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 ما هي قصيدة النثر؟
 مداخلة عبدالقادر اجلنايب

سأركز يف مداخليت هذه على طرح جمموعة من األفكار املتعلقة بتاريخ قصيدة النثر وجوهرها 
وبعبارات يف منتهى الوضوح، على أمل أن تكون النسخة املقررة للنشر يف كتاب .. املصطلحي

 .  املؤمتر، أكثر شرحا وموثقة باملراجع واإلحاالت
 
فوفقا لسوزان برنار أن .  صحيح أن مصطلح قصيدة النثر كان شائعا منذ القرن الثامن عشر-١

، ووفقا ملونيك باران يف دراستها عن االيقاع يف شعر ١٧٧٧أول من أستخدمه هو اليمريت عام 
فونلي، " خرائب"سان جون بريس، أن املصطلح هذا يعود إىل شخص امسه غارا يف مقال له حول 

قصيدة النثر يف "، حول ١٩٣٦ويف دراسة قيمة، صدرت يف باريس عام . ١٧٩١عام وذلك 
على أن . ، يتضح أن املصطلح كان متداوال يف النقاشات األدبية"آداب القرن الثامن عشر الفرنسية

بودلري أحدث تغيريا يف مصطلح قصيدة النثر، وأطلقها كجنس أديب قائم بذاته، بل أول من أخرج 
ومل يكن اعتراف بودلري مبرجعية . الكتلة املؤطرة: دائرة النثر الشعري إىل دائرة النصاملصطلح من 

معجزة نثر "اليزيوس برتران يف هذا اال اعتباطيا أو جمرد اعتراف باجلميل، وإمنا كان تلميحا إىل 
ليمات  قد ترك تع، هذا الشاعر الرومانتيكي،اليزيوس برتران ذلك أن. كان حيلم باجنازها" شعري

، أن يتركوا فراغا بني فقرة وأخرى مشاا للفراغ "غاسبار الليل"إىل العاملني على طبع كتابه 
املستعمل عادة يف تصميمات كتب الشعر، وذا يكون أول من التفت إىل تقدمي نص نثري ملموم 

موجود، كما أن بودلري كان واضحا أنه يعين شيئا جديدا غري . ومؤطر يف شكل مل يعرف من قبل
من منا مل حيلم، يف أيام الطموح، مبعجزة نثرٍ "وذلك عندما كتب يف رسالته الشهرية إىل هوسييه، 

إذن من اخلطأ الكبري أن حناول العثور على أشكال لقصيدة النثر البودلريية يف ماضي النثر ". شعري
 يتجدد مدينيا يف ذلك أن بودلري يف مشروعه حنو لغة شعرية تستطيع ان تتقاطب وما. الفرنسي

شوارع احلياة احلديثة، جعل كل الشظايا والقطَع اليت كتبت قبله، تنام كأشباح يف ليل النثر 
 .الفرنسي؛ آثارا توحي وال تري أية إمكانية نظرية تأسيسية

 
 
.  من اخلطأ الشائع اعتبار قصيدة النثر تطورا للنثر الشعري الكالسيكي الفرنسي وتكملةً له-٢

ما كان يطلق عليه قصيدة نثر هو أعمال روائية تتوسل حماسن البديع وتستعري إيقاعات ذلك أن 
وجتدر . بينما قصيدة النثر هي قصيدة أداا النثر. النظم، لكي ترتقي إىل مصاف األعمال الشعرية

اإلشارة هنا إىل أن، أوال، السبب وراء الفكرة اليت تقول أن ظهور قصيدة النثر كان تصديا 
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يان العروض، هو أن النثر، أداة قصيدة النثر، خال من كل قواعد عروضية وبالتايل مينح حرية لطغ
وثانيا، أن تصاعد الرومانتيكية أعطى معىن جديدا . أكرب للشاعر لكي يعرب عن انفعاالته الباطنة

 به يف فبعد أن كانت تطلق على الشعر الذي  ينظم بقصد التغني. lyrique"  الغنائية"ملفردة 
وهذا يعين (موضوعات  أو الرواية أو السرد القصصي على أوتار القيثارة القدمية املسماة  باللريا، 

صار هلا معىن جديد اعتبارا من الربع األول من )... ان عنصر املوسيقى جزء حاسم يف صياغتها
العاطفة الفردية الوظيفة املشاعرية كاحلسية املُعبر عنها بالصور، ب: القرن التاسع عشر، هو

وفقا لقاموس (وأحاسيس الفرد الداخلية، وباتت مصطلحا يطلق على كل عمل أديب حىت النثر 
 كلمة حواقترِ: يعرب عن الوجدان والعواطف ومتحرر كليا من مضمرات املوسيقى) ليتريه

 الشعرية   لكي يتضح هذا التغيري االنقاليب واحلداثي يف احلسيةLyriqueكمقابل لـ " الوجدانية"
 .اليت مهدت الطريق لظهور قصيدة النثر

 
مل ترتبط .  قصيدة النثر ولدت على الورقة أي كتابيا، وليس كالشعر على الشفاه، أي شفويا-٣

باملوسيقى كالشعر ومل يقترح كتاا أن تغنى، وال ميكن أن تقرأ ملحميا أو بصوت جهوري 
النظم "سطر وآخر كما يف قصائد حركة / ت وآخرحيافظ على الوقفة اإليقاعية القائمة بني بي

خيلق سوء فهم مفاده أن " شعر حر"، ألن ترمجة هذا املصطلح بـVers Libreوأقصد " (احلر
  ).  والنثر، بينما يف احلقيقة الصراع هو بني النثر والنظمPoésieالصراع بني الشعر 

ففي النظم احلر، يف اية .  األساسية إن غياب التقطيع أو التشطري يف قصيدة النثر يشكل عالمتها
وهذا البياض هو حلظة تنفس إيقاعي ضروري .. بيت فراغ يسميه كلوديل البياض/ كل سطر 

 اإليقاع من شاعر إىل شاعر بسبب هذه الوقفة القطع يف  فيها يتغري كما، املشطّرةجلمالية القصيدة
الشعرية، بينما قصيدة النثر تكتسب هيئتها سري اإليقاع، هذا البياض مينح القصيدة احلرة هيئتها 

رغم وجود الفواصل  (البياض غري موجودو.. .وحضورها الشعري من بنية اجلملة وبناء الفقرة
 إال يف اية الفقرة اليت جتعل القارئ مستمرا يف )والعالمات فيها ألسباب يقتضيها بناء اجلملة

 النثر تتكون من فقرة واحدة، وبعضها من وأال ننسى أن أغلب قصائد. القراءة حىت النهاية
كلمة عامة وشاملة ميكن أن تطلق على أي شيء، بينما " الشعر"علينا أال ننسى أيضا أن . فقرتني

  ...كلمة قصيدة تدل على وجود مستقل، بناء لغوي قائم بذاته
 
ميكن لشاعر .  قصيدة النثر ال خيتلف بناؤها عن قصر املتاهة املذكور يف األساطري اليونانية-٤

  : قصيدة النثر أن يبدأ من أي مدخل يشاء
  "... كان يا ما كان"



 3 

  "... عندما كنا"
  " .... ، عندماذات ليلة"

  : أو على طريقة الشاعر الصديق عباس بيضون، اليت ختتار الدخول على حنو مفاجئ
  .." م يف الغرفةاألربعة النائمون على الطاولة وسط اجلبال مل يشعروا خبيال الطائر وهو يتضخ"

ال . اية القصيدة/ املدخل إذن سهل جدا، ما هو صعب املنال يف كتابة قصيدة النثر هو اخلروج
، يكفي أن تعرف كيف تبدأ فحسب وإمنا عليك أن تعرف كيف خترج من، أي ختتم، القصيدة

 .كما يقول روبرت بالي
 
ذلك أن . مساحة القَصر/  الكتلة مسبقا وذهنيا وإىل حد ما حجمعرفي شاعر قصيدة النثر -٥

قصيدة النثر فقرة مكونة من مجل تتالحق ؛ قَصر املتاهة بناء مكون من حيطان تتعاقب وتتقاطع
حبدةهبوطا وصعودا، مما تدفع القارئ إىل أن   شديدة" يستقرئ العواطف البعيدة أو جيس

، كما قال بشر فارس يف تلخيصه "مستضيئا باجلملة الالحقة ليبصر السابقة... الرِعدات الدقيقة
 .صرية دون أن يدري انه كان يعرف قصيدة النثرقعن نوع من القصة ال

 
ميز قصيدة النثر عن باقي ذي فقط من خالله ميكننا أن ن عنصرا مكونا أساسيا العلى أن هناك -٦

وهو أشبه ).  باانيةgratuitéوالبعض يترجم (إنه الالغرضية . الكتل، النصوص واألشعار النثرية
 . باخليط الذي أعطته أريان إىل ثيسيوس الذي بقي يتتبعه حىت عرف طريقه اىل املخرج من املتاهة

 نتيجة تقاطب عنصرين اساسيني يعمالن داخل قصيدة النثر، كل إذن، هوbrièvetéاالختصار  
 حيث السرد املتحرك املنقطع السلك بني حائط وآخر، intensitéاحلدة : وفق حركته؛ قاعدته

والالغرضية .. مجلة وأخرى، يشدنا بسلسة واحدة من البداية حىت النهاية دون أي تباطؤ
gratuité، وعلينا أن نتتبعها، اخلامتة/البداية إىل املخرج / ملدخل  سلك اخليط الذي يقود من ا هو 

" ال رأس هلا وال ذيل"وإال سنضيع يف متاهة نثر شعري له ألف رأس وألف ذيل، بينما غايتنا كتلة 
  ..كما وضح بودلري

فالنثر حبد ذاته غري قادر على التخلص من . اانية...  الالغرضية هذهيفتكمن شعرية قصيدة النثر 
فبفضل عنصر الالغرضية، يتخلص السرد الذي هو مسة رئيسية يف . فة الوصف بغرضية منطقيةوظي

قصيدة النثر، من جفوته، ومنطقيته النثرية، فهو هنا ليس وصف خمطط روائي يريد أن يصل إىل 
ذلك العهد يد "أنسي احلاج قصيدة له بـيبدأ عندما .  ما، وإمنا لغرض فين مجايل حمضنتيجة

معلومة، وإمنا خللق إحياء غاية سياقية تارخيية لس هنا لي" ذلك العهد..." " تكن ظهرتماموت مل
 . دث غري موجودحلمجايل 
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الكتل /  جيب أال خنلط بني قصيدة النثر والشظية الفلسفية كما عند نيتشه، ففي هذه الشظايا-٧

قصيدة النثر هي . ة ما، أو متسترة وراء موعظالنثرية القصرية، مثة قصد فلسفي وغرضية واضحة
 ."فتها النوعية ومن حدا املتزنة كثا ومنيتأتى قصرها من نظامها الداخلي،"كتلة : النثر قصيدةً

أو كما  ..كتلة قائمة بذاا: ليس هلا أية غرضية، بل خالية من أي تلميح إىل مرجع شخصي
 حنو كاف، منتظمة قطعة نثر موجزة على"، ١٩٤٢كتب الشاعر الفرنسي ادموند جالو عام 

إبداع حر ال ضرورة ... ومرصوصة مثل قطعة الكريستال يتالعب فيها مائة انعكاس خمتلف
أخرى له سوى متعة املؤلف، خارج أي تصميم ملفق مسبقا، يف بناء شيء متقلص، إحياءاته بال 

 "اية، على غرار اهلايكو الياباين
 
 
يف آن على قوة فوضوية، هدامة تطمح "زان برنار، النثر، كما تقول سو" تنطوي قصيدة النثر "-٧

شعريٍّ؛ ومصطلح قصيدة النثر ) كلٍّ(إىل نفي األشكال املوجودة، وقوة منظمة دف إىل بناء 
يف قصيدة النثر، إذن، توتر كامن يطيح بأية إمكانية توازن بني نقيضني ". نفسه يظهر هذه الثنائية

صيدة النثر، كما تقول بربارة جونسن يف دراستها الرائدة عن وهذا يعين أن ق. بقدر ما حيتضنهما
إذا الشعر هو عرض ذو مسة مبواجهة النثر كعرض بال مسة : ثورة بودلري الثانية، تتسم بقوتني

إحالة اىل قانون "حضور ضد غياب السمة و: واضحة، فقصيدة النثر إذا، تتميز بقوتني متعارضتني
فقصيدة النثر ال هي نقيض وال هي توليف، إمنا هي اال "... ن النثرإحالة اىل قانو"ضد " الشعر

الذي اعتبارا منه تبطل وظيفة االستقطابية وبالتايل التناظر بني احلضور والغياب، بني الشعر 
 ". والنثر

ناهيك  . genresومن هنا يتفق معظم النقاد على أم أمام جنس أديب شاذ غرضه دمي األنواع 
لها الوحيد األوحد، ينطوي أيضا على بعد دميي بصري وبالتايل مفهومي، يقوم من أن شك

بنسف األفكار املسبقة والعادات املفهومية لدى القارئ الذي ما أن يرى أبياتا أو عبارات مقطعة 
 .حىت يصرخ أا قصيدة، إذ يف نظره ليست نثرا

 
لكن الشيَء املؤكد هو اا . سما هي قصيدة النثر؟ إا كل هذا ولي: سيدايت ساديت  -٨

رغم كل ، نقيض قصيدة النثر العربية السائدة اليت ال تليب مطلبا واحدا مما أتفق جل النقاد عليه
البارناسية، الرمزية، التكعيبية، : هناك أمناط من قصيدة النثر.  بشأن قصيدة النثر،االختالفات بينهم

لكن يف كل هذه األمناط، .  بقضية اللغة والسرد الغرائيبالسوريالية، الظاهراتية، واألمريكية الغارقة
  .كتلة قوامها نثر متواصل يف مجل جتانس أي نثر آخر: الشكل واحد أوحد
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٩-   كلٌ وفق نبض أحاسيسه وصوته اخلاص، وليسم بطبيعة احلال حيق لكل شاعر أن يكتب

ضمون هي عني ثقة الشاعر مبا خملوقاته كما يشاء، فقط عليه أن يعرف إن مصداقية الشكل وامل
" قصيدة نثر"وقد يعترض شاعر على أن التسمية ليست ضرورية، رمبا، لكن ملاذا يسمي . يقول

بل حىت ... عمال اعتىن بتقطيعه موسيقيا متوسال كل احملاسن البديعية اليت ترفضها قصيدة النثر
لنثر؟ أليس اعتباطا أن يسمي شدد على وقفات تعترب عاملَ بطٍء إذا استخدمت يف كتلة قصيدة ا

شاعر يكتب عادةً أشعارا موزونة، كلّ قصيدة ال يتمكن من ضبطها عروضيا، قصيدة نثر وليس 
 .وكأن الشعر يف نظره ليس سوى تفعيالت قُررت سلفا! شعرا فحسب

 
.. .رفض احلدود املرسومة ال يتم إال عندما يعرف الشاعر ما هي هذه احلدود، ومباذا تتميز -١٠

حىت يكون لرفضه فضاؤه هو، منقى من كل شوائب التسميات اليت كانت من طبيعة تلك احلدود 
 . املرفوضة

عن استرداد املخيلة البشرية لقد وقف بروتون ضد فكرة األجناس األدبية، معتربا أن الشعر تعبري 
ـُت....  لقوانني مدرسيةاحلقوقها، وليس جنسا أدبيا خاضع ـَله النثرية قصائد ومن هنا مل يسم ك

 !نثرية رغم أن النقاد يعتربون بعضها قصائد نثرٍ بامتياز
ه يتعارض، شكال ومضمونا، مع ما يتميز به هذا االسم، هلو إن اإلصرار على تسمية عمل جوهر

إن مصداقية الشكل واملضمون هي عني ثقة الشاعر مبا .  تعبري عن اعتباطية العمل نفسهيف نظري،
  .يقول

 .عليكم السالمو
  


