بيف اإليقاع ك ٌ
 1أحمد دركيش :في النقد التحميمي لمقصيدة المعاصرة ،دار الشركؽ ،مصر (،د ط) ،1996 ،ص .69
 2ينظر :محمكد خميؿ :استطبلع حكؿ (النثيرة قصيدة النثر) ،أزمة مصطمح أـ أزمة ىكية ،مجمة األدب اإلسبلمي،

ص .30

 3المرجع نفسو ،ص .30
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المبحث األوؿ :بنية البناء الف ّني لقصيدة النثر

الفصؿ الثاني :قصيدة النثر مقاربة تطبيقية

النصكص َّ
النصكص
النثرية يكتشؼ عددا المتناه مف البناءات التي تمتاز بيا ىذه ٌ
المتأمؿ في ٌ
ك ٌ
الحداثية كبخاصة في بنيتيا َّ
النصية.
 -1البناء الغنائيla construction lyrique :

ثمة نصكص نثرية في أبسط ما يقاؿ عنيا َّ
أف قكاميا التكرار كالتكضيح كتككف النياية فييا
َّ

تغير كال
عادية ال تختمؼ َّ
تقدـ كال تكاد تضيؼ جديدان ،كيسكدىا شعكر كاحد ال َّ
عما ٌ
نمك فيو كال ٌ
تناقض كال صراع ،كيمكف أف تيدعى ىذه التقنية أك ىذا البناء إف َّ
صح القكؿ بالبناء الغنائي ،كمف
أميا فتقكؿ:
أمثمة ذلؾ نص بعنكاف "صبلة" لمشاعرة بييجة مصرم ترثي فيو ٌ

1

ضمومة
لَؾ أُ ُ
مف َدمي

أَُبعثرَىا

فوؽ آيات
َ
الم َعمد
َ
قبرؾ ُ

بالعشب...

مف فَرط َحنانؾ ..طُوبى لي َذا التراب

طواؾ
الذي َ

فأنزلتُو...
مد ِ
اؾ
في َ

ليشرؽ دفئاً

واقفاً عمى ِ
بابؾ

ال يجرؤ أف يمس
جسدؾ المقدس
ُ
بالطبوب

أنصت إليو ُيغ ّني
ُ
أل ّنؾ صرت لو

الورود
جنة ...تَفيض ُ

 1بييجة مصرم :عمى عتبات قمبؾ أصمي ،منشكرات آراـ ،دير الزكر( ،دط) ،1997،ص ص .54 -53
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المبحث األوؿ :بنية البناء الف ّني لقصيدة النثر

الفصؿ الثاني :قصيدة النثر مقاربة تطبيقية

عمى أطرافيا
بالنور ...تحفيا المالئكة
وصوب
مف ك ّؿ َحدب َ
يبارُكيا اهلل ...ويرفعيا إليو
أوصاني صمتؾ

أف أُزيح ُغبار ال َخطيئة ع ّني

غيابؾ
لـ أكف أعرؼ أف
َ
يحم ُؿ ك ّؿ ىذا الفراغ

بحجـ اليواء ...بحجـ البحار!

بحجـ السماء لـ أ ُكف أعرؼ
شتاء.
أف
رحيمؾ َيحمؿ ك ّؿ ىذا ال ّ
َ
َّ
ثـ عمى التعبير عف
فالنص يقكـ عمى تمجيد األـ ك َّ
الصبلة لقبرىا ،كذكر طيير ترابيا كنقائوَّ ،

اإلحساس بالفراغ الكبير (لـ أكف أعرؼ أف غيابؾ يحمؿ كؿ ىذا الفراغ) بعد غياب األـ كاالعتراؼ

أماـ قبرىا بالتَّقصير تجاىيا كتجاه بعض المعاني كالقيـ (أف أُزيح ُغبار ال َخطيئة ع ّني) ،ك َّ
النص

قكامو تناغـ في األصكات ،كتناغـ كذلؾ في األفكار ،كاذا تمعَّنا في َّ
جيدا كحاكلنا استنطاؽ
النص ٌ
ىذه المكسيقى لكجدنا فييا تصاعدا كتنازال مف حيث الكحدات البنائية؛ فيك أشبو مف منظكمة
تمحف َّ
غنائية يمكف أف َّ
كتغنى عمى حسب ما نعتقد.
المت َنامي:
 -2الب َناء ُ

يقد ـ سمسمة معطيات أك انطباعات متنامية متصاعدة فييا
ىناؾ بناء آخر في القصائد النثرية ٌ

إضافة كاغناء كتجديد ،ثـ تنتيي بما ىك جديد كمنسجـ ،كلكف ال تناقض فيو كال إدىاش ،كيمكف
المتنامي ،كمف أمثمتو نص عنكانو "كينكنة" لمشاعر محمد فؤاد:
أف يدعى بالبناء ي

 1محمد فؤاد :طاغكت الكبلـ( ،دط)  ،1990ص ص .67 -66
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المبحث األوؿ :بنية البناء الف ّني لقصيدة النثر

الفصؿ الثاني :قصيدة النثر مقاربة تطبيقية

بإمكاني أف أعد وبسرعة فائقة
كؿ أشيائؾ المذىمة!
وبإمكاني أيضاً

أف أغمض عيني
وأذكر عف ظير قمب
تفاصيمؾ الشيية كعنقود عنب
وأعتقد أنيا...

ناـ معي
مس َ
َ
اءاتُؾ التي تَ ُ
وأنني حيف أضع يدي في جيبي
يخرج كفّؾ...

يطالعني عمى الشرفة
وما
ُ
في ىذا الصباح البارد  ...ىو ِ
اؤؾ
والمرأة التي الحقتيا

بعد المدرسة تشبيؾ
والثورة التي أرتّبيا كؿ ليمة...
تحت المخدة  ...حممؾ

والقير القديـ وأعشاب الحديقة

البد َايات...
البداياتَ ...
و َ

كـ أكونؾ كـ أكونؾ؟

فالنص ينمك مف َّ
َّ
كيتصاعد كيتٌسع شيئان فشيئان مف الحبيبة إلى الحمـ إلى الحرٌية إلى
الداخؿ
ى
المقدمات
الصغيرة كصكالن إلى نياية جميمة تنبع مف ك ٌؿ
التَّكحد ،عبر سمسمة مف اإلدىاشات َّ
ٌ

صراع أك نياية مفاجئة أك غير متكقَّعة؛ فالداللة الكاحدة
كتنسجـ معيا ،كلكف ليس ىناؾ إدىاش أك ى
النص فجكة تتسع كمَّما َّ
مما يجعؿ َّ
تكغمنا في دالالتو أكثر:
تتكلد عنيا دالالت مختمفة غير محدكدة َّ
ظير قمب
وأذكر عف َ

تفاصيمؾ الشيية كعنقود عنب
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الفصؿ الثاني :قصيدة النثر مقاربة تطبيقية

وأعتقد أنيا...
ففي ىذه المقطكعة يجعمنا الشاعر َّ
نصا آخر
نتخيؿ تمقائيا ىذه المرأة ،كلرَّبما استطعنا أف ننسج ًّ

نص الشاعر.
متناميا مف ىذه المقطكعة ،لكف مف دكف أف نخرج عف السياؽ الذم تكلد منو ٌ
-3البناء المقطعي المتنامي:

كقد تككف القصيدة في ىذا النكع مف البناء مؤلَّفة مف مجمكعة مقاطع أك قصائد نثر ،تنتظميا

كحدة الرؤية أك المكقؼ أك الحالة أك الشعكر ،كمنيا َّ
الدبؾ كعنكانو
النص التَّالي لمشاعر عامر ٌ
"احتمؿ ..كلكف":1
ك ّؿ ما ىنالؾ ...أنني أتنفس
وكؿ ما ى َنالؾ...

أنيـ يكرُىوف اليواء.
***

ك ّؿ يوـ أُقت ُؿ ...مرتيف!
مرة قبؿ أف أغ ّني
ّ
ومرة بعد الغناء.
***

الموت
عَمى قارعة َ

تَستمقي ال َقصيدة
وعَمى قارعة ال َقصيدة ...أستمقي أ َنا.
***
كمكـ تعرفوف تماماً ما سأقوؿ

وكمّنا َنعرؼ ...لماذا؟
أعتذر عف الكالـ.
َ
س ُ
***

 1عامر الدبؾ :قبؿ أف يطفح الياسميف ،دار إشبيمية ،دمشؽ – سكريا( ،دط) ،1996،ص ص .56 -55
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الفصؿ الثاني :قصيدة النثر مقاربة تطبيقية
صرختي في تابوت ...وأنا في صرختي

صدأ...
ذاكرة تَ ْ

ونسياف أعور!

َّ
إف ىذه المقاطع َّ
َّ
العالـ ،كبيف الذات كاآلخر
النثرية -تعج بالمتناقضات كالمفارقات بيف الذات ك ى
كبيف الذات كاإلبداع ،كىي قائمة عمى حركة داخمية صاخبة ،ال تخمك مف م اررة كألـ كسخرَّية ،كك ٌؿ

تتكجو في الختاـ إلى المتمقٌيف لتثير فييـ الكعي َّ
مقطع فييا قصيدة مستقمة بذاتيا( ،كىي َّ
بأنيـ
َّ
كحيدكف ،كتدعكىـ إلى التَّكحد مع الشاعر ،أم مع َّ
المعذبة المقمكعة المقيكرة كالكاعية،
الذات
،
َّ
لمنظر في َّ
كلعؿ البلَّفت َّ
النص الدقة
لصنع الخبلص ،كىي نياية مدىشة تحقٌؽ قصيدة الكمضة
في استعماؿ ضمير الغائب "إنيـ" كضمير المخاطب "كمّكـ" ك"أنكـ" كىي دقَّة تيحدث المفارقة بيف
كيحقٌؽ
طرفيف يقؼ بينيما الشاعر باحثان عف الخبلص ،كىك بيذا االلتفات إلى المتمقٌيف

َّ
َّ
الفردية ليحقٌؽ الكعي الكمٌي ،كىك يحترـ المتمقيف كيضعيـ أماـ
المكضكعية ،كما ينجك مف
ألنيـ جميعان يعرفكف ما يقكؿ ،كمف ىنا يبدك َّ
المسؤكلية َّ
النص متماسكان عمى الرغـ مف تككينو مف
مجمكعة مقىاطع). 1
َّ
السالفة ال ٌذكر ىي مقاطع مركزة مف حيث المغة كمف حيث الصكرة
إف المقاطع الخمسة(ٌ )05
صرختي) فما أجمؿ ىذا التَّعبير! فصرخة َّ
الشاعر
صرختي في تَابوت ...وأنا في َ
الشعرية أيضا ( َ
ى

في تابكت ،كنفس الشاعر في صرختو ،مما يدؿ عمى َّ
تابكت! كنممح نفس
أف الشاعر نفسو في ي
الفكرة كنفس النتيجة في قكؿ َّ
الشاعر:
الموت
عَمى قارعة َ

تَستمقي ال َقصيدة
وعَمى قارعة ال َقصيدة ...أستمقي أ َنا.

 -4البناء المقطعي التراكمي:

في البداية تىجدر اإلشارة إلى َّ
النكع مف البناء ،ىك فرع مف فركع البناء التَّراكمي الذم
أف ىذا َّ
أشرنا إليو سابقا ،فقد تتألَّؼ قصيدة النثر مف مقاطع أك مف قصائد نثر قصيرة أك كمضات
 1ينظر :عبد المالؾ مرتاض ،قضايا الشعريات ،متابعة كتحميؿ ألىـ قضايا الشعر المعاصرة ،جامعة األمير عبد القادر،

قسنطينة ،الجزائر  ،2008ص  278إلى .300
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ثمة جامع بعيد (غير مصرح بو) يستميؿ بو الشاعر ذائقة القارئ ،كمف
متراكمة ال جامع بينيا أك َّ
أمثمة ىذا النكع المقاطع التالية مف نص لمشاعر عايد سعيد السراج ،كعنكانو "كيسألني المَّيؿ عف

ينباح ىدمي"

1

سروةٌ أنت!...
َ

يرتحمُوف عمى َمساطبؾ
وأزور أباريؽ الخمر.

مطر وابؿ في عروقي
وأشجار الموز تناـ،

لماذا تفرديف أغصاف الميموف؟
نيداؾ مدفناف

وقمبي حديقة واسعة.
لست شوارع حزف
لماذا تَ ِ
جرشيف عظامي؟

وسج مف العربات ىو النير
َع ٌ
والشيح أعمدة مف رماؿ
نتأمؿ في ىذا َّ
النص نجده يصنع فضاءات غير معقكلة ،تطمؽ قكل الخياؿ كتممؾ قكة
عندما َّ

كبيرة عمى اإليحاء ضمف عبلقات استثنائية ليست الغاية منيا سكل خمؽ حالة مف الذىكؿ

كاالنخطاؼ إلى أغكار َّ
النفس كأف المرء في حمـ ،كليس ثمة رابط كراء تمؾ المقاطع أك الكمضات
كمف الممكف أف تق أر كؿ كمضة مستقمة.

مجمعة تجميعان تحت عناكيف مفردة لكؿ
كفي الكاقع كثيرة ىي قصائد النثر
المبنية عمى مقاطع َّ
ٌ
مقطع أك تحت أرقاـ متسمسمة ،كك ٌؿ مقطع يمكف أف َّ
يعد قصيدة نثر مستقمَّة ،كبعض المجمكعات

بنيت عمى ىذا َّ
الن مط منيا عمى سبيؿ المثاؿ مجمكعة عنكانيا "اسمي األرض" لمشاعرة الدكتكرة ريـ
ىبلؿ كقد تضمنت إحدل كسبعيف قصيدة نثر قصيرة كال عنكاف ألم منيا سكل األرقاـ
نص بعنكاف كيسألني المَّيؿ عف دمي) ،مطبعة الببلغة ،سكريا  ،1997ص ص .22 -21
 1عابد سعيد السراج :الدائرة( ٌّ
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المتسمسمة ،ككؿ قصيدة مستقمة عف األخرل كال رابط بينيا ،كمنيا النص الذم سيرد مثاالن عمى

البناء الحكارم.

-5البناء الحواريla construction dialogique :

استطاع َّ
الدرس النقدم الحديث أف يتجاكز -مف خبلؿ منيجية نقدية مقصكدة أك متبناة-

نصو
الدراسات النقدية التقميدية القائمة عمى المتابعات التاريخية ألدب كاتب أك شاعر ،أك يتناكؿ َّ

ضمف منطؽ لغكم ببلغي محض يتكئ عمى العبارة الشعرية ،كفؽ معيارية َّ
الدرس النقدم القديـ.

كاذا تأممنا في ىذا الدرس النقدم ،كجدنا َّ
الفنية التي لـ
أف مجاالتو تطاؿ بجممة مف المعطيات ٌ
تكف -في يكـ مف األياـ -مف معايير النقد الشعرم ،كالسردية الشعرية ،كالبنية الحكارية ،كالبنية
الراكم كتعدد الضمائر كاألصكات ،كما سكل ذلؾ
الدرامية ،كالتٌناص ،كالرؤية كالتشكيؿ ،كالمؤلٌؼ ،ك ٌ
مف تقنيات كمصطمحات استعارتيا القراءة َّ
النقدية الحديثة لم ٌشعر مف حقكؿ عديدة

كالمكسيقا ،كالرسـ ،كالبناء ،كاليندسة ،إضافة إلى الركاية ،كالمسرحية ،كالحكاية ،كالسينما ،كما

سكل ذلؾ مف فنكف كانت -كفؽ الرؤية الكبلسيكية -منفصمة عف بعضيا البعض ،ضمف نظرية

1
الدراسات الحديثة لتمزج األنكاع مزجا مريبا مربكا-
فصؿ األنكاع عند أرسطك كتبلمذتو ؛ فجاءت ٌ
كمجددا معمقا في أحياف أخرل ،كتطمؽ عمى المنتج المتناكؿ عبارة "نص" دكف تفريؽ بيف
أحيانا-
ٌ

شعر كنثر؛ فتداخمت مع ىذا المسمى الجديد تسميات اقتضتيا العمميات اإلجرائية لمنقد ،كالبناء

كالحكارية كالتناص.

أم ا الحكارية فيي بنية تركيبية تنطمؽ داللتيا مف داللة الخطاب بشكؿ عاـ ،كالخطاب كاف
ٌ
2
انطمؽ -في داللتو -مف التمفٌظ أم المنطكؽ بو ،إال أف مفيكمو اتٌسع ليمتقي مع مفيكـ النص أم

المكتكب في بعض دالالتو ،كمف ىنا؛ فإف كؿ نص منتج يحتمؿ -مف خبلؿ عبلقتو بمتمقيو-

داللة تفاعمية حكارية.

كقد اتَّخذ (باختيف) َّ
التمفظ منطمقان لتفسير مفيكـ الحكارَّية؛ فيك يرل َّأنو ال يكجد ىناؾ -بصكرة
3
عامة"-مف تمفظ يمكف نسبتو إلى متكمٌـ بصكرة حصرية؛ َّإنو نتاج تفاعؿ بيف المتحاكريف"
َّ
 1ينظر أرسطك طاليس :فف الشعر ،ص ص .12 ،11

الدكتكر محمد مفتاح النص َّ
مدكنة ىحدث كبلمي ذم كظائؼ متعددة" أنظر :د .محمد مفتاح ،تحميؿ
يعرؼ ٌ
ٌ 2
بأنوٌ " :
الخطاب الشعرم ،استراتيجية التناص ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،المغرب ،ط ،1992 ،3ص .120

 3أنظر :سفيتاف تكدكركؼ :ميخائيؿ باختيف ...المبدأ الحكارم( ،تر) فخرم صالح ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر،
بيركت ،ط ،1997 ،2ص .68
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ك(باختيف) يرل أف "التفاعؿ المفظي خاصية كاقعيو أساسية مف خصائص المغة .كالحكار-بالمعنى
الضيؽ لمكممة-ىك فقط شكؿ مف أشكاؿ ىذا التفاعؿ المفظي ،كاف يكف أىـ ىذه األشكاؿ .لكف

يمكف لنا أف ن فيـ الحكار فيما أكثر اتساعا ،عانيف بو أكثر مف ككنو ذلؾ التكاصؿ المفظي المباشر
الشفاىي بيف شخصيف ،بؿ كؿ تكاصؿ لفظي ميما كاف شكمو"

1

كيجب عمى َّ
الدارس االنطبلؽ في تحديد مفيكـ (الحكارية الباختينية) مف خبلؿ طبيعة الخطاب

الرسالة).
العاـ الذم يفترض كجكد ثبلثة عناصر أساسية لعممية التكاصؿ( :المؤلّؼ ،والمتمقّي ،و ّ

كمعد مسبقا ،غير أنيا
كالرسالة -في المفيكـ السيميائي -تتحدد مف خبلؿ نظاـ رمزم جاىز
ٌ
البث.
تتشكؿ -في الحياة المعيشية -مف خبلؿ عممية التراسؿ ك ٌ

كمف أمثمة البناء الحكارم في القصائد النثرية ،نص لمشاعرة ريـ ىبلؿ مف مجمكعة شعرية

عنكانيا "اسمي كاألرض"
تعال َى إلى الحقؿ
لـ أبي؟

أال تخشى مثمي الذئب؟!

رشدت إليو سيمي
أ
ُ
لـ أبي...؟

تحب مثمي ال ّذئب؟!
أال ُ

2

يعب ر عف نزعة إنسانية تعطؼ عمى الحيكاف كتشفؽ عميو ،كال تريد لو المكت كاف كانت
فيذا ٌ
تخافو كتخشاه ،لما يحمؿ مف أذل ،كبكؿ بساطة يمكف فيـ الحقؿ ىنا عمى أنو الحياة ،كالذئب
عمى أنو اإلنساف الماكر والخبيث  ،كتتأكد عندئذ النزعة اإلنسانية المتسامحة التي تحب الككف
كالكائنات كافة كترل الجماؿ كالخير في كؿ أشكاؿ التجمي ،كىي نزعة صكفية تدؿ عمى النقاء

كالصفاء ،منطمقة مف اإليماف بأف الككف جميؿ ألنو مف خمؽ اهلل ،كما يظير فيو مف قبح ،فيك قبح

نسبي كفؽ ما نراه نحف في الظاىر القريب ،كىك قبح عارض مؤقت ،يخفي تحتو جكى انر جميبلن قد

يخفى عمينا  ،كيمكف اختصار الكحدات المعجمية ليذه المقطكعة في الجدكؿ التالي:

 1المرجع نفسو ،ص .94
 2ريـ ىبلؿ :اسمي كاألرض ،دار المرساة لمطباعة كالنشر ،البلذقية ،سكريا ،2001 ،ص.37
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الوحدة المعجمية

داللتيا

الحقؿ

الحياة

الذئب

اإلنساف الماكر المخادع

السيـ
ّ

سيـ الحقد والكره

ص كتاف :صكت األب كصكت االبنة ،كالمبلحظ في صكت الطفمة الصغيرة براءة
ففي
ٌ
النص ى
المعاممة كحسف النية لجميع األشخاص ،عمى عكس صكت األب الذم يبدك متيقنا مف ىذه الحياة

أم كاف ،لذا تخاطبو االبنة أال تحب الذئب؟ كيبدك َّ
أف ىذه
كمحيطا بتجربة تجعمو ال يثؽ في ٌ
الصفة قد أخذتيا مف كالدىاَّ ،
ألف طفمة بريئة ال يمكف أف تصؼ إنسانا بالذئب مف محض إرادتيا.
-6البناء السردي :

يتطكر
كيقكـ البناء السردم عمى االستعانة بعناصر سردية كال ٌشخصية كالحدث المتنامي الذم َّ
قصة َّإنما يقدـ حالة كمكقفان كرؤية ،كمف أمثمتو نص عنكانو
تحكؿ كنياية ،كلكنو ال يقدـ َّ
كيقكد إلى ٌ
"ألواف" َّ
لمشاعر مأمكف الجابرم ،كفيو يستعيف بالمَّكف في تشكيؿ لكحة قصصية متنامية تبدأ بمكف
النقي ،لتنتيي إلى الخبلص في
ما لتتطكر عبر ألكاف أخرل كاألصفر كاألخضر كالقاتـ ثـ األبيض ٌ
1
لكف جديد كالقصيدة تبدأ بيذا المقطع
انبثؽ مف بيف األلواف شياباً
َ
ضى
َ
وم َ
أغمض َعينيو َ

بدأ الرسـ ...خط طريقاً

عمى أوراؽ وردة ُجورية

اقع أقدامو ىناؾ
رسـ مو َ
َ
تحرؾَ ...يمشي بيف األلواف.

كبذلؾ يمكف أف نعتبر َّ
أف البطؿ قد كلد مف رحـ األلكاف (انبثؽ مف بيف األلواف) ليشؽ طريقو
كيتمسؾ بالمكف األنصع
َّ
بمعاناة صعبة منطمقان مف الحب كالجماؿ ليمر بعد ذلؾ بالمَّكف األحمر
 1انجاتزي يأيىٌ :وجه انثحٍزج ،حهة ،سىرٌا( ،دط) ،0883،ص .22

91

المبحث األوؿ :بنية البناء الف ّني لقصيدة النثر

الفصؿ الثاني :قصيدة النثر مقاربة تطبيقية

يتممس مس اره في الكأس األخضر كيسكب المكف
كيكثٌؼ األبيض لتمكت القتامة في مقطع آخر ثـ َّ

األزرؽ فتغمره ،كىي جميعان ألكاف تد ٌؿ عمى حاالت مف الصراع مع قكل مختمفة أك مرك انر بتجارب
متنكعة كصكالن إلى حالة مف الكجد يستسمـ فييا إلى المكف المبير كيستقر ،كعندئذ تأتي الحبيبة

المخمصة عبر الحمـ أك الكاقع ليصبح مف خبلليا لكنان آخر ال اسـ لو:
ميا
تَ ُ
فتح قَطرة الندى ُم َق َ
المطمؽ
قد
ُ
يت ُ
بريؽ ّ
السر ُ
الريشة باأللواف
تتألؽ ّ
تطؿ وردة عذراء!...

المخضمة
عمى خطوات الريشة ُ

شذاىا ...بريقيا المموف
تنشر َ
تَصرخ لمحياة...
وتَمضي إليو تَمضي
تَرفعو

تنتشمُو

تَضمو...

ويصبح لوًنا.
مساميا
ُ
َيمضي في مساربيا ...في َ

كالقصيدة قائمة عمى حركة التٌحكؿ لمبطؿ خبلؿ رمزية األلكاف( ترفعو /تنتشمو/تضمو) التي
كتحكؿ عبرىا إلى أف تفتَّحت قطرة الندل كجاءتو مثؿ كردة عذراء لتحممو كتخمصو
تحرؾ خبلليا
َّ
َّ
مف اختبلؼ ألكاف متعددة خبرىا ،كليصبح لكنان جديدان ح انر ال شكؿ لو كال اسـ ،رم انز لبلنعتاؽ
كالخبلص النيائي ،كلعؿ القادمة أخي انر الخارجة مف قطر َّ
الندل مثؿ كردة عذراء ىي المرأة مطمؽ
الخبلص.
المرأة أك األـ رمز الطٌير ك ى

ك َّ
لعؿ القصيدة – بصكرة غير مباشرة – تستدعي الككميديا اإلليية لدانتي حيث يرتحؿ الشاعر

عبر الجحيـ كبعض طبقات الفردكس لتقكد بعد ذلؾ خطاه حبيبتو بياتريتشا رمز الحب كالخبلص

إلى الطبقات العميا مف الفردكس حيث يرل كردة النكر ،كقد استعمؿ دانتي في الجحيـ األلكاف
القاتمة في حيف استعمؿ في الفردكس األلكاف الفاتحة إلى أف انتيى إلى المكف األبيض َّ
النقي.1

 1ينظر :أحمد دركيش ،في النقد التحميمي لمقصيدة المعاصرة ،ص .75
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وتحولو كصكالن إلى
وتطوره
السرد كأىميا :الحدث
كلقد اشتممت القصيدة عمى بعض عناصر َّ
ّ
ّ
نياية ما ،باإلضافة إلى عنصريف أساسييف ىما المَّكف األكؿ الذم انبثؽ مف بيف األلكاف كالمكف

المخمص ،كلكف مع ذلؾ فالقصيدة ليست قصة شعرية ،كاَّنما ىي قصيدة نثر كجدانية يبنيت بناء
سرديان ،كتختمؼ عنيا القصة الشعرية أك قصيدة النثر القصصية.

بناء قصصيا ،كىذا البناء يختمؼ عف البناء السردم الذم يعني
كقد نمحظي في قصيدة النثر ن
المنتيي في مكقؼ ما كما
كجكد عناصر سردية في قصيدة النثر كالحدث المتطكر المتنامي َّ
ثـ ي

القصة عمى حسب ما نعتقد فيك تقديـ
أسمفنا الذكر ،كالغاية ىي الحالة كالمكقؼ السَّردم ،أما بناء
ٌ
1
قصة في أسمكب قصيدة َّ
يقدـ
َّ
النثر ،كمف أمثمة ىذا البناء نص بعنكاف "تحت فيء النجكـ"  ،كفيو ٌ

َّ
متميز عمادىا الطبيعة كتحكالتيا،
الشاعر بديع صقكر قصيدة نثر مبنية بأسمكب قصصي
ٌ
يتأمبلف
كالقصيدة تتألؼ مف أربعة عشر مقطعان تحكي قصة ىعاشقىيف قد جمسا تحت فيء النجكـ َّ
الحب كيقبؿ
الفضاء كالككف كالشيب إلى جكار يبحيرة كتحت فيء النجكـ حيث تتفتَّح زىرات
ٌ
الشتاء فيشعؿ ليما الريح ثـ يمضي قطار الغركب كتبتعد الحبيبة كيبقى العاشؽ كحيدان خارج فيء

النجكـ فيالو مف تصكير قد أحسف الشاعر نسج مشاىده.
َّ
الكصاؿ كالفراؽ مع
الحب كقكاميا
كأثناء تأممنا في القصيدة نجدىا لكحة مزاجيا الطبيعة ك ٌ
ى
متميز عمى حسب ما نعتقد ،كىي
تحكالت الميؿ كالنيار ،كبناؤىا السردم ليس عاديان بؿ ىك بناء ٌ
تستدعي بصكرة غير مباشرة ( قصة عنكانيا "في ضكء القمر" لمقاص الفرنسي مكباساف حيث يمتقي
العاشقاف في حديقة الكنيسة تحت ضكء القمر عمى كره مف راعي الكنيسة ،كما تستدعي أيضان
قصيدة البحيرة لمشاعر الفرنس ي "ال مارتيف " حيث يمتقي العاشقاف عند البحيرة ثـ يفترقاف عمى

 1بديع صقكر :تحت فيء النجكـ ،نقبل عف مجمة المكقؼ األدبي ،دمشؽ ،العدد  ،324نيساف  ،1998ص ص ،92
.94
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مكعد المقاء في عاـ قادـ كلكف المكت يخطؼ الحبيبة كيأتي العاشؽ إلى البحيرة لينتظر كحده).1
تحت فَيء النجوـ

تداعية
َخ َ
الم َ
مؼ أقواس الميؿ ُ
سترؽ السمع
وقَف َنا َن
ُ

أوجاعو
ومعاً َ
رمـ بيت َ
شرعنا ُن ّ
بحناء قموبنا ...لـ ُيميم َنا
الوقت طويالً
ُ
أعمدة الميؿ
فتداعت
َ
َ
اسيا
ساقَط ُحطاـ أقو َ
وتَ َ
البيضاء.
ورود أرواح َنا َ
فَوؽ ُ

البحيرة الجميمة -كما أسمفنا الذكر -يمتقي العاشقاف:
كقرب ي
تَحت فَيء النجوـ
البحيرة
صدر ُ
قُ َ
رب َ

سريرَنا الصغير
َنصب َنا َ
بعمؽ
ناـ ُ
وكانت البحيرة ...تَ ُ
وقميالً...

 .قميالً

أخ َذ تَنفسيا الرتيب
الوردتَاف
يمفَح َو ْج َيي َنا ..تَ َعانقَت َ
الب َحيرة
سد ُ
أبحرتَا في َج َ
َ

العَرؽ
فَ َ
وؽ َحبات مف َ
حت فَ ْيء الن ُجوـ
ُ
وى َناؾ تَ َ
الب َحيرة
فَ َ
سرير ُ
وؽ َ
الحب
ات
استَيقظت َزىر ُ
ّ

 1ينظر :عابدة أحمد كريـ" ،إشكالية البناء القصصي في قصيدة النثر" ،مجمة الثقافة الجديدة ،العدد ،1978 ،25
ص.85
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وكانت...
وكاف ال ُغروب َعمى َوشؾ الرحيؿ
َ
حت فَ ْيء النجوـ
تَ َ
قريباً مف ضفاؼ ال ُغروب

المرمية
وبيف ُ
ش ْ
جيرات الثمج َ
ذراع ال ُغروب.
َنثَرنا َبقي َة أحالمنا ،وتوسدنا َ
كأثناء تأممنا في النص نجده يقكـ عمى التنامي كتطكير الحدث مف لقاء العاشقيف كتغنييما

بجماؿ الطبيعة إلى تكاصميما في أحضاف الطبيعة كحمكليما في جسدىا ثـ افتراقيما كبقاء الحبيب

كحده ،.كىذا ما يشبو صكرة فنية تتراكـ صكرىا كمشاىدىا لتكحي لنا بإيحاءات متعددة ،كىذا ما
يدعى بالصكرة الفنية لمنص األدبي ،كما سنكضح في العنصر اآلتي:
 -1/6بناء الصورة الفنية:

كعند تأممنا في بعض النصكص النثرية ،نجدىا ترسـ لنا لكحات فنية خالصة ،تقكـ عمى رصد
عناصر تككينية ،كتحديد ىيئاتيا كألكانيا كأشكاليا ،لتكحي بدالالت مختمفة ،كمنيا النصكص
الثبلثة التالية كعناكينيا عمى التكالي "لكحة" ك"مشيد" ك"دمكع" 1كىي لمشاعر عبلء الديف حسف:
سنابؿ قمح
عمَى َ
البيادر َ
في السماء غيمة ُحبمى

صاخب
مف األرض ُ
شعاع َ
وحسب
وباألحمر وباألحمر ...باألحمر َ
الوطَف.
َي َ
زدىي اسـ َ
***

ائموف
الس ُ
ماء غاَبرة ...األطفاؿ َن ُ
القمر يضحؾ بحذر

بغتة تَنيمر النار

 1عبلء الديف حسف :أحزاف ،مطبعة الكاتب العربي ،دمشؽ  ،1992ص ص ص .27 ،24 ،18
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يحصد
العاصفة...
أجساداً
ُ
ُ
الموت َ
تبدأ َ
وتمؤل السماء بالدخاف.
***

دموع الغيمة
البحر
ُ
َ
يشرب ُ
الزىرة تمتص ماء البحر
النحمة ترشؼ رحيؽ الزىرة

يشربوف.
أطفاؿ الوطف وحسب ال
ُ

معبرة،
كتدؿ عناكيف ىذه المقاطع عمى كعي ال ٌشاعر كحرصو عمى رسـ لكحاتو ،كىي لكحات ٌ
كناجحة عمى حسب ما نعتقد ،كذلؾ َّ
سنابؿ قَمح) تظير ىادئة
أف المكحة األكلى(عمى َ
البيادر َ

تحدد المككنات فحسب ( غيمة حبمى /شعاع صاخب) ،في حيف
ساكنة العتمادىا عمى أسماء ٌ
تظير الحركة كاضحة في َّ
النصيف الثَّاني كالثالث ،كيمتاز النص األخير بأفعاؿ دالة عمى الشرب
مف أرجاء الكطف كمو ،كبأشكاؿ مختمفة في حيف ال يشرب أطفاؿ الكطف.

كتتفؽ النصكص الثبلثة( عمى البيادر سنابؿ قمح /السماء غابرة /البحر يشرب دموع الغيمة)

في كحدة المضمكف كىك الكطف ،كما تتَّفؽ في كحدة َّ
الشكؿ كىك التَّصكير مف خبلؿ لكحة فنية

كمعبرة بذاتيا.
كاحدة مكتممة ٌ
الداللة ،مكحية ٌ
الحر :
 -2/6بناء التداعي ّ

المحرض الذم يستدعي حاالت كأشكاالن مختمفة مترابطة أك
كيقكـ بناء التداعي الحر عمى كحدة
ٌ
غير مترابطة ال يحكميا سكل كحدة المحرض لتحقؽ التداعي الحر ،كمف أمثمتو النص التالي

كعنكانو "المناديؿ" 1لمشاعر مصطفى النجار:
فاجآت
المناديؿ تَ ُ
الم َ
خفؽ َ
بيد ُ
َ
المختَبئة...
بيدي ُ

بشيقة طفؿ يتضرج بالموت
َ
بتثاؤب ُمتَغطرس
ُ

 1نقبل عف مصط فى أحمد النجار :المناديؿ ،المجمة الثقافية ،عماف ،األردف ،نيساف /تمكز  ،1994ص .142
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وجو فَرح
سوط عمى ْ
بخفقة َ
***
الرياح
ناثر في ّ
ميب ّ
المنادي ُؿ تَتَ ُ
َ
المناديؿ
تأخ ُذ
الريح ما َ
ليا َ
ُ
شاء َ
مف َ
باتجاه الياوية ...باتجاه الحريؽ
وتأخذ ريح أخرى ما شاء ليا

ب ال َكرنفَاؿ
صو َ
مف المناديؿ ْ
سمومة
أو َ
الم ُ
صوب القُبؿ َ

أو صوب َرَذاذ َيتطاير ...مف رقبة ُعصفور!
***

ناسؿ
المناديؿ تَتكاثَُر ...والزالزؿ تَتَ َ
َ
مامة مثؿ منديؿ!...
وثم َة َي َ
وثمة عاشؽ ...مثؿ رقة منديؿ
وثمة قنديؿ مثؿ منديؿ

خفؽ...
فجر َي ُ
وثمة ٌ
بمناديؿ تُشبو الرايات!...
محرؾ مادم في َّ
النص ىك المنديؿ الذم يستدعي مجمكعة حاالت مف القير كالظٌمـ
َّ
فثمة ٌ
كاأللـ ،كما يستدعي مجمكعة حاالت مف الفرح كالسعادة كالكرامة كالحب كالنصر كالحضارة ،عبر
سمسمة مف العبلقات الكجدانية كالتداعيات الحرة مف غير تكمٌؼ كال افتعاؿ ،كعبر كحدة عضكية
َّ
الفرح كالخبلص الكمٌي لمناس كافة ،كمف خبلؿ صكر
متماسكة كمتنامية مف الشقاء كالمعاناة إلى ى
رقيقة ال غمكض فييا كال تعقيد ،كقد ظير التَّنكع داخؿ التكرار ،فثمة مناديؿ كثيرة تتكرر كلكف ك ٌؿ
يبينو النص.
منديؿ يختمؼ عف اآلخر ،عمى حساب ما نعتقد كعمى حساب ما ٌ
أف أنكاع البناءات في قصيدة النثر قد َّ
مما سبؽ أدركنا َّ
تعددت كاختمفت ،سكاء القصائد النثرية
ٌ
مما يكشؼ لنا َّ
أف ىذه البناءات قابمة لمتطكير؛ فمربما اكتشفنا بناءات أخرل
الطكيمة أـ القصيرةَّ ،

لك أمعنا النظر في دكاكيف أخرل ،كىذا يؤكد عمى َّ
أف قصيدة النثر أيضان استقبلليا أيضا ،ك ىي
َّ
كلعؿ في ىذا – حسب ما نعتقد  -ما
تمتمؾ القدرة عمى استيعاب خبرات كتجارب فنية متنكعة.
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يدؿ أيضان عمى َّ
أف أشكاؿ البناء ليست قكالب ثابتة ،كاَّنما ىي خبرات فنية قابمة لمتطكير
َّ
كلعؿ في ذلؾ أيضان ما يدؿ عمى َّ
أف ىذه القكالب أك
كاالستيعاب كالتَّجريب كما أسمفنا سابقا،
األشكاؿ مف البناء ال تممؾ قيمة ثابتة أك مستقمة ك َّ
أف القيمة ليست فييا كاَّنما في أسمكب التعامؿ
خاصةَّ ،إنما َّ
النص ىك الذم يصنع قيمتو أيان كاف شكؿ البناء.
َّ
أم قيمة
معيا ،فيي ال تمنح النص َّ

أف معظـ النصكص السابقة منشكرة في التسعينيات( ىذا ما أثبتو تاريخ َّ
كلقد أدركنا َّ
النشر) مف

القرف العشريف كبعضيا -كىك قميؿ جدان  -كاف منشك انر في مطمع القرف الحادم كالعشريف ،كلكف

كتابتو ترجع إلى التٌسعينيات مف القرف السابؽ ،كلرَّبما َّ
النصكص -إف لـ نقؿ يجمٌيا -
أف معظـ ٌ
كانت لشعراء َّ
جيدة كفييا مف خصائص قصيدة
أقؿ شيرة في الساحة األدبية ،كقد كانت نصكصان ٌ
النثر ما ال يكجد عند كبار ىذا النمط الشعرم ،كىذا يعني َّ
أف الشيرة كحدىا ليست كافية لتقدير

العمؿ األدبي ،كىذا ما اعتمد عميو البحث؛ إذ لـ يأخذ بالمشيكرَّ ،إنما أخذ بالمنشكر ،كىذا يؤكد

َّ
أف األدب حاجة اجتماعية ،كأف الحاجة أـ االختراع ،ك َّأنو حركة كظاىرة ،يصنعيا مجمكعة مف
المبدعيف كال يصنعيا فرد كاحد ،كلكف مف المؤسؼ َّ
أف الركح الفردية ىي المسيطرة عمى أذىاف
المتمقيف ،فيـ ال يقرؤكف إالَّ لممشيكر كالمعركؼ -كما يعمـ جميعنا – كاالَّ كيؼ نفسر كصكؿ

دكاكيف نزار قباني إلى الطبعة الثبلثيف أك أكثر ،فأكثر القراء ال يمتمككف حب المغامرة كال يريدكف
القراء يحكمكف عمى االسـ ال عمى َّ
اكتشاؼ الجديد ،كما َّ
النص كاف كاف ذلؾ النص الذم
أف بعض َّ

ينتمي لشاعر كبير.

َّ
الركعة
إف تحميمنا ك دراستنا لمنصكص َّ
السابقة يؤ ٌكد كجكد نصكص في قصيدة النثر في غاية َّ
َّ
كلعؿ قراءة ىذه النصكص أكثر نفعان مف الجدؿ
نصكص كثيرة كليست بالقميمة،
كالجماؿ ،كىي
ه
كالخصاـ حكؿ قصيدة النثر كقكاعدىا كاالختبلؼ حكؿ مصطمحيا كدالالتو كما رأينا في المبحث

األكؿ مف ىذا البحث ،مع العمـ َّ
بأف قصيدة النثر ال تعني دالليا قىصيدة مضافة إلى داللة جنس
َّ
الخاصة بو مثمو مثؿ باقي األجناس األدبية
َّ
الَّنثر ،كاَّن ما "قصيدة النثر" مصطمح لو داللتو الجديدة
األخرل ،كقصيدة التفعيمة كالقصيدة العمكدية ،كىي جميعان أنكاع مختمفة في جنس كاحد ىك

الشعر.

الضركرم عمينا كباحثيف التَّعامؿ مع َّ
كؿ نكع كفؽ خصكصياتو كأسسو ،كال يمكننا أف
كمف ٌ

نطبؽ عمييا جميعان مفيكـ كاحد ،مع العمـ َّ
بأف ك ٌؿ نكع يصنع مفيكماتو كقيمو الفنية بذاتو ،كىذه
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المفاىيـ ال يمكف اعتبارىا قكاعد كقكانيف جاىزة ،ألنو مف الممكف أف نطكرىا كنضيؼ ليا أمك ار
عديدة حسب ما نعتقد .بعد ذلؾ مفيكمات كقيـ كليست قكاعد كال قكانيف ألف األدب ال يخضع
لشيء مف القكاعد أك القكانيف.
كمما ال َّ
أف كجكد قصيدة َّ
شؾ فيو بعد ذلؾَّ ،
أم نكع آخر مف أنكاع
َّ
النثر ال يمثٌؿ خط انر عمى ٌ
الشعر ،كسيظؿ لؤلنكاع كافة كجكدىا في ساحة اإلبداع والنقد والتمقي ،كال يمكف ألم نكع أف يمغي

أم نكع آخر ،كال أحد يحؽ لو أف يدعي شيئان مف ىذا القبيؿ ،كالحرية لمجميع ،ألف األمر ال يتعمؽ

الردمء مكجكداف
الجيد ك َّ
بأف ٌ
بصراع ،إنما يتعمؽ بإبداع ،كالقيمة لمجيد في أم نكع كاف ،مع العمـ ٌ
تامة.1
حرية َّ
في األنكاع كمٌيا ،كيبقى لمجميع ٌ
حؽ اإلبداع ب ٌ

 1ينظر :إبراىيـ الديكسي :القصيدة الحديثة كآليات التمقي ،دار شرقيات لمنشر كالتكزيع ،القاىرة ،ط ،1989 ،2ص.78
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 -1بنية المصطمح وابداالتيا :
تطرح قصيدة النثر في أغمب قضاياىا ،إشكاالت تحتاج إلى تحميؿ كتدقيؽ كتعميؿ ،كأعتقد أف

المجاؿ ال يسعني بأف أذكر كؿ ىذه القضايا في ىذا المقاـ ،كليس بإمكاني أيضا التعرض ليا في ىذا

َّ
المحدد (بنية المصطمح كابداالتيا) ،غير َّأنو بإمكاني التَّعرض لقضيتيف اثنتيف باختصار
الحيز الزمني
ٌ
النصية التي يقترحيا َّ
شديد ،قبؿ أف نشرع في تحميؿ بنية ىذا المصطمح ،كمعرفة اإلبداالت َّ
النقد
المغاربي:

النقدم مف َّ
أ  -القضية األولى :تتعمَّؽ بالمكقؼ َّ
خاصة
عامة ،كقصيدة النثر
َّ
النص الشعرم الحداثي َّ

كىك مكقؼ مازاؿ متأث ار بأسباب الرفض االجتماعي كالثقافي السائد في أغمب قضايا تمقٌي ىذا َّ
النمط
الرفض ،بعض النقاد -إف لـ نقؿ أغمبيـ -إلى االستجابة
الشعرم في المجتمعات العربية ،فقد دفع ىذا َّ

تمسكيـ بنتاجيـ
كالسَّير في سكتٌو دكف معرفة أسبابو الحقيقية عمى حسب ما نعتقد ،كلربَّما ىذا راجع إلى ٌ
التراثي الذم ال يستند دائما إلى نظرية العرب في اإلبداع الشعرم عندىـ ،كاَّنما إلى التَّمسؾ بتعريؼ مف

عامة ،ك َّ
ثمة كاف عمى َّ
النقد المغاربي خاصَّة ،أف
التَّعاريؼ القديمة لمشعر ،كمف َّ
النقد العربي الحديث ٌ
يراجع ىذا الفيـ َّ
ليحد مف ىذا التضارب .
ب  -القضية الثانية :فتتعمَّؽ بمكقؼ الجميكر مف قصيدة النثر ،كىك مكقؼ في المجتمعات العربيَّة

منقسـ إلى مكقفيف ،مكقؼ قبكؿ كمكقؼ رفض – كأعتقد َّ
أف مكقؼ القبكؿ بيذا المكلكد الجديد ىك الغالب

تطكر كظيكر قصيدة النثر منذ جبراف كصكال إلى جماعة
نتيجة غياب الحس النقدم ،فقد عرفت مراحؿ ٌ
"شعر "انفتاحا عمى جميكر اإلبداع الشعرم كقبكال أدبيا ينمك كيتطكر بفعؿ ما يشيده المشيد األدبي مف
المتأزمة التي يعيشيا اإلنساف العربي ،كالتي أصبحت مساحة التعبير
حراؾ مصدره األزمات كاألكضاع
ٌ
الرفض
عنيا تحتاج إلى تجريب مساحات أخرل في اإلبداع لـ تعرفيا حركة الشعر مف قبؿ ،أما مكقؼ َّ
تمسؾ زائد بالشعرية الكبلسيكية في أبعادىا الخميميَّة ،كسيطرة ذائقتيا
فسببو ما سبقت اإلشارة إليو مف ٌ
كتأثيرىا الفاعؿ في األدب كالنقد .

قد عرفنا في عنصر سابؽ مف عناصر ىذا البحث ،1كيؼ أحدث مصطمح قصيدة النثر خمخمة في

مفاىيـ النقاد ،كذلؾ َّ
الداللة ،فمصطمح قصيدة -كما نعمـ-
ألف المصطمح نفسو يكحي بتعارض كبير في ٌ
ألم بناء ٌفني .
يعني البناء كالتنظيـ ،كمصطمح نثر يعني اليدـ كاالسترساؿ في الكبلـ دكف اعتبار ٌ
الداللية لممصطمح َّ
َّ
أدل بالضركرة إلى فكضى نقدية لـ يشيدىا النقد
إف ىذا التعارض الكبير في البنية ٌ

المغاربي مف قبؿ ،حيث أصبح ك ٌؿ ناقد يدلي بدلكه مف أجؿ إعطاء بدائؿ أخرل قد تناسب ذائقة القارئ
العربي عامة كالقارئ المغاربي خاصة ،فظيرت دراسات عديدة تحاكؿ َّ
السجاؿ
الحد -إلى ٌ
حد ما -مف ىذا ٌ
 1في الفصؿ النظرم ،كبالتحديد في إشكالية المصطمح ،ص .24
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كالعراؾ النقدم حكؿ مصطمح قصيدة النثر ،فإذا كاف النقد المشارقي قد رفض مصطمح قصيدة النثر جممة
كتفصيبل ،فما ىك مكقؼ النقد المغاربي مف ىذه القضية؟ ىؿ تعايش النقد المغاربي مع ىذا المصطمح

كرضي بو في الساحة النقدية ،أـ رفضو كما رفضو نظيره المشرقي؟ كاذا كاف كذلؾ ماىي البدائؿ التي

باليينة عمى حساب ما نعتقد؟ كىؿ ىذه البدائؿ-
يقترحا النقاد المغاربة ٌ
لمحد مف ىذه المشكمة التي ليست ٌ
إف كانت مكجكدة -استطاعت أف تيخمد نيراف الفتنة كتيرضي الرأم العاـ النقدم كالقارئ المغاربي ،أـ ما
استطاعت إلى ذلؾ سبيبل؟ كىؿ ىي بدائؿ مؤسَّس ليا ،أـ ىي ضرب مف الفكضى العارمة التي أصابت
الساحة النقدية المغاربية؟ فيؿ استطاع َّ
المشكمة؟ ىذا ما سنعرفو الحقا مف خبلؿ
النقد المغاربي أف يح ٌؿ ي
ىذا التحميؿ.

َّ
قبؿ أف نبدأ في عرض بعض اآلراء َّ
الجادة في ىذا
النقدية ينبغي لنا أف نشير إلى بعض الدراسات

المكضكع ،كالتي ال يمكف تجاىميا بالطبع ،فنذكر عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر:
 -1دراسة عبد اهلل شريؽ في شعرية قصيدة النثر.

 -2دراسة رشيد يحياكم ،قصيدة النثر أك خطاب األرض المحركقة.

 -3دراسة حكرية الخمميشي ،المكسكمة بال ٌشعر المنثكر كالتَّحديث ال ٌشعرم.

ألىـ
 -4دراسة الناقد الجزائرم األكاديمي عبد المالؾ مرتاض ،قضايا الشعريات متابعة كتحميؿ ٌ
قضايا ال ٌشعر المعاصرة.
 -5دراسة محمد الصالحي ،شيخكخة الخميؿ بحثا عف شكؿ لقصيدة النثر.

 -6دراسة الناقد محمد ٌبنيس ،ال ٌشعر العربي الحديث بنياتو كابداالتيا.
 -7دراسة َّ
الناقد يكسؼ ناكرم ،ال ٌشعر العربي الحديث في المغرب العربي .
كنيتيـ الخالصة في محاكلة منيـ لتبياف ماىية
الدراسات يدرؾ ٌ
المتأمؿ في ىذه ٌ
جدية أصحابيا ٌ
ك ٌ
ال ٌشعر المغاربي المعاصر ،كاقتراح بدائؿ قد يستفيد منيا القارئ العربي ،كسنحاكؿ أف نبيف ىذا ،كلنبدأ مع
الناَّقد المغربي عبد اهلل شريؽ ،كسنركز عمى دراستو السالفة الذكر( في شعرية قصيدة النثر).

الركس ك بركاد الشعرية
يظير لنا جميا في ىذه الدراسة تأثر الناقد عبد اهلل بكتابات الشكبلنييف ٌ
الغربية أمثاؿ :ىنرم ميشكنيؾ كجكف ككىف كجاكبسكف كركالف بارت ،كركني كيميؾ ،كأكستيف ،أما عمى

كمحمد ٌبنيس ك كماؿ أبك ديب ك شكرم عياد ك يمنى العيد
الصعيد العربي ،فينيؿ مف كتابات أدكنيس
ٌ
اء معرفيًّا كتكفيقنا بيف
ك محمد مفتاح كمحمد العمرم .ك ٌ
تنكعا كثر ن
المتمعف في ىذه المرجعية ،يبلحظ ٌ
الحداثة العربية ك نظيرتيا الغربية ،كاالنفتاح كذلؾ عمى التراث ال ٌشعرم العربي األصيؿ ،كىذا إف َّ
دؿ عمى

شيء َّ
فإنما يد ٌؿ عمى مدل سعة ثقافة عبد اهلل شريؽ ك تم ٌكنو مف أدكات الشعر كمفاىيـ الشعرية
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اإلجرائية ،ك ينطمؽ عبد اهلل شريؽ في ىذه الدراسة عمى المستكل النظرم مف تقديـ نمكذج تصنيفي
إلبداالت الشعر المغربي الحديث ك المعاصر ك تجاربو حاص ار إياىا في:1
 -1التجربة الكبلسيكية.

 -2التجربة الركمانسية.
 -3التجربة الكاقعية.

 -4التجربة اإلسبلمية.
 -5التجربة الحداثية.
عامة ،كالمغربي
كقد استنبط عبد اهلل شريؽ ىذا التَّقسيـ مف خبلؿ قراءتو لم ٌشعر العربي بصفة َّ

بصفة خاصة ،كنجده يضيؼ تقسيما آخر ليذه التجربة الشعرية في المغرب كالتي ترتبط بالشكؿ إلى ثبلثة

أنماط:2

أ -التجربة الشعرية العامة المرتبطة بحركة شعرية أك جيؿ معيف مف الشعراء .
ب  -التجربة الشعرية الفردية الخاصَّة بشاعر معيَّف.

النصكص.
بنص شعرم معيَّف أك بمجمكعة مف ٌ
ج -التَّجربة ال ٌشعرية ٌ
النصية المرتبطة ٌ
مبينا َّ
أف
كلقد تناكؿ الناقد إشكالية الحداثة ك التراث في ال ٌشعر العربي المعاصر ،كالمغربي خصكصاٌ ،
الشعر المعاصر اتَّخذ طابعا حداثيًّا مف سماتو :الغموض والرمزية والتشكيؿ البصري ،ك ما تجدر اإلشارة
إليو َّ
تاـ لمقارئ،
أف الناقد بيَّف أزمة الكساد الشعرم التي يعاني منيا الكطف المغربي ،كذلؾ بسبب غياب ٌ
كقد ذكر مجمكعة مف األكىاـ األدكنيسية التي ميَّعت الحداثة ،كسجَّمت انفصاؿ َّ
الشاعر عف تراثو ،ىككىـ

َّ
الزمنية كاالختبلؼ عف القديـ ك المماثمة كالتشكيؿ النثرم ك االستحداث المضمكني.3

كبالنسبة لمصطمح قصيدة النثر -كىك بيت القصيدَّ -
فالناقد يرفض مصطمح« قصيدة النثر» كك ٌؿ

تمت بصمة إليوَّ ،
ألف ىذا المفيكـ يجمع بيف جنسيف متناقضيف ،ك ٌؿ كاحد لو ثكابتو ك
المفاىيـ التي ٌ
قكاعده ،بينما قصيدة النثر ىي إبداؿ مف إبداالت الشعر العربي الحديث و أحد أشكالو الجديدة ،لذلؾ
نجده يمنح إبداالت أخرل ليذا المصطمح« التجربة الشعرية الجديدة الحساسية الشعرية الجديدة ،الجيؿ

الشعري الثمانيني» ،4بدال مف( القصيدة النثرية) التي ىي ترجمة حرفية ؿ،«poème «en prose
عنكاف كتاب سكزاف برنار  Susan Bernard -الصادر سنة  .1959كقد عممت مجمة «شعر» المبنانية
 1ينظر عبد اهلل شريؽ :في شعرية قصيدة النثر ،منشكرات إتحاد كتاب المغرب ،ط ،2003 ،1ص .22
 2المرجع نفسو ،ص .19

 3نفسو ،ص ص ص .9 - 8 -7
 4نفسو ،ص .14
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عمى إشاعة ىذا المصطمح في الساحة العربية األدبية ك َّ
النقدية ،كقد سبَّب ىذا المفيكـ بمبمة أجناسية عمى
الساحة األدبية كالنقدية ،مما جعؿ الدكتكر عز الديف المناصرة يعتبره جنسا أدبيا يخنثى ،1أم يجمع بيف

مقكمات الشعر كالنثر ،فبالنسبة لممناصرة قصيدة النثر الىي شعر كال ىي نثر.

تنكعا مف تنكعات
َّ
أما الناقد عبد اهلل شريؽ فنجده ينطمؽ مف داخؿ جنس الشعر ليعتبر المنتكج الجديد ٌ
المتتبع سكؼ يبلحظ َّ
ال ٌشعر ك إبداالتو قائبل َّ :
الجيدة في قصيدة النثر تتكفَّر عمى
إف" القارئ
أف النماذج ٌ
ٌ
2
أما النماذج َّ
الفني كاإلبداعي فيي أقرب إلى النثر العادم مف
ىذه الخصائص َّ ،
الضعيفة في مستكاىا ٌ
الشعر ،عمما َّ
التحكؿ الداخمي ك ليس ذا طبيعة ،مع محافظتو عمى
بأف الجنس األدبي ،يخضع لمتٌحديد ك
ٌ

ىكيتو األساسية ك عناصره الجكىرية المميزة لو كنكع أدبي".3

يسمى (قصيدة النثر) بسبب إىمالو
ك إذا كاف جميكر مف النقاد يرفضكف ىذا المكلكد الجديد الذم َّ

لئليقاع الخارجيَّ ،
فإف عبد اهلل شريؽ يعترؼ بشعريتو إذا كانت ىذه النصكص جيدة كىذه التجارب
اإلبداعية صادقة تحمؿ في طياتيا رؤيا إنسانية كفمسفة َّ
جادة ،كال تنفصؿ عف تراثيا بشكؿ مف األشكاؿ،
كترتكز عمى التشكيؿ اإليقاعي ،ألنو ٌّ
داؿ جكىرم ،بينما الكزف الخارجي ليس ضركريا مادامت ىناؾ دكاؿ

إيقاعية ،يقكؿ عبد اهلل شريؽ "َّ :
كلعؿ مف أىـ أسباب فشؿ بعض التَّجارب الشعرية الحداثية في التكاصؿ

الفعَّاؿ مع المتمقي العربي ،ضعؼ تعامميا مع التراث أك غياب التراث فييا" ،4كيكاصؿ الناقد إق ارره بقصيدة

النثر َّ
بأنيا مف صميـ جنس الشعر يقكؿ ":قصيدة النثر مف صميـ جنس الشعر ،كىي شكؿ مف أشكاؿ
التحكؿ في الشعر العربي ،فرضتو الظركؼ الثقافية كالحضارية الجديدة ،كليست جنسا أدبيا جديدا".5
ٌ
إذا مف خبلؿ ما سبؽ قد تبيف لنا مكقؼ الناقد عبد اهلل رشيؽ كاضحا ،فيك يرفض بنية مصطمح

قصيدة النثر جممة كتفصيبل ،كذلؾ نتيجة التعارض كالتناقض الكبير في بنيتو الداللية ،كىذا ما ال تقبمو

َّ
كلعؿ أبرزىا
الذائقة العربية ،كال يقبمو المنطؽ النقدم المتعامؿ بو ،لذلؾ كجدناه يمنح بدائؿ أخرل،

يخص االعتراؼ بيذا المكلكد كجنس شعرم ،فعبد اهلل شريؽ
مصطمح التَّجربة الشعرية الجديدة ،كفيما
ٌ
يعترؼ بيذا كيعتبره شكبل مف أشكاؿ التحكؿ في الشعر العربي .
يقر بأف مصطمح قصيدة النثر يتككف لغكيا كما ىك
َّ
أما بالنسبة لمناقد المغربي رشيد يحياكم ،فيك ٌ
ظاىر مف كممتيف( قصيدة /نثر) المرتبطتيف باإلضافة ،كأعتقد َّ
أف اإلشكاؿ يكمف ىنا في ىذا االرتباط،
فيؿ كممة نثر ىي التي أضيفت لكممة قصيدة أـ كممة قصيدة ىي التي أضيفت لكممة نثر؟ ككيفما كاف

الجكاب ،فيؿ ىناؾ تناسب منطقي بيف الكممتيف؟ فيذا ماال أعتقده بالطبع ،كال يعتقده عقؿ عاقؿَّ ،
ألف
 1في دراسة لو بعنكاف :قصيدة النثر جنس كتابي خنثى ،منشكرات بيت الشعر ،فمسطيف.1998 ،
 2كالشعرية مثؿ :ال تشكيؿ المغكم كالتشكيؿ اإليقاعي كالرؤيا الشعرية.
 3عبد اهلل شريؽ  :في شعرية قصيدة النثر ،ص .16
 4المرجع نفسو ،ص .08
 5نفسو ،ص13.
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الداللية كما أسمفنا سابقا ،كبالنسبة لظيكر ىذا المصطمح
التعارض كالتناقض كاضح كضكح العياف في ٌ

كطغيانو في الساحة النقدية ،فالناقد رشيد يحياكم بيف لنا َّ
اف ظيكره كاف في بداية الستينات ترجمة لممقابؿ
أف ىذه الترجمة ليست دقيقة عمى ٍّ
ثـ َّ
تبني ىذا
الفرنسيَّ POEME EN PROSE
حد تعبيره ،لذلؾ كلَّد ٌ

النكع مف التعريؼ يقكؿ رشيد يحياكم ":كقعت ىذه
المصطمح عدة مف المغالطات المتفرعة عف األخذ بيذا ٌ
التعريفات في عمكميا ضحيَّة المقترحات األجنبية كالفرنسية منيا بالتحديد ،كلـ يتـ االنتباه إلى المسافة
الشاسعة بيف مرجعية قصيدة النثر الفرنسية كنظيرتيا العربية ،فحيف نعكد لتعريفات قصيدة النثر الفرنسية

َّ
كمحددة ،بؿ مدقَّقة بالشكؿ الذم ال يسمح لنا بممارسة المغة التي نستسيميا غالبا في نعت
نجدىا محكمة
تجربة قصيدة النثر العربية ،ففي التعريفات الغربية شركط كمقاييس مضبكطة تسيؿ عمى َّ
الدارس إلى حد

التعرؼ عمى ما اندرج تحت قصيدة النثر كتمييزه مما ال يندرج تحتيا" . 1
كبير ٌ
يتبيف لنا مف خبلؿ ىذا القكؿ َّ
أف قصيدة النثر الغربية كقصيدة النثر العربية بينيما اختبلؼ

كبير ،فالمرجعيات تختمؼ ،ككذلؾ التَّعاريؼ تختمؼ ،فالتعاريؼ الفرنسية حسب رشيد يحياكم دقيقة

َّ
كمحددة ،بينما نظيرتيا العربية ال ىي محددة كال ىي دقيقة ،فالفكضى ميزتيا عمى حسب ما نعتقد .فحيف
نق أر مثبل في مكسكعة برنستكف لمشعر كالشعرية عف قصيدة النثر ":ىي قصيدة تتميَّز بإحدل أك بكؿ

التعد كذلؾ.
خصائص الشعر الغنائي ،غير أنيا تعرض عمى الصفحة عمى ىيئة النثر ،كاف كانت
ٌ
َّ
الحر َّ
بأنيا ال تمتزـ بنظاـ
كتختمؼ قصيدة النثر عف النثر الشعرم بأنيا قصيرة كمركزة ،كعف الشعر ٌ

األبيات ( األشطر) ،كعف فقرة النثر القصيرة َّ
عادة ذات إيقاع أعىمى ،كمؤثرات صكتية أكضح ،فضبل
بأنيا ٌ
تتضمف قصيدة النثر ركيًّا داخميا ،كأكزانا عركضية ،كيتراكح
عف َّأنيا أغنى بالصكرة ككثافة العبارة ،كقد
َّ
طكليا عمى كجو العمكـ ،بيف نصؼ صفحة( فقرة أك فقرتاف) كثبلث صفحات أك أربع ،بمعنى َّأنيا تماثؿ

متكسطة الطٌكؿ ،كاذا تجاكزت ىذا الطكؿ فإنيا تفقد تكتٌراتيا كأثرىا كتصبح تقريبا نث ار
القصيدة الغنائية
ٌ
شعريا".2
لقد بيَّف لنا ىذا التعريؼ الفركؽ الجكىرية بيف قصيدة النثر كالنثر الفني كقصيدة التفعيمة ،كبيف لنا
النصية لكؿ جنس مف األجناس الساَّلفة ال ٌذكرَّ ،
كذلؾ الخصائص َّ
كدؿ أيضا عمى التحديد الدقيؽ في

ضبط ىذه الخصائص الجكىرية ،كىذا إف َّ
دؿ عمى شيء َّ
فإنو يدؿ عمى الرأم السديد لرشيد يحياكم ،حيف
َّ
أكد َّ
أف التعاريؼ الفرنسية لقصيدة النثر ىي تعاريؼ دقيقة ،كىذه الضكابط حسب رشيد يحياكم ،ىي

ضكابط مستمدة مف التجارب الغربية ،مما يعني أف التنظير لقصيدة النثر الغربية كاف تنظي ار مؤسسًّا منذ

النصكص النثرية ،كىذا ما لـ نممسو بالنسبة لمتنظير لقصيدة النثر
البداية ،أم منذ الشركع في كتابة ٌ
1رشيد يحياكم :قصيدة النثر العربية أك خطاب األرض المحركقة ،إفريقيا الشرؽ ،الدار البيضاء ،المغرب( ،دط) ،

 ، 2008ص .108

2المرجع نفسو ص.109
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َّ
كلعؿ الناقدة الفرنسية
العربية ،فالتنظير منذ البداية لـ يكف في المستكل المطمكب مقارنة بالتنظير الغربي،
سكزاف برنار ىي التي نالت أسبقية فضؿ ىذا التنظير ،كذلؾ في بحثيا المكسكـ بػ  (:قصيدة النثر مف

بكدلير حتى الكقت الراىف) ،أما بالنسبة ألسبقية التنظير في النقد العربي فإف فضؿ ذلؾ يرجع إلى كؿ
مف أدكنيس كأنسي الحاج كمحمد الماغكط،
يخص مصطمح ( قصيدة النثر) فنعتقد أف الناقد رشيد يحياكم متحفظ مف ىذا المصطمح،
أماَّ فيما
ٌ
نتيجة التعارض الكبير في الداللة كما أسمفنا سابقا ،لذلؾ نجده يقترح بدائؿ أخرل يقكؿ ":ككاف يمكف أف

يتـ اختيار بدائؿ أخرل مثؿ (:القصيدة المنثكرة أك القصيدة المكتكبة نث ار أك القصيدة النثرية ،أك القصيدة

أم مف ىذه البدائؿ ،لكاف الخطاب النقدم حكؿ قصيدة النثر قد اتخذ مسارات
بالنثر) ...كلك تـ اختيار ٌ
أخرل".1
أعتقد َّ
أف ىذا القكؿ قد بيف لنا إبداالت المصطمح التي يقترحيا رشيد يحياكم ،فالقصيدة المنثكرة أك

القصيدة المكتكبة نث ار أك القصيدة النثرية أك القصيدة بالنثر ىي مصطمحات بديمة لممصطمح القديـ
(قصيدة النثر ) َّ
حد ذاتيا تحمؿ تناقضا ،فالنقد المغاربي يريد
كلعؿ المتأمؿ في ىذه البدائؿ يدرؾ ٌأنيا في ٌ
مصطمحا ال يجمع بيف متناقضيف ،كنحف نبلحظ أف ىذه البدائؿ ما زالت تجمع بيف متناقضيف

(قصيدة/نثر) ،كما َّ
أف الناقد رشيد يحياكم أعتقد َّأنو لـ يكف دقيقا في ضبط ىذه المصطمحات ،فكيؼ

يرفض مصطمح ( قصيدة النثر) كيبدلو بمصطمحات شبيية؟ كىذا ما ال يتماشى مع المنطؽ العقمي.

ثـ َّ
أف رشيد يحياكم لـ يمنحنا مصطمحا كاحدا مؤسَّسا كمضبكطا كفؽ قكاعد كأسس منطقية ،فكأنو ألقى
َّ

بمجمكعة مف المصطمحات البديمة كترؾ لنا المجاؿ لبلختيار ،فيؿ يعقؿ ىذا؟ فضبط المصطمح ىك مف

اختصاص الناقد ال المتمقي عمى حسب ما نعتقد ،لذلؾ نرل أف ىذه البدائؿ ىي بدائؿ ذاتية خاصة برشيد

المتأمؿ في البدائؿ السابقة ليس بإمكانو أف يجد بديبل كاحدا مف الممكف
يحياكم لكحده فقط ،كما أف
ٌ
تداكلو في الساحة النقدية .فرشيد يحياكم قد أضاؼ نا ار إلى نار أخرل كانت مشتعمة قبمو بيف النقاد سكاء

النقاد المغاربة،
النقاد المشارقة أك ٌ
" كترتيبا عمى تقابؿ مفيكمي ( النثر) ك (القصيدة) ،سيشار إلى انطكاء قصيدة النثر عمى مبدأ التناقض
تصكر العبلؽ المستمد مف المصطمح ذاتو ،إف ىذا المصطمح يختزف قد ار مثي ار مف
حد ما نراه في
عمى ٌ
ٌ
التناقض ،كىك تناقض قصيدة ذاتيا شكبل كطبيعة". 2كيشير حاتـ الصكر في السياؽ نفسو ،إلى" أف

الدارسكف في رأيو ،كمنيا تمؾ التي تبدأ مف اسميا الذم يحيؿ إلى
لقصيدة النثر تناقضات لـ يمتفت إلييا ٌ

 1رشيد يحياكم المرجع السابؽ :ص .118
 2حاتـ الصكر "  :قصيدة النثر كالشعرية العربية الجديدة ،مجمة فصكؿ المصرية(،ع1996 ،)3ف ص .78
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كتمر ببنائيا العاـ الذم يقرف النظاـ بالفكضى ،كصكال إلى دالليتيا القائمة عمى
ضديف :قصيدة  /نثرٌ ،
إشراقيتيا الداخمية بمقابؿ نزكعيا الشكمي المجرد".1
كتذىب حكرية الخمميشي إلى َّ
أف قصيدة النثر العربية كاف ظيكرىا نتيجة التحكٌالت المختمفة التي عرفيا

مرت بيا القصيدة العربية ،كتبيف الخمميشي أف
المجتمع العربي ،ككذا اإلبداالت ٌ
النصية الجديدة التي ٌ
أما فيما
ظيكرىا كاف بعد الشعر المنثكر ،بينما الشعر المنثكر كاف ظيكره بعد قصيدة النثر في الغربٌ ،

يخص البكاكر األكلى لنشأتيا فيي ترجعيا إلى األربعينيات متمثمة في كتابات ألبير أديب كحسيف عفيؼ،

كىي محاكالت تندرج جميعيا تحت راية الشعر المنثكر. 2

تقر َّ
بأف ظيكر قصيدة النثر العربية كاف لو تأثير غربي،
مف خبلؿ ىذا القكؿ يتبيف لنا أف الناقدة ٌ
كؿ المجاالت ،فالمجتمع العربي كانت تربطو عبلقات مختمفة
فظاىرة التٌأثير كالتٌأثٌر ىي ظاىرة
حتمية في ٌ
ٌ
مع نظيره الغربي ،مما يفتح مجاال كاسعا لممثاقفة بيف شعكب ىذه المجتمعات ،فميس بإمكاننا أف ننكر

لكؿ مجتمع خصكصياتو ،فاإلقرار بيذا بالتَّأثير المبالغ فيو يمغي
لكف ٌ
التأثير الغربي ،ىذا صحيحٌ ...
خضـ ىذا الصراع الثقافي كاالجتماعي،
الخصكصية العربية كيربطيا بتبعية ال يمكف التخمص منيا في
ٌ

َّ
كلعؿ أبرزىا تمؾ المتعمقة بيكية ىذا النمط مف الكتابة،
كيقكدنا ىذا الصراع إلى طرح إشكاالت عديدة،

فيؿ قصيدة النثر العربية ىي نفسيا قصيدة النثر الغربية؟ كىؿ ما عبرت عميو قصيدة النثر الغربية ىك

نفسو ما عبرت عميو قصيدة النثر العربية؟ فحسب قراءتنا المتكاضعة لبعض النصكص النثرية العربية

النصية...
فيناؾ اختبلؼ كبير ككاضح مف حيث المكاضيع المعالجة كالرؤيا الشعرية ،ككذا اإلبداالت ٌ

كغيرىا مف االختبلفات التي لمسناىا في نصكص ركاد ىذا الجنس الكتابي.
يخص إبداالت المصطمح ،فنعتقد أف الناقدة ىي كثيرة الميؿ إلى مصطمح الشعر المنثكر
أماَّ فيما
ٌ
 prose poèmeالذم تعتبره ":ن مطا مف الكبلـ بيف الشعر كالنثر ،يختمؼ عف النثر بنغمتو المكسيقية

بتحرره مف الكزف كالقافية". 3كيؤكد محمد بنيس
كجممو المنسَّقة تنسيقا شعريا ٌ
أخاذا ،كما يختمؼ عف الشعر ٌ
التباس المصطمح بيف (قصيدة النثر) ك(النثر الشعرم) ك(الشعر المنثكر) ،كيقر بكجكد انتاجات شعرية
بديمة تحمؿ نفس مكاصفات ىذه األجناس. 4أماَّ فيما يخص اعتراؼ الخمميشي بيذا النمط الكتابي ،فنعتقد

تقر بالجكاز الشعرم لقصيدة النثر ،كتقر بأنيا قد كصمت إلى مستكل عاؿ مف التعبير في كتابات
َّأنيا ٌ
بكأتو مكانة شعرية ك ثقافية عاليةَّ ،
إف أدكنيس –
محمد الماغكط كأدكنيس ،كأنسي الحاج ،فثقافة أدكنيس َّ
حسب الخمميشي -كاف يدعك إلى تحديث الشعر العربي ككسيمة لمخمؽ كالمعرفة كاإلبداع ،كعدـ
 1حاتـ الصكر :المرجع السابؽ :ص.78

 2حكرية الخمميشي :الشعر المنثكر كالتحديث الشعرم ،منشكرات دار األماف ،الرباط ،ط ،2010 ،1ص .160
 3المرجع نفسو  :ص .147

 4ينظر :محمد بنيس :الشعر العربي الحديث بنياتو كابداالتيا ،الركمانسية العربية ،دار تكبقاؿ لمنشر ،الدار البيضاء،
ط ،1990 ،1ص .29
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االنحصار في طبيعة شكؿ القصيدة الكبلسيكية ،كليست دعكة أدكنيس تمردا عمى بنية الشكؿ القديـ

طفيمييف حسب ما يعتقده الكثير
كالتخمص مف قيكد الكزف كالقافية ،ككذا فتح المجاؿ لمعديد مف ال ٌشعراء ال ٌ

مف النقاد.1

أما الناقد الجزائرم األكاديمي عبد المالؾ مرتاض ،فنعتقد َّ
أف مكقفو كاف قاسيا اتٌجاه ىذا المصطمح
َّ
فيك يرفضو رفضا مطمقا يقكؿ "َّ :
الرذؿ عمى ىذا
إف قصيدة النثر كما شاع إطبلؽ ىذا المصطمح اليجيف ٌ

الضرب مف الكبلـ ،الذم يتساىؿ بعض النقاد المعاصريف فيعزكنو إلى الشعر ،كما ىك في رأينا
بالشعر" . 2إف مكقؼ الناقد عبد المالؾ مرتاض كاف صريحا ككاضحا ال يحتاج إلى إزالة إبياـ أك تنكير،
فمصطمح قصيدة النثر مصطمح غير مرغكب فيو بالنسبة لو ،أما سبب ىذا الحكـ القاسي فيرجع إلى

ألنو حسب َّ
الغياب الكامؿ لمشعرية في ىذا الجنس الكتابيَّ ،
فأم
الناقد ال شعرية خارج اإليقاع ،يقكؿ "ٌ :
تمث ىؿ
شعر يمكف أف ىي ٍمثي ىؿ خارج الشعرية بمعنى )( la poéticitéفي المغة الفرنسية؟ كأم شعرية يمكف أف ٍ
خارج اإليقاع")  ،3 ( le rythmeفعمى حسب ىذا القكؿ نبلحظ َّ
أف الناقد عبد المالؾ مرتاض يرفض بنية
مصطمح قصيدة النثر ،كما أنو ال يعترؼ بيا كجنس شعرم في الساحة األدبية ألنيا حسبو ":حاكلت أف

تمرؽ مف جمده -أم الشعر -كتتنكر لكضعو ،كتثكر عمى طبيعتو ،فيي – أم قصيدة النثر – كفرت
ي
4
كتجردت منو .
باإليقاع َّ

مما سبؽ نعتقد َّ
أف الناقد عبد المالؾ مرتاض ال يعترؼ بشرعية كشعرية قصيدة النثر كجنس أدبي لو

مقكماتو كخصكصياتو في الساحة األدبية ،كدليؿ ذلؾ يكمف في قكلو كما أسمفنا سابقا ":فيعزكنو إلى

الشعر كما ىك في رأينا بالشعر" ،أعتقد أف ىذا لدليؿ كاضح مف الناقد يثبت رفضو لمصطمح قصيدة النثر
َّ
كلعؿ أبرز ما غيب فييا ىك
أكال ،ثـ قصيدة النثر كجنس أدبي ثانيا ،كذلؾ نتيجة غياب تاـ لمشعرية فييا،

اإليقاع ،كيقر الناقد بأف لقصيدة النثر في سكؽ النقد الكثير مف الخصكـ كنممح ذلؾ في قكلو ":كانؾ لتجد

لقصيدة النثر في سكؽ النقد مف الخصكـ أكثر مما تصادؼ ليا مف األشياع كاألنصار".5

أما فيما يخص إبداالت ىذا المصطمح اليجيف -كما يصفو -الناقد فنجده ىك اآلخر يمقي بمجمكعة
َّ

البلشعر) ،كالتناقض يبدك
مف المصطمحات عشكائيا ،كالتي منيا( األدب الجديد) ( ال ٌشعر المنثكر) ( ٌ
كاضحا بيف ىذه المصطمحات ،فإذا كاف الناقد ال يمنح قصيدة النثر جكازىا الشعرم( البلشعر) ،فكيؼ
يطمؽ عمييا مصطمح الشعر المنثكر؟ َّ
إف في ىذا لتناقض كبير ،جمع فيو الناقد بيف متضاديف ىما:
 1ينظر :حكرية الخمميشي ،الشعر المنثكر كالتحديث الشعرم ،ص ص ص .166 – 165 -164
 2عبد المالؾ مرتاض  :قضايا الشعريات ،متابعة كتحميؿ ألىـ قضايا الشعر المعاصرة ،منشكرات كمية اآلداب كالعمكـ

اإلنسانية ،جامعة األمير عبد القادر ،قسنطينة ،الجزائر( ،دط) .2008 ،ص278.
 3المرجع نفسو  :ص .278
َ 4فسه :ص .056
 5نفسو ص.279
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الشعر /النثر ،كىذا ليس ببديؿ كمخرج حسب ما نعتقد ،بؿ ىك فكضى عارمة في المصطمح .كىذا ما

يبينو الجدكؿ التالي الذم لخصنا فيو البدائؿ المقترحة:
ٌ

المصطمح البديؿ

النقد المغاربي
-عبد اهلل شريؽ

-التجربة الشعرية الجديدة.

-حكرية الخمميشي

-الشعر المنثكر

-رشيد يحياكم

-عبد المالؾ مرتاض

القصيدة المنثكرة ،القصيدة المكتكبة نث ار.-البلشعر ،األدب الجديد ،الشعر المنثكر.

يتبيَّف لنا مف خبلؿ معطيات ىذا الجدكؿ َّ
يح َّد مف فكضى المصطمح
أف النقد المغاربي لـ يستطع أف ي
التي أصابت ىذا الجنس األدبي الجديد( قصيدة النثر) ،كنقصد ىنا عدـ التمكف مف تحديد مصطمح كحيد
َّ
كلعؿ ىذا يبيف لنا االختبلؼ الكاضح بيف النقاد المغاربة ،بؿ كنجد ىذا عند الناقد
مكحَّد لقصيدة النثر،
الكاحد ،فكيؼ نفسر ىذا؟ فالبدائؿ التي يقترحيا مثبل الناقد رشيد يحياكم تختمؼ تماما عف البدائؿ التي

يقترحيا الناقد عبد المالؾ مرتاض ،كالبدائؿ التي يقترحيا عبد اهلل شريؽ ىي األخرل تختمؼ عف بدائؿ

حكرية الخمميشي ...كىكذا.
َّ
كلعؿ البديؿ الذم يقترحو الناقد المغربي عبد اهلل شريؽ( التجربة الشعرية الجديدة)  ،ىك األقرب إلى

المعقكؿَّ ،
ألنو ال يحمؿ تناقضا في بنيتو الداللية ،أم َّأنو لـ يجمع فيو الناقد بيف متناقضيف ،كما َّأنو لـ
يكف بديبل قاسيا مثمما فعؿ عبد المالؾ مرتاض باقتراحو لمصطمح ( البلَّشعر)َّ ،
إف مصطمح التجربة
الشعرية الجديدة مصطمح يناسب ىذا الجنس األدبي الحداثي إذا ما قرَّناه بباقي البدائؿ ،كذلؾ لككنو:
 -1لـ يقص قصيدة النثر مف الساحة األدبية.
 -2منحيا جكازىا الشعرم .

 -3ال نممح تناقضا في بنيتو َّ
الداللية.
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 -2بنية المغة وابداالتيا:

ال شؾ َّ
النقاد
أف بنية المغة الشعرية* في قصيدة النثر كاف ليا الحظ الكافر مف اىتمامات ٌ

المغاربةَّ ،
ألنو بالمغة تبنى القصيدة "ك ىذه األداة المٌغكية في ال ٌشعر تختمؼ عف المغة اإلخبارية في

حياتنا اليكمية ،أك لغة التحميؿ العممية ،ألٌنيا ال تنقؿ المعاني ،بؿ تكحي بيا مف خبلؿ الطاقات
المكسيقية كالتٌصكيرية التي يمنحيا ال ٌشاعر المكىكب" 1فأصحاب ىذا َّ
النمط الشعرم يعتبركف
الحؽ َّ
أف ىذا الحكـ ال ينبغي أف يطمؽ مف
قصائدىـ في غاية اإلحكاـ مف حيث بنائيا التَّركيبي ،ك ٌ
ى

طرؼ كتَّابيا ،بؿ ىذا مف اختصاص النقد األكاديمي ،لذا كاف لزاما عمينا أف نبحث -كبدقٌة كاممة
كحسب مقدرتنا -عف المكاقؼ كاألحكاـ َّ
النقدية األكاديمية المكجية لبنية المغة في قصيدة النثر ،كأف

نبحث أيضا في إبداالت ىذه المغة ،فإذا كانت قصيدة النثر قد َّ
الجمالي في المغة
ضيعت الجانب ى
فماىي بدائؿ ما ضيع ؟ كىؿ لمنقد المغاربي مكقؼ كاضح بالنسبة ليذا الجانب؟ كىؿ نممؾ نظرية
نقدية مغاربية في فيـ لغة الشعر المغاربي المعاصر؟ ىذا ما سنحاكؿ إثباتو بالتٌحميؿ الدقيؽ
كالبرىاف ،خبلؿ عرضنا لمعديد مف اآلراء النقدية لطائفة مف النقاد المغاربة ( المغرب ،تكنس ،الجزائر)

أمثاؿ محمد ٌبنيس ،عبد اهلل شريؽ ،رشيد يحياكم ،يكسؼ ناكرم ،عبد المالؾ مرتاض ،يكسؼ
كغميسي ،حكرية الخمميشي ...كغيرىـ.
أف بنية لغة َّ
ينبغي لنا أف نشير َّأكال إلى َّ
النص الشعرم المعاصر بشكؿ عاـ ،كبخاصة النثرم منو

صماء ال تقبؿ النقاش أماـ القارئ العادم ،بؿ كأحياننا
تثير العديد مف اإلشكاالت التي تجعمو أشبو بكتمة َّ

المتخصص ،كىذا ما يعمد إلى خمؽ منعرجات داللية يصعب
حتى بالنسبة لمقارئ
ؾ شفراتيا َّ
يستعصي ف ٌ
ٌ
ألنيا لغة تعترييا ضبابية مكثٌفة إلى ٍّ
القبض عمييا بسيكلةَّ ،
حد كبير ،تعمد إلى نكع مف االختزاؿ
كاإليجاز كاالرتكاز عمى آلية اإليحاء التي تقكـ عمى أساس عبلقة شيء نذكره بآخر ال نذكره ،كيجعؿ

العبلقة بينو كبيف القارئ قائمة عمى جدلية البحث عف الغائب في المكجكد ،كالماثؿ في فضاء النصَّ .
إف

ميمة التَّكاصؿ ،بؿ تقكـ عمى تدمير قنكات التكاصؿ العادية
المٌغة اإلبداعية ال تقكـ عمى أساس تسييؿ َّ
كتفكيكيا.2

 1شمتاغ عبكد شراد  :حركة الشعر الحر في الجزائر ،المؤسسة الكطنية لمكتاب ،الجزائر 1985 ،ص . 136

 2ينظر :عصاـ كاصؿ ،قصيدة النثر ...الجماليات كبنية المغة المشفرة ،مجمة الرافد (،د ت) اإلمارات العربية المتحدة،
ص .153كينظر كذلؾ رابط المجمةhttp://www.arrafid.ae/arrafid/p18 5-2011.html :

* نعني بالمغة الشعرية نمطا مف االشتغاؿ السيميائي مف بيف الممارسات الدالة المتعددة ،ال مكضكعا (منتييا) في ذاتو،
كمتبادال في سيركرة التكاصؿ ،أنظر :جكليا كريستيفا ،عمـ النص( ،تر) فريد الزاىي ،دار تكبقاؿ لمنشر ،الدار البيضاء -

المغرب ،1991 -ص .72
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فإف َّ
كمف ىنا َّ
النص الشعرم المعاصر أك قصيدة النثر قائـ عمى الغمكض كآلية جمالية ،تعتمد

عمييا بنية ىذه المغة ،فالغمكض كما ىك معمكـ مغاير كمضاد لمكضكح الذم يسيؿ تمقٌيو مف طرؼ
كمتأمؿ عمى عكس الغمكض تماما ،كبذلؾ َّ
فإف ىذا النص
القارئ ،فيك بدكره ال يحتاج إلى قارئ مبدع
ٌ

رسانةَّ ،إنيا ترسانة حربية فكرية ،تماما كما َّأنو
يتطمب قارئنا متسمحنا بآلية قرائية تشبو إلى ٌ
حد بعيد التٍّ ى
المحاربيف ،كىذا الجيش ىك المفردات المغكية المشفَّرة التي يعتمدىا صاحب
سيكاجو جيشا عظيما مف ي

النص الشعرم.
ٌ
َّ
إف اعتماد المغة المشفَّرة في بنية النص الشعرم المغاربي المعاصر ،ال يعني إطبلقا إلغاء الشعرية

السابقة ،كالغاء تعايش األنماط ،فالتٌغيير ال يعني اإللغاء أك اإلقصاء ،أك إعبلء نكع عمى غيره ،فالماضي
َّ
جزء مف لبنات الحاضر ،كأحد مككنات َّ
ىكيتو ،إالَّ َّأننا نبلحظ ك بشكؿ عاـ في الذيف يؤطركف لقصيدة

َّ
يتشددكف كينظركف إلى مف يمارس األنماط األخرل نظرة
النثر ،أك يمارسكنيا إنتاجنا كاستيبلكنا ،أنيـ
قاصرة ،كيستيجنكنيـ ،بشكؿ أقرب إلى العدكانية ،1كقد نتج عف ذلؾ ما يشبو الصراع الفكرم ،دكف الَّنظر

النصكص كمقاربتيا مف داخميا ،بؿ ينظركف إلى الشكؿ الخارجي فقط كيبنكف عميو
إلى مككنات تمؾ ٌ
النقدية ،كىنا نتساءؿ  :ىؿ الشعرية العربية أك غير العربية تظؿ كاقفة عند زمف َّ
آراءىـ َّ
محدد؟ أك تنغمؽ
عمى نمط دكف غيره ،أك تنفتح عمى أنماط كتقصي غيرىا؟ كىؿ لمشعرية زمف كركنكلكجي؟ كىؿ لمشعرية
تاريخ انطبلؽ كتاريخ كصكؿ؟ ىؿ يعرؼ ممف يمارسكف قصيدة النثر أك ٍّ
ينظركف لياَّ ،
الميمة أصعب
أف
َّ
ٌ
َّ
مجرد تراكـ لممشاعر أك كسر لمفاىيـ المغة ،المسألة أبعد بكثير ،فيي تتعمؽ
مف ذم قبؿ؟ المسألة ليست َّ

بقضية فيـ بنية لغة َّ
النص الشعرم المعاصر ،فيؿ ىذا راجع لبنية ىذه المغة المشفَّرة؟ أك إلى ظاىرة

أخرل ال يمكف اكتشافيا بعد؟ َّ
إف ىذا راجع – حسب ما نعتقد – إلى غياب نظرية في فيـ بنية ىذه المغة
( سنكضح ىذا ال حقا َّ
بالشرح كالتَّحميؿ).

َّ
إف لغة قصيدة النثر ىي لغة خالقة ال مخمكقة عمى ح ٌد تعبير محمد ٌبنيس لذلؾ نجده يقكؿ ":تبدك
المغة ىنا -أم في ال ٌشعر المعاصرَّ -
ككأنيا الخالؽ ال المخمكؽ ،كما َّ
أف الكتابة تتٌسـ بشكؿ مفتكح...
محمد بنيس كيكاصؿ قائبل :ما معنى أف تككف المغة خالقة ال مخمكقة؟ كما معنى َّ
الشكؿ المفتكح
كيتساءؿ َّ

لمكتابة؟ كما معنى أف يصكغ التعبير ذاتو؟ ...كالقكؿ بالمغة الخالقة كالتعبير الذاتي يذىب بنا نحك المٌغة
التي تكتب نفسيا كتكتبنا في اآلف ذاتو"

2

أقر بيا محمد بنيس ،فيي لغة قائمة
يبدك َّأننا اآلف قد اكتشفنا أحد خصائص لغة قصيدة النثر ،كالتي َّ

بذاتيا تيدـ ك ٌؿ التعابير المغكية ا َّلركيكة التي ال تغني كال تيسمف مف جكع ،تبني لغتيا بنفسيا ،فالشاعر
الركاـ بطريقتو الخاصةَّ ،إنيا ظاىرة معركفة في
ييدـ قكاعد المغة البسيطة القديمة ليعيد تركيب ذلؾ ٌ
 1ينظر :عصاـ كاصؿ :قصيدة النثر ...الجماليات كبنية المغة المشفرة ،ص .153
 2محمد بنيس  :الشعر العربي الحديث بنياتو كابداالتيا ،ص ص .76 -75
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الشعر المغاربي المعاصر عمى الخصكص ،كىذا ما يبينو محمد بنيس في بحثو المكسكـ بالشعر العربي

الحديث بنياتو كابداالتيا حيف يقكؿ ":كقد انتقمت -يعني المغة -مف ككنيا لغة تعبير في الشعر العربي
كما في الركمانسي كلدل بعض الحديثيف – مف أنصار الشعر الحر كالمعاصر ،إلى لغة الخمؽ".1
القديـ ،ى
فمف ىذا المنطمؽ تبدك لغة قصيدة النثر حسب محمد بنيس صعبة النسج كالتركيب" فميس الشاعر
الشخص الذم لديو شيء ليعبر عنو ،بؿ الشخص الذم يخمؽ أشياء بطريقة جديدة".2

َّ
إف مكقؼ الناقد محمد بنيس يظير لنا جميًّا مف خبلؿ ىذه اآلراء ،فيك يرتئي أف تككف لغة الشعر

المعاصر عمكما كقصيدة النثر خصكصا ،لغة راقية تجعؿ المعنى المباشر يتستر خمؼ دالالت مسككت
عنيا تتجاكز المعنى المباشر كتتجاكز المٌغة التقريرية البسيطة ،فإف سمَّمنا َّ
أف قصيدة النثر ىي أداة

العصر ،فينبغي أف تيشبو ىذه القصيدة – أك باألحرل لغة ىذه القصيدة  -ركح عصرىا أكالن كركح مبدعيا
ثانينا الذم ىك َّ
َّ
المعبر عنيا ثالثنا ...إلخ ،كعمى الناقد أف يتخمَّى عف نزعة التعصب
الشاعر ،كعف القضايا

يضمف
لممركز ىذا مف جية ،كعمى الشاعر أف يبتعد كؿ البعد عف األفكار الجاىزة ؛ بمعنى عميو أف
ٌ
نصَّو خاصية ميمة ،كىي ظاىرة الغمكض في الشعر العرم المعاصر ،كقد أشار بنيس إلى ىذه القضية

حيف قاؿَّ ":
بالضركرة خركج عمى المألكؼ كانتماء
ألف الشعر ،كرؤيا تخضع المغة لمحقيقة الباطنية ىك
ٌ

الصكرم َّ
ليتبنى الجدلية ،ينسمخ مف التأليؼ ليحتضف التنافر".3
حتمي لمنطؽ (الغرابة) الذم َّ
يتحرر مف ٌ
نص شعرم َّ
َّ
ثـ بدأت تنفمت مف يديو آليات ىذا
إف القارئ العربي قد ألؼ التفاعؿ مع ٍّ
محدد ،كمف َّ
إف َّ
التآلؼ ،منذ زمف بعيد كذلؾ حيف تغير القالب الشعرم ؛ فبدأت آليات ىذا التَّصدع َّ -
صح التعبير-
تتفسخ كتتحمَّؿ ،لتعمف عف قدكـ أنكاع كأنماط جديدة تمكح في األفؽ ،فبدأ يدافع عف ذائقتو كعف جمالياتيا
َّ

التي كاف َّ
يتكىميا أك كاف يؤمف بيا إيمانان راسخا ،فالقارئ العربي في عمكمو قارئ إيقاعي مكسيقي

فالمكسيقى كاإليقاع لديو مف مككناتو الشعرية العربية ،لذلؾ كجد في األنماط الشعرية المعاصرة صعكبة
كتذكقو فحسب ،كلكف مف حيث فيـ بنية ىذه المغة الشعرية
َّ
تامة ال مف حيث قراءة النص الشعرم ٌ
أقر بو النقد المغاربي المعاصر حيف اعتبر ىذه المغة لغة
المعاصرة التي لـ يسبؽ ليا مثيؿ ،كىذا ما َّ

مشفرة تبتعد ك ٌؿ البعد عف التراكيب الجاىزة.
َّ
إف قصيدة النثر قد تخمَّت عف القكانيف المتعارؼ عمييا ،كذلؾ بتحطيميا لجدار المٌغة القديمة ،كىك ما
مثَّؿ ىمساسان في عقيدة القارئ التي كاف يؤمف بيا تقريبنا منذ زمف بعيد ..فمشكمة اإليقاع قد نتج عنيا
اختبلؼ في كيفيات البناء الذم بدأ يختمؼ تمامنا عف البناء المتعارؼ عميو ،كقد نتج عف ىذا النمط
أيضنا خمؽ مسارات صكرية مغايرة ،كغير مألكفة تمامنا ،مثَّمت في معظـ أكقاتيا صدامنا لمذائقة كخرقنا
 1محمد بنيس :الشعر العربي الحديث بنياتو كابداالتيا ،ص .40
 2المرجع نفسو ،ص .40
 3نفسو ،ص .41
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آللياتيا فارتبؾ القارئ؛ َّ
ألنو كجد نفسو أشبو ما يككف بكاقؼ يتفقد مبلمح كائف غريب ال يفيمو أك ىك

عصي عمى الفيـ بالنسبة لو ..كاضافة إلى ىذا الك ٌؿ المتكامؿ فقد نتج تغير في المسارات المٌغكية
ٌّ
كتعبر عنو؛ َّ
ألف المسارات األخرل
المألكفة ،فنتج عنيا مثبل خمؽ صكر كعكالـ تتكافؽ مع ىذا التغيرٌ ،
ظي كاالتساعَّ ،
عصي عمى القبض كمَّما
نص
ضيقة ،ال تتسع ليذا االنفتاح كالتش ٌ
ٌ
فالنص النثرم بامتياز ٌ
ٌ
حاكلكا القبض عميو يسيؿ كينفمت مف بيف أصابعيـ كثي نار؛ ألنو يشتغؿ عمى خمخمة جممة مف المفاىيـ
أىميا :خرؽ َّ
الن َّ
سقية*.1
كالقيـ كمف بيف ٌ
َّ
تعمد كسر أفؽ تمقي القارئ ،كذلؾ بانتياؾ المألكؼ كاالشتغاؿ عمى
إف شاعر** قصيدة النثر ،قد َّ

المفارقة بأنكاعيا( خمؽ مسارات لغكية مختمفة ،ابتداع مسارات صكرية غرائبية ،تفكيؾ منظكمة الخميؿ

كقت ظيكرىا) فالمعركؼ عمى القارئ العربي أنو اعتاد القالب الجاىز ،كالمتمثؿ
اإليقاعية كما تبلىا حتى ى
في القصيدة العمكدية كلغتيا التي مف خصائصيا الزخرؼ المفظي كاألسمكب األنيؽ ،لذا َّ
فإف شاعر
قصيدة النثر قد جعؿ ىذا المتمقي يعيش في صدمة كبيرة ما زاؿ يعاني مف تأثيرىا حتى اآلف ،كيظير لنا

ىذا جميًّا في المكاقؼ النقدية المختمفة آلراء النقاد المغاربة -كما سنكضح الحقا – فيا ترل ما سبب ىذا

االختبلؼ؟.

كيذىب الناقد المغربي سعيد عبيد في مقاؿ لو نشر عمى صفحات األنترنت ،إلى َّ
أف بنية لغة

اليكس أحيانا.
قصيدة النثر قد غمب عمييا االنزياح في المتف ،عمى أساس َّأنو حاضر فييا بقكة إلى درجة ى
كقاـ َّ
الناقد في ىذا اإلطار بدراسة االنزياح بالنسبة إلى المعيار (،كىك االنحراؼ باألسمكب الشعرم عف
قسما َّإياه إلى انزياح يتكلَّد عنو تضاد قكم ينفي فيو
االستعماؿ المغكم العادم) ،مستندا إلى جاف ككىف ،يم ٌ
حد التناقض ك َّ
النفي ،كما درس الباحث
تحس بتنافر ال يصؿ إلى ٌ
أحد القطبيف اآلخر ،كتضاد بسيط حيث ٌ
االنزياح بالنسبة إلى السياؽ ( كىك انقطاع في السياؽ يككف بالقفز مف فكرة إلى أخرل ال تربط بينيما
النياية– إلى ككف االنزياح بنكعيو سمة
عبلقة ظاىريًّا) حسب تصكر ميشاؿ ريفاتير ،كىكذا يخمص-في ٌ
بارزة في المتف المدركس ،حيث يكثر عند بعضيـ التَّضاد الضعيؼ ،كحيث يتخذ انعداـ االتٌساؽ بيف
فقرات السياؽ ثبلثة أشكاؿ  - :قصيدة التَّداخؿ -كقصيدة المقاطع المرقَّمة -كقصيدة المقاطع المعنكنة.2

الصكرة الشعرية في الكبلسيكية القديمة؛ بمعنى َّ
أم لفظة
أف ٌ
فاالنزياح بمعناه الكاسع مكجكد  ،منذ كجكد ٌ
تبتعد عف معناىا المباشر تحقؽ االنزياح ،كعمينا أف نعترؼ َّ
أف ذلؾ يمكف لو أف يتحقؽ أيضنا في

حتى كاف حقٌقت تمؾ
َّ
السرديات الخطابية المحضة  ،كقكلنا َّأننا بحاجة لفصؿ قصيدة النثر عف الخاطرة َّ
 1ينظر :عصاـ كاصؿ ،قصيدة النثر ...كجماليت المغة المشفرة ،ص ص .154 -153

* كىذا ما عمدت إليو قصيدة النثر بخرقيا لمشكؿ الشعرم الجاىز.

الشؽ التنظيرم ،كبالخصكص الخصائص النصية ليذا النمط
** نقصد بشاعر قصيدة النثر الشاعر الذم استكعب
ٌ
الشعرم ،كأدكنيس مثبل ،كذلؾ مثمما كضعتيا المنظرة الفعمية سكزاف برنار.
 2ينظر سعيد عبيد :البنيكية التككينية في الشعر المغاربي المعاصرhttp://www.maroc5500/p52-2010.html :
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ًّ
منطقيا -كنحف مطمئنيف -أ ٌف االنزياح شرط لم ٌشعر كليس
جزء مف االنزياح ،حيث يمكننا ىنا أف نستنتج
أف كؿ شعر الب ٌد لو أف يحقؽ االنزياح  ،كلكف ليس ك ٌؿ انزياح
سببنا ٌ
يؤدم إلى الشعرم بالضركرة  ،أم ٌ
ىك بالضركرة شع نار.1

َّ
إف قضية الغمكض في الشعر قد أشير إلييا منذ القرف الخامس كالسَّادس لميجرة ،ككاف ذلؾ ربَّما عمى

يد القاضي الجرجاني كحازـ القرطاجني؛ فالغمكض في الشعر ليس معضمة تأكيمية جديدة ،إذ َّ
أف طبيعة

أم عمؿ ٌفني يفترض عمى مف يتعامؿ معو أف يجد و
متعددة كمتضاربة ،كىك( الغمكض) خاصية في
معاف ٌ
ٌ
بيت مف أبيات المعاني لقديـ أك محدث إال كمعناه غامض
التعبير الشعرم " كليس في األرض ه
كمستتر ،كلكال ذلؾ لـ تكف إالَّ كغيرىا مف الشعر ،كلـ تفرد فييا الكتب المصنفة ،كتشغؿ باستخراجيما
2
أما حازـ القرطاجني فيك يرٌكز في تعريفو لم ٌشعر عمى عنصر الغرابة قائبلَّ " :
فإف
األفكار الفارغة" َّ .

التعجب حركة لمنفس إذا اقترنت بحركتيا الخيالية قكل انفعاليا كتأثٌرىا ...فأفضؿ الشعر ما
االستغراب ك ٌ
3
حسنت محاكاة ىيئتو ...كقامت غرابتو"

َّ
السيكلة ،فيك
المعاصر
الخيالية القائمة عمى المجاز كالمنطؽ ك ٌ
فالغمكض– إذف– مبلزـ لميغة ال ٌشعر ي
أنسب المسالؾ لمتعبير ع َّما يجيش في نفس الشاعرَّ ،
يعبر عف عمؽ
ألنو جكىر ال ٌشعر الذم ٌ
محمد بنيس َّ
أف ظاىرة الغمكض مشركعة في ال ٌشعر الحديث ككنيا ناتجة عف انفجار
التٌجربة ،كيرل
َّ
َّ
النص كخركجو عف القكانيف َّ
المقيدة لمٌغة اليكمية ،كمنو َّ
فإف لغة الشعر الفنية ،يجب أف تختمؼ عف لغة

التكاصؿ العادية القائمة عمى المنطؽ كالكضكح ،فالغمكض عند بنيس ناتج عف انتقاؿ قكانيف المغة

المعجمية المتداكلة كاالستيبلكية إلى قكانيف المغة الشعرية التي تنحك نحك الحداثة كما تقتضيو مف شركط
معقدة

4

فالغمكض إذف صفة مشركعة مف صفات الحداثة حيف يصدر مف أعماؽ التجربة التي تحافظ

َّ
يحكؿ الخطاب ال ٌشعرم إلى
عمى عمؽ الرؤيا الفنية لمشاعر ،كترفض السقكط في النثرية كاالستدالؿ الذم ٌ
الكبلـ العادم أك َّ
النثر الذم قكامو العقؿ كالمنطؽ كالكضكح .
الفني المنشكد كبيف اإلبياـ كاإللغاز المرفكض مف َّ
الفنية
الناحية ٌ
يفرقكف بيف الغمكض ٌ
كمف ٌ
النقاد مف ٌ
بأف " :ال ٌشعر نقيض الكضكح الذم يجعؿ القصيدة سطحا ببل عمؽ ،الشعر كذلؾ
فيذا أدكنيس
يصرح ٌ
ٌ

نقيض اإلبياـ الذم يجعؿ مف القصيدة كيفا مغمقا" . 5كفي مكضع آخر يرفض أدكنيس الحديث عف فكرة
 1ينظر :عبداهلل راجع  :القصيدة المغربية المعاصرة " بنية الشيادة كاالستشياد " دار قرطبة ،الدار البيضاء ،المغرب
ط ،1987 ،1ص ص ص .64-63-62

 2القاضي عمي عبد العزيز الجرجاني ،الكساطة بيف المتنبي كخصكمو( ،تح) محمد أبك الفضؿ ابراىيـ ،المكتبة العصرية،
بيركت  ،1988ص .417

 3حازـ القرطاجني :منياج البمغاء كسراج األدباء ،ص .71

 4ينظر  :محمد بنيس ،ظاىرة الشعر المعاصر في المغرب ،دار العكدة ،بيركت ،ط ،1984 ،1ص .23
 5أدكنيس :مقدمة لمشعر العربي ،دار العكدة ،بيركت ،ط ،1979 ،3ص .142
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حد تعبيره قيمة فنية فيقكؿ " :كفي مجاؿ ال ٌشعر يتعمؽ األمر َّأكال
الغمكض كالكضكح إذ ليس ليما عمى ٌ
كأخي ار بدرجة الشعرية ،ال بدرجة الكضكح كالغمكض في ذاتيما كلذاتيما ،كالفرؽ بيف مستكيات التعبير إذف
ىك الفرؽ في اتساع الرؤيا كعمؽ التعبير ،كعمى ىذا األساس ينبغي دراسة الشعر".1

َّ
تعدد تأكيبلتو ،كفي قمؽ البحث عف معانيو البلمتناىية
إف جمالية تمقي األثر األدبي تكمف في ٌ
الدالالت ،فقارئ قصيدة النثر ال يقتصر عمى التمقي السمبي ليا ،كاَّنما في تعدد تأكيبلتيا ،كيعيش في
ٌ
الجك الخيالي كالمثالي الذم خمقو الشاعر ،كىك في ذلؾ يكاجو معاني غامضة ،يحاكؿ باجتياده أ َّف
متعددة.
يمنحيا تفاسير ٌ

الفني المنشكد إذف ىك الذم يرافقو ىاجس البحث عف المعاني المتعددة ،كىذا أمر طبيعي
فالغمكض ٌ
متمؽ ،كال يمكف ليذا النكع مف الغمكض أف يناؿ مف شاعرية الشعراء ،كقديما أيتيـ أبك تماـ
لدل ك ٌؿ
ٌ
أف ىذا لـ ينقص مف شاعريتو شيئا ،كقد َّ
بالغمكض ككنو يقكؿ ماال يفيـ مف الشعر ،إالَّ َّ
أكد القاضي
لكجب
الجرجاني عمى ىذا الجانب في شعره قائبل " :لك كاف التعقيد كالغمكض في المعنى يسقطاف شاع ار ى

تماـ بيت كاحدَّ ،
فإننا ال نعمـ لو قصيدة تسمـ مف بيت قد كفٌر مف التعقيد حظيما ،كأفسد
أف ال ييرل ألبي َّ
2
بو لفظيما ،كلذلؾ كثر االختبلؼ في معانيو "...

كيذىب الناقد المغربي عبد اهلل شريؽ في دراستو المكسكمة بػ" في شعرية قصيدة َّ
النثر" ،إلى َّ
أف

إما لغة الحديث اليكمي
النثرية المغاربية تكظؼ إما لغة االنزياح كالخرؽ ك َّ
الرمز ،ك َّ
النصكص ال ٌشعرية ٌ
ٌ
تعدد لمرؤل ال ٌشعرية
كاما تستعمؿ أسمكب السرد كالحكار ،ك ينتج عف ىذا -حسب عبد اهلل شريؽٌ -

العامة؛ إذ تصدر بعض النصكص الشعرية الجديدة عف رؤية ذاتية ،أك رؤيا يتشابؾ فييا الكجداف الفردم
ٌ
بالكجداف الجماعي ،ك تنفتح عمى آفاؽ اجتماعية ككطنية ك إنسانية ،كىناؾ نصكص تيييمف عمييا ظبلؿ

الصكفية اجت ار ار ك تناصا كامتصاصا ،كما تكجد مبلمح الرؤيا الكجكدية كالسريالية في نصكص
الرؤيا ٌ
النصكص التي تييمف عمييا الرؤيا الصكفية يستشيد عبد اهلل شريؽ بالنص التالي:
أخرل ،كمف ٌ
الموج
َدعيني أ ُخض َ
لي نديـ

وجرعة ريح
ُ
متَى

عت
أي َن ْ

 1محمد آميف العالـ كآخركف ،قضايا الشعر العربي الم عاصر ،المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ (د ط) ،تكنس،
 ،1988ص .195

 2القاضي عمي عبد العزيز الجرجاني :الكساطة بيف المتنبي كخصكمو ،ص .417
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ىمت في ُخموتي
ُ
حرا
ونشرت
ُ
َ
القمب َب ً
وىذا

أوؿ ال َكشؼ

صحبتي
ومف ُ

خرجت
ُ
ال أرى في الناس غير م َنارات
1
تُضيء ُخموتي
فإف قصيدة َّ
كمف ىناَّ ،
النثر في المغرب -يقكؿ عبد اهلل شريؽ -قد اتَّخذت أشكاال كرؤل متباينة

متعددة ،فيي تجربة تتقاطع فييا النصكص الطكيمة ك القصيرة ،البسيطة
كنيىمت مف منابع
ٌ
ى
ك المركبة ،كيتداخؿ فييا الغنائي ك السردم كالدرامي كالتشكيمي ك َّ
الزمني كالبلَّزمني ،كيتشابؾ فييا الذاتي
كاإلنساني ،اليكمي ك الكاقعي،

كالمأساكم ،الفكضى ك النظاـ ،االنسجاـ كاالإنسجاـ ...كىي ذات

المكرر
السطحي كالعميؽ ،ك المقمٌد
مستكيات شعرية متفاكتة ،فييا النثرم البسيط كالشعرم المتألؽ ك فييا َّ
َّ
ك المبدع الخبلَّؽ.2

كمف خبلؿ قراءتي المتكاضعة كاطبلعي البسيط عمى ىذه الدراسة المفيدة ك َّ
المركزة ،أرل َّأنيا دراسة

النصية كالنقد األجناسي لقصيدة
نظرية ك تطبيقية ك تكجييية بالدرجة األكلى ،تقكـ عمى دراسة الخصائص
ٌ
جدان كمكثَّفة كثافة قصيدة النثر.
النثر المغاربية كىي دراسة أكاديمة مختصرة ٌ

قد أثارت خاصية الغمكض في قصيدة النثر العديد مف اإلشكاالت ،كالتي مف أبرزىا إشكالية فيـ لغة

النص الشعرم ،كنحف لسنا ندرؾ سبب ىذا اإلبياـ كالتٌضارب كاالختبلؼ بيف النقاد المغاربة ،كيذىب
ىذا ٌ
جدا ،كىي حتَّى
ميمة ٌ
الدكتكر محمد عبد المطيؼ في بحثو المكسكـ بػ( المغة كبناء الشعر) إلى قضية ٌ
نص كتحميمو َّ
النص الشعرمَّ ،
نفيـ َّ
البد
أم ٍّ
البد عمينا َّأكال أف نفيـ بناءه النحكم ،يقكؿ ":كعند محاكلة فيـ ٍّ
النحكم عمى مستكل الجممة َّأكال كعمى مستكل َّ
مف فيـ بنائو َّ
النص كمٌو ثانيا".3

 1نقبل عف عبد اهلل شريؽ في شعرية قصيدة النثر ،ص  .39لتعذر الحصكؿ عمى نص صبلح بكسريؼ ،مف ديكاف"
عمى إثر سماء" منشكرات فضاءات مستقبمية ،الدار البيضاء -المغرب ،1997 -ص.06

 2المرجع نفسو ،ص ص .29-28

 3محمد حماسة عبد المطيؼ  :المغة كبناء الشعر ،دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة(،د ط)،2001 ،
ص .09
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َّ
إف الشعراء جميعا يتعاممكف أثناء بناء قصائدىـ مع مادة كاحدة ىي المغة ،مفردات كتراكيب ،كلكننا

نجد بعضيـ أكثر َّفنية مف اآلخريف ،ال مف حيث أف ألفاظ ىذا الشاعر أحسف كأجمؿ كأرؽ؛ بؿ مف حيث

َّ
أف طريقة بناء ىذا الشاعر لؤللفاظ تختمؼ ،كبما أننا ال يمكف أف نجد تعريفا كاحدا يتفؽ عميو الجميع ،مف

اىؿ المينة تحديدا ،فيذا معناه أننا أماـ مفيكمات متعددة االحتماالت  .1فيؿ فيـ النقد المغاربي المعاصر

بنية لغة قصيدة النثر؟ كىؿ يكفي المعنى النحكم أف يككف مدخبل لتناكؿ َّ
النص الشعرم؟

أعتقد َّأننا كصمنا إلى نقطة ميَّمة ًّ
جدا في نقد الشعر المغاربي المعاصر كىي ىؿ نممؾ نظرية نقدية

في فيـ كنقد لغة ال ٌشعر المعاصر؟ كلماذا اختمؼ النقاد المغاربة حكؿ التنظير لنظرية كاضحة األسس
كالمعالـ في فيـ ىذه المغة؟ كلماذا ال يفيـ النقاد المغاربة المٌغة كلماذا يحدث سكء التَّفاىـ؟ فيؿ ىذا راجع
حقيقة إلى عدـ كجكد نظرية في الفيـ نحتكـ إلييا أـ ىناؾ أسباب أخرل؟

حتَّى نستطيع أف نجيب عف األسئمة السَّابقة ينبغي لنا أف ندرج بعض النصكص الشعرية كنبيف مكقؼ

نتأمؿ في بعض
النقاد المغاربة منيا ،حتى نستطيع أف نطمؽ أحكاما ال نظمـ بيا أحدا ،كفعبل كنحف َّ
الدراسات المعاصرة المغاربية كجدنا أحكاما متضاربة مما تبيَّف لنا حقيقة اختبلؼ النقاد المغاربة في فيـ

عامة كلغة قصيدة النثر خاصة ،فكجدنا مثبل اختبلؼ في الحكـ النقدم لبنية
لغة النص الشعر المعاصر َّ
لغة الديكاف الشعرم لمشاعرة ربيعة جمطي* كالذم بحمؿ عنكاف ":تضاريس لكجو غير باريسي" ،ككاف ىذا

التضارب بيف الناقديف الجزائرييف عبد المالؾ مرتاض كالناقد يكسؼ كغميسي ،حيث كجدنا َّ
األكؿ( عبد
أف َّ

يقر كيشيد بمغة ىذا الديكاف كيعتبرىا لغة راقية لـ يسبؽ ليا مثيؿ ،كقد أحسنت الشاعرة
المالؾ مرتاض) ٌ
كممف كتبكا قصيدة
نسجيا كتركيبيا كىي لغة قكية خبلٌقة تناسب ىذا الديكاف ،حيث يقكؿ في ىذا الشأفَّ ":

منا ىينكر َّ
اع زينب األعكج بديكانييا :يا أنت مف َّ
يدجف
فني ك و
الشمس؟ كأرفض أف ٌ
النثر كلكف بمستكل ٌ
األطفاؿ ،كربيعة جمطي بديكانييا :تضاريس لكجو غير باريسي ،كالتٌيمة" .2في حيف اعتبر الناقد الجزائرم
يكسؼ كغميسي لغة ىذا الديكاف( تضاريس لكجو غير باريسي) سيئة ،كذلؾ نتيجة تجسيد ىذه المغة لثقافة

المتمعف
المرحمة السياسية خبلؿ السبعينات ،إذ مثمت ىذه المغة بالتحديد المسألة االشتراكية في الجزائر ،ك ٌ

أقر يكسؼ كغميسيَّ ،
بأف لغة ىذا
في ىذا الديكاف يجده يفيض حماسة كىتافا بشعارات ىذه المرحمة ،ك َّ

الديكاف ال تناسب بتاتا شاعرية ربيعة يقكؿ ":نظمـ ربيعة جمطي كثي ار حيف نربط شعريتيا" بكجييا
ٌ
السمعة
الباريسي" أعني ديكانيا َّ
األكؿ ( تضاريس لكجو غير باريسي) الذم كاف -عمى العمكـ -سيئ ٌ
 1ينظر :عبد اهلل الغذامي كعبد النبي أصطيؼ ،نقد ثقافي أـ نقد أدبي ،دار الفكر المعاصر ،بيركت ،ط،2004 ،1
ص .16

* ربيعة جمطي شاعرة جزائرية مف مكاليد شير أكت  1954بندركمة -تممساف -كىي خريجة قسـ الترجمة بجامعة كىراف،
حمك بكتميميس
تعكد بداياتيا الشعرية األكلى إلى أياـ الثانكية؛ حيث كانت تنشر بعض قصائدىا في المجمة الحائطية بثانكية ٌ
بكىراف كىي اليكـ أستاذة بجامعة الجزائر قسـ المغة العربية كآدابيا.
 2عبد المالؾ مرتاض :قضايا الشعريات ،متابعة كتحميؿ ألىـ قضايا الشعر المعاصر ،ص.316
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الفنية؛ فقد كاف قربانا شعريا لثقافة المرحمة السياسية خبلؿ السبعينات ،إذ كاف تمثٌبل لغكيًّا لممسألة

االشتراكية في الجزائر! ...يفيض حماسة كىتافا بشعارات المرحمة ،في صخب كضجيج كبيريف ال يناسباف

شاعرية ربيعة كىدكءىا الجمالي" 1إذف ىناؾ تضارب كبير في اآلراء النقدية بيف النقاد المغاربة؛ فنحف
أم حكـ نتبع؟ ىؿ نتبع حكـ عبد المالؾ مرتاض أـ نتبع حكـ يكسؼ
بيذه األحكاـ
المتشعبة لسنا ندرم َّ
ٌ
عينة بسيطة فقط مف النقد الجزائرم المعاصر حكؿ شاعرة جزائرية معاصرة ،كالغريب في
كغميسي ،كىذه ٌ

األمر َّأنو ليس يكسؼ كغميسي فقط مف اعتبر لغة ىذا الديكاف لغة بسيطة فقط ،بؿ كجدنا كذلؾ عمي
مبلحي قد آخذىا بتعابيرىا المصكككة التي أكقعتيا في الشعرية المستيمكة.2

كأماـ ىذا الجدؿ كالتَّضارب في اآلراء َّ
النقدية ،كاف لزاما عمينا أف نبحث عف ىذا الديكاف كنحاكؿ أف

نعرؼ حقيقة ىذا الجدؿ ،كبالفعؿ استطعنا أف نحصؿ عميو ،كسنحاكؿ أف ندرج في ىذا المقاـ بعض
النصكص النثرية منو:
ٌ
لموراء ،يكفير َوجيي،
عندما َي ُج َ
رؾ َ
الحظ َ
َ
وحيف تُ َح ّرؾ َمراكبؾ َنحوي...
َ
مرفئا
أصير ً
ُ
أصير مدين ًة
ُ
المحار،
يا وطني الشرياف بيني ْ
وبيف َ
ي!
وىـ ال ّ
شعب الجمر ّ
ّ

المطر،
أشجارؾ ُ
ُ
الحبمَى باألسرار و َ
ومة عمى َجسدي
افحني أصابعيا
ُ
ص ُ
تُ َ
الموش َ
تعمّمني طريقة الموت بالتقسيط،
أنزؼ اغترًابا
وكيؼ ال ُ
و ألقّ ُف جاري الصغير جممة صحيحة:

'' ...إ ّني عائد''!...

عائد يا وطني الساري في دـ الزىيرات
إ ّني ٌ
والصخر والسواعد،
شراع والنخيؿ
ُدمف فيؾ عشؽ ال ّ
أ ُ

 1يكسؼ كغميسي :خطاب التأنيث ،دراسة في الشعر النسكم الجزائرم كمعجـ ألعبلمو ،منشكرات محافظة الميرجاف
الثقافي الكطني لمشعر النسكم ،قسنطينة ،الجزائر ،طبعة خاصة ،2008 ،ص .194

 2المرجع نفسو ،ص .195
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1

ظاىر البمد''
الوشـ في َ
و ُ
''ع ُروش كباقي َ
النص بسيطة ككاضحة إلى ٍّ
حد ما – عمى حسب ما نعتقد -فيي ال تحتاج
عمى العمكـ تبدك لغة ىذا ٌ

إلى معجـ كي نفيما؛ فالسياؽ العاـ يجعمنا نحيط بالمعنى العاـ لمنص ،كالشاعرة بارعة في التبلعب بيذه

أمد الجسر لممستحيؿ ،ككيؼ ال أنزؼ اغترابا) إف ىذه التراكيب
الزىيرات ،ك ٌ
المغة كنممح ىذا في قكليا( ٌ
تد ٌؿ عمى عبية الشاعرة العالية ،كتدؿ عمى حسف تكظيفيا ليا في ىذا النص البسيط ،فإذا كانت المرحمة

أف األمر كاف أكثر مف حتميا الستعماؿ
السياسية قد أرغمت ربيعة عمى الكتابة بمغة بسيطةٌ ،
فإننا نعتقد ٌ
ىذه المغة ،ألف الطبقة المتمقية آنذاؾ ال يمكف أف نقارنيا بما نعيشو اليكـ مف تفتح عمى اآلخر كاحتكاؾ
حيف راحت تدافع

ت بو
أقر ى
بو ،فالشاعرة اعتمدت الكبلـ المباشر الخالي مف الزخرؼ المفظي ،كىذا ما ٌ
عف نفسيا في دراسة مطكلة ليا بعنكاف(جماليات القصيدة النثرية) حيف قالت ":لمقصيدة النثرية جمالياتيا

أم تفنف عمى
التي لف تككف شع ار إذا تجردت مف مفاتنيا ىذه ،كادراج الكبلـ المباشر األجكؼ الخالي مف ٌ
2
المستكل الجمالي ىك بمثابة إساءة لطبيعة القصيدة النثرية"...

عند تأممنا في ديكاف "تضاريس لكجو غير باريسي" لمشاعرة ربيعة جمطي ،نبلحظ أنو يتكفر عمى

شعرية بصرية حسب ما يراه الناقد يكسؼ كغميسي؛ إذ يكثر الحديث في شعرىا عف الشركفات كاآلفاؽ

كالمرايا كالسفر كالمشاىدات ...كيبلحظ كذلؾ ىكسيا الشديد بالبحث عف عذرية المعنى 3كما في قكليا:
أكتب ...
ُ
أستؿ عرش النار مف صدري...
َ
تخنقُني رائحة االحتراؽ

عـ
أجمع ألحاني...
فممكممات ُ
ُ
ط ٌ
َ
القيد...

الجبؿ ال َغافي..
أستيقظ عند َ
مضيقا إلي َؾ ..أتحوؿ

تجتمع مواسـ الخريؼ عند الظييرة

 1ربيعة جمطي :تضاريس لكجو غير باريسي ،الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع ،الجزائر ،ط،1983 ،2
ص ص .60 -59

 2يكسؼ كغميسي :خطاب التأنيث ،ص .195
 3ينظر :المرجع نفسو ،ص.196
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 ..وقوافؿ اإلعصار تطارد حمائـ الحوش
الكبير.

1

يظ ير لنا مف خبلؿ قراءة ىذه المقطكعة أف الشاعرة قد انتيجت شعرية بصرية بسيطة ،فيي تصكر

لنا مشيد مطاردة رائع في قكليا ":وقوافؿ اإلعصار تطارد حمائـ الحوش الكبير" ،فتجعؿ األمر يبدك ككأنو
يحدث أماـ ناظرنا ،فنتصكر أف ىناؾ عاصفة خريفية -بالمفيكـ الجمطي -قد أرعبت الحماـ الذم كاف
مطمئنا ساكنا في حكش البيت.

كيرل الناقد عبد الممؾ مرتاض َّ
أف الركائي عبد الحميد بف ىدكقة ،كاف مف أكائؿ مف كتب قصيدة

النثر في الجزائر ،في فترة كانت فييا جذكر اإلبداع خامدة ،إذ كاف قاد ار عمى كتابة الشعر في غياب

الشعرية ،كىذا في عممو المكسكـ بػ ػػ" األركاح الشاغرة" 2الذم أصدره سنة  ،1965حيث استطاع الشاعر
أف يرسـ في أذىاننا فكرة عف ىذه التجربة في قكلو:
في ك ّؿ َمكاف

حظيـ موفُور
في القُبور

في ك ّؿ م َكاف

آسيا
في إفريقيا في َ

تنطمؽ مف ُقموبيـ
القناب ُؿ
ُ
تودعا لمقنابؿ
س ً
س َارت القموب ُم ْ
َ

الـ
بد َؿ األح َ
َ
في ك ّؿ مكاف

لخصب َجديد
األرض تبحث عف أسمدة
ْ
دماء العبيد
مف َ
السماء ال تدري

ىؿ فَيمت؟

3

 1ربيعة جمطي :تضاريس لكجو غير باريسي ،ص ص .81-80
 2نشرتو الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع ،الجزائر.1967 ،

 3نقبل عف عبد المالؾ مرتاض ،قضايا الشعريات ،ص.316
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ككاف لزاما عمينا أف نكرد َّ
حؽ ىذا النص
النص النقدم الذم أكرده عبد المالؾ مرتاض في ٌ
حكما عمى ىذا َّ
النص ،كلكننا اضطررنا إلى ذلؾ مف أجؿ
الشعرم،
َّ
فمنتأمؿ معا  ":ككنا نكد أف ال نصدر ن

و
كخاؿ مف الشعرية
حد الضآلة،
إعطاء رأينا السَّيئ فيو ،فيك ٌّ
حد السذاجة ،كسطحي إلى ٌ
نص بسيط إلى ٌ
إلى درجة االبتذاؿ".1

كنحف ال نعمـ سبب ىذا الحكـ؟ أىك راجع إلى مشكمة مكجكدة في َّ
الشاعر أـ في الناقد؟ بمعنى ىؿ

َّ
ىدكقة لـ يفيـ معنى ال ٌشعرية؟ كلـ يحسف تكظيفيا؟
الشاعر لـ يحسف تكظيؼ المغة؟ ىؿ عبد الحميد بف ٌ
أـ ىذا راجع إلى َّ
أف الناقد لـ يحسف فيـ ىذه المغة؟ كاذا كاف كذالؾ فما ىك السبب في عدـ فيـ ىذه

المغة؟ لماذا لـ يفيـ الناقد لغة الشعر المعاصر؟ لماذا كاف ذاتيا إلى درجة َّأنو اعتبر ىذا المقطع في غاية

السذاجة؟ نعتقد َّ
أف األمر قد ازداد تأزنما ،لماذا اعتبر كغميسي لغة ربيعة جمطي في ديكانيا "تضاريس
لكجو غير باريسي" في غاية البساطة ،فقد كاف قربانا شعريا لثقافة المرحمة السياسية خبلؿ السبعينات ،إذ
كاف تمثٌبل لغكيا لممسألة االشتراكية في الجزائر! ...بينما اعتبر الناقد ( عبد المالؾ مرتاض) لغة ىذا

فف كاع؟ لماذا اختمؼ الناقداف الجزائرياف في إصدار حكـ مكحَّد عمى ىذا النص
الديكاف لغة راقية بمستكل ٍّ

الشعرم؟

رَّبما األمر الذم َّ
أدل إلى ىذا كمٌو ىك غياب نظرية نقدية نحتكـ إلييا في نقد ال ٌشعر المغاربي

نؤسس أليسس نقدية نحتكـ إلييا عند
المعاصر ،فنحف لـ نفيـ بعد ماىي المغة ،لسنا قادريف عمى أف ٌ
َّ
كلعؿ ىذا راجع َّ
بالدرجة األكلى إلى اختبلؼ مرجعية َّ
الناقديف ،فاختبلؼ المرجعيات لو
اختبلفنا في فيما،
بالغ األثر عمى إصدار األحكاـ النقدية ،كىذا ما َّ
أدل إلى تضاربيا بيف يكسؼ كغميسي كعبد المالؾ

مرتاض ،فالقصيدة التي ال تخمؽ االنفعاؿ الشعرم عند متمقييا ىي قصيدة فاشمة بمعنى َّأنيا رديئة ،كىذا

كؿ مف الناقديفَّ .
إف غياب االنفعاؿ الشعرم في النصكص السابقة ىك ما
ىك المبدأ الذم حكـ مف خبللو ٌ
أخمط مكقؼ َّ
البنيسي لو بالغ األثر عمى شعرية المغة.
الناقديف ،فعدـ تكظيؼ المغة الخالقة بالمفيكـ ٌ

نؤسس بعد ألسس نقدية نحتكـ إلييا في نقد الشعر المغاربي المعاصر ،كلـ نفيـ بعد ما
َّإنو حقيقة لـ ٌ
حتى نفيـ ما
ىي المغة ىذا مف جية ،كمف جية أخرل عمى شعراء قصيدة النثر أف يرجعكا إلى القامكس َّ

يقكلكفَّ ،
ألف القامكس قد جمع بيف دفتيو ألفاظا شعرية متفؽ عمييا بيف عمكـ الشعراء ،فعمى ربيعة جمطي

أف ترجع إلى القامكس ،كعمى َّ
الشاعر عبد الحميد بف ىدكقة أف يرجع إلى القامكس ،كىكذا يستطيع النقد
َّ
يتحكـ في زماـ األمكر ،كذلؾ بتكجييو كتقكيمو ليذه الحركة الشعرية ،فقد بات
المغاربي المعاصر أف
ضركريا بؿ أكثر مف ضركرم ألف ينؤسس ألرضية سميمة نستمد منيا أسسنا النقدية في نقد الشعر

 1عبد الممؾ مرتاض ،قضايا الشعريات المعاصرة ،ص .316
 نسبة إلى الناقد المغربي محمد بنيس.
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المغاربي المعاصر ،عندىا سنفتخر بيذا اإلنجاز! فبعد ىذا التحميؿ أدركنا َّ
أف نقدنا ما زاؿ يعيش كيتخبَّط

في عالـ االنطباعية كالذاتية ،كىذا ما تبيَّناه مف خبلؿ ىذا التحميؿ البسيط.

كما َّأنو مف الضركرم أف نشير كذلؾ إلى بعض الجيكد* 1في ىذا المجاؿ ،أم في نقد الشعر

المغاربي ،كالتي يمكف أف نعتبرىا محاكالت جاد ة ،استطاعت إلى حد ما تقكيـ ىذا الخطاب الشعرم

المعاصر ،لكني اعتقد َّ
أف ىذه المحاكالت ليست كافية ،بؿ ىي تحتاج إلى تقنيف ،كالى ضبط كتقكيـ ،كىذا

ما نرجكهَّ ،
ألف الحراؾ النقدم المؤسس يؤدم كيسيـ في تطكير الحراؾ األدبي ،كىذا ما حدث في

األندلس؛ حيف ازدىرت الحركة ا ألدبية أنذاؾ ،فقد كاف النقد مزدىرا ،ككاف يسير جنبا إلى جنب مع ىذه

الحركة األدبية ،فمف َّ
منا ال يعرؼ الشاعر الكبير ابف زيدكف ،كابف حزـ األندلسي ،كابف شرؼ القيركاني

كالقاضي عياض ،كابف األحمر ،كابف سيده ....كغيرىـ كثيركف .فنأمؿ أف يرتقي نقدنا المغاربي المعاصر

كيتضح مفيكـ المغة لدل الشعراء َّأكال ،ثـ لدل النقاد ثانيا ،كأف يزكؿ االصطداـ كاالختبلؼ الكبير بيف
لكؿ مف َّ
ادعى َّ
النقاد مف دكف مبررات ،فقد ال حظنا َّ
بأنو شاعر ،كفي
أف المجاؿ مفتكح بعشكائية تامة ٌ

الحقيقة ىك ليس كذلؾ ،فما يكتبو البعض  -الذيف ال يدرككف معنى الشعر -ىك كبلـ بسيط إلى درجة

السذاجة حقاٌ ،فبل لغة تيز المشاعر كال ىي راقية ،كال ىي مؤثرة.

1

دراسات كؿ مف :محمد بنيس (الشعر العربي الحديث بنياتو كابداالتيا) ،كيكسؼ ناكرم( الشعر الحديث في المغرب

العربي) ،كعبد اهلل شريؽ( في شعرية قصيدة النثر) كحكرية الخمميشي( الشعر المنثكر كالتحديث الشعرم)...
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 -3إبداالت اإليقاع:

أثارت قضية اإليقاع في قصيدة َّ
السككت عنيا،
النثر العديد مف اإلشكاالت التي ال ينبغي ٌ
َّ
كلعؿ بعض ىذه اإلشكاالت يكصمنا إلى مرحمة حرجة تستمزـ َّ
منا البحث في حيثياتيا كبنياتيا
كابداالتيا ،فالمعركؼ َّ
تمردت عمى األكزاف العركضية كالتي كانت قد ألفتيا
أف قصيدة النثر قد َّ

الذائقة العربية كتعايشت معيا ،فكاف َّ
الشاعر العربي إذا ما أراد أف ينظـ قصيدة كاف لزاما عميو أف

ينظـ أبياتيا كفؽ ما ىك متعارؼ عميو بيف جميع الشعراء كالنقاد كقتئذ؛ أم كفؽ البحكر الخميمية

الستة عشر( ،)16فإذا لـ يمتزـ بيذا القانكف إف َّ
يسمى عندىـ
صح التعبير ،أك ىذا الشرط ،لـ َّ

شاعراَّ ،
مقدسات نظـ الشعر.
ألنو انحرؼ عف أقدس ٌ
كنكضح بعض األمكر التي ينبغي عمينا تكضيحيا
جمي بعض ىذا اإلبياـ،
ٌ
كنحف نحاكؿ أف ين ى
في ىذا المقاـ ،كاف لزاما عمينا قبؿ الشركع في التحميؿ ،أف نرسـ خارطة ليذه اإلشكاالت التي
َّ
كلعؿ أبرز ىذه اإلشكاالت ىي إشكالية إبداالت
سنجيب عنيا حسب مرجعياتنا كقدراتنا المعرفية،

خاصا
ًّ
غيب مف أكزاف عركضية كايقاع خارجي ،فيؿ استطاعت قصيدة النثر أف تبني إيقاعا
ما ٌ
بيا؟ كاف حققت لنفسيا ىذا ففيما يتمثؿ؟ كماىي اإلبداالت اإليقاعية التي يقترحيا أنصارىا َّأكال ،ثـ
ما ىي اإلبداالت التي يقترحيا النقد المغاربي؟ كىؿ استطاعت ىذه اإلبداالت أف تخمد نيراف

حتدما بيف النقاد العرب عا َّمة كالنقاد المغاربة خاصة؟
السجاؿ الذم الزاؿ يم ن
المتتبع لمبنية اإليقاعية التي تقكـ عمييا قصيدة النثر ،يدرؾ َّ
َّ
خاصة تيمغي
َّ
بأنيا بنية ذاتية
إف
ٌ
ك ٌؿ ما يمكف مف شكمية مكسيقية خارجية ،كتقكـ عمى مكسيقى داخمية تنبعي مف الحدس بالتجربة
الشعرية؛ تجربة أحالت التفجير محؿ التسمسؿ ،كالرؤيا محؿ التفسير ،كيفيدنا ىذا الكبلـ

1

أف قصيدة النثر تعتمد عمى صكرة مكسيقية نفسية ترتبط ارتباطان كثيقان بالتجربة الشعرية
(، ) Expérience poétiqueكيتجمَّى إيقاعيا المتنكع" في التكازم كالتكرار كالنبرة كالصكت

المد كتزاكج الحركؼ ،كما تتجمَّى في تفجير الخصائص الصكتية كتعكيض الكزف الغائب
كحركؼ ٌ
باستخداـ مظاىر تشكيمية كالفراغ كالقطع كالحذؼ كفي تحقيؽ إيقاع التداخؿ كاإليقاع الحر كمكسقة

الفكرة كالتكثيؼ المفطي كالتكاتر كالنمط الفكضكم لئليقاع ،كاإليقاع المرسؿ كىي تقكـ جميعان عمى
مناداة الفكرة الس تخراج تجمياتيا كبثيا في شحنات تصكيرية أك تقريرية تعتمد التقابؿ كالتكامؿ
لمكصكؿ إلى المتمقي.2

 1ينظر :سامي ميدم ،أفؽ الحداثة كحداثة النمط ،ص .98
 2المرجع نفسو ،ص ص .99 ،97
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فقصيدة َّ
خاصة بيا ،كذلؾ باالستغناء عف بحكر الخميؿ
َّ
النثر تطمح في تشكيؿ بنية إيقاعية

المعجمية الرؤيا ،كما أنَّيا
كما أسمفنا سابقا ،كتى ي
عمد إلى استعماؿ االنسجاـ ال َّداخمي بيف كحداتيا ي
َّ
كلعؿ ىذه الحرية ىي التي جعمت ركادىا يتفاكتكف في
الخياؿ،
الحرية لمفكر ك ى
تطمح في إعطاء ك ٌؿ ٌ
نظـ أشعارىـ كفؽ الخصائص النصية ليذا الجنس الحداثي ،لكف اإلشكاؿ المطركح ىؿ كؿ ركاد

قصيدة النثر قد استكعبكا ىذه الخصائص َّ
النصية؟ كىؿ قصيدة النثر التي يكتبيا مثبل أنسي
الحاج كأدكنيس ىي نفسيا -مف حيث ىذه البنية النصية -القصائد التي يكتبيا عبد العالي رزاقي

كربيعة جمطي ،كالشاعرة المغربية الكاعدة أماؿ زكيريؽ؟ فمماذا ىذا االختبلؼ في البنية َّ
النصية
كابداالتيا؟ ىذا ما سنسعى إلى تكضيحو الحقا.

الحرية الكاممة التي تمنحيا قصيدة النثر لشعرائيا ،كنبحث في مزاياىا ،كجدنا
كاذا ما رجعنا إلى ٌ
َّ
أف ىذه الحرية تعمؿ عمى إضافة قدرات شعرية أكبر إلى القصيدة مف أجؿ كسر الكجكد المييمف

المستقر لمشكؿ اإليقاعي التقميدم القائـ عمى التفعيمة في ذاكرة المتمقي" ،ألف الكزف الحر
كالحضكر
ٌ
َّ
"المجدد" لـ يكف كافيان كما يبدك ،لكسر رتابة اإليقاع الخارجي لمقصيدة العربية بما يرقى إلى
تأسيس حساسية شعرية جديدة" ،1كلقد اختمؼ شعراء ىذه القصيدة

كتباينت إمكاناتيـ الشعرية

تباينان ممحكظان ،كما تعددت أساليبيـ في الكتابة إلى الدرجة التي اكتسبت فييا قصيدة كؿ كاحد
منيـ صفات خاصة ال تنتيي إالَّ إلى الشاعر نفسو؛ إذ يمكف القكؿ َّ
أف محمد الماغكط يكتب
قصيدة نثر "ماغكطية" كأدكنيس يكتب قصيدة نثر "أدكنيسية" ،كىكذا ...لكف ىؿ ىذا

يعني

بالضركرة َّ
أف الشاعر الكبير أدكنيس لديو إبداالت إيقاعية خاصة بو ،كأنسي الحاج ىك اآلخر لديو
إبداالتو الخاصة بو ،كمحمد الماغكط ينفرد بإبداالت تختمؼ عف باقي أترابو؟ أال ييمكف تكحيد ىذه
َّ
يتسنى لجميع شعراء ىذا الجنس الكتابي ،أف ينظمكا
اإلبداالت كجعميا أكثر مكضكعية حتى

قصائدىـ كفقيا؟

أعتقد َّ
الساحة
المزرم الذم آلت إلية قصيدة النثر في ٌ
أف المسألة ازدادت تعقٌدا أماـ ىذا الكضع ي
المغاربية ،فيؿ استطاع النقد المغاربي أف يضع حداًّ ليذه الفكضى؟ أك باألحرل ىؿ استطاع اف

يقمؿ –عمى األقؿ -مف َّ
السجاؿ؟ ىؿ ما ذكرناه عف ذاتية كتابة قصيدة النثر بالنسبة
حدة ىذا ٌ
ألنسي الحاج كأدكنيس كمحمد الماغكط ...كغيرىـ ينطبؽ بالتماـ عمى الشعراء المغاربة أـ الكضع
يختمؼ؟  .ينبغي لنا قبؿ أف نشير إلى إبداالت اإليقاع التي يقترحيا َّ
النقد المغاربي ،أف نشير َّأكال

كباختصار شديد إلى ابداالت اإليقاع التي اقترحيا َّ
النقد المشارقي.

 1محمد صابر عبيد :القصيدة العربية الحديثة بيف البنية اإليقاعية كالبنية الداللية ،ص .75
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بعد أف اتَّفؽ أصحاب ىذا االتَّجاه إىدار أك عمى تحطيـ عنصر المكسيقى كاف لزاما عمييـ أف
فتكص مكا إلى عمكد لقصيدة النثر مستقى مف تنظير الناقدة
َّ
يبحثك عف بدائؿ لمتعكيض ما أىدركه،

الفرنسية سكزاف برنار ،قائـ عمى ثبلثة شركط فمف دكف أحدىا يستحيؿ الحديث عف قصيدة النثر،

كك ٌؿ شرط مف ىذه ال ٌشركط يستدعي مبلزما لو عمى ىذا النحك:
الكثافة.
 -1اإليجاز
 -2التّوىج
 -3المجانية

اإلشراؽ.

الال زمنية.

السالفة مف أبرز الخصائص َّ
النصية التي اعتمدتيا قصيدة
لقد اعتبر النقد المشارقي ال ٌشركط ٌ
النثر العربية َّ
بالدرجة األكلى ،كقصيدة النثر المغاربية بالدرجة الثانية ،كيؼ ال كقصيدة النثر
المشارقية ىي المرجع األساس لنظيرتيا المغاربية ،فالعناصر الثبلثة المتمثمة في ( اإليجاز،

التكىج ،المجانية)َّ ،
عبر عنيا النقد المشارقي بمبدأ تعكيض المكسيقى الخارجية ،أك المكسيقى
الضائعة أك المكسيقى المغيبة.

 /1-3مبدأ تعويض الموسيقى الغائبة:

ستعيض عف
يعتبر أنسي الحاج َّأكؿ مف أشار إلى ىذا القانكف فقاؿ عف قصيدة النثرَّ :إنيا" تى
ي
التَّكقيع بالكياف الكاحد المغمؽ كالرؤيا التٌي تحمؿ أك تيعمؽ التَّجربة َّ
الفذة؛ أم باإلشعاع الذم ييرسؿ
ٌ
ي
مف جكانب الدائرة أك المربع الذم تستكم القصيدة ضمنو ،ال مف ك ٌؿ جممة عمى حده كك ٌؿ عبارة

الساطعة ببعضيا البعض اآلخر فقط"
عمى حده أك مف التقاء الكممات الحمكة َّ

1

َّ
إف أنسي الحاج يشير ىنا إلى مبدأ االستعاضة أك مبدأ التعكيض الذم نقمو عف سكزاف كتمقَّاه

نقاد قصيدة النثر .كقد بمكر الدكتكر صبلح فضؿ ىذا القانكف حيف رألَّ :
أف قصيدة النثر تعتمد

الجمع بيف اإلجراءات المتناقضة ،أم أنيا تعتمد أساسا عمى فكرة التَّضاد ،كتقكـ عمى قانكف

التعكيض ال ٌشعرم ،2كنحف نرل َّ
سماه أنسي الحاج مبلزـ
أف ىذا القانكف(قانكف التَّعكيض) كما َّ
لقصيدة النثر كأصحابيا انطبلقا مف مصطمح (قصيدة) كمرك ار بكتابة كممة شعر عمى نصكصيـ
كدكاكينيـ ،كالحاح بعضيـ ،ال سيما الماغكط ،عمى اإلكثار مف مفردات (شعر كقصيدة) في
 1أنسي الحاج :مقدمة ديكاف (لف) المؤسسة الجامعية ،بيركت ،ط.1982 ،2
 2ينظر  :صبلح فضؿ :أساليب الشعرية المعاصرة ،دار اآلداب بيركت(،دط) ،1995 ،ص ص .86 -85
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نصكصيـ .كالذم يعنينا في ىذا المقاـ ىك مبدأ التعكيض أك قانكف التَّعكيض كما يسميو البعض،

فنعتقد َّأنو قائـ عمى مفارقة عجيبة ،فالتعكيض يككف في شيء فقدناه خارج إرادتنا ،فحينئذ نمجأ
أما في قصيدة النثَّ ،
متعمد
فإف تغييب المكسيقى ،أك ىدر المكسيقى
َّ
إلى تعكيض ما خسرناهَّ ،

بالدرجة األكلى ،فما المقصكد بمبدأ التعكيض ىنا ؟

َّ
ميـ،
إما أف يككف ًّ
إف الكزف العركضي في ال ٌشعر العربيَّ ،
ميما ،فبل يستحؽ التَّغييب ،أك غير ٌ
سأعكض
يخسر إنساف ما عينيو  -مثبل -ثـ يقكؿ
فبل يحتاج إلى تعكيض .ىؿ مف المعقكؿ أف
ى
ٌ

حاسة البصر بتنشيط حكاسي األخرل ،ىؿ يعقؿ ىذا؟! لكف في قصيدة النثر نعتقد َّ
أف يركادىا
عف َّ

أىمية المكسيقى الميدكرة لذا ذىبكا  -كانطبلقا مف شعكرىـ  -بالبحث عف بديؿ
كانكا متيقٌنيف مف ٌ
تبني بدائؿ َّ
َّ
معينة ،فاقترح كماؿ أبك ديب مصطمح الفجكة،
المغيب ،حتى َّ
ليذا العنصر
تكصمكا إلى ٌ
عكضا عف المكسيقى في قصيدة
أك ما يعرؼ عنده بمسافة التَّكتر ،فيك يعترض عمى اتخاذ اإليقاع
ن
النثر فحسبو :ال يمكف فيـ الشعرية كحديد عناصرىا عمى أساس الظاىرة المفردة كالكزف أك القافية

أك اإليقاع الداخمي أك الصكرة أك الرؤيا أك االنفعاؿ 1لذلؾ اقترح مفيكما جديدا أسماه بالفجكة أك

َّ
فاعميتو عمى ال ٌشعرية كحسب ،بؿ َّإنو أساسي في التَّجربة
مسافة التكتر ،كىك مفيكـ ال تقتصر
االنسانية بأكمميا.
فيؿ يمكف أف نعتبر ىذا القانكف الذم أتى كماؿ أبك ديب ،بديبل مقنعا ،كمعكضا إيقاعيا

يستدعي مف شعراء قصيدة النثر أف ينظمكا قصائدىـ كفقو؟ إذا كانت ىذه مجرد عينة مختصرة

عف بدائؿ ما ضيع مف مكسيقى عركضية في قصيدة النثر بالنسبة لمنقد المشارقي ،فماىي البدائؿ
التي يقترحيا النقاد المغاربة؟ كىؿ ىذه البدائؿ -عف كانت مكجكدة -مف صميـ تجاربيـ النقدية ،أـ

تحمؿ في طياتيا مرجعية مشارقية؟ ىذا ما سنعرفو الحقا.

كنا نطمح كنحف نبحث في المكاقؼ النقدية المغاربية المتضاربة التي تناكلت البنية اإليقاعية
ٌ
كابداالتيا في قصيدة النثر ،أف نجد بعض المكاقؼ المؤسَّسة ،أك عمى األقؿ بعض المكاقؼ
الكاضحةَّ ،
لكننا تفاجأنا -في حدكد معقكؿ مقدرة بحثنا -بغياب مثؿ ىذه المكاقؼ األكاديمية التي
كاف مف الممكف أف تجعؿ الطريؽ أمامنا كاضحا ،غير َّأننا ال يمكننا أف ننكر بعض االجتيادات
التي استطعنا مف خبلليا أف نمسؾ بطرؼ الخيط ،كنستنتج بعض اإلبداالت التي تضمنتيا ىذه

أف ما تجدر اإلشارة إليوَّ ،
المكاقؼ النقدية ،غير َّ
أف بعض النقاد المغاربة تبنكا مكاقفا لنقاد مشارقة،
الصكر.
كرشيد يحياكم مثبل الذم لـ يكف مكقفو كاضحا ،فيك تبنى البدائؿ التي اقترحيا حاتـ ٌ
 1ينظر :كماؿ أبك ديب ،في الشعرية ،مؤسسة األبحاث العربية ،بيركت ،ط ،1987 ،1ص ص .121 ،95
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أما الناقد عبد اهلل شريؽ ،فيتجمَّى لنا مكقفو مف البنية اإليقاعية لقصيدة النثر في قكلوَّ ":
إف
َّ

الكزف العركضي الذم يتَّخذه ىؤالء الشعراء منطمقا لرفض انتماء نصكص ىذه التَّجربة الجديدة إلى
الشعر ،ليس عنص ار جكىريا كخالدا في الشعر ،فالتشكيؿ اإليقاعي ىك الشرط الضركرم كالجكىرم

في الخطاب الشعرم" 1فما معنى ىذا يا ترل؟ كما ىك مفيكـ التشكيؿ اإليقاعي عند الناقد؟ َّ
إف
الكزف العكضي بالنسبة لعبد اهلل شريؽ ليس ىك األساس في التٌجربة ال ٌشعرية ،كنقصد بالكزف
العركضي البحكر الخميمية أك األكزاف( المكسيقى الخارجية) ،فيناؾ شيء أساس أكبر مف ىذا
بكثير ،كىك التشكيؿ اإليقاعي ،فالكزف العركضي ما ىك إالَّ جزء مف ىذه التشكيبلت اإليقاعية،
كلما كاف ىذا الكزف جزنءا مف
كليس العكس( ،أم التشكيبلت اإليقاعية ىي الجزء مف ىذا الكزف)َّ ،
ىذا التشكيؿ كاف باإلمكاف االستغناء عنو -حسب عبد اهلل شريؽ -ثـ يضيؼ الناقد ":فاإليقاع
أعـ منو" 2فال ٌشعر عند عبد اهلل شريؽ
ٌ
المتنكع ىك األصؿ ،كىك أسبؽ مف الكزف ك ٌ
الحر المفتكح ك ٌ
المتعدد كالكاسع ،فالكزف غير و
كاؼ
ارتبط منذ بداياتو األكلى ،كفي أبسط صكره بالتَّشكيؿ اإليقاعي
ٌ

النصكص كالمنظكمات مكزكنة مقفَّاة كلكنيا
النص لم ٌشعر" ،
لكحده ٌ
فكثير مف ٌ
لمداللة عمى انتماء ٌ
ه
ليست شعرا ...لقد أصبح مف الخطإ اليكـ ،القكؿ َّ
ني
بأف الشعر ال يقكـ سكل بالتَّبلؤـ مع شكؿ كز ٍّ

َّ
المحافظة عمى الكزف " 3لكف مف الضركرم أف
معيف ،فالخطاب يمكف أف يككف شعرًّيا حتٌى مع عدـ ي
َّ
يتحدث عنو
نتساءؿ كنبحث عف مفيكـ كاضح لمتشكيؿ اإليقاعي ،ففيما يتمثٌؿ التشكيؿ اإليقاعي الذم
يقيده قانكف خاص كثابت بيف جميع ال ٌشعراء؟ كىؿ استطاع شعراء قصيدة
الناقد عبد اهلل شريؽ؟ كىؿ ٌ
َّ
الخاص
النثر أف يستكعبكا ىذا القانكف ،كينظمكا قصائدىـ كفقو؟ ىؿ لك ٌؿ شاعر تشكيمو اإليقاعي
ٌ

بو؟

َّ
النثر كما
الجيدة مف قصيدة النثر ال تخمك مف اإليقاع ال ٌشعرم ،كال تخضع إليقاع ٌ
"إف ٌ
النصكص ٌ
يقكؿ المناصرة ،كاَّنما تبني إيقاعيا الخاص كتخمؽ تشكيبلتيا اإليقاعية بآليات كطرؽ مخالفة
لمنماذج العركضية كاإليقاعية التقميدية ،كتحقيؽ ىذا النمط مف التشكيؿ اإليقاعي أصعب مف اتباع

حرية في البناء كالتَّشكيؿ َّ
فإف لو شركطو
التشكيبلت الكزنية الجاىزة ،فرغـ ما ييتيحو مف ٌ
كصعكباتو ،فيك يحتاج إلى ذكؽ مكسيقي كالى إحساس دقيؽ بالتَّناغـ كالتَّنكع اإليقاعييف كالى قدرة
المككنة لبنية َّ
النص الشعرمَّ ،
ألف
عمى الخمؽ كالتَّشكيؿ كتحقيؽ التَّفاعؿ مع العناصر األخرل
ٌ

 1عبد اهلل شريؽ :في شعرية قصيدة النثر ،ص .16
 2المرجع نفسو  :ص .16
 3نفسو ص .16
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تصكره مستقبلًّ أك معزكال عف العناصر األخرل أك بعيدا عف كظيفتو
اإليقاع في الشعر ال يمكف
ٌ
أف مكقؼ الناقد عبد اهلل شريؽ بدأ يظير لنا ًّ
البنائية كالداللية" .1يبدك َّ
جميا مف قكلو السابؽ ،فيك ال

خاص بيا ،لكننا نجده يقر َّ
النصكص الجيدة ىي التي
تؤسس قصيدة النثر إليقاع
بأف ٌ
ٌ
يرفض بأف ٌ
حافظت عمى ىذا اإليقاع ،فيي ال تخضع إليقاع النثر كما يقكؿ المناصرة ،بؿ تخضع لتشكيبلت

نبيف َّ
بأف ىنالؾ نصكص نثرية ال عبلقة ليا بيذا اإليقاع كخاصة
إيقاعية خاصَّة ،كسنحاكؿ أف ٌ
َّ
قدسيتيا بعد ترجمتيا إلى غير لغتيا
تمؾ النصكص المترجمة ،كاف كانت جيدة فيي تفقد ك ٌؿ
األصمية ،كنممس ىذا مثبل في َّ
النص التَّالي:

نخر الصخور،
تنمو باىتَ ًة،
ُ
البحر َي ُ
ُ
األصداء ُ
أيضا.
وتتَ َ
اح وتَختفي في األس َفؿ ً
الشى األرو ُ

يبزغُ الفَجر!
أ َنا ال
أعرؼ متَى ُ
ُ
ٍ
أعمى؟
سب ُح النجوـ في الفَ َ
ومتى تَ َ
ضاء بشكؿ َ
َ
أبحث عف نافذة؟
أعمى
ُ
َىا أ َنا ْ
القُروف ىي ك ّؿ ُخطوةُ .ىناؾ َجرس َبعيد..
ستقبالً ..ىك َذا يقولُوف
دعو َ
إنو َي ُ
وـ ُم ْ
الي َ
اض ٍع.
عمَى ُركبتي
أجمس ُمنتظ ار بتو ُ
ُ
الحديد؟
ستسقطُ ُجدراف َ
ىؿ َ

2

نتأمؿ في َّ
أف ىذا اإليقاع
عندما َّ
النص السَّابؽ ،كبالتَّحديد في إيقاعو ،نحس لمكىمة األكلى ٌ
عادم ال يحكم عمى شاعرَّية َّ
َّ
معينة،
مغيب ،كال نكاد نممح لو كجكد ،ككأننا بصدد قراءة نص نثرم
ٍّ

َّ
َّ
كلعؿ ىذا راجع إلى الترجمة مف المٌغة األصمية
ضمنية،
مصرح بيا أـ
اء كانت ىذه الشاعرية
َّ
سك ن
َّ
النص األصمي مثبل ( اإلنجميزم) لرَّبما كجدنا فيو
َّ
قدسيتو ،فمك تناكلنا
التي أفقدت ىذا النص

شاعرية ال مثيؿ ليا ،ك َّ
الداللية ،فاستقبللية األسطر تظير لنا
النص ال يبدك متماسكا مف حيث بنيتو ٌ
يصعب عمينا
مما
الداللة كعدـ اكتماؿ المعنى في السَّطر الكاحدَّ ،
كاضحة ،بحيث نممح تقطعا في ٌ
ٌ
ميمة البحث عف إيقاع َّ
النص (،القُروف ىي ك ّؿ ُخطوةُ .ىناؾ َجرس َبعيد )..فالجممة الثانية(
َّ
 1عبد اهلل شريؽ :المرجع نفسو :ص .17
 35 - 2قصيدة مف ال ٌشعر العالمي ،ترجمو عف اإلنجميزية عمر أزراج ،دار كميؾ لمنشر ،الجزائر ،ط ،2007 ،1ص.34
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يخص
تكمؿ المعنى العاـ لمسَّطر ،بؿ زادتنا إبياما كشمَّت تفكيرنا ،ىذا فيما
ٌ
ىناؾ جرس بعيد) ال ٌ
تأممنا المقطكعة بأكمميا كجدنا َّ
أف تماسكيا قد يغٌيب تماما؛ فك ٌؿ بيت يستقؿ
أما إذا َّ
السطر الكاحدَّ ،
ٌ
بذاتو ،كىذا ما صعَّب عمينا ميمة اكتشاؼ التشكيبلت اإليقاعية ليذا َّ
النص.
النص السابؽ(المترجـ) ،كنص آخر مكتكب بمغتو األصمية(العربية)
كاذا ما حاكلنا أف نقارف بيف ٌ
عاما مف العطش)
لكجدنا فرقا كبي ار مف حيث تشكيمو اإليقاعي ،كالنص النختار بعنكاف( ي
عشركف ن
لمشاعرة الكاعدة عفاؼ فنكح:

اعيؾ طويالً..
ُمشتاق ٌة أنا ْ
ألف أبكي بيف ذر َ
عاما،
فمن ُذ عشريف ً

طعما إلى الدمع سبيالً..
لـ أعرؼ ً
حضنني في ُمقمتيؾ قميال..
ُمشتاقَة انا ْ
ألف تَ ُ

العميؿ
عشر َ
عاما لـ أُبمّؿ بح َناف عطرؾ قمبي َ
ُ
وف ً
اليارب ع ّني،،
يمم ُ
سو سحرؾ َ
ولـ َ
نشد اآلف الرحيال...؟
أتراه َي ُ
ُ
فنيؾ
مسكيف منديمي يتحرؽ
ليالمس َج َ
ٌ
َ
فيغدو منديال،،

ويحمـ بوريد منؾ يبمّمُو كقطرات الندى،

ويغس ُؿ ُجرحو الساكف فيو غسيالً..
المطر ،ولو ُركنا ثقيالً!!..
فال تحرمو َ

أحمـ بالموت إليؾ كالفراشة تحف إلى الزىر،،
إ ّني ُ
المستحي َؿ؟
أـ أ ّني بت
ُ
أطمب ُ
إ ّني ىاربة مف ليؿ ُيناجي القَمر
اغتصاب ُدموعؾ،
وأحمُـ ب
َ
سمسبيال.
فتجري عمى أرضي َ

كما األطفاؿ قميالً..
ُمشتاقة أنا ْ
ألف أبكي َ

1

 1عفاؼ فنكح :الجئة حب ،منشكرات دار الحضارة ،ط ،2005 ،1ص ص .54 -53
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اضحا بيف البنية اإليقاعية لمنص السابؽ ،كنص عفاؼ فنكح ،فالشاعرة كظفت
يبدك
ي
الفرؽ ك ن
نصيا تشكيبل إيقاعيا خاصاًّ ،فعند قراءتنا
ألفاظا أكثر شاعرية ،كاستطاعت أف تفرض عمى بنية ٌ
بأنو بنية كاحدة متماسكة دالليا ،بحيث يصعب عمينا -مقارنة َّ
النص نحس َّ
ليذا َّ
بالنص السَّابؽ-

نأخر ،أضؼ إلى حسف استعماؿ
نقدـ أك ٌ
أف ينحدث تغيي ار عمى مستكل األسطر ،فميس بإمكاننا أف ٌ
المتكررة مثؿ تك ارر بعض المفردات( مشتاقة ،تكرار
التَّنغيمات الصَّكتية أك الكحدات الصَّكتية
ٌ

أطمب) .كاألمثمة في ىذا المجاؿ كثيرة في َّ
النص لكنو
أحمـٌ ،أني بت
ي
الضمير أناٌ ،إني ىاربةٌ ،إني ي
ليس بإمكاننا أف نتعمؽ أكثر ،قبؿ أف نعرؼ كجية رأم النقد المغاربي في بعض اإلبداالت النصية

الخاصَّة باإليقاع،

يكجو لنا َّ
بأف الذيف يزعمكف أف اإليقاع َّ
الناقد عبد اهلل شريؽ خطابا يبيف لنا فيو َّ
مغيب في
ٌ
َّ
تماما يقكؿ " :ثـ إف القكؿ ىكذا بشكؿ مطمؽ،
نصكص التجربة الشعرية الجديد ىـ مخطئكف ى
بغياب اإليقاع الشعرم في قصيدة النثر ،قكؿ غير دقيؽ ،كال يدؿ عمى متابعة دقيقة كشاممة لما

ينشر ضمف ىذ ه الحركة مف نصكص كتجارب متنكعة ،ففي دراسة نظرية كنصية أنجزتيا حكؿ
إشكالية اإليقاع في قصيدة النثر بالمغرب َّ
نت مف رصد َّ
عدة آليات كظكاىر إيقاعية في بعض
تمك ي
نصكص ىذه التجربة" . 1لكف عمينا أف نتساءؿ عف ىذه اآلليات التي استنتجيا الناقد ،كىؿ اف

نعتبرىا بدائؿ إيقاعية ليذه التجربة الشعرية الجديدة؟

َّ
إف إمكانيات التشكيؿ اإليقاعي في الشعر مفتكحة كاسعة كعديدة كغير محصكرة في قكالب

معينة ،كما ىك الشأف في العركض التقميدمَّ ،
المككنة لو
ألف طبيعة ىذا التشكيؿ كالعناصر
َّ

كالمييمنة فيو ،كمعايير جماليتو ،يمكف أف تختمؼ مف عصر إلى آخر كمف مرحمة ٌفنية إلى أخرل،
ففي عصر النيضة بأكركبا مثبل – كما الحظ جاكبسكف -كانت الفنكف البصرية بداىة ،تمثؿ
المييمنة أم جميع المعايير الجمالية لمحقبة ،فكؿ الفنكف األخرل كانت مكجية نحك الفنكف
َّ
أما في الفف
البصرية ،كما كانت
ى
تتمكضع في سمـ القيـ بحسب بعدىا أك قربيا مف ىذه األخيرةٌ ،
الركمانتيكي َّ
فإف القيـ العميا -خبلفا لذلؾ -قد أسندت إلى المكسيقى ،كىكذا أخذ الشعر

المكسيقى ،لقد أصبح منظما بطريقة مكسيقيةَّ ،
إف ىذا االنتظاـ حكؿ
الركمانتيكي يتَّجو
ى
صكب ي
2
مييمنة -كانت في الكاقع -خارجة عف جكىر األثر ال ٌشعرم ذاتو"...
 1عبد اهلل شريؽ :في شعرية قصيدة النثر ،ص .17

 2ركما ف جاكبسكف  :نظرية المنيج الشكمي ،نصكص الشكبلنييف الركس ،ترجمة إبراىيـ الخطيب ،مؤسسة األبحاث
العربية ،ط ،1982 ،1ص ص .83 -82
130

النصية
المبحث الثاني :اإلبداالت
ّ

الفصؿ الثاني :قصيدة النثر مقاربة تطبيقية

َّ
إف اإلبداالت اإليقاعية التي تستند عمييا قصيدة النثر ال يمكف أف نحددىا كنمبسيا صفة

َّ
ألف الذاتية ىي الصفة األساس ليا ،فبل أعتقد َّ
المكضكعية؛ َّ
أف الشعراء سيمتزمكف بقكاعد صارمة
كما أسمفنا سابقا ،فشاعر التجربة الشعرية الجديدة يحاكؿ أف يكسر كؿ الحكاجز التي تحد مف

إبداعاتو الشعرية ،لكف ماىي ىذه الحكاجز التي جعميا النقاد تحد مف العممية اإلبداعية؟ إف الناقد

المغربي عبد اهلل شريؽ يقترح عمينا بدائؿ إيقاعية جديدة كاف قد اكتشفيا مف دراساتو لشعر ىذه

التجربة ،كيمكف أف نكردىا كاآلتي:

1

 -1تكرار األصوات - :الصكائت القصيرة كالطكيمة -بمراكمتيا كتكزيعيا بطريقة معينة داخؿ

األسطر الشعرية ،بأحجاـ كأشكاؿ مختمفة ،كىذه األصكات قد تعمد إلى تكظيؼ القيمة التعبيرية

ألصكات المغة التي تأتييا أحيانا مف خصائصيا الفيزيائية ( كال ٌشدة كالرخاكة مثبل).
 -2تكرار األلفاظ المتجانسة :كاالشتقاؽ كالجناس كىذا يككف ضمف السطر الشعرم أك ضمف
مجمكعة مف األسطر.

إما أف يككف صكتيا كدالليا أك يككف باستخداـ عبلمات
 -3ترديد ألفاظ متماثمة :كىذا التَّرديد َّ

متماثمة دالليا أك رمزيا ،كىذا يدخؿ ضمف ما يمكف تسميتو باإليقاع الداللي.

 -4التوازي :كىك ذك طبيعة مكرفكتركيبية يتحقَّؽ بتكرار صيغ كتراكيب متماثمة في البنية

َّ
النحكية كالصرفية كفي الطكؿ كالمسافة كالزمنية في طبيعتيا التَّنغيمية.

 -5التشكيؿ اليندسي لفضاء النصَّ :
لعؿ ىذه مف أبرز خاصيات ىذه التجربة الشعرية ،كىذا

التشكيؿ يدخؿ ضمف ما يم كف أف نسميو باإليقاع البصرم الذم يتحقؽ بالتماثؿ كاالختبلؼ بيف
أشكاؿ خطية أك ىندسية بصرية.

كيمكف أف نمثؿ لمتكرار الصَّكتي كالتَّجانس المفظي بالمقاطع َّ
النصية التالية ،كىذا نظ ار لما حكتو

مف الخصائص المذككرة ،كىذه المقاطع مف ديكاف" أنيف األعالي" َّ
لمشاعرة كفاء العمراني:2
عابرةٌ في الزماف

عابرةٌ في المكاف

عابرةٌ في المابيف

العبور ٍّ
عني
وال مف
ُ
يطرح ُ

 1ينظر :عبد اهلل شريؽ ،مرجع سابؽ ،ص ص .18-17
 2كفاء العمراني :أنيف األعالي ،دار اآلداب بيركت ،ط ،1992 ،1ص ص .7-6
131

النصية
المبحث الثاني :اإلبداالت
ّ

الفصؿ الثاني :قصيدة النثر مقاربة تطبيقية

()...
المعارؼ
ُ
العشؽ جي ُؿ َ
المتواعد
ُيدقّؽ ُ
يخيب
فَ ُ
وتَخبطُ الصدفة
صيب
فَتُ ُ

أت اآلخر
في ُخموتي قر ُ
أت َنفسي
وفي اآلخر قر ُ

نتأمؿ في َّ
النص السابؽ نبلحظ أف الشاعرة أكردت المقطع األكؿ عمى نحك راكمت فيو
عندما َّ

بأصكات قد طغت عمى ىذه المقطكعة كىي عمى التكالي (حرؼ العيف ،الراء ،النكف) ،حيث َّ
أف
ىذه األصكات قد منحت النص تجانسا لفظيا أضفت عميو إيقاعا خاصا أك تشكيبل إيقاعيا خاصا.

كمف أمثمة استعماؿ تقنية الترديد المفظي المتماثؿ صكتيا كدالليا ،كالذم يكظؼ فيو الشاعر

الترادؼ ك التداعي كاالستدارة ،كىذا يدخؿ ضمف ما يسمى باإليقاع الداللي ،نص بعنكاف ":نغمة

في كرؽ" لمشاعر ناصر لكحيشي مف ديكانو ":فجر الندل":
وناديت ،،،
ُ
فيما ُينادي الصباح

أرح َنا،،
ْ

احوا،،
ولكنيـ ما أر ُ

أنسجة الفَجر،
يقد ُموف
احوا ّ
َ
ور ُ
العصر
أفئدةَ َ
صرخة ونواح
في َ
1
وناديت ،وناديت،،
ُ

 1ناصر لكحيشي :فجر الندل ،منشكرات أرتيستيؾ ،القبة ،الجزائر ،ط ،2007 ،1ص.92
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نبلحظ أ َّف َّ
الصرفي( أنسجة -أفئدة) ( الفجر-
الشاعر كظَّؼ ألفاظا تقريبا ليا نفس الميزاف َّ

العصر) ،كلربما أحيانا نجد بعض األلفاظ مف نفس الحقكؿ َّ
الداللية.

كمف أمثمة تقنية التوازي  parallélismeكىذا النكع غالبا ما يتحقؽ بتكرار تراكيب كصيغ

متماثمة في بنيتيا النحكية كالصرفية ،كربما حتى في الطكؿ كالمسافة كالطبيعة التنغيمية ،كىذا يرجع

إلى تقنية الشاعر التي يقكـ بيا اثناء تكزيعو لمكحدات المعجمية عمى صفحة الكتابة:
اد لَو
يتزود مف ال ز َ
وطف لو
َيمتقي َمف ال َ
يظمأُ مف ال َن ْب َع لو
المآلف ال يظمأ

يجوع
الشبعاف ال ُ
توه
العارؼ ال َي ُ
َ
()...

ضرتي
مر الصفاء َح َ
َغ َ
ب السؤاؿ
صَ
ا ْن َخ َ

الحاؿ
ا ْن َو َ
جد َ
1
الم َحاؿ
صَ
َ
ادقَني ُ

إف التَّقاببلت َّ
َّ
الداللية التي كظفتيا الشاعرة( الشبعاف ال يجكع)( ،العارؼ ال يتكه) ،ككذا التناسؽ

الحاؿ) ،منح النص
الصَّكتي التي أحسنت الشاعرة كذلؾ تكظيفو ( انخصب السؤاؿ)ٍ ( ،ان ى
كجد ى
تماثيميا التَّركيبي.
خاصية إيقاعية فريدة مف نكعيا مف حيث ى
كيذىب َّ
أف قصيدة النثر تخمت عف األكزاف الخميميةَّ ،
الناقد رشيد يحياكم إلى القكؿ ":بما َّ
فإف

الخطاب سيجد نفسو أماـ فراغ إيقاعي كاف عميو أف َّ
يسده كيعكضو ليحتفظ بانسجاـ رأيو في شرط
يعكض اإليقاع الغائب
اإليقاع الشعرم ،لذلؾ سيصبح التحدم األساس الذم يكاجيو ىك كيؼ ٌ
بغياب األكزاف ،كىكذا استطاعت مجمة شعر إلى َّ
أف شاعر قصيدة النثر استطاع التكصؿ إلى

 1كفاء العمراني :أنيف األعالي ،ص .23
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التَّعكيض عف غياب الكزف كالقافية ،بالتركيز عمى عناصر جمالية تميز َّ
فف الشعر" ،1كىكذا يقر
الناقد رشيد يحياكم بأف شعراء قصيدة النثر استطاعكا أف يبتكركا إيقاعا يميؽ بتجربتيـ اإلبداعية،

كذلؾ بالتركيز عمى عناصر جمالية" كستككف ىذه العناصر الجمالية األخرل محؿ اجتياد مف

طرؼ الباحثيف العتمادىا بدائؿ تعكيضية" .2كلكف اإلشكاؿ المطركح ىؿ استطاعت قصيدة النثر
إف قضية اإليقاع َّ
أف تؤسس لنفسيا إيقاعا تعكيضيا؟ َّ
بالذات حسب رشيد يحياكم ستظؿ في العقؿ

حد تعبيره -لممقترحات التعكيضية كذلؾ ألسباب ىي:3
الفعَّاؿ – عمى ٌ
َّ -1
الرأم الذم ىساد في ذلؾ الخطاب( أم قصيدة النثر) لـ يقيؿ بانتفاء اإليقىاع ،بؿ قاؿ
إف َّ
بكجكد إيقاع لقصيدة النثر.
بأف قصيدة َّ
الرأم إلى القكؿ َّ
النثر ،كاف ألغت اإليقاع الخميمي أك المكسيقى
 -2ذىب ذلؾ َّ

الكزنية ،فقد عكضتو بنكع آخر مف اإليقاع.

 -3ذىب ذلؾ الرأم إلى القكؿ أيضا بأف اإليقاع الجديد لقصيدة النثر ،لـ يكف كافيا لدخكليا

الشعر ،ما دامت أضافت إليو معكضات أخرل نظر إلييا في ككنيا عناصر جمالية مميزة ليا ،بؿ

خاصة بيا.

أف قصيدة َّ
ًّ
ضمنيا َّ
النثر
الرأم الذم ينادم بالمبدأ التَّعكيضي ،رنأيا يفترض
كيعتبر رشيد يحياكم َّ
ناقصة في األصؿ ،أك بمفيكـ آخر ،تنطمؽ مف كضع ن ٍق و
ص تعمؿ جاىدة عمى تجاكزه ،كبما َّ
أف
النقص يتمثَّؿ في تخمٌييا عف الكزف كالقافيةَّ ،
فإف أنصار ىذا الرأم سيقكلكف بصعكبة قصيدة
كضع ٌ
َّ
َّ
الصعكبة -عمى حسب ما نعتقد -ىي التي أدت إلى
النثر في مقابؿ قصيدة الكزف،4
كلعؿ ىذه ٌ
إبياـ كبير في القكانيف التي تضبط البنية اإليقاعية التَّعكيضية ليا ،حيث َّ
أف ىذه الصعكبة جعمت

ًّ
النكع مف الكتابةَّ ،
خاصا يختمؼ اختبلفا كبي ار
ًّ
تعكيضيا
قانكنا
مف يقبؿ عمى ىذا َّ
يؤسس لنفسو ن
بأف ٌ
يتعرؼ عميو،
عف قكانيف أقرانو ،فككف ىذا اإليقاع داخميا كخاصًّا( فرديا) لـ يستطع أم أحد أف َّ
فيك غير َّ
مقنف لذلؾ يستعصي عمينا أف ندركو.

فمف ىذا المنطمؽ يرل الناقد رشيد يحياكم َّ
أف مقكلة اإليقاع الداخمي نعت خاطئ في األصؿ؛

 1رشيد يحياكم :قصيدة النثر العربية أك خطاب األرض المحركقة ،ص.125
 2انًزجغ َفسه ،ص .303
 3نفسو ص .125
 4نفسو ص .126
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َّ
"إف مقكلة اإليقاع الداخمي مقكلة غير مقنعة ،كبخاصَّة حيف يراد ليا أف تككف بديبل لئليقاع

الخارجيَّ ،
الداخمي مغمكطة ،ناىيؾ بككنيا فضفاضة تتسع لتقبؿ مقكالت قد تككف متنافرة
إف صفة ٌ
أك متباعدة مثؿ الحركؼ كمخارج األصكات"

1

فرشيد يحياكم يعتبر اإلبداالت التي جاء بيا ركاد ىذا الشكؿ الجديد مف الكتابة غير مقنعة

تماما ،فيي اعتراؼ كاضح كدليؿ أيضا عمى َّ
أف قصيدة النثر ناقصة ال ترقى إلى مصاؼ الشعر،
كيرل أنو إف كاف ال بد مف الحديث عف اإليقاع في الشعر كفي قصيدة النثر بالتحديد ،أف نربطو

بالبنية أك النظاـ االتساقي لمنص ،شريطة أال نجعؿ ىذا اإليقاع ىك المييمف ،مع عدـ شرطو كذلؾ
بالمقاصد التعكيضية ،لذلؾ نجده يقترح مصطمح جديد ليذا اإليقاع يطمؽ عميو" االتساؽ النصي"
أك تشاكبلت كتمكضع مككنات النص "،كتأسيسا عميو نقترح خطاطة ألجرأة مقاربة قصيدة النثر

النص ،مع عدـ تكسيع ىذا المفيكـ الذم أتت بو لسانيات
مف منطمؽ نفضؿ أف نسميو باتٌساؽ ٌ
النص كي يشمؿ تمظيرات نصية أخرل ،كمف لـ يعجبو مصطمح" اتساؽ النص" يمكف أف يتحدث
ٌ

عف تشاكبلت كتمكضع مككنات النص"

2

فاإليقاع في قصيدة النثر إيقاع صكرم مرئي غير صكتي ،إيقاع لو أنظمة صكتية مغايرة

التأمؿ إلى درجة أ َّف َّ
كيشاىد ،كبتعبير آخر ىك (إيقاع
النص أصبح ييرل ي
تعتمد عمى العيف كالمكاف ك ٌ
الكرقة) بدالن مف إيقاع الغناء كالكزف .كيمكننا في ىذا المجاؿ أف نجمؿ بعض أنكاع ىذا اإليقاع
الذم انبنت عميو بنية  Structureقصيدة النثر اإليقاعية فيما يمي:

3

 -1اإليقاع الصوتي:
حيث يعتبر ىذا النكع مف اإليقاعي أكثر أنماط اإليقاع بساطة ،فيك يقكـ -كما أسمفنا-

عمى مجمكعة العناصر الصَّكتية ( الفكنيمات) التي تكلٌدىا المفردات ،كغالبان ما يتحقَّؽ ذلؾ في
تتكرر فييا األصكات ذات التَّردد العالي لينصرؼ ذىف
القصائد التي تكثر فييا التقفيات؛ حيث َّ
صكتية القصيدة( المستكل الصَّكتي  ) Niveau phonétiqueأكثر مما يحاكؿ بمكغ
القارئ إلى ى
قيمتيا الشعرية األخرل ،كتصمح مثؿ ىذه القصائد كثي انر لئللقاء إذ يستطيع الشاعر اإلفادة مف ىذه

 1رشيد يحياكم قصيدة النثر العربية اك خطاب األرض المحركقة ،ص ص .130 -129
 2المرجع نفسو :ص .130

 3ينظر :محمد صابر عبيد القصيدة العربية الحديثة بيف البنية اإليقاعية كالبنية الداللية ،ص ص ص ص
.54 ،49، 45، 41
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الصكت كخفضو بشكؿ يراعي
القيـ الصكتية مف أجؿ التأثير في جميكر المتمقيف عف طريؽ رفع ٌ
الصكت بطبيعة الحاؿ ،كفي ما
تقكية المقطع أك إرخاءه .فالمقطع الذم يقع عميو النبر يرتفع معو َّ

عدا ذلؾ يرتفع الصكت ارتفاعان عفكيان في المكاقؼ العاصفة ،كيمكف االستدالؿ في ىذا المقاـ بنص
حي ىى ًارلى ٍـ*:
لمشاعرة ربيعة جمطي بعنكاف" برقية إلى ٍّ
أقاوـ
أُقاوـ ..أقاوـ..
ْ
اوـ
أ
َ
وعظمي ْ
ُعطيؾ لَحمي َ
ولف أ َ
ُس ْ
"ى ِ
ارلَ ْـ"
إيو يا
أشباح َ
َ

ويورؾ
ني ُ
قمب ُ
لتُزعزِعي َ
1
العالَ ْـ
صَ
ب َ
لتُ َكيربي َع َ

إف تقنية تكالي القكافي التي عمدت إلييا َّ
َّ
الشاعرة عمى نحك يشيع في مناخ القصيدة تمكنا

صكتيا ،إذ تسيـ القافية األكلى المنتيية بصكت الميـ الساكف " أقاكـ" ،في زيادة َّ
معدالت الطاقة

العالي مثؿ
الصكتية في النص السابؽ ،كالتقنية الثانية ىي كثافة بعض األصكات ذات التردد ى
تكرر ثماني( )08مرات.
صكت " العيف " الذم تكرر ست ( )06مرات ،كحرؼ الكاك الذم َّ
 -2إيقاع السرد وايقاع الحوار:
فالقصيدة العربية الحديثة دخمت أبكابان جديدة في سبيؿ تككيد حداثتيا ،كلذلؾ راحت تغرؼ مف

الفنكف المجاكرة ،ككظفت شيئان مف تقنياتيا بما ينسجـ َّأكالن مع الطبيعة ال ٌشعرية لمقصيدة كبما يعزز
مكقع الحداثة فييا ثانياَّ .
تحركت عمييا القصيدة الحديثة عامة ،كالقصيدة
كلعؿ َّأكؿ ىذه الفنكف التي َّ

السرد كالحكي كالحكار كاالستغراؽ في
القصة كما فييا مف تقنيات في
النثرية خاصة ،ىي
القص ك ٌ
ٌ
ٌ
تصكير الجزئيات ،ككاف السرد كالحكار مف أكثر ىذه التقنيات حضك انر في القصيدة المعاصرة ،كقد

السرد ينبع مف ذات
فرض السرد إيقاعو المحدد مثمما فرض الحكار إيقاعو
ٌ
المحدد أيضان ،فإيقاع ٌ
الخاصة ،بينما يتألٌؼ إيقاع الحكار مف
الفرد الكاتب كىك يسترسؿ بالكصؼ أك الحدث تبعان لرغباتو
ٌ
المشاركة مع اآلخر ،أم َّأنو ليس ذاتيان ىمحضان كثابتان بؿ متغير َّ
ألنو ال ينبع مف ذات كاحدة،

 1ربيعة جمطي :تضاريس لكجو غير باريسي ،ص ص .66 -65
حي فقير خاص بالزنكج األمريكاف كسط نيكيكرؾ.
* ىى ًارلى ٍـ ٌّ
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تنكع اإليقاع ،فالقصيدة التي تبدأ بداية
كيعمؿ تناكب َّ
السرد كالحكار في تشكيؿ القصيدة عمى ٌ
سردية فإف إيقاعيا يككف بطيئان بعض الشيء ،إذ يتَّجو الخطاب نحك التَّفصيؿ كالدخكؿ في
تقرب كثي انر مف المكنكلكج َّ
الداخمي الذم يستدعي إعماؿ
َّ
الجزئيات كاستمياـ أجكاء ذاتية
خاصة ٌ
الذاكرة التأممية كما فييا مف بطء كىدكء ،كىذا ينسجـ تمامان مع األسمكب الحكائي الذم جاء عميو

السرد ،كمف مثؿ ىذا نص بعنكاف" رىؤل" َّ
لمشاعر ناصر ليكحيشي:
ي

1

ُر َؤى َد ْمعو...
أصحو أستميح العفو مف فجري،
و ُ

وأستجري خطى السنوات ،أستفتي ليالييا،،

تظؿ الشمس راجفة فيحنو ظمي الباكي،
ارييا...
س َ
ُي َ

أقوؿ:
أقو ُؿْ ،
آه ،ناشئة الميؿ،،
أنت الجناح إلى بسمة اهلل،،
أنت الجناح إلى روحيا

أنت يا سدرة المبتدا موعدي

أنا اآلف يدفعني حممي،،
وابؿ في عيوني،
َّ
المبيـ بيف
فالمتأمؿ في النص يممح يبطئا إيقاعيا،
كلعؿ سبب ذلؾ يرجع إلى الحكار ٌ
ٌ
الضمني ي
يصرح بيا ،كيظير لنا ىذا الحكار في ضميرم المخاطب كالمتكمـ( أنت/
الشاعر كأشياء أخرل لـ ٌ

أنا) ،ثـ يعكد اإليقاع إلى سككنو كىدكئو كاستق ارره عندما تعكد ىيمنة السرد مرة ثانية باألسمكب
الحكائي نفسو ليقدـ مزيدان مف التفاصيؿ كالجزئيات في تصكير الحالة الشعكرية ،كقد تسيـ القافية

يدفعني
المنتيية بصكت الياء غالبا " في إشاعة قدر أكبر مف َّ
السكينة كاليدكء كاالسترخاء( أنا اآلف ي

يحممي /،،كاب هؿ في يعيكني).

 1ناصر لكحيشي :فجر الندل ،ص ص .57 ،55
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 -3إيقاع البياض:
تتميز القصيدة المعاصرة عامة كقصيدة النثر خاصة بظاىرة إيقاعية بديمة ،أك بتقنية إيقاعية

غالبا ماف جدىا في ىذه النصكص النثرية ىي ظاىرة البياض أك تقنية البياض ،التي تقكـ بشكؿ

السكاد ،متخميان في ذلؾ عف مساحة معينة
أساسي عمى العنصر التشكيمي لممكاف الذم يحتمٌو َّ

لمبياض .كيعد ىذا العنصر( البياض) في التجربة الشعرية المعاصرة كسيمة مف كسائؿ تكفير
اإليحاء كتكصيؿ الداللة لمقارئ 1كيككف ىذا بيف المكف األسكد كالمكف األبيض الذم تحممو الكرقة؛

أم بيف الفضاء المكتكب كالفضاء الفارغ ،كىذا ما تضمنتو قصائد التَّجارب المعاصرة ،كمف أمثمة

ظيما" لمشاعرة ربيعة جمطي:
ىذه التجارب نص بعنكاف ":عندما ىيبدأ االنتيى ي
اء ىع ن
أكتُب ...
صدري...
أستؿ َع َ
رش النار مف َ
تحرؾ
الم ّ
لُغـ ىذا النبأ ،الصدأ ُ
في الجراح،

حمـ ُمث َخ ْف
والفجر ُي َخ ُ
نجرهُ ٌ
خمؼ التؿ
شيات َ
الع َ
لـ َيعرؼ قوافؿ َ
أكتب...

2

إف معمارية ىذا َّ
َّ
نصيا ،بحيث يحتؿ
النص الشعرم تبدأ بكممة كاحدة في السَّطر تاركة بياضا ٌ
األكؿ سطريف صغيريف فقط ،بينما يحتؿ المقطع الثاني أربعة( )04أسطر قبميا بياض ،في
المقطع َّ
َّ
احتؿ المقطع الثالث كاألخير كممة كاحدة في سطر كاحد ،فك ٌؿ مقطع مف المقاطع السَّابقة يبدأ
حيف
بحركتو الشعرية في المساحة المخصصة لو ،كبقدر ما تضيؽ ىذه المساحة المخصَّصة أك

مساحة الكتابة (السكاد) َّ
فإف مساحة البياض تتَّسع ،كالعكس صحيح أيضا ،فبقدر ما تتَّسع مساحة

 1ينظر محمد بنيس :ظاىرة الشعر المعاصر في المغرب ،ص ص .101 -100
 2ربيعة جمطي  :تضاريس لكجو غير باريسي ،ص .80
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السكاد َّ
فإف مساحة البياض تىضيؽ كىكذا دكاليؾ .كتسعى فراغات البياض التي يتركيا الشاعر
َّ
يؤديو البياض الفاصؿ بيف سكاديف ،كىي بمثابة صمت
بيف حركة مقطع كآخر ،إلى تكليد إيقاع ٌ

المتمقية الستقباؿ سكاد الحؽ.1
كتكقؼ تنيي فيو العيف
ٌ
 -4إيقاع األفكار:

أىـ العناصر التي تقكـ عمييا البنية اإليقاعية لمقصيدة المعاصرة ،حيث
يعتبر ىذا العنصر مف ٌ
َّأنو يشتغؿ عمى البنية العميقة لمغة القصيدة ،كىي ربما ( ىذه الظاىرة ،إيقاع األفكار) ال تشكؿ

ظاىرة كاضحة في القصيدة العربية المعاصرة  .فغالبان ما يستخدـ ال ٌشعراء المعاصركف إيقاع
األفكار الذم يقكـ عمى التكازم كالتَّرديد ليحقٌؽ االنسجاـ كالكحدة كلمتعكيض عف فقداف االنتظاـ في

طكؿ األبيات كأنماط التَّقفية ،كيتَّضح ذلؾ عمى نحك أكبر في قصيدة َّ
النثر التي ال يظير إيقاعيا
بغياب التقاليد المعركفة في مكسيقى القصيدة العربية إالَّ باستخداـ مكسيقى األفكار التي تعتمد عمى

ممات كاألفكار
التكازف كالترادؼ كالتَّبايف كالتَّنظيـ التَّصا يعدم لؤلفكار ،إلى جانب تىرديد ٌ
السطكر كالك ى
إف إيقاع األفكار يش ٌكؿ أساسان تشكبلن لغكيان بكصؼ َّ
تنكعةَّ .
أف المغة ،رمكز تحكم
في مجمكعات يم ٌ
ترمز لؤلحاسيس معتمدان عمى
مجمكعة مف التَّراكيب التي يقكـ الشاعر بترتيبيا بتشكيبلت إيقاعية ي
بأف ذلؾ يحدث َّ
الدقة َّ
ألف التركيب إيقاع لكف دكف صكت.2
التراكيب ،كيمكف القكؿ عمى كجو ٌ
كسنحاكؿ أف نبيف كيؼ يشتغؿ إيقاع األفكار في النص التالي:
المدي َنة
َن ُارَنا تَتقدـ َنحو َ
المدي َنة
لتَيد َ
سرير َ
المدي َنة
س َنيد َ
َ
سرير َ

الس َياـ
نعيش
س ُ
ونعبر َ
بيف ّ
َ
ُ
الحائره
َنحو أرض الشفَافية َ

ٌُ 1ظز :محمد الصفراني :التشكيؿ البصرم في الشعر العربي الحديث (  ،) 2004 -1950المركز الثقافي العربي ،الدار
البيضاء ،المغرب ،ط ،2008 ،1ص ص ص .164 -163 -162

 2ينظر  :س .مكريو :حركات التَّجديد في مكسيقى ال ٌشعر العربي الحديث( ،تر) سعد مصمكح ،عالـ الكتب ،القاىرة ،ط،1
(دت) ،ص ص .140 -139
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النصية
المبحث الثاني :اإلبداالت
ّ

الفصؿ الثاني :قصيدة النثر مقاربة تطبيقية

المعمؽ بالصخرة الدائره
َ
خمؼ ذلؾ الق َناع ُ
َحو َؿ َدوامة الرعب
حوؿ الصدى وال َكالَـ

وجني َنو
وسنغس ُؿ َب َ
أمعاءهُ َ
طف النيار و َ
َ
المدي َنة
وس
ُ
نحرؽ ذلؾ ُ
َ
المرقع باسـ َ
الو ُجود ُ
ضور..
الح ُ
نعكس ْ
وج َو ُ
وس ُ
َ

1

َّ
الرمزم
مرات ،تش ٌك يؿ المحكر َّ
تتكرر في النَّص السَّابؽ أربع (َّ )04
إف مفردة "المدينة" التي َّ
اف القىصيدة ،فيي القطب
األساس ليا ،كتكرارىا يصؿ بيا إلى مرحمة التَّشخيص إذ يبدأ بيا ى
كي ي

الصراع الفكرم كالحضارم كالكجكدم الذم نيضت عميو القصيدةَّ .
إف ىذه المعادالت
األساس في ٌ
المجسد لبنيتيا ،تبعث بانسجاميا كتنافرىا كصراعيا
التي تقدميا القصيدة بكصفيا الكاقع الفكرم
ٍّ

كتكرار صيغيا كرمكزىا كاكتناز دالالتيا إيقاعان َّ
القبض عميو باستعماؿ الكسائؿ
معينان ال يمكف
ى
2
النظـ اإليقاعية المعركفة كالمألكفة القائمة عمى التَّصكيت كالغنائية العالية.
التقميدية في كشؼ ٌ
َّ
إف قصيدة النثر حقيقة قد تخمت عف ألقدس مقدسات القصيدة العربية ،فيي بذلؾ قد فقدت

عنص ار مف أىـ العناصر البنائية ،كقد ترتَّب عف ذلؾ العديد مف الصراعات التي كقفت ضدىا مف
أجؿ تحقيؽ شاعريتيا ،لذلؾ اعتبر اإليقاع الداخمي أك التشكيؿ اإليقاعي – كما أشرنا سابقا-
البديؿ األنجع لسد ىذه الثغرات ،كىك البديؿ الذم يعتمده أنصارىا كبديؿ مف بدائؿ متطمبات ىذا

تعكض بو عف
العصر ،فقصيدة النثر ترفض القكالب الجاىزة ،كىي تعتمد إيقاعا ىندسيا داخميا ٌ
الكزف الذم فقدتو.

عدة سمفا ،كلذلؾ فعمى
أم قكانيف كقكاعد يم ٌ
إذف قصيدة النثر تخمؽ إيقاعا خاصًّا بيا بمعزؿ عف ٌ
فطنا مف أجؿ التَّعامؿ مع
متمقٌي ىذه القصيدة أف يستحضر كامؿ قكاه الذىنية ،كأف يككف متمقٌيا ن
و
تشكيبلت
أساسا عمى
في ال اإليقاع المنتظر الذم تقكـ عميو القصيدة ،فيي تعتمد
اإليقاع ى
ن
الخ ٌ
إيقاعية بطريقة مخالفة لمنماذج العركضية التقميدية.
ٌ

1
2

نقبل عف محمد صابر عبيد :القصيدة العربية الحديثة بيف البنية اإليقاعية كالبنية َّ
الداللية ،ص ص .57 -56
المرجع نفسو :ص .57
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بعد ىذا التٌحميؿ إلشكاليات البحث عبر الفصكؿ التي اشتمؿ عمييا ،في سبيؿ الكشؼ عف
المكاقؼ النقدية تٌجاه قصيدة النثر كمعرفة خصائصيا َّ
النصية ،ككما ىك معمكـ َّ
أم
أىمية ٌ
فإف ٌ
بحث َّإنما َّ
يسده مف ثغرات في ميداف مكضكعو ،كما ييجيب عنو مف أسئمة كانت معمَّقة
تتحدد بما ٌ
قبؿ ال ٌشركع في إنجازه ،كحسب اعتقادنا َّ
فإف ىذا البحث قد أجاب عف بعض اإلشكاالت التي
َّ
النصية كخصائصيا كابداالتيا ،كبعد ىذا فقد
طيرحت في بدايتو،
كلعؿ أبرزىا تمؾ المتعمٌقة بالبنية ٌ
أفضى البحث إلى النتائج التالية:

التعرؼ عمى نشأة قصيدة َّ
تطكرىا
النثر ،كما آؿ إليو األمر بشأف تأريخ ظيكرىا كمف َّ
ػػػػ ٌ
إف ٌ
ثـ ٌ
كتقربنا مف لحظات
بي ،ييمزمنا بكضع خطكط رئيسة تكشؼ ٌأكليتيا عالميان،
ضمف
ٌ
ٌ
التصكر العر ٌ
متغيراتيا
أف أدركنا َّأنيا نتاج الثقافة الغر ٌبية بمختمؼ ٌ
ال ٌشركع التي انطمقت منيا ،خصكصا بعد ٍ
كرسخت مفاىيـ
اإلنساني،
المتغيرات التي أسيمت في تشكيؿ الكعي أك الفكر
االجتماعية ،ىذه
ٌ
ٌ
ٌ

المميزة.
كفمسفية طبعت التأريخ بمبلمحيا
لكجية
ٌ
ٌ
سياسية كأيديك ٌ
ٌ
ػ ػ ػ ػ َّ
إف اإلشكاالت التي دارت حكؿ قصيدة النثر منيا ما كاف إيجابيا ساىـ في التثبيت ليذا النكع
الشعرم ،كمنيا ما كاف عكس ذلؾ ،كىذا ما أحدث بمبمة في الساحة َّ
عامة كالمغاربية
النقدية العربية َّ

خاصَّة.

النقد كتبايف المكاقؼ َّ
ػ ػ ػ ػ َّ
النص ذاتو فماداـ
النقدية المغاربية كاف نتيجة الخبلؼ حكؿ ٌ
إف التباس ٌ
النص أك ىذه الحركة ال ٌشعرية ،لـ تتجاكز بعد الحدكد القاطعة في التَّأصيؿ كاالصطبلح
ىذا ٌ

َّ
صافيا غير ممتبس كال مضطرب! فيذا قطعا غير ممكف ،فقصيدة
كالييكمة فكيؼ نتكقع درسا نقديا ى
تؤسس لمشركعيتيا بعد.
النثر بعد نصؼ قرف مف ميبلدىا مازالت لـ ٌ
ػ ػ ػ ػ َّ
إف ىذه الحرية التي انبنت عمييا قصيدة النثر ىي ما جعميا تبدك معقَّدة أماـ الشاعر ٌأكال
ألف اإلبداع في ظ ٌؿ القكانيف الجاىزة ك َّ
ثـ أماـ الناقد المغاربي ثانياَّ ،
المحددة سمفا أسيؿ بكثير مف

اإلبداع في ظ ٌؿ الحرية التٌامة.
ػ ػ ػ ػ حسب َّ
متميز
النقد المغاربي ال يمكف تحقيؽ نمكذج قصيدة النثر بسيكلة ،دكف تكفٌر شاعر ٌ
ذا مكىبة شعرٌية عالية كثقافة ٌفنية كبيرة تؤىمو لمعثكر عمى إيقاع خارج دائرة الكزف المكركث.

النثر إلى البحث عف ال ٌشرعية الشعرية بالتقميؿ مف أىمية
ػ ػ ػ ػ ػ لقد سعى أنصار قصيدة ٌ
تضمنو التراث ذاتو مف إشارات تثبت ذلؾ ،حتى انتيكا إلى َّ
أف لئليقاع
العركض ،كاالستناد إلى ما
ٌ
أقره كذلؾ النقد المغاربي.
كجيا آخر بعيدا عف االرتباط بالكزف كالمكسيقى الخارجية كىذا ما َّ
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إف النقد المغاربي لـ يي ً
ػ ػ ػ ػ ػ َّ
قص قصيدة النثر مف مدينة ال ٌشعر عمى اإلطبلؽ ،بؿ أقصى
النصية،
بأم صمة مف حيث الخصائص ٌ
ٌ
النصكص التي ال تمت ليا ٌ
ػ ػ ػ ػ ػ َّ
أقر بو الناقد
أدبي مستقؿ ،بؿ َّإنيا يع َّدت نكعان أدبيان حقيقيان كىذا ما َّ
إف قصيدة النثر جنس ٌ
لحد اآلف -كقد استطاعت أخي انر أف
المغربي عبد اهلل شريؽ -كاف لـ تكف مبلمحيا كاضحة ٌ

الحرة ،كىذا ما َّ
الديف
َّ
أكده ال ٌشاعر عز ٌ
تتحكؿ مف (اليامش إلى المركز) ككنيا نكعا مف الكتابة ٌ
المناصرة حيث يرل أ َّف قصيدة النثر ىي نص مفتكح عمى أنكاع سردية نثرية ،كفيو درجات عالية
حرة ،كبالتالي فيك جنس مستقؿَّ ،
مميزات قصيدة النثر
ألف مف ٌ
عف النثرية ؛ أم َّأنو كتابة ٌ
االستقبللية بجانب اإليجاز كالكحدة.

قابمية لتكليد انفعاؿ خاص،
إف قصيدة النثر عمؿ ٌفن ٌي -
فني آخر -فيي ذات ٌ
ػػػػػ ٌ
ٌ
ككأم عمؿ ٌ
العاطفي  .كبغية تحقيؽ ىذه الغاية ،ينبغي عمى
الحس ٌي أك االنفعاؿ
يختمؼ تمامان عف االنفعاؿ
ٌ
ٌ
قصيدة النثر أف تختار الكسائؿ المناسبة ؛ كأف تختار األسمكب أك بعبارة أكثر كضكحان ،عمييا أف
تختار المكاد المرٌكبة لمعمؿ المتكامؿ ،كعمييا أف تككف قصيرة كمكثٌفة ،كخالية مف االستطرادات

المفصؿ كعمييا التخمٌي عف تقديـ البراىيف كالمكاعظ ،فعمى قصيدة النثر أف تككف
القص
ٌ
كالتٌطكيؿ ك ٌ
قائمة بذاتيا ،مستقمٌة بشكميا كبنائيا ،كمستمدة كينكنتيا مف ذاتيا ،كما ينبغي أف تمتنع قدر
تمت ليا بصمة.
اإلمكاف عف إقحاـ أمكر ال ٌ
إف قصيدة النثر ذات البناء المحكـ كاإلطار الكاضح ،ال تستدعي اإلغراؽ في استعماؿ
ػػػػػ ٌ

متعمد ،بؿ ينبغي
الجمالية ،أك المبالغة
األدكات
ٌ
ٌ
بالصكر كالتَّزكيؽ ،فيجب أف تبتعد عف ك ٌؿ تظاىر ٌ
أم شيء آخر إلقامة
عمييا أف تبتعد عف ٌأية مقابمة مع الكاقع ،فبل مجاؿ لممقارنة بينيا كبيف ٌ
التَّشابوَّ ،إنيا ال تسعى لخمؽ شيء سكل ذاتيا.

النصية التي اقترحيا َّ
إف البدائؿ َّ
ػ ػ ػ ػ َّ
النقد المغاربي لـ تكف بدائؿ مؤسَّسة – حسب اعتقادنا -بؿ
َّ
أسس نقدية
ىي تميؿ إلى الذاتية أحيانا،
كلعؿ ىذا راجع إلى عدـ كجكد نظرية نقدية مغاربية أك ٌ

و
بأف نقد الشعر المغربي في
مكضكعية يحتكـ إلييا جميع النقاد المغاربة .كبمكازاة مع ذلؾ ،نعترؼ ٌ
كنقٌاد لمشعر في
نقد شعر ٌّ
حسد عميو ،حتى ٌأننا نتساءؿ مثمما تساءؿ آخركف ،ىؿ عندنا ه
كضع ال يي ي
م ي
نقدية تسعى بمناىج حديثة إلى إضاءة شعرنا كتأكيمو ،لكف
المغرب العربي؟ ال أنفي كجكد أصكات ٌ
النقد ،في و
كقت نحف في حاجة إليو لنعرؼ إلى أيف يتٌجو الشعر
في الكاقع ىناؾ
غياب لعمؿ ٌ
ه
بأف ىناؾ متط ٌفميف يكتبكف قصيدة النثر بغير ٍّ
حؽ كال مكىبة.
المغربي ،كنقتنع ٌ
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ػ ػ ػ ػ ػ كاف مف الكاجب التَّعامؿ مع قصيدة النثر بإيجابية عمى صعيد َّ
النقد ،بيدؼ كشؼ ما فييا
مف مظاىر تجديد كابداع ،كابراز انتمائيا األجناسي كالكقكؼ عند المصطمحات التي تخدـ دراستيا

التعصب لمماضي مثمما حدث مع بعض النقاد ،فالقضية ليست
م ،كليس
ٌ
التشبث ك ٌ
كجنس شعر ٌ
مسألة رفض أك قبكؿ.
َّ
الرؤيا كالتٌجربة
ػ ػ ػ ػ ػ تطمح قصيدة النثر في تشكيؿ إيقاعيا الخاص الذم ال يخضع إال لحركة ٌ
َّ
إف إسقاط الكزف كفارؽ بيف الشعر كالنثر ليس معناه إلغاؤه تماما ،بؿ َّ
ثـ َّ
إف ىناؾ
الشخصيتيفَّ ،

النقاد مف أثار قضية رؤيا حداثية ليس في سبيؿ التمييز بيف الشعر كالنثر ،بؿ بدعكل
الكثير مف ٌ
إدماج الفنكف األدبية ،كالذم ييتكقَّعي فيو تشكيؿ معيار جديد مف منظكر ال يتكقَّؼ عند العناصر

َّ
الشكمية.

عد مسألة قصيدة النثر في الخركج عف الكزف أك التشبث بو مسألة جكىرية ،فالتَّعصب
ػ ػ ػ ػ لـ تى ٍ
لمشكؿ الشعرم القديـ أصبح مفركغا منو؛ َّ
مجرد شكؿ خارجيَّ ،إنما
ألف قصيدة النثر لـ تعد َّ
أصبحت قصيدة حداثية دائمة التَّحكؿ كالتغيير مف منظكر عالمي ال يمكف ضبطو في شكؿ معيف.

ػ ػ ػ ػ َّ
إف معيار ال ٌشعر في الكقت المعاصر لـ يعد مقترنا بعنصر الكزف ،كلكف بقدرتو عمى أف
َّ
المتعددة.
تعبر عف انشغاالت اإلنساف كمكاقفو
الرؤيا الجديدة اإلنسانية كالتي بدكرىا ٌ
يعكس ٌ
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شػارؿ پيػير بػودلػير :)1867-1821( Charles Pierre Baudelaire
ىك شاعر كناقد فرنسي يعتبر مف أبرز شعراء القرف التاسع عشر(  )19كمف رمكز الحداثة
متقدما عف شعر زمنو فمـ يفيـ جيدا إالَّ بعد كفاتو ،بدأ كتابة قصائده
في العالـ .كلقد كاف شعره ٌ
النثرية عاـ  1857عقب نشر ديكانو (أزىار َّ
بالرغبة في شكؿ شعرم يم ٌكنو
الشر) ،مدفكعا َّ
ي
المدف الكبرم حتي يقتنص في شبَّاكو الكجو
استيعاب العديد مف تناقضات الحياة اليكمية في ي
النسبي اليارب لمجماؿ ،كجد بكدلير ضالتو فيما كتبو بيرتيراف مف نصكص نثرية مستكحاة مف
ٌ
الترجمات الباالدية األسكتمندية كاأللمانية إلى الفرنسية .كالباالد ىك النص الذم يشبو المكاؿ

القصصي في العربية كىك الشكؿ الذم استكحاه ككلكريدج في ثكرتو عمى جمكد الكبلسيكية .
ى
كفي عاـ  1861بدأ بكدلير في محاكلة لتدقيؽ اقتراحو الجمالي كتنفيذه فكتب ىذه القصائد
ينضب مف َّ
النماذج كاألحبلـ .
التي تمثٌؿ المدينة أ َّ
ىـ مبلىمحيا ،كتعتبر يم ن
عينا ال ى
غنية بالمكضكعات ال ٌشعرية اَّ
ككاف الشاعر شارؿ بكدلير يرم أ َّف الحياة الباريسية َّ
الرئعة كىي

القصائد التي أيضيفىت إلي أزىار الشر في طبعتو الثانية عاـ  1861تحت عنكاف لكحات باريسية .
يتحمس لو غكستاؼ النسكف
لـ ينشر ديكاف سأـ باريس في حياة بكدلير ،كىك الديكاف الذم لـ َّ
كسانت بيؼ ،ىذا الديكاف الذم أثَّر تأثي ار عارما في األجياؿ البلَّحقة .

147

مالحؽ
حورية الخمميشي:

الدكتكرة المغربية حكرية الخمميشي كاتبة كباحثة متعددة اآلفاؽ كالمكاضيع… تضع قمميا في

تزكدت
خدمة الشعراء كاألدباء ،تيرشد
كتكجو حينان ،كتمفت بمنتيى الذكؽ عند اقتضاء األمر… َّ
ٌ
تدخرىا بعيدان عف أىؿ
بالكثير مف المعارؼ ،كجمعت معمكمات ال تحصر لـ تحتفظ بيا لنفسيا كلـ ٌ

ىميا نشر المعرفة كىدفيا
العمـ كالمعرفة ،بؿ كتبتيا كنشرتيا ٌ
كقدمتيا لكؿ طالب كباحث كميتـ… ٌ
تعميـ المفيد… مف مؤلفاتيا:
 -1الخطاب الشعرم العاشؽ كاإلبداع.
 -2ترجمة النص العربي القديـ كتأكيمو.
 -3الشعر المنثكر كالتحديث الشعرم ،إصدار الدار العربية لمعمكـ ناشركف – بيركت.
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رشيد يحياوي:
كاتب كناقد مغربي مف مكاليد سنة  1961بابف سميماف بالمغرب ،تابع دراستو العميا بمدينة

فاس حيث حصؿ عمى اإلجازة في المغة العربية كآدابيا سنة  .1984التحؽ بكمية اآلداب-جامعة
عيف شمس بالقاىرة حيث تحصؿ عمى درجة الماجستير سنة .1988

بدأ النشر سنة  1985بمجمة القاىرة ،نشرت أعمالو في صحؼ عديدة ،حيث َّ
يتكزع إنتاجو بيف

الكتابة َّ
النقدية كالمقالة الصحفية باإلضافة إلى كتاباتو الشعرية مف إصداراتو:
 مقدمات في نظرية األنكاع األدبية. -الشعرية العربية.

 شعرية النكع األدبي :في قراءة النقد العربي القديـ .النصي .
 الشعر العربي الحديث :دراسة في المنجزٌ
 القاىرة األخرل (يكميات) ،ككالة الصحافة العربية . الشعرم كالنثرم :مداخؿ ألنكاعية الشعر -قصيدة النثر أك خطاب األرض المحركقة..
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عبد المالؾ مرتاض:
يردة كالية تممساف بالغرب
كاتب كناقد كأكاديمي جزائرم مف مواليد سنة  1935ببمدة ىم ًس ى

الجزائرم ،فييا نشأ كترعرع كحفظ القرآف ،ق أر المتكف كألفية ابف مالؾ كاألجركمية ،ككاف إلى جانب
ذلؾ يرعى الماعز كال شياه ،بعد أف ألـ بالعمكـ األكلية ،شد الرحاؿ إلى قسنطينة قصد االلتحاؽ
بمعيد اإلماـ ابف باديس ،الذم كاف األديب الشييد أحمد رضا حكحك مدي ار لو ،حيث تتممذ طيمة
الرحمف شيباف كأحمد بف ذياب ،كعمي ساسي.
خمسة( )05أشير عمى يد عبد ٌ
القركييف،
كفي سنة  1955ـ ذىب إلى مدينة فاس المغربية قصد متابعة دراستو في جامعة
ٌ
يؤدم بحياتو ،فمـ يدرس بيا إالَّ أسبكعا كاحدا،
السؿ) كاد ٌ
كلكنو أصيب بمرض خطير(مرض ٌ
بعدىا يعٌيف مدرسا لمغة العربية في إحدل المدارس االبتدائية بمدينة أخفير المغربية حتى سنة

 ،1960حيث ناؿ الشيادة الثانكية التي أتاحت لو االلتحاؽ بجامعة الرباط كمية اآلداب.

بالرباط ،كلكنو اعتذر كالتحؽ بالجزائر ليعيف مستشا ار
عيف مرتاض أستاذا بثانكية مكالم يكسؼ ٌ
كظؿ كذلؾ لمدة شيريف فقط ،ليمتحؽ بثانكية ابف باديس بكىراف ،حيث َّ
َّ
ظؿ
تربكيا بمدينة كىراف،
أستاذا فييا حتى سنة  .1970كفي  07مارس  1970ـ أحرز شيادة الدكتكراه الحمقة الثالثة

(الماجستير) مف كمية اآلداب بجامعة الجزائر عف بحث بعنكاف( فف المقامات في األدب العربي).

كفي يونيو  1983ـ أحرز شيادة دكتكراه دكلة في اآلداب مف جامعة السربكف بباريس عف
أطركحة بعنكاف ":فنكف النثر األدبي بالجزائر" كفي سنة  1986ـ يرقٌ ىي إلى درجة أستاذ كرسي(
أستاذ التعميـ العالي كالبحث العممي) ،حيث ىد َّر ىس العديد مف المقاييس في معيد المغة العربية
كآدابيا بجامعة كىراف ،كاألدب الجاىمي ،كاألدب العباسي ،كاألدب المقارف ،كالسيميائيات ،كتحميؿ

الخطاب...

تقمد كثي ار مف المناصب العممية والثقافية منيا:
 رئيس فرع اتحاد الكتاب الجزائرييف بالغرب الجزائرم سنة.1975 -نائب عميد جامعة كىراف.

 أميف كطني مكمؼ بشؤكف الكتاب الجزائرييف سنة .1984150
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محمد ب ّنيػس:

ناقد مغربي ،كلد سنة  1948في مدينة فاس ،كأحد أىـ شعراء الحداثة في العالـ العربي ،يتمتع

بكضعية متميزة في الثقافة العربية ،منذ الثمانينيات حتى اليكـ ،كيساىـ بحيكية في الحداثة الشعرية
الدكلي ،تاب ع الشاعر محمد بنيس دراستو الجامعية في كمية اآلداب ظير
عمى المستكييف العربي ك ٌ
الميراز بفاس ،حيث حصؿ عمى اإلجازة في األدب العربي سنة  . 1972ثـ انتقؿ إلى كمية

اآلداب بالرباط ،جامعة محمد الخامس ،حيث حصؿ سنة  1978عمى دبمكـ الدراسات العميا تحت
إشراؼ عبد الكبير الخطيبي في مكضكع ظاىرة الشعر المعاصر في المغرب (مقاربة بنيكية
تككينية) .كفي الكمية نفسيا حصؿ ،سنة  ،1988عمى دكتكراة الدكلة تحت أشراؼ جماؿ الديف بف

الشيخ في مكضكع الشعر العربي الحديث ،بنياتو كابداالتيا .نشر قصائده األكلى سنة  1968في
جريدة العمـ ،بالرباط ،كفي  1969بعث قصائد إلى أدكنيس الذم نشرىا في العدد التاسع مف مجمة

مواقؼ ،في بيركت ،كما قاـ سنة  1969بنشر ديكانو األكؿ ما قبؿ الكالـ .غادر مدينة فاس سنة
 1972ليسكف مدينة المحمدية ،عمى شاطئ المحيط األطمسي ،حيث عمؿ أستاذا لمغة العربية.
كىك يعمؿ منذ  1980أستاذان لمشعر العربي الحديث في كمية اآلداب بالرباط ،جامعة محمد
الخامس.

نشر محمد بنيس أكثر مف ثبلثيف(  )30كتابان ،منيا ثبلثة عشر( )13ديكانان منيا :األعماؿ

الشعرية (في مجمديف) ،دراسات عف الشعر العربي الحديث ،نصكص كترجمات .نشر في صحؼ
كمجبلت عربية ،كما صدرت لو نصكص في الصحافة األدبية الدكلية ،في كؿ مف أركبا كأمريكا

كالياباف ،كلو مشاركات في أنطكلكجيات شعرية عبر العالـ  .كابتداء مف  1995صدرت ترجمات

لبعض أعمالو الشعرية كالنثرية في بمداف أكركبية ،مف بينيا فرنسا كايطاليا كاسبانيا كمقدكنيا كتركيا.

كتب عف الفنكف التشكيمية ،كأنجز أعماال شعرية – فنية مشتركة مع رساميف ،في شكؿ كتب
كلكحات كحقائب فنية في بمداف عربية ،كفي أركبا كالكاليات المتحدة كالياباف .كفي مقدمة ىذه

األعماؿ كتاب الحب ،عمؿ شعرم– فني مشترؾ مع الفناف العراقي ضياء العزاكم ،الذم يشيد
عمى مغامرة مشتركة كعناية منو بالحكار كاالنفتاح.
شارؾ محمد بنيس في العديد مف المقاءات الدكلية عف الشعر كالثقافة في زمننا .كما قاـ ،في
الكقت نفسو ،بترجمة أعماؿ مف المغة الفرنسية ،مف بينيا كتاب االسـ العربي الجريح (دراسة) لعبد

الكبير الخطيبي ،ىسيس اليكاء (أعماؿ شعرية) لبرنار نكيؿ.

151

مالحؽ

ساىـ محمد بنيس ،منذ السبعينيات مف القرف الماضي ،في عدة ميرجانات شعرية عربية،
كمنذ  1980في ميرجانات شعرية دكلية في أركبا ،كندا ،الكاليات المتحدة كأمريكا البلتينية ،عممت

عمى تكريمو "جمعية الدراسات األدبية في صفاقس" بتكنس سنة  ،1991ك "جمعية أنكار سكس
لمثقافة كالفف في أكادير" في السنة نفسيا .كما خصتو "جمعية الباحثيف الشباف في المغة كاآلداب

بكمية اآلداب بمكناس" سنة  2006بيكـ دراسي عف أعمالو ،كجمعية "رابطة أدباء المغرب" في

السنة ذاتيا بيكـ دراسي مماثؿ .ككذلؾ "جمعية الثقافة المتكسطية" بطنجة في  . 2007كصدرت

أعماؿ ندكة مكناس بعنكاف محمد بنيس :الكتابة والجسد ،عف منشكرات مجمكعة الباحثيف الشباب

في المغة كاآلداب -كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية -مكناس.2007 ،

مف آخر إصداراتو بالعربية ديكاف ىناؾ تبقى ،عف دار النيضة ،بيركت ،2007 ،كالـ

الجسد (نصكص) ،عف دار تكبقاؿ ،الدار البيضاء ،2010 ،كترجمة ديكاف القدسي وقصائد أخرى

لجكرج باطام ،عف دار تكبقاؿ ،الدار البيضاء2010 ،؛ كطبعة ثانية مف ديكاف ىناؾ تبقى عف
دار كرد ،دمشؽ ،كديكاف سبعة طيور عف دار تكبقاؿ ،الدار البيضاء ،المغرب .2011
وصدر لو بالفرنسية كتاب الحب  le Livre de l’amourبترجمة برنار نويؿ Bernard Noël
بالتعاكف مع المؤلؼ ،عف دار المنار  Les éditions Al Manarفي باريس ،مرفقة برسكـ لمفناف ضياء

العزاكم ،سنة  2008كديكاف ورقة البياء  Feuille de la splendeurبترجمة منير سرحاني ،راجعيا

كؿ مف برنار نكيؿ كالمؤلؼ ،عف دار كاداستر 8زيرك  Cadastre8zéro éditeurفي فرنسا ،سنة

2010؛ كالغامض في الكممات  L’obscur dans les motsقصائد متبادلة بيف محمد بنيس كبرنار
نكيؿ ،مصحكبة بعمؿ فني لمرسامة الفرنسية جكيؿ لييؾ  Joël Leikعف دار المنار في باريس ،سنة
.2011

كما صدرت لو دراسات أخرى عديدة منيا:
 -1ظاىرة الشعر المعاصر في المغرب (دراسة)؛  1985طبعة ثانية.
-2حداثة السؤاؿ (دراسات)؛  1988طبعة ثانية.

-3الشعر العربي الحديث ػ بنياتو كابداالتيا (أربعة أجزاء) 2001طبعة ثانية.
-4كتابة المحك1994

-5الحداثة المعطكبة (مذكرات ثقافية) 2004
-6الحؽ في الشعر (مقاالت) .2006
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عبد اهلل شريؽ:
ناقد مغربي مف مكاليد سنة  1953بمدينة َّ
الناظكر( المغرب) ،حيث يعد مف أبرز المثقفيف بيا
منذ السبعينات مف القرف العشريف ،كيتميز عبد اهلل شري ػػؽ بصدؽ مبادئو كنقاء سريرتو كاخبلصو

المتميز في َّ
النقد
كتخصصو
في عممو إتقانا كتفانيا ،عبلكةن عمى صرامة منيجو ،كاتساع ثقافتو
ٌ
ٌ
السجاالت اإليديكلكجية التٌي انغمس فييا
الشعرم ،كما يعرؼ بابتعاده عف األىكاء السياسية ك ٌ
الكثير مف أقرانو مف المثقفيف.

درس التعميـ االبتدائي كالثانكم بنفس المدينة ،فتابع دراساتو الجامعية بكمية اآلداب بفاس منذ
وعيف بعد ذلؾ أستاذا لمتعميـ الثانوي ،فرئيسا لمصمحة الشؤوف التربوية بنيابة
سنكات السبعيفّ .
التعميـ َّ
بالناظيكر ،تحصَّؿ عمى شيادة دبمكـ الدراسات العميا في مناىج النقد الشعرم تحت إشراؼ
حضر أطركحة دكتكراه الدكلة تحت إشراؼ الدكتكر أعراب
الدكتكر محمد الكتاني .كبعد ذلؾ،
ٌ
الطريسي ،كناقشيا بجامعة محمد الخامس بالرباط سنة 2006ـ.

كمف المعمكـ أيضا َّ
أف الدكتكر عبد اهلل شريؽ ،رئيس فرع اتحاد كتاب المغرب بفرع الناظور،

شارؾ في عدة ممتقيات وميرجانات ثقافية أظيرت مدل كفاءتو كتميزه في نقد الشعر ،كاستيعابو
الجيد لترسانة مف المناىج األدبية القديمة كالحديثة كالمعاصرة التي لـ تعرفيا الساحة النقدية العربية
إالَّ في العقكد األخيرة مف القرف الماضي .كلـ يكتؼ عبد اهلل شريؽ بالثقافة العربية فحسب ،بؿ

َّ
ألـ بك ٌؿ معارفيا كأجناسيا ،وأصدر مجمة أدبية فصمية في أربعة أعداد
تبحر في الثقافة األمازيغية ك َّ
بعنواف" فضاءات ثقافية" إلى جانب زميميو حسيف القمرم كمحمد أقضاض.
نصي لقصيدة" الميؿ والفرساف"
كقد اختارت ك ازرة التربية الكطنية بالمغرب َّ
نصو النقدم " تحميؿ ّ
المأخكذ مف كتابو " في حداثة النص الشعري" ضمف مقرر " الممتاز في المغة العربية" لمسنة
متمي از
الثانية مف التعميـ الثانكم التأىيمي ،صفحة246؛ نظ ار لككف الدكتكر عبد اهلل شريؽ نمكذجا ٌ
في مجاؿ الدراسة األدبية الكصفية؛ كنظ ار لككنو أيضا تمثَّؿ مجمكعة مف المناىج النقدية المعاصرة
كالمنيج البنيكم المساني كالمنيج السيميائي في الكثير مف كتبو كمقاالتو األدبية كالنقدية.
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الدكتور عبد اهلل شريؽ وأعمالو:
مؤلفات ّ
الصعب حصرىا خاصة في مجاؿ
لمدكتكر عبد اهلل شريؽ إسيامات فكرية كأدبية كثيرة مف َّ

الثقافة العربية كمجاؿ الثقافة األمازيغية ،بيد َّأن نا سنقدـ جزءا مف ىذا العمؿ الثقافي الزاخر دكف أف
نذكر ك ٌؿ أنشطتو كمقاالتو كمحاضراتو كاسياماتو الجادة في الكثير مف الندكات كالممتقيات الثقافية:
 -1إشكاليات كتجميات ثقافية في الريؼ(كتاب مشترؾ) :طبع سنة 1994ـ ،يضـ الكتاب186
صفحة مف الحجـ الكبير ،كالكتاب مشترؾ مع محمد أقضاض ،كحسيف القمرم.
 -2في حداثة َّ
النص الشعرم :صدر الكتاب عف منشكرات البككيمي بالقنيطرة في طبعتو األكلى
سنة 1995ـ في  177صفحة مف الحجـ الكبير.
 -3في شعرية قصيدة النثر :طبع الكتاب مف قبؿ اتحاد كتاب المغرب سنة2003ـ في 59
صفحة مف الحجـ الكبير.
 -4تاريخ األدب األمازيغي(كتاب مشترؾ) :ظير ىذا الكتاب في طبعتو األكلى سنة 2006ـ ،في
 127صفحة مف الحجـ المتكسط ،كقد تكلَّى المعيد الممكي لمثقافة األمازيغية ىنشر الكتاب كطبعو
كتكزيعو

 -5األدب المغاربي اليكـ(كتاب مشترؾ) :صدر ىذا الكتاب في طبعتو األكلى سنة 2006ـ عف
منشكرات اتحاد كتاب المغرب في  328صفحة مف الحجـ الكبير.
ط أسيـ بكثير مف المقاالت كاألبحاث كالدراسات في مجاؿ الثقافة العربية
 -6كما َّأنو باحث ىنش ٍ
كعرؼ بالعديد مف الشعراء الشباب المغاربة كالسيما الذيف يكتبكف القصيدة
كالثقافة األمازيغيةٌ ،

يميز عبد اهلل شريؽ كيرفعي مكانتو الثقافية بيف النقاد المغاربةٌ ،أنو يحتكـ إلى مقاييس
النثرية ،كما ٌ
جيد ،كال
نقدية
عممية صارمة ،كال يتساىؿ في عممو النقدم ،كال يزٌكي أحدا إال إذا كاف لو عمؿ ٌ
ٌ
النصكص اإلبداعية كيفما كاف مستكاىا ،بؿ يدقٌؽ النظر كيترَّيث في إصدار األحكاـ ،كما
يقبؿ ب ٌ
َّ
أف غربالو النقدم ال يعترؼ سكل بالمبدعيف المتميزيف األكفَّاء ،كال ينساؽ أبدا كراء عكاطفو أك
حد سكاء.
يميؿ إلى منطؽ اإلخكانيات ك المجامبلت الزائفة التي تسيء إلى األدب كاإلبداع عمى ٌ
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قائمة المصادر
والمراجع

مصادر البحث ومراجعو
* القرآف الكريـ ،رواية حفص عف عاصـ.
أ -مصادر البحث:
ٌ .1بن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيس محم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد :الش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعر العربػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػديث بنياتػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو كاب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداالتيا -3 ،ال ٌشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػعر
المعاصر ،دار تكبقاؿ لمنشر ،الدار البيضاء( ،دط).1991 ،

 .2الخمميش ػ ػ ػ ػ ػػي حكري ػ ػ ػ ػ ػػة :الش ػ ػ ػ ػ ػػعر المنث ػ ػ ػ ػ ػػكر كالتح ػ ػ ػ ػ ػػديث الش ػ ػ ػ ػ ػػعرم ،دار األم ػ ػ ػ ػ ػػاف ،الرب ػ ػ ػ ػ ػػاط،
المغرب ،ط. 2010 ،1
 .3شػ ػ ػ ػ ػريؽ عب ػ ػ ػ ػػد اهلل :ف ػ ػ ػ ػػي ش ػ ػ ػ ػػعرية قص ػ ػ ػ ػػيدة النث ػ ػ ػ ػػر ،منش ػ ػ ػ ػػكرات اتح ػ ػ ػ ػػاد كت ػ ػ ػ ػػاب المغ ػ ػ ػ ػػرب،
الرباط ،المغرب ،ط.2003 ،1
 .4مرت ػ ػ ػ ػػاض عب ػ ػ ػ ػػد المم ػ ػ ػ ػػؾ :قض ػ ػ ػ ػػايا الش ػ ػ ػ ػػعريات" متابع ػ ػ ػ ػػة كتحمي ػ ػ ػ ػػؿ ألى ػ ػ ػ ػػـ قض ػ ػ ػ ػػايا الش ػ ػ ػ ػػعر
المعاصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة ،منش ػ ػ ػ ػ ػ ػػكرات كمي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة اآلداب كالعم ػ ػ ػ ػ ػ ػػكـ اإلنس ػ ػ ػ ػ ػ ػػانية ،جامع ػ ػ ػ ػ ػ ػػة المي ػ ػ ػ ػ ػ ػػر عب ػ ػ ػ ػ ػ ػػد
القادر ،قسنطينة ،الجزائر(،دط).2008 ،
 .5نػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاكرم يكسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ :الشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعر الحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػديث فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي المغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرب العربػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي(ج ،)2دار تكبقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ
لمنشر ،المغرب ،ط.2006 ،1
 .6كغميسػ ػ ػ ػ ػ ػػي يكسػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ :خطػ ػ ػ ػ ػ ػػاب التأنيػ ػ ػ ػ ػ ػػث ،د ارسػ ػ ػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػ ػ ػػي الشػ ػ ػ ػ ػ ػػعر النسػ ػ ػ ػ ػ ػػكم الج ازئػ ػ ػ ػ ػ ػػرم
كمعج ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ ألعبلم ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ،منش ػ ػ ػ ػ ػ ػػكرات محافظ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الميرج ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف الثق ػ ػ ػ ػ ػ ػػافي ال ػ ػ ػ ػ ػ ػػكطني لمش ػ ػ ػ ػ ػ ػػعر
النسكم ،قسنطينة ،الجزائر ،طبعة خاصة.2008 ،
 .7يحي ػ ػ ػ ػ ػػاكم رش ػ ػ ػ ػ ػػيد :قص ػ ػ ػ ػ ػػيدة النث ػ ػ ػ ػ ػػر العربي ػ ػ ػ ػ ػػة أك خط ػ ػ ػ ػ ػػاب ال ػ ػ ػ ػ ػػرض المحركق ػ ػ ػ ػ ػػة ،إفريقي ػ ػ ػ ػ ػػا
الشرؽ ،المغرب( ،دط).2006 ،
* الدواويف الشعرية:
البػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػحيرة ،حػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمب ،سكريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا( ،دط)،
 .1الج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػابرم مأم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكف :كجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ي
.2001

 .2جمطػ ػ ػ ػ ػ ػػي ربيع ػ ػ ػ ػ ػ ػػة :تض ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريس لكجػ ػ ػ ػ ػ ػػو غي ػ ػ ػ ػ ػ ػػر باريس ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ،الشػ ػ ػ ػ ػ ػػركة الكطني ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لمنش ػ ػ ػ ػ ػ ػػر
كالتكزيع ،الجزائر ،ط.1983 ،2
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السػ ػ ػ ػ ػ ػراج عاي ػ ػ ػ ػ ػػد س ػ ػ ػ ػ ػػعيد :ال ػ ػ ػ ػ ػػدائرة ،ن ػ ػ ػ ػ ػػص بعنػ ػ ػ ػ ػ ػكاف" :كيس ػ ػ ػ ػ ػػألني الميػ ػ ػ ػ ػ ػ يؿ ع ػ ػ ػ ػ ػػف دم ػ ػ ػ ػ ػػي"
َّ .3
مطبعة الببلغة سكريا.1997 ،
 .4س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعادة كدي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع :األعم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ الش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعرية ،دار النيض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة العربي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لمطباعػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
كالنشر(دط) ،بيركت.2008 ،
 .5عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلء الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػديف حسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف :أح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزاف ،مطبعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الكتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاب العربػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ،دمشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ،
(دط).1992 ،
 .6العم ارن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي كف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء :أن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف األع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالي ،دار اآلداب بي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػركت ،ط،1
.1992
ػب ،مػ ػ ػ ػ ػ ػنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػشكرات دار الحض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارة،
 .7فن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكح عف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؼ :الجئ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة حػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌ
ط. 2005 ،1

 .8قبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاني ن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزار :ط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفكلة نيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ،منشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكرات ن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزار قبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاني ،بيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػركت،
ط. 1989 ،23
 .9لكحيشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ناصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر :فجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر النػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدل ،منشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكرات أرتيسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتيؾ ،القبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،الج ازئػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر،
ط. 2007 ،1
 .10مص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرم بييجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة :عمػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى عتبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات قمب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ أصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػمٌي ،منشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكرات آراـ ،ديػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر
الزكر(،دط).1997،
 .11ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلؿ ريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ :اسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمي كاألرض ،دار المرسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاة لمطباعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة كالنشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر ،البلذقيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة،
سكريا( ،دط).2001 ،
* مراجع البحث:
 .1أبػ ػ ػ ػػك ديػ ػ ػ ػػب كمػ ػ ػ ػػاؿ :جدليػ ػ ػ ػػة الخف ػ ػ ػ ػاء كالتجمػ ػ ػ ػػي ،د ارسػ ػ ػ ػػات بنيكي ػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػػي الش ػ ػ ػ ػػعر ،دار العم ػ ػ ػ ػػـ،
لممبلييف ،بيركت ،ط.1995 ،2
 .2أب ػ ػ ػ ػ ػػك الف ػ ػ ػ ػ ػػرج (قدام ػ ػ ػ ػ ػػة ب ػ ػ ػ ػ ػػف جعف ػ ػ ػ ػ ػػر) :نق ػ ػ ػ ػ ػػد الش ػ ػ ػ ػ ػػعر( ،ت ػ ػ ػ ػ ػػح) كم ػ ػ ػ ػ ػػاؿ مص ػ ػ ػ ػ ػػطفى ،مكتب ػ ػ ػ ػ ػػة
الخانجي ،القاىرة ،ط.1989 ،3
 .3أدكنيس( عمي أحمد سعيد):
* زم ػ ػف الشعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر ،دار العػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكدة ،بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػيركت ،ط.1985 ،1
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* مقدمة لمشػ ػ ػ ػعر الع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػربي ،دار العػ ػ ػ ػ ػ ػكدة ،بي ػ ػ ػ ػ ػ ػركت ،ط.1971 ،1
* مكسػ ػ ػ ػ ػ ػيقى الح ػ ػ ػ ػكت األزرؽ ،دار اآلداب ،ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػيركت،ط.1993 ،1
* ال ػثابت كالمتحكؿ ،صدمة الحداثة ،دار العكدة ،بيركت ،ط.1978 ،1
 .4أنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيس إب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراىيـ :مكسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيقى الشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعر العربػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ،مكتبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة األنجمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك المص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرية ،ط،3
.1981
 - 5ب ػ ػ ػ ػ ػػزكف أحم ػ ػ ػ ػ ػػد :قص ػ ػ ػ ػ ػػيدة النث ػ ػ ػ ػ ػػر العربي ػ ػ ػ ػ ػػة ،اإلط ػ ػ ػ ػ ػػار النظ ػ ػ ػ ػ ػػرم ،دار الفك ػ ػ ػ ػ ػػر الجدي ػ ػ ػ ػ ػػد،
بيركت ،ط.1996 ،1
 - 6البق ػ ػ ػ ػ ػ ػاعي شػ ػ ػ ػ ػ ػػفيؽ :األن ػ ػ ػ ػ ػ ػكاع األدبيػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،مػ ػ ػ ػ ػ ػػذاىب كمػ ػ ػ ػ ػ ػػدارس ،مؤسسػ ػ ػ ػ ػ ػػة عػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌػز الػ ػ ػ ػ ػ ػػديف
لمنشر كالتكزيع ،بيركت.1985،
 - 7بكار يكسؼ:
* في العركض كالقافي ػة ،دار المنػ ػ ػاىؿ لمطباعة كالن ػ ػ ػشر كالتكزيع ،بيركت ،ط،2
.1990
* بناء القصيدة في النقد العربي القديـ في ضكء النقد الحديث ،دار األندلس لمطباعة
كالنشر كالتكزيع ،بيركت ،ط.1983 ،2
 - 8بمعي ػ ػ ػ ػ ػػد ص ػ ػ ػ ػ ػػالح :محاضػ ػ ػ ػ ػ ػرات ف ػ ػ ػ ػ ػػي قض ػ ػ ػ ػ ػػايا المغ ػ ػ ػ ػ ػػة العربي ػ ػ ػ ػ ػػة ،دار الي ػ ػ ػ ػ ػػدل لمطباع ػ ػ ػ ػ ػػة
كالنشر ،كالتكزيع ،الجزائر(،دط)(،دت).
محمد :ظاىرة الشعر المعاصر في المغرب ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء،
ٌ - 9بنيس ٌ

المغرب ،ط1985. ،2

 - 10تبرماسػ ػ ػ ػ ػ ػػيف عبػ ػ ػ ػ ػ ػػد الػ ػ ػ ػ ػ ػػرحمف :العػ ػ ػ ػ ػ ػػركض كايقػ ػ ػ ػ ػ ػػاع الش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعر العربػ ػ ػ ػ ػ ػػي ،دار الفجػ ػ ػ ػ ػ ػػر
لمنشر كالتكزيع ،القاىرة ،ط.2003 ،1
 - 11جػ ػ ػ ػ ػ ػػابر يكسػػ ػ ػ ػ ػػؼ حامػ ػ ػ ػ ػ ػػد :قضػ ػ ػ ػ ػ ػػايا اإلبػ ػ ػ ػ ػ ػػداع فػػ ػ ػ ػ ػػي قصػ ػ ػ ػ ػ ػػيدة النثػػ ػ ػ ػ ػػر ،دار الحصػ ػ ػ ػ ػ ػػاد
لمنشر كالتكزيع ،دمشؽ ،ط.1991 ،1
 - 12الجػ ػ ػ ػ ػػاحظ (أبػ ػ ػ ػ ػػك عثمػ ػ ػ ػ ػػاف عمػ ػ ػ ػ ػػرك بػ ػ ػ ػ ػػف بحػ ػ ػ ػ ػػر) :الحي ػ ػ ػ ػ ػكاف( ،تػ ػ ػ ػ ػػح) فػ ػ ػ ػ ػػكزم عطػ ػ ػ ػ ػػكم،
دار صادر بيركت .1985
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جب ػ ػ ػ ػ ػػكر عب ػ ػ ػ ػ ػػد النػػ ػ ػ ػ ػػكر :المعج ػ ػ ػ ػ ػػـ األدب ػ ػ ػ ػ ػػي ،دار العػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػػمـ لممبلي ػ ػ ػ ػ ػػيف ،بيػػ ػ ػ ػ ػػركت ،ط،1
ٌ -13
.1971

 -14جيػ ػ ػ ػ ػ ػػدة عب ػ ػ ػ ػ ػ ػػد الحمي ػ ػ ػ ػ ػ ػػد :االتجاى ػ ػ ػ ػ ػ ػػات الجديػ ػ ػ ػ ػ ػػدة فػ ػ ػ ػ ػ ػػي الشػ ػ ػ ػ ػ ػػعر العربػ ػ ػ ػ ػ ػػي المعاص ػ ػ ػ ػ ػ ػػر
مؤسسة نكفؿ ،بيركت ،ط(،1دت).
 - 15الحنفػ ػ ػ ػ ػ ػػي جػ ػ ػ ػ ػ ػػبلؿ :العػ ػ ػ ػ ػ ػػركض تيذيبػ ػ ػ ػ ػ ػػو كاعػ ػ ػ ػ ػ ػػادة تدكينػ ػ ػ ػ ػ ػػو ،ك ازرة األكقػ ػ ػ ػ ػ ػػاؼ ،سمسػ ػ ػ ػ ػ ػػمة
إحياء التراث ،بغداد ،ط(،2دت).
 - 16الخطي ػ ػ ػ ػ ػػب إبػ ػ ػ ػ ػ ػراىيـ :نظريػػ ػ ػ ػ ػػة الم ػ ػ ػ ػ ػػنيج الش ػ ػ ػ ػ ػػكمي ،نصػػ ػ ػ ػ ػػكص الش ػ ػ ػ ػ ػػكبلنييف الػػ ػ ػ ػ ػػركس،
الشركة العربية لمناشئيف ،مؤسسة األبحاث العربية ،الرباط ،المغرب.1982 ،
 - 17خيػ ػ ػ ػ ػ ػػر بػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ كمػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ :حركػ ػ ػ ػ ػ ػػة الحداثػ ػ ػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػ ػ ػػي الشػ ػ ػ ػ ػ ػػعر المعاصػ ػ ػ ػ ػ ػػر ،دار المشػ ػ ػ ػ ػ ػػرؽ،
بيركت.1982 ،
 - 18ارجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع عبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد اهلل :القصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيدة المغربيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة المعاص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة "،بنيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيادة
كاالستشياد" ،دار قرطبة ،الدار البيضاء ،المغرب ،ط.1987 ،1
 - 19الرافع ػ ػ ػ ػ ػػي مص ػ ػ ػ ػ ػػطفى ص ػ ػ ػ ػ ػػادؽ :أكراؽ ال ػ ػ ػ ػ ػػكرد ،رس ػ ػ ػ ػ ػػائميا كرس ػ ػ ػ ػ ػػائمو ،مكتب ػ ػ ػ ػ ػػة األسػ ػ ػ ػ ػ ػرة،
سمسمة األعماؿ الفكرية(،دط).1999 ،
 - 20سػ ػ ػ ػ ػػبلـ رفعػ ػ ػ ػ ػػت :بحثػ ػ ػ ػ ػػا عػ ػ ػ ػ ػػف الشػ ػ ػ ػ ػػعر ،الييػ ػ ػ ػ ػػأة العامػ ػ ػ ػ ػػة لقصػ ػ ػ ػ ػػكر الثقافػ ػ ػ ػ ػػة ،القػ ػ ػ ػ ػػاىرة،
ط2010. ،1
 - 21فاطم ػ ػ ػ ػ ػ ػػة السنكس ػ ػ ػ ػ ػ ػػي :أنطكلكجي ػ ػ ػ ػ ػ ػػا القص ػ ػ ػ ػ ػ ػػة القص ػ ػ ػ ػ ػ ػػيرة ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الس ػ ػ ػ ػ ػ ػػكداف ،منش ػ ػ ػ ػ ػ ػػكرات
البيت ،ك ازرة الثقافة الجزائر.2009 ،
 - 22ش ػ ػ ػ ػمتاغ شراد عبػ ػكد :حركػ ػ ػ ػ ػة الشػ ػ ػ ػ ػعر الػ ػ ػ ػ ػحر في الج ػ ػ ػ ػ ػ ػزائر ،المؤسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػسة
الكطػ ػ ػ ػػنية لمك ػ ػ ػ ػػتاب الجزائر..1985 ،
 - 23الص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفراني محم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد :التش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكيؿ البص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرم ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعر العرب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػديث،
المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،المغرب ،ط.2008 ،1
 - 24الصػ ػ ػ ػ ػػكر حػ ػ ػ ػ ػػاتـ :حمػ ػ ػ ػ ػػـ الف ارشػ ػ ػ ػ ػػة "،اإليقػ ػ ػ ػ ػػاع الػ ػ ػ ػ ػػداخمي كالخصػ ػ ػ ػ ػػائص النصػ ػ ػ ػ ػػية فػ ػ ػ ػ ػػي
قصيدة النثر ،دار أزمنة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف ،ط.2010 ،1
 - 25العػ ػ ػ ػ ػػالـ محمػ ػ ػ ػ ػػد أمػ ػ ػ ػ ػػيف :قضػ ػ ػ ػ ػػايا الشػ ػ ػ ػ ػػعر العربػ ػ ػ ػ ػػي المعاصػ ػ ػ ػ ػػر ،المنظمػ ػ ػ ػ ػػة الكطنيػ ػ ػ ػ ػػة
لمتربية ،كالثقافة كالعمكـ( ،دط) ،تكنس.1988 ،
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 - 26العبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد عبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد الحكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيـ :عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ العػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػركض الشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعرم فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكء العػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػركض
كالمكسيقى ،دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة ،ط.2005 ،2
 - 27العبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد محم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد :المغ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة كاإلب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداع األدبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي :دار الفك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر لمد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات كالنش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر
كالتكزيع ،ط( ،1دت).
 - 28عب ػ ػ ػ ػػد المػ ػ ػ ػ ػػكلى محمػ ػ ػ ػ ػػد عػ ػ ػ ػ ػػبلء الػ ػ ػ ػ ػػديف :كى ػ ػ ػ ػػـ الحداثػ ػ ػ ػ ػػة ،مفيكمػ ػ ػ ػ ػػات قصػ ػ ػ ػ ػػيدة النثػ ػ ػ ػ ػػر
نمكذجا ،منشكرات اتحاد كتاب العرب ،سكريا(،دط).2000 ،
 - 29عبي ػ ػ ػ ػػد محم ػ ػ ػ ػػد ص ػ ػ ػ ػػابر :القص ػ ػ ػ ػػيدة العربي ػ ػ ػ ػػة الحديث ػ ػ ػ ػػة ب ػ ػ ػ ػػيف البني ػ ػ ػ ػػة الداللي ػ ػ ػ ػػة كالبني ػ ػ ػ ػػة
اإليقاعية ،منشكرات اتحاد الكتاب العرب ،دمشؽ(،دط).2001 ،
 - 30عم ػ ػ ػ ػ ػػكش ن ػ ػ ػ ػ ػػاجي :م ػ ػ ػ ػ ػػف قض ػ ػ ػ ػ ػػايا التجدي ػ ػ ػ ػ ػػد كااللتػ ػ ػ ػ ػ ػزاـ ف ػ ػ ػ ػ ػػي األدب العرب ػ ػ ػ ػ ػػي ،ال ػ ػ ػ ػ ػػدار
العربية لمكتاب ،تكنس( ،دط).1978 ،
 – 31العمػ ػ ػ ػ ػ ػػكم( اب ػ ػ ػ ػ ػ ػػف طباطبػ ػ ػ ػ ػ ػػا)  :عي ػ ػ ػ ػ ػ ػػار الشػ ػ ػ ػ ػ ػػعر(،تح) عبػ ػ ػ ػ ػ ػػاس عبػ ػ ػ ػ ػ ػػد السػ ػ ػ ػ ػ ػػاتر ،دار
الكتب العممية ،بيركت،ط.1982 ،1
ع ػ ػ ػ ػ ػ ػػكفي محمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد عبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ال ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؤكؼ :القافيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة كاألصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكات المغكي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،مكتبػػ ػ ػ ػ ػ ػػة الخػػ ػ ػ ػ ػ ػػانجي،
القاىرة ،ط( ،1دت).
 - 32العي ػ ػ ػ ػ ػ ػػد يمن ػ ػ ػ ػ ػ ػػى :ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي معرف ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ال ػ ػ ػ ػ ػ ػػنص ،دار اآلف ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؽ الجدي ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة ،بي ػ ػ ػ ػ ػ ػػركت ،ط،3
.1985
 - 33غػ ػ ػ ػ ػػالي شػ ػ ػ ػ ػػكرم :شػ ػ ػ ػ ػػعرنا الحػ ػ ػ ػ ػػديث إلػ ػ ػ ػ ػػى أيػ ػ ػ ػ ػػف؟ دار الشػ ػ ػ ػ ػػؤكف الثقافيػ ػ ػ ػ ػػة ،بيػ ػ ػ ػ ػػركت،
ط.1991 ،1
 - 34الغذامي عبد اهلل:
* الصػ ػ ػ ػ ػػكت القػ ػ ػ ػ ػػديـ الجديػ ػ ػ ػ ػػد ،د ارس ػ ػ ػ ػ ػػات فػ ػ ػ ػ ػػي الجػ ػ ػ ػ ػػذكر العربيػ ػ ػ ػ ػػة لمكس ػ ػ ػ ػ ػػيقى الشػ ػ ػ ػ ػػعر
الحديث ،مؤسسة اليمامة الصػػحفية ،الرياض( ،دط)(،دت).
* نق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ثق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػافي أـ نق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد أدب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ،دار الفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكر الم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعاصر ،بي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػركت ،ط،1
.2004
 - 35فاضػ ػ ػ ػ ػػؿ جيػ ػ ػ ػ ػػاد :أس ػ ػ ػ ػ ػػئمة الشػ ػ ػ ػ ػػعر ،حػػ ػ ػ ػ ػكارات مػ ػ ػ ػ ػػع الشػ ػ ػ ػ ػػعراء العػ ػ ػ ػ ػػرب( ح ػ ػ ػ ػ ػكار مػ ػ ػ ػ ػػع
سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػامي ميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدم ،كح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكار مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع محمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكد دركيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػش) ،الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدار العربيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لمكتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاب،
بيركت(،دط)( ،دت).
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 – 36الفراىيػ ػ ػ ػ ػ ػػدم ( الخميػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ بػ ػ ػ ػ ػ ػػف أحمػ ػ ػ ػ ػ ػػد) :كتػ ػ ػ ػ ػ ػػاب العػ ػ ػ ػ ػ ػػيف(تح) ميػ ػ ػ ػ ػ ػػدم المخزكمػ ػ ػ ػ ػ ػػي ك
إبراىيـ السم اٌرئي(ج ،)2دار الرشيد لمنشر ،بغداد .1981
 -37فض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلح :أس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاليب الش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعرية المػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػعاصرة ،دار قب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء( ،دط)،
.1988
 – 38القاضػ ػ ػ ػ ػػي الجرجػ ػ ػ ػ ػػاني عبػ ػ ػ ػ ػػد العزيػ ػ ػ ػ ػػز :الكسػ ػ ػ ػ ػػاطة بػ ػ ػ ػ ػػيف المتنبػ ػ ػ ػ ػػي كخصػ ػ ػ ػ ػػكمو(،تػ ػ ػ ػ ػػح)
محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،المكتبة العصرية ،بيركت.1988 ،
 -39القرط ػ ػ ػ ػ ػػاجني ح ػ ػ ػ ػ ػػازـ :مني ػ ػ ػ ػ ػػاج البمغ ػ ػ ػ ػ ػػاء كسػ ػ ػ ػ ػ ػراج األدب ػ ػ ػ ػ ػػاء( ،ت ػ ػ ػ ػ ػػح) محم ػ ػ ػ ػ ػػد الحبي ػ ػ ػ ػ ػػب
بف الخكجة ،دار الغرب اإلسبلمي ،بيركت ،ط.1986 ،1
 -40القيركان ػ ػ ػ ػ ػػي( اب ػ ػ ػ ػ ػػف رش ػ ػ ػ ػ ػػيؽ) :العم ػ ػ ػ ػ ػػدة فػ ػ ػ ػ ػ ػي محاسػػ ػ ػ ػ ػػف الش ػ ػ ػ ػ ػػعر كآداب ػ ػ ػ ػ ػػو كنقػػ ػ ػ ػ ػػده(،تح)
محمد محي الديف عبد الحميد ،دار الجيؿ ،دمشؽ،ط.1981 ،5
 -41المخزكم ػ ػ ػ ػ ػ ػػي مي ػ ػ ػ ػ ػ ػػدم :الخمي ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ عبق ػ ػ ػ ػ ػ ػػرم م ػ ػ ػ ػ ػ ػػف البصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة ،دار الش ػ ػ ػ ػ ػ ػػؤكف الثقافي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة،
بغداد ،ط.1989 ،2
 - 42مص ػ ػ ػ ػ ػػطفى جمػػ ػ ػ ػ ػػاؿ ال ػ ػ ػ ػ ػػديف :اإليقػػ ػ ػ ػ ػػاع فػػ ػ ػ ػ ػػي الش ػ ػ ػ ػ ػػعر العربػػ ػ ػ ػ ػػي م ػ ػ ػ ػ ػػف البيػ ػ ػ ػ ػ ػػت إلػػ ػ ػ ػ ػػى
التفعيمة ،مطبعة النعماف ،النجؼ ،العراؽ( ،دط).1974 ،
 -43مفتػ ػ ػ ػ ػػاح محمػ ػ ػ ػ ػػد :التمقػ ػ ػ ػ ػػي كالتأكيػ ػ ػ ػ ػػؿ ...مقاربػ ػ ػ ػ ػػة نسػ ػ ػ ػ ػػقية ،المركػ ػ ػ ػ ػػز الثق ػ ػ ػ ػ ػافي العربػ ػ ػ ػ ػػي،
الدار البيضاء ،المغرب ،ط.2001 ،2
 -44اب ػ ػ ػ ػ ػ ػػف المعت ػ ػ ػ ػ ػ ػػز :طبق ػ ػ ػ ػ ػ ػػات فح ػ ػ ػ ػ ػ ػػكؿ الش ػ ػ ػ ػ ػ ػػعراء( ،ت ػ ػ ػ ػ ػ ػػح) عب ػ ػ ػ ػ ػ ػػد الس ػ ػ ػ ػ ػ ػػتار أحم ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ،دار
المعارؼ ،القاىرة ،ط.1981 ،4
 - 45المق ػ ػ ػ ػ ػ ػػالح عبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد العزي ػ ػ ػ ػ ػ ػػز :أزمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة القص ػ ػ ػ ػ ػ ػػيدة الجديػػ ػ ػ ػ ػ ػػدة ،دار الحداث ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،بيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػركت،
(دط).1989 ،
 – 46ابػ ػ ػ ػ ػ ػػف المعتػ ػ ػ ػ ػ ػػز :طبقػ ػ ػ ػ ػ ػػات فحػ ػ ػ ػ ػ ػػكؿ الشػ ػ ػ ػ ػ ػػعراء( ،تػ ػ ػ ػ ػ ػػح) عبػ ػ ػ ػ ػ ػػد السػ ػ ػ ػ ػ ػػتار أحمػ ػ ػ ػ ػ ػػد ،دار
المعارؼ ،القاىرة ،ط.1981 ،4
المبلئكػ ػ ػ ػ ػ ػػة نػ ػ ػ ػ ػ ػػازؾ :قضػ ػ ػ ػ ػ ػػايا الشػ ػ ػ ػ ػ ػػعر المعاصػ ػ ػ ػ ػ ػػر ،دار العمػ ػ ػ ػ ػ ػػـ لممبلي ػ ػ ػ ػ ػ ػيف ،لبنػ ػ ػ ػ ػ ػػاف ،ط،13
.2004
 - 47المناصػ ػ ػ ػ ػرة عػ ػ ػ ػ ػػز الػ ػ ػ ػ ػػديف :إشػ ػ ػ ػ ػػكالية قصػ ػ ػ ػ ػػيدة النثػ ػ ػ ػ ػػر ،المؤسسػ ػ ػ ػ ػػة العربيػ ػ ػ ػ ػػة لمد ارسػ ػ ػ ػ ػػات
كالنشر ،بيركت ،ط.2002 ،1
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 - 48منص ػ ػ ػ ػ ػػر نبي ػ ػ ػ ػ ػػؿ :الخط ػ ػ ػ ػ ػػاب المػ ػ ػ ػ ػ ػكازم لمقص ػ ػ ػ ػ ػػيدة العربي ػ ػ ػ ػ ػػة المعاصػ ػ ػ ػ ػ ػرة ،دار تكبق ػ ػ ػ ػ ػػاؿ
لمنشر ،الدار البيضاء ،المغرب ،ط1
 – 49اب ػ ػ ػ ػ ػػف منظ ػ ػ ػ ػ ػػكر :لس ػ ػ ػ ػ ػػاف الع ػ ػ ػ ػ ػػرب( ،ت ػ ػ ػ ػ ػػح) عب ػ ػ ػ ػ ػػد اهلل عم ػ ػ ػ ػ ػػي الكبي ػ ػ ػ ػ ػػر كآخ ػ ػ ػ ػ ػػركف ،دار
المعارؼ ،القاىرة(،د ط) 1981
 -50مي ػ ػ ػ ػػدم سػ ػ ػ ػ ػػامي :أفػ ػ ػ ػ ػػؽ الحداثػ ػ ػ ػ ػػة كحداثػ ػ ػ ػ ػػة الػ ػ ػ ػ ػ ٌػنمط ،،دار الشػ ػ ػ ػ ػػؤكف الثقافيػ ػ ػ ػ ػػة العامػ ػ ػ ػ ػػة،
بغداد ،ط.1988 ،1

 - 51ىني ػ ػ ػ ػػدم نػ ػ ػ ػ ػزار بري ػ ػ ػ ػػؾ :ف ػ ػ ػ ػػي مي ػ ػ ػ ػػب الش ػ ػ ػ ػػعر ،د ارس ػ ػ ػ ػػات كمق ػ ػ ػ ػػاالت ،منشػ ػ ػ ػ ػػكرات
اتحاد الكتاب العرب ،دمشؽ(دط) .2003
ىنػ ػ ػ ػ ػ ػػي عبػ ػ ػ ػ ػ ػػد القػ ػ ػ ػ ػ ػػادر :نظريػ ػ ػ ػ ػ ػػة اإلبػ ػ ػ ػ ػ ػػداع فػ ػ ػ ػ ػ ػػي النقػ ػ ػ ػ ػ ػػد العربػ ػ ػ ػ ػ ػػي القػ ػ ػ ػ ػ ػػديـ ،دي ػ ػ ػ ػ ػ ػكاف
ٌ - 52
المطبكعات الجامعية ،الجزائر( ،دط).1989 ،

* المجالت والدوريات:
 -1أحم ػ ػ ػ ػ ػػد كػ ػ ػ ػ ػ ػريـ عاب ػ ػ ػ ػ ػػدة" :إش ػ ػ ػ ػ ػػكالية البن ػ ػ ػ ػ ػػاء القصص ػ ػ ػ ػ ػػي ف ػ ػ ػ ػ ػػي قص ػ ػ ػ ػ ػػيدة النث ػ ػ ػ ػ ػػر" ،مجم ػ ػ ػ ػ ػػة
الثقافة (ع.1978 ،)25
 -2أدكنػ ػ ػ ػ ػػيس( عمػ ػ ػ ػ ػػي أحمػ ػ ػ ػ ػػد سػ ػ ػ ػ ػػعيد) " :فػ ػ ػ ػ ػػي قصػ ػ ػ ػ ػػيدة النثػ ػ ػ ػ ػػر" مجمػ ػ ػ ػ ػػة شػ ػ ػ ػ ػػعر ،دار مجمػ ػ ػ ػ ػػة
شعر ،بيركت ،س(،4ع.1960 ،)14
 -3إسػ ػ ػ ػ ػ ػػماعيؿ عػ ػ ػ ػ ػ ػػز الػ ػ ػ ػ ػ ػػديف" :مفيػ ػ ػ ػ ػ ػػكـ الشػ ػ ػ ػ ػ ػػعر فػ ػ ػ ػ ػ ػػي كتابػ ػ ػ ػ ػ ػػات الشػ ػ ػ ػ ػ ػػعراء المعاص ػ ػ ػ ػ ػ ػريف"،
مجمة فصكؿ الييأة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة(،ع.1981 ،)4
 -4خمي ػ ػ ػ ػ ػػؿ محم ػ ػ ػ ػ ػػكد :اس ػ ػ ػ ػ ػػتطبلع ح ػ ػ ػ ػ ػػكؿ( النثيػ ػ ػ ػ ػ ػرة ،قص ػ ػ ػ ػ ػػيدة النث ػ ػ ػ ػ ػػر) ،أزم ػ ػ ػ ػ ػػة مص ػ ػ ػ ػ ػػطمح أـ
أزمة ىكية؟ مجمة األدب اإلسبلمي(.دت).
 -5صػ ػ ػ ػ ػػقكر بػ ػ ػ ػ ػػديع" :تحػ ػ ػ ػ ػػت فػ ػ ػ ػ ػػيء النجػ ػ ػ ػ ػػكـ" ،مجمػ ػ ػ ػ ػػة المكقػ ػ ػ ػ ػػؼ األدبػ ػ ػ ػ ػػي ،دمشػ ػ ػ ػ ػػؽ ،العػ ػ ػ ػ ػػدد
 ،324نيساف1998. ،
 -6الغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػانمي سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعيد " :قصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيدة النثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر أسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػطكرة اإليقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاع الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداخمي" مجمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
أقبلـ(،ع ،)5بغداد1985. ،
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 -7قص ػ ػ ػ ػ ػػاب كلي ػ ػ ػ ػ ػػد إبػ ػ ػ ػ ػ ػراىيـ :النثيػ ػ ػ ػ ػ ػرة( قص ػ ػ ػ ػ ػػيدة النث ػ ػ ػ ػ ػػر) :إش ػ ػ ػ ػ ػػكالية المص ػ ػ ػ ػ ػػطمح كالنش ػ ػ ػ ػ ػػأة،
مجمة ،األدب اإلسبلمي(،مج(،)16ع.2009 ،)63
 -8المػ ػ ػ ػ ػ ػػاغكط محمػ ػ ػ ػ ػ ػػد" :عتبػ ػ ػ ػ ػ ػػة بيػ ػ ػ ػ ػ ػػت مجيػ ػ ػ ػ ػ ػػكؿ" ،مجمػ ػ ػ ػ ػ ػػة شػ ػ ػ ػ ػ ػػعر المبنانيػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،دار مجمػ ػ ػ ػ ػ ػػة
شعر ،بيركت س(،4ع1960. ،)13
 -9ممكؾ رابح:
* " قص ػ ػ ػ ػ ػ ػػيدة النث ػ ػ ػ ػ ػ ػػر :إش ػ ػ ػ ػ ػ ػػكالية المص ػ ػ ػ ػ ػ ػػطمح" ،مجم ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الخط ػ ػ ػ ػ ػ ػػاب ،منش ػ ػ ػ ػ ػ ػػكرات مخب ػ ػ ػ ػ ػ ػػر،
تحميؿ الخطاب ،جامعة مكلكد معمرم ،تيزم كزك ،الجزائر(،ع.2007 ،)02
* "س ػ ػ ػ ػ ػ ػػيميائية َّ
الشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكؿ الكت ػ ػ ػ ػ ػ ػػابي ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي قص ػ ػ ػ ػ ػ ػػيدة النث ػ ػ ػ ػ ػ ػػر" ،مجم ػ ػ ػ ػ ػ ػػة المكق ػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ األدب ػ ػ ػ ػ ػ ػػي،
منشكرات اتحاد الكتاب العرب في سكريا( ،ع ،)456نيساف2009.
 -10الياشػ ػ ػ ػ ػػمي عمػ ػ ػ ػ ػػكم" :مظػ ػ ػ ػ ػػاىر التركيػ ػ ػ ػ ػػب المغػ ػ ػ ػ ػػكم لقصػ ػ ػ ػ ػػيدة النثػ ػ ػ ػ ػػر" ،مجمػ ػ ػ ػ ػػة كممػ ػ ػ ػ ػػات،
البحريف( ،ع.1989 ،)10
 -11اليكيم ػ ػ ػ ػ ػػؿ حس ػ ػ ػ ػ ػػف :قص ػ ػ ػ ػ ػػيدة النث ػ ػ ػ ػ ػػر كاش ػ ػ ػ ػ ػػكالية الش ػ ػ ػ ػ ػػكؿ ،مجم ػ ػ ػ ػ ػػة عبلم ػ ػ ػ ػ ػػات ،المجم ػ ػ ػ ػ ػػد
 ،13النادم األدبي بجدة.2004 ،

* دراسات مترجمة:
 -1أ .ريتشاردز :مبادئ النقد األدبي( ،تر) مصطفى بدكم ،المؤسسة المصرية العامة لمتأليؼ
كالترجمة ،القاىرة(،دط)1989. ،
 -2برنار سكزاف :قصيدة النثر مف بكدلير حتى الكقت الراىف(،تر) راكية صادؽ(،مر) رفعت
سبلـ ،دار شرقيات لمنشر كالتكزيع.1998 ،
 -3جػ ػ ػ ػ ػػاف كػ ػ ػ ػ ػػكىف :بنيػ ػ ػ ػ ػػة المغػ ػ ػ ػ ػػة الشػ ػ ػ ػ ػػعرية( ،تػ ػ ػ ػ ػػر) محمػ ػ ػ ػ ػػد الػ ػ ػ ػ ػػكلي كمحمػ ػ ػ ػ ػػد العمػ ػ ػ ػ ػػرم ،دار
تكبقاؿ لمنشر ،الدار البيضاء ،المغرب1986. ،
 -4جاكبس ػ ػ ػ ػ ػ ػػكف ركمػػ ػ ػ ػ ػ ػػاف :قضػػ ػ ػ ػ ػ ػػايا الشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعرية( ،ت ػ ػ ػ ػ ػ ػػر) مبػػ ػ ػ ػ ػ ػػارؾ الحنػػ ػ ػ ػ ػ ػػكف ،دار تكبقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ،
الدار البيضاء ،المغرب( ،دط)1988.،
 -5خمسػ ػ ػ ػ ػ ػػة كثبلثػ ػ ػ ػ ػ ػػكف قصػ ػ ػ ػ ػ ػػيدة مػ ػ ػ ػ ػ ػػف الشػ ػ ػ ػ ػ ػػعر العػ ػ ػ ػ ػ ػػالمي ،ترجمػ ػ ػ ػ ػ ػػة عمػ ػ ػ ػ ػ ػػر أزراج ،كميػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ
لمنشر ،المحمدية ،الجزائر ،ط.2007 ،1
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 -6س .مكريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو :الشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعر العربػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػديث( )1970-1800تطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكر أشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكالو
كمكضػػ ػ ػ ػ ػػكعاتو بتػ ػ ػ ػ ػ ػػأثير األدب الغربي(،تػ ػ ػ ػ ػ ػػر) سػػ ػ ػ ػ ػػعد مصػػ ػ ػ ػ ػػمكح كشػ ػ ػ ػ ػ ػػفيع السػ ػ ػ ػ ػ ػػيد ،دار الفكػ ػ ػ ػ ػ ػػر
العربي،القاىرة.1986 ،
 -7سفيتاف تكدكركؼ:
عبػػ ػ ػ ػ ػ ػػكد كاسػػ ػ ػ ػ ػ ػػكحة ،منشػػ ػ ػ ػ ػ ػػكرات ك ازرة
* مفي ػ ػ ػ ػ ػ ػػكـ األدب كد ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػػات أخػػ ػ ػ ػ ػ ػػرل( ،ت ػ ػ ػ ػ ػ ػػر) ٌ

الثَّقافة ،دمشؽ( ،دط).2002 ،

* ميخائي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاختيف ...المب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدأ الحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكارم(،تر) فخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرم ص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالح ،المؤسس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
العربية لمدراسات كالنشر ،بيركت ،ط1997. ،2
 -8طػ ػ ػ ػ ػ ػػاليس أرسػ ػ ػ ػ ػ ػػطك :فػ ػ ػ ػ ػ ػػف الشػ ػ ػ ػ ػ ػػعر( ،تػ ػ ػ ػ ػ ػػر) عبػ ػ ػ ػ ػ ػػد الػ ػ ػ ػ ػ ػػرحمف بػ ػ ػ ػ ػ ػػدكم ،دار

الثقافػ ػ ػ ػ ػ ػػة،

بيركت.1973 ،
 -9كريس ػ ػ ػ ػ ػػتيفا جكلي ػ ػ ػ ػ ػػا :عم ػ ػ ػ ػ ػػـ النص(،ت ػ ػ ػ ػ ػػر) فري ػ ػ ػ ػ ػػد ال ازى ػ ػ ػ ػ ػػي ،دار تكبق ػ ػ ػ ػ ػػاؿ لمنش ػ ػ ػ ػ ػػر ،ال ػ ػ ػ ػ ػػدار
البيضاء.1991 ،
 -10ىيجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ :فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف الشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعر(تر) جػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكرج طرابيشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي( ،ج ،)2دار الطميعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،بيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػركت،
.1981

د -مواقع إلكترونية:
1- http://www.arrafid.ae/arrafid/p18 5-2011.html
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