وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
جامعة محمد بوضٌاف بالمسٌلة
مٌدان :اللغة واألدب العربً
فرع  :دراسات أدبٌة
تخصص :أدب عربً حدٌث

كلٌة اآلداب واللغات
قسم اللغة واألدب العربً
رقمL15/231 :

مذكرة مكملة مقدمة لنٌل شهادة الماستر أكادٌمً

إعــذاد الطالب :فهيم صخارة
تحت عنوان

قصيدة النثر بنيتها وإبداالتها
الفنية أنسي الحاج أنموذجا
إشراف األستاذ:

*
تاريخ المناقشة2017/06/28 :
لجنة المناقشة:
جامعت محمذ بوضياف بالمسيلت
 د.محمذ بوسعيذد.عبذالرحمان به يطو جامعت محمذ بوضياف بالمسيلتجامعت محمذ بوضياف بالمسيلت
-أ.المختارلبزة

السنة الجامعية1027-1026 :

رئيسا
مشرفا ومقررا
ممتحنا

شكر وتقدير
أشكر اهلل الذي وفقني في إنجاز هذا البحث متقدما بخالص شكري
وعظيم امتناني ألتستايي المشرف الدكتور عبد الرحمان بن يطو ،لما
تحمله معي من صبر وجهد وتفهمه لظروفي

كما َّ
أتقدم بجزيل الشكر ألعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقبول
مناقشة رتسالتي.

كما أتوجه بشكري لزميلي في كلية اآلداب واللغات قسم اللغة العربية
الطيب عثماني الذي أعانني في إنجاز هذا العمل.

مقدمة:
لقد عرفت القصيدة العربية تحوالت وتطورات بارزة مع منتصؼ القرف العشريف ،لـ
تشيدىا خالؿ مسارىا التاريخي ،فما إف ظيرت قصيدة التفعيمة حتى عممت قصيدة النثر
ُّ
التميز بشكميا ولغتيا ،كما عمؿ دعاتيا عمى التنظير ليا باعتبارىا شكال مفارقا لما
عمى
دونو مف األشكاؿ الشعرية ،حيث تخمَّت عف أقدس َّ
مقدسات القصيدة العربية الوزف والقافية ،
فأثارت بذلؾ سجاال عريضا بيف النقاد ظؿ قائما إلى اليوـ ،وفي معترؾ الحداثة العربية
ظيرت في المستوى التنظيري اتجاىات إيديولوجية ،حاولت الدفاع عف مبادئيا وأسسيا التي
رأت فييا األسس الصالحة لقياـ نيضة عربية شاممة في الوطف العربي.
فما إف ظيرت الحركة الشعرية الحداثية حتى انقسـ الوسط األدبي إلى قسميف :قسـ مؤيد
ليذه الحركة ،وقسـ معارض ليا،وبذلؾ نشأ صراع حاد بيف المجدديف والمحافظيف شغؿ
الساحة األدبية إلى يومنا ىذا ،وفي إطار الجدؿ الدائر حوؿ قصيدة النثر فقد تباينت مواقؼ
الباحثيف والشعراء مف التسمية ذاتيا ،تأييدا أو معارضة ،كما اختمؼ ىؤالء في التحديدات
التي حاولت تسييج ىذا الشكؿ الشعري بإطار مفيومي يوضِّح بعض خصائصو وليذا فإف
موضوعنا الموسوـ بػ " قصيدة النثر بنيتيا وابداالتيا الفنية أنسي الحاج أنموذجا " يعتبر
التعرؼ عمى الخصائص الفنية لقصيدة النثر وتحديد اإلبداالت الفنية التي
محاولة لمبحث و ُّ

الحرة،
حاولت بيا قصيدة النثر تعويض العناصر الغائبة التي تميِّز القصيدة العمودية و َّ
خاصة في مجاؿ اإليقاع .

وتعود أسباب اختيارنا ليذا الموضوع إلى ثالث أمور:
 اىتمامنا الذاتي بموضوع قصيدة النثر ،ورغبتنا في الغوص في أغوار ىذا الشكؿالفني الجديد.
 طبيعة تخصصنا التي تستدعي منا طرؽ موضوع مناسب لمتخصص. قمة الدراسات التي أولت االىتماـ بيذا الموضوع.نتعرؼ عمى ىذا الموضوع فقد طرحنا جممة مف اإلشكاليات منيا:
وحتى َّ
أ

 أيف ومتى ظير ىذا النوع الجديد مف الشعر عند الغرب وعند العرب؟ ماىي أىـ العوامؿ التي ميدت لظيور ىذا الشكؿ الفني الجديد ؟ ماىي أىـ مقومات قصيدة النثر؟ ماىي اإلبداالت الفنية التي اقترحتيا لتحقيؽ ُّالتميز والتجاوز؟
وحتى نجيب عمى ىذه اإلشكاليات فقد تتبعنا خطة بحث تبدأ بمقدمة ،يمييا الفصؿ األوؿ
الذي تناولنا فيو نشأة قصيدة النثر ومفيوميا،وسيتـ التعرض فيو ألىـ العوامؿ التي ميدت
لظيور ىذا الشكؿ الفني الجديد ،باإلضافة إلى مقومات قصيدة النثر ،لنمج الفصؿ الثاني
الذي حاولنا فيو معرفة بنية قصيدة النثر وابداالتيا الفنية مف خالؿ بنية اإليقاع الداخمي
والتعرؼ عمى أىـ العناصر التي تشكمو ،لنصؿ في الفصؿ الثالث إلى الدراسة التطبيقية
عمى بعض النماذج والنصوص الشعرية ألنسي الحاج أكثرىا مف ديواف لف وماضي األياـ
اآلتية والرأس المقطوع والرسولة بشعرىا الطويؿ حتى الينابيع،ومنيا استخمصت جماليات
قصيدة النثر مف خالؿ الصورة الشعرية وأىميتيا في بناء قصيدة النثر باإلضافة إلى أىـ
عناصر الصورة وىي تقنيات السرد والبناء الدرامي وتوظيؼ الرمز مرو ار بالشكؿ الكتابي في
قصيدة النثر ،لنختـ بحثنا بخاتمة حاولنا فييا رصد نتائج ىذا البحث.
أما عف المنيج َّ
نوعنا المناىج
ُ
المتبع في ىذا البحث فمـ نقتصر عمى منيج واحد بؿ ّ
بحسب ما تقتضيو الدراسة ،لذلؾ فقد اعتمدنا المنيج التاريخي في ُّ
تتبع نشأة قصيدة النثر،

كما اعتمدنا المنيج الوصفي التحميمي في رصد آراء النقَّاد والمنيج الفني في الكشؼ عف
جماليات قصيدة النثر.
أما عف الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع فقد اعتمدنا منيا عمى :كتاب سوزان
برنار بعنواف " قصيدة النثر مف بودلير إلى أيامنا " ،أحمد بزون " قصيدة النثر العربية
اإلطار النظري " ،عز الدين المناصرة " إشكاليات قصيدة النثر.
وقد واجيتنا عدة صعوبات منيا:

ب

 أىـ عائؽ واجينا في ىذا البحث ىو اتساع متف قصيدة النثر الذي حتَّـ عميناالتركيز عمى شعر أنسي الحاج ،اتساع الموضوع وتشعُّبو.
 ندرة المراجع التي تتحدث عف الجذور الغربية لقصيدة النثر ،إضافة إلى ضيؽالوقت ،واتساع الموضوع.
وأخي ار أشكر اهلل الذي يسَّر لي في ىذا البحث ،كما أشكر كؿ مف أعانني مف قريب أو
بعيد خاصة أستاذي المشرؼ الدكتور عبد الرحماف بف يطو الذي لـ يبخؿ عمي بنصائحو
وتوجيياتو السديدة ،وكذا تفيمو لظروفي كما أشكر زوجتي التي أعانتني كثيرا.

ج

نشأة ومفيوم قصيدة النثر عند الغرب
وعند العرب
 المبحث األول :المفيوـ المغوي واالصطالحي لمصطمح قصيدة النثر المبحث الثاني :نشأة ومفيوـ قصيدة النثر عند الغرب. المبحث الثالث :نشأة ومفيوـ قصيدة النثر عند العرب. -المبحث الرابع  :قصيدة النثر بيف الرفض والقبوؿ.

نشأة ومفهوم قصيدة النثر عند الغرب وعند العرب

الفصل األول
 مفيوم قصيدة النثر: -1لغة:
-1-1القصيدة:

ِ
ِ
إتياف
ص ُد
ُ
ُ
صداً ،فيو قَاص ٌد  ...والقَ ْ
ص َد َي ْقص ُد قَ ْ
القصد " استقامة الطريؽ ،قَ َ
1
الشيء "
-2-1النثر:
َّ
ار
نثرهُ وينثرهُ ونِثَ ًا
ؾ
الشيء ترمي بو بيدؾ ِّ
نثر َ
َ
متفرقا ،نثََر الجوز والموز والسك َر ،وقد َ
" ُ
2
و ِّ
النثَ َارةُ :ما تناثََر منو ،فالجذر ( َنثََر) يوحي بالتَ َشتُّ ِت والتََّب ْعثُِر ".
 -2اصطالحا:
-1-2القصيدة:
يعرؼ أحمد مطموب القصيدة بأنيا " مجموعة مف األبيات الشعرية ترتبط بوزف واحد مف
ِّ

األوزاف العربية ،وتمتزـ فييا قافية واحدة ".

3

وبيذا اختمؼ النقاد في تحديد مصطمح دقيؽ لمفيوـ القصيدة ،فقد ارتبط عند البعض
بعدد معيف مف األبيات ،وعند البعض اآلخر يشير إلى مجموعة مف الخصائص المغوية و
الفنية التي ينبغي توافرىا في العمؿ األدبي حتى ُيطمَؽ عميو مصطمح قصيدة ،بينما ارتبط
عند ابن منظور بالرغبة في الرغبة والقصد في الكتابة ،وقد أشار رشيد يحياوي إلى ذلؾ في
قصيد عمى االكتماؿ وكثرة األبيات والوعي
قولو " تدؿ المفاىيـ التي أعطيت لمصطمح
ْ
4
بعممية الكتابة الشعرية ".

1
2
3
4

ابف منظور ،لساف العرب ،دار لساف العرب ،بيروت ،لبناف ،مج  ،05مادة " ؽ ص د " ،ص .264

المرجع نفسو ،مج  ،03مادة " ف ث ر "  ،ص .578

أحمد مطموب ،معجـ مصطمحات النقد العربي القديـ ،مكتبة لبناف ،بيروت ،ط ،2001 ،1ص .323

رشيد يحياوي  ،الشعرية العربية األنواع واألغراض ،إفريقيا الشرؽ ،الدار البيضاء ،المغرب ،ط ،1991 ،1ص .20
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الفصل األول
-2-2النثر:

يطمؽ مصطمح النثر عمى الكالـ العادي الذي يستعممو الناس في مخاطباتيـ ومعامالتيـ
يتقيد بوزف وقافية فيو أساس الكالـ ُّ
فالنثر في االصطالح ىو " الكالـ العادي الذي ال َّ
وجموُ
ُ
 ...والنثر أصؿ في الكالـ وال تتكمَّـ العرب إال بو ،فيو أسبؽ مف الشعر ،ولـ يصؿ عف
العرب إال القميؿ منو ".

1

" والنثر في المغة العربية نثراف :نثر عادي يقولو الناس في حياتيـ اليومية ،يعبروف بو
البمَغاء عف لغة التخاطب إلى منزلة مف الفف
عف أغراضيـ بالسجية ،ونثر فني يرقى بو ُ
وقسيمو ،وعف ىذا الضرب َّ
تتحدث كتب األدب
تقنة ،فيغدو توأـ الشعر
الم َ
َ
الراقي ،واإلجادة ُ
والنقد ،ومف المسمَّـ بو أف الضرب األوؿ لغة الناس جميعا ،وأف أبناء المغة يتناقمونو
بالمشافية ،ويتعممونو بالسماع ويستوي في تعمُّمو المتعمِّـ والجاىؿ ،وأف الضرب الثاني لغة
الخاصة ممف أوتوا المغة وتراكيبيا ،وسعة الخياؿ والقدرة عمى االبتكار والتجديد ".

2

 -3قصيدة النثر:
يعرفيا الناقد حاتم الصكر بأنيا " اإلنتقالة الممموسة باتجاه مالمح الشعرية العربية

الحديثة ،وأنيا الخطوة الثانية في مجاؿ بناء شعرية عربية معاصرة بقياميا عمى شرط
التحديث الشامؿ بعد الشعر الحر الذي يغدو تجديدا تدريجيا عف التقميد المألوؼ ".

3

وسنتطرؽ إلى مفيوميا بدقة
فقصيدة النثر واحدة مف تنويعات الشعر العربي الحديث
َّ
عند الغرب و عند العرب فيما ىو ٍ
آت.

 1أحمد مطموب ،معجـ مصطمحات النقد العربي القديـ ،المرجع السابؽ ،ص .222
2

غازي طميمات وعرفاف األشقر ،تاريخ األدب العربي األدب الجاىمي قضاياه أغراضو أعالمو فنونو ،دار اإلرشاد ،دمشؽ،

3

فرحاف بدري الحربي ،سيمياء الحداثة في قصيدة النثر ،مجمة القادسية في اآلداب والعموـ التربوية ،جامعة بابؿ العراؽ ،العدد -03

سوريا،ط،1د.ت ،ص .24

 ،04مج  ،2008 ،07ص .44

6

نشأة ومفهوم قصيدة النثر عند الغرب وعند العرب

الفصل األول
 نشأة ومفيوم قصيدة النثر عند الغرب: -1النشأة:

تمرد
" ولدت قصيدة النثر  prose poèmeمف رغبة في
التحرر واالنعتاؽ ،ومف ُّ
ُّ

عمى التقاليد المسماة ( شعرية وعروضية ) وعمى تقاليد المغة ،وأضحى اليدؼ المرجو ىو
إبعاد النثر عف فف نظـ الشعر ،والبحث عف إيقاع نثري تستمد منو قصيدة النثر نتائج شعرية
جديدة ومختمفة تماما عف المألوؼ والسائد في الشعرية الغربية ،ألف النثر كما ىو معموـ،
عمى نقيض الشعر يمقت القوالب الجاىزة تماما ،ويرفض اإليقاعات المفروضة مسبقا ليذا
مضت قصيدة النثر منذ نشأتيا ىاربة مف الشعر إلى النثر ومف التراكيب البالغية و القيـ
جراء إغنائو لمشاعرية
الداللية المسطَّرة ،إلى مرونة الفكرة الشعرية التي يخمقيا ليا النثر َّ
ببضع صيغ ال يمكف قبوليا بسيولة في نظـ الشعر الكالسيكي ".

1

يتضح مف خالؿ ىذا أف قصيدة النثر لـ تولد مف فراغ بؿ ىناؾ ظروؼ َّ
ىيأت لظيورىا
في الساحة الشعرية الغربية منيا ما سبؽ ذكره ،باإلضافة إلى ذلؾ تقوؿ الباحثة سوزان برنار
" والحقيقة أف قصيدة النثر لـ تتفتَّح فجأة في روضة اآلداب الفرنسية فقد كاف يمزميا لذلؾ
تؤرقيا شعوريا أو ال شعوريا بالرغبة في إيجاد شكؿ جديد
أرض صالحة ،أود أف أقوؿ أذىاننا ِّ

لمشعر ،وكاف يمزـ أيضا الفكرة الخصبة التي مفادىا أف النثر قابؿ لمشعر ،والنثر الشعري ىو

الذي َّ
لمتمرد عمى القوانيف و الطغياف الشكمي ".
ىيأ لمجيء قصيدة النثر باعتباره أوؿ طابع ُّ

2

يتضح مف قوؿ برنارأف النثر الشعري مف العوامؿ التي َّ
ىيأت لظيور قصيدة النثر في
لمتمرد عمى الشعر الكالسيكي.
األدب الغربي ،باعتباره أوؿ طابع ُّ
" تذىب برنار في تحديدىا لوالدة قصيدة النثر في الساحة الشعرية الغربية إلى الشاعر
الفرنسي ألويسيوس برتراند (  )1841-1807عمى أنو أوؿ مبدع لقصيدة النثر كنوع

أدبي".

3

1

سوزاف برنار ،قصيدة النثر مف بودلير إلى أيامنا ،تر :د /زىير مجيد مفاس ،دار المأموف ،بغداد ،العراؽ ،ط ،1993 ،1ص 23

2

المرجع نفسو  ،ص .23

( بتصرؼ ).
3

أحمد بزوف ،قصيدة النثر العربية اإلطار النظري ،دار الفكر الجديد ،بيروت ،لبناف ،ط ،1992 ،1ص .81
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الفصل األول

كما يذىب إلى ذلؾ أيضا أدونيس حيث يقوؿ " :ألوازيس برتراند أوؿ مف كتب قصيدة
النثر ،حيث ترؾ مجموعة شعرية باسـ ( غاسبار الميؿ ) ،كانت ىذه المجموعة ىي البداية
التي انطمقت منيا قصيدة النثر الفرنسية ".

1

لكف الكاتبة سو ازن برنار تعتبر في أكثر مف مكاف في كتابيا قصيدة النثر مف بودلير
إلى أيامنا أف برتراند لـ يكف معروفا ،وتعتبر االنطالقة الحقيقية لقصيدة النثر في النصؼ

الثاني مف القرف 19ـ مع شارل بودلير فتقوؿ " :بودلير األوؿ الذي فيـ ضرورة إعطاء
شكؿ حديث لقصيدة النثر صالح لتمبية االنفعاالت الداخمية وتطمُّعات اإلنساف المعاصر مع
بودلير ،شيدنا أوؿ اىت اززات قادت مرحميا قصيدة النثر مف قطب إلى آخر ".

2

" أقدـ بودلير عمى محاكاة برتراند  ،ابتداءا مف ديوانو األوؿ أزىار الشر 1857ـ ،ثـ

مجموعة قصائد نثرية أخرى أكثر جرأة في التشكيؿ والرؤي ػػا ىي مجموعت ػػو الموسومػ ػػة بػ
( سوداوية باريس ) بمغ عددىا العشريف نشرت في مجمة ( البراس ) عاـ ." 1862

3

" فمقد بدا بودلير بعد نشره ىذه القصائد في محاولة لتدقيؽ اقتراحو الجمالي وتنفيذه مف
خالؿ محاكاة واقع المدينة في أىـ مالمحيا ،التي تمثؿ َمعينا ال َينضب مف النماذج
واألحالـ ألف الباريسية حياة غنية بالموضوعات الشعرية الرائعة ،فمف أجؿ ترجمة حياة بشر
القرف التاسع عشر وروحو في كؿ تعقيداتيا ،كاف مف الضروري استخداـ شكؿ سمس،
تموجات أحالـ اليقظة وانتفاضات
ومتنافر بما يكفي لمتوافؽ مع الحركات الغنائية لمروح ومع ُّ
الوعي ".

4

لذا لجأ بودلير إلى اكتشاؼ وتوظيؼ ىذا النوع الجديد مف الشعر ليوافؽ ما يراه في
تصوير حياة ذلؾ العصر.
ِّ
ويصنؼ أدونيس شعراء قصيدة النثر بقولو " :أكثر الشعراء في الغرب الذيف كتبوا
قصيدة النثر ،كتبوا قبميا قصيدة الوزف ،كانت قصيدة النثر حدا نيائيا لتجاربيـ الشعرية ،لـ
1
2
3

أدونيس ،موسيقى الحوت األزرؽ اليوية ،الكتابة ،العنؼ ،دار اآلداب ،بيروت ،لبناف ،ط ،2002 ،1ص .14

المرجع نفسو  ،ص .113 – 112
المرجع نفسو  ،ص .113

 4سوزاف برنار ،قصيدة النثر مف بودلير إلى أيامنا ،المرجع السابؽ ،ص .143
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تكف َى َرًبا فنيا مف الصعوبة إلى السيولة ،أذكر مف ىؤالء :بودلير ورامبو وماالرميو ،وىناؾ
شعراء آخروف معاصروف َّ
يترددوف بيف الوزف والنثر حسب إيحاء المحظة ،وخاصة في
فرنسا ،أذكر منيـ :رينيو شارل ،بيير ريفردي ،ىنري ميشو ،فالشعراء الحقيقيوف حيف
يكتبوف شعرىـ بالنثر ،بعد أف كتبوه بالوزف ،ال يفعموف ذلؾ بدافع الرغبة في السيولة ،أو
العروض بؿ بدافع الرغبة في أشياء أخرى أبسطيا خمؽ لغة شعرية جديدة
بدافع الجيؿ لعمـ َ
1
".
مف خالؿ قوؿ أدونيس ىذا يتضح جميا أف خمؽ قصيدة النثر جاء نتيجة لظروؼ مغايرة
عف السابؽ إضافة إلى لجوء الشعراء لنمط شعري جديد يستطيعوف مف خاللو خمؽ لغة
شعرية جديدة تعبر عف روح العصر.
فقصيدة النثر ظيرت في الغرب وبروح غربية ،وبالضبط في فرنسا ( الميد األوؿ ) ثـ
توسعت لتشمؿ أنحاء أوربا والعالـ.
 -2المفيوم:
بعدما تطرقنا لنشأة قصيدة النثر عند الغرب ،نأتي اآلف لرصد أىـ مفاىيميا:
تعرؼ سوزان برنار قصيدة النثر بأنيا" :
في كتابيا قصيدة النثر مف بودلير إلى أيامنا ِّ

قطعة نثر موجزة بما فيو الكفايةَّ ،
حر ليس لو مف
خمؽ ٌّ
موحدة ،مضغوطة ،كقطعة بمور ٌ ...
ضرورة غير رغبة المؤلِّؼ في البناء ،خارجا عف كؿ تحديد ،وشيء مضطرب ،إيحاءاتو ال
نيائية ".

2

ويعمؽ الناقد عمى ىذا التعريؼ قائال " :يتضح مف خالؿ ىذا التعريؼ ،أف ىذا النمط
الشعري يقترض مف الشعر الكثير مف عناصره عدا الوزف والقافية ،كالتركيز ،الوحدة ،الدافع
اإلبداعي الحر ،وثراء اإليحاءات ".

1
2
3

3

أدونيس ،في قصيدة النثر ،مجمة شعر ،بيروت ،لبناف  ،س  ،4ع  ،1960 ،14ص .79

عمي جعفر العالؽ ،في حداثة النص الشعري ،دار الشروؽ لمنشر والتوزيع ،األردف ،ط ،2003 ،1ص .119

المرجع نفسو  ،ص .118
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كما تحدد سوزان برنار قصيدة النثر عمى الشكؿ التالي " :إف قصيدة النثر ىي تماما
نوع مختمؼ ليس ىجينا في منتصؼ الطريؽ بيف النثر والشعر ،لكنو شعر بمثابة نثر
إيقاعي مكتوب بصورة شعرية رىيفة ،يفترض بنية وتنظيما بكؿ ما فييا ،إذ يبقى أف نعمف
القوانيف ،قوانيف ليست فقط صريحة ،إنيا عميقة ،عضوية مثمما ىي الحاؿ في كؿ نوع فني
حقيقي ".

1

يتضح مف خالؿ ىذا التعريؼ أف قصيدة النثر حالة شعرية خاصة ليا مفاىيميا الجمالية
الخالصة التي ولَّدتيا مما ىو شعري ومما ىو نثري ،ىي قصيدة تمشي عمى الحافة ،وعمى
حد الفواصؿ الجمالية بيف الشعر وبيف النثر.
وتعتبِر سوزان برنار " قصيدة النثر في منطمقيا رد فعؿ عمى المعايير وأشكاؿ الجماؿ

المطمؽ لمقرف التاسع عشر ،يمكف أف تعتبر شكال حديثا لمشعر " ،2وىي ال تكتفي باعتباره

التحرر وأكثر بكثير مف محاولة بسيطة لتجديد
شكال حديثا ،وانما تعتبره نوعا مف الثورة و ُّ

الشكؿ الشعري ،مطالبة بحؽ النفس وشكال مف الصراع الذي يستأنفو اإلنساف ضد القدر.
ِّ
وتحدد برنار مواصفات قصيدة النثر كالتالي:

"  -1الوحدة العضوية :إف قصيدة النثر تفترض إرادة واعية لالنتظاـ في قصيدة،
وينبغي أف تكوف وحدة عضوية مستقمة مما يتيح تمييزىا مف الشعر المنثور والنثر الشعري.
 -2المجانية :ليست لقصيدة النثر أي غاية بيانية أو سردية خارج ذاتيا ،ويحدد فكرة
المجانية فكرة الالزمنية في الحد الذي ال تتطور فيو القصيدة نحو ىدؼ وال تعرض سمسمة

أفعاؿ أو أفكار ،ولكف تُظ ِير لمقارئ حاجة وكتمة زمنية.

 1سوزاف برنار ،قصيدة النثر مف بودلير إلى أيامنا ،المرجع السابؽ ،ص .19
 2سوزاف برنار ،قصيدة النثر مف بودلير إلى أيامنا ،المرجع السابؽ ،ص .20
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الخمُقي وغيره ،كما تبتعد عف التفاصيؿ
 -3اإليجاز :تبتعد عف االستطراد في الوعظ ُ
التفسيرية وكؿ ما قد يؤوؿ بيا إلى عناصر النثر األخرى ،ألف قوتيا تأتي مف تركيب
مضيء".

1

إذا ىذه بإيجاز الخصائص التي َّ
ميزت قصيدة النثر عف األجناس األخرى والتي انتيت
إلييا سوزان برنار.
 نشأة ومفيوم قصيدة النثر عند العرب: -1النشأة:
بعد أف عرفنا ماىية قصيدة النثر عند الغرب ،موطنيا ،نشأتيا ،روادىا ،مفيوميا ،ننتقؿ
إلى معرفة ماىية ىذا النوع الجديد مف الشعر عند العرب متى وأيف وكيؼ ظير؟
" كانت العرب فيما مضى تقسـ الكالـ إلى نثر وشعر ،والنثر إلى نثر أدبي ونثر عادي،
ولـ تعرؼ العرب مف قبؿ شيئا يسمى قصيدة النثر ،ألف العرب اعتبروا كؿ كالـ مرسؿ نثرا،
وكؿ كالـ موزوف مقفى شع ار وقصيدة النثر مف جية نظر البالغة العربية ال يتعدى الكالـ
المرسؿ ،غي ر أف العصر الحديث شيد تطورات أدبية كاف مف جممتيا قصيدة النثر ".

2

ىذه األخيرة ( قصيدة النثر ) التي ميد لظيورىا في الساحة الشعرية العربية جممة مف
العوامؿ ،اختصرىا أدونيس في قولو " :ىناؾ عوامؿ كثيرة ميدت مف الناحية الشكمية،
لقصيدة النثر في الشعر العربي منيا:
وقربو
 -1التحرر مف الوزف والقافية ونظاـ التفعيمة الخميمي ،فيذا التحرر جعؿ البيت مرنا َّ
إلى النثر ".

3

1

عز الديف المناصرة ،إشكاليات قصيدة النثر نص مفتوح عابر لألنواع ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،بيروت ،لبناف ،ط،1

2

ناجي عموش ،مف قضايا التجديد وااللتزاـ في األدب العربي الحديث ،الدار العربية لمكتاب ،ليبيا ،تونس ،د ط ،1978 ،ص .60

 ،2002ص .28

 3أدونيس ،في قصيدة النثر ،المرجع السابؽ ،ص .77
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 "-2انعتاؽ المغة العربية وتحريرىا وضعؼ الشعر التقميدي الموزوف ،و ردود الفعؿ ضد
القواعد الصارمة النيائية ،ونمو الروح الحديثة ،ثـ ىناؾ التوراة والتراث األدبي القديـ ،في
مصر وبمداف اليالؿ الخصيب عمى األخص.
 -3ترجمة الشعر الغربي ،والجدير بالذكر أف الناس عندنا يتقبموف ىذه الترجمات ويعتبرونيا
المترجمة،
شعرا ،رغـ أنيا بدوف قافية وال وزف وىذا يدؿ عمى أف في موضوع القصيدة
َ
والغنائية التي تزخر فييا ،وصورىا ،ووحدة االنفعاؿ والنغـ فييا ،عناصر قادرة عمى توليد
الصدمة الشعرية ،مف دوف الحاجة إلى القافية أو الوزف.
 -4النثر الشعري وىو مف الناحية الشكمية ،الدرجة األخيرة في السمـ الذي أوصؿ الشعراء
إلى قصيدة النثر ،وقد كاف النقاش الذي أُثير حولو في األدب الفرنسي خاصة ،بدء الفصؿ
بيف الشعر والنظـ والتمييز بينيما ".

1

إذا فميالد ىذا النوع الشعري الجديد في األدب العربي لـ يكف وليد الصدفة أو حدثا
تمرد سابقة ورغبة عارمة في التجديد كشفت عنيا بدايات
مفاجئا " ،إنو امتداد لمحاوالت ُّ
القرف العشريف ،مف خالؿ النمط الشعري الذي تبناه آنذاؾ جبران خميل جبران وامين

الريحاني وآخروف ،أطمؽ عميو اسـ الشعر المنثور أو النثر الشعري " ،2فيذه الكتابات لـ
تكف تسمى بقصيدة النثر ،ومف ثـ فتسميتيا لـ تر النور بعد عند ىؤالء.
لقد َّ
شكؿ لبناف ساحة ميمة لقصيدة النثر العربية ،إذ يمثؿ المنشأ الحقيقي ليا ،مف خالؿ
مجمة ( ِش ْعر ) التي كانت منبرىا الرئيس " ،حيث ولدت قصيدة النثر في الحركة األدبية
المبنانية عمى أيدي عدة شعراء منيـ ( أدونيس ،يوسف الخال ،أنسي الحاج ،شوقي أبي
شقـــ ار ) ويمك ػػف الق ػػوؿ أف أوؿ مف بػ ػػادر في كتاب ػػة قصيػػدة النثػػر ىػػو ( عمـــي أحمـــد

سعـيـــد " أدونيس " ) ،وذلؾ عاـ 1958ـ عندما ترجـ قصيدة سان جون بيرس فقد كشفت
لو ىذه الترجمة عف طاقات وأساليب لمتعبير ال يستطيع الوزف أف يوفرىا ،وكاف مف تأثير

1

المرجع نفسو  ،ص .78 – 77

 2أحمد بزوف ،قصيدة النثر العربية اإلطار النظري ،المرجع السابؽ ،ص .68
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ىذه الترجمة أنو كتب أولى أعمالو في قصيدة النثر ( وحدة اليأس ) " ،1فمف خالؿ ىذا
القوؿ يتبيف أف أدونيس ىو رائد قصيدة النثر في الشعر العربي.
" فإلى جانب أف أدونيس أوؿ مف كتب قصيدة النثر ىو أوؿ مف أطمؽ عمييا ىذا االسـ
وذلؾ في مقالة لو عمى صفحات ( مجمة شعر ) سنة 1960ـ ،وذلؾ بعد تأثره بكتاب

سوزان برنار( قصيدة النثر مف بودلير إلى أيامنا )ِّ ،
وتبنيو ألىـ األفكار والقيـ التي جاءت

في ىذا الكتاب ".

2

نفيـ مف ىذا أف قصيد ة النثر أخذت التسمية مف ترجمة المصطمح الفرنسي

poème

 ، en proseوالذي نقمو أدونيس عف كتاب سوزان برنار.
باإلضافة إلى أدونيس نجد الشاعر السوري محمد الماغوط الذي كتب في القصيدة
النثرية والتي تضمنتيا مجموعتو الشعرية ( حزف في ضوء القمر ) ،كما كتب يوسف الخال

وجب ار ابراىيم جب ار وشوقي أبي شق ار في قصيدة النثر ،إال أف ىؤالء الشعراء الذيف كتبوا في
قصيدة النثر لـ ينقطعوا عف كتابة الشعر الموزوف ،وشعر التفعيمة ،أما أنسي الحاج فقد
خالفيـ في ذلؾ إذ أنو بدأ شعره معترضا عمى كؿ ما يتعمؽ بالشكؿ المتعارؼ عميو في
الشعر العربي ،منطمقا مف مبدأ قصيدة النثر الخالصة ،وىذا ما ِ
لوحظ عمى نتاجو الشعري،
مما جعؿ أدونيس يعترؼ بأف " أنسي الحاج ىو بيننا األنقى ،نحف اآلخروف ممونوف
التكوف الشخصي أف
بالتقميد ،قميال أو كثيرا ،وقد ال نستطيع بعد وصولنا ألى ىذه الدرجة مف ُّ

نصفوا ونصير أنقياء في شعرنا ".

3

وقد أكدت ذلؾ الناقدة سممى الخضراء الجيوسي بأف أنسي الحاج ىو الوحيد بيف ىؤالء

الشعراء الذيف سبؽ ذكرىـ " الذي كاف يكتب بأسموب النثر وحده "

4

1

س موريو ،الشعر العربي الحديث (  ) 1970 – 1800تطور أشكالو وموضوعاتو بتأثير األدب الغربي ،تر :شفيع السيد وسعد

2

سعيد بف رزقة ،الحداثة في الشعر العربي أدونيس أنموذجا ،أبحاث لمترجمة والنشر والتوزيع ،ط  ،2004 ،1ص .154

مصموح ،الدار الطباعة والنشر ،القاىرة ،مصر ،د ط ،د ت ،ص .447

 3أدونيس ،في قصيدة النثر ،المرجع السابؽ ،ص .81
4

سممى الخضراء الجيوسي ،االتجاىات و الحركات في الشعر العربي الحديث ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت لبناف ،ط ،1

 ،2001ص .696
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" وقد تأثر أنسي الحاج بقصيدة النثر الفرنسية ،وىي عنده وسيمة لمتعبير عمى الجمود

والركود المذاف انتابا الحياة األدبية في الوطف العربي ،ويمكف أف تُ َّ
عد مقدمتو لديوانو مف
1
قصائد النثر الذي عنوانو ( لف ) بيانا عمى ىذا االتجاه الجديد ".
إف قصيدة النثر في نظر أنسي الحاج ترفض قوانيف الشعر الكالسيكي ،وأف الشاعر

الحقيقي في نظره ىو الذي يرفض القوالب الجاىزة ،ويحاوؿ خمؽ شكؿ جديد لمتعبير ،ولعؿ
ىذا ما أدى بو إلى الكتابة بأسموب النثر وحده.
-2المفيوم:
لقد شيدت القصيدة العربية تحوالت بارزة مع منتصؼ القرف العشريف ،لـ تشيدىا طيمة
مسارىا التاريخي  ،فما إف الحت قصيدة التفعيمة حتى أطمَّت ( قصيدة النثر ) بشكميا
وتمردىا عمى القيود الخميمية والوزف والقافية ،وقد ُع ِرؼ ىذا الشكؿ عند الغرب قبؿ
الصارخ ُّ
أف يظير في حركة الشعر العربي ،لذلؾ ال بد مف الوقوؼ عند ىذا الشكؿ الجديد فاحصيف
المستنزؼ ولقصيدة التفعيمة
أىـ المفاىيـ المنظِّرة لو كأفؽ فني مخالؼ لمشكؿ الخميمي
َ

والشعر المنثور.

يقوؿ أدونيس  " :ىي نوع متميز قائـ بذاتو ،ليست خميطا ،ىي شعر خاص يستخدـ النثر
لغايات شعرية خالصة ،لذلؾ ليا ىيكؿ وتنظيـ ،وليا قوانيف ليست شكمية فقط بؿ عميقة،
عضوية كما في أي نوع فني آخر ".

2

إذا فقصيدة النثر – حسب أدونيس – تُ ُّ
عد جنسا أدبيا ثالثا مستقال ،يستخدـ لغة الشعر،
والنثر فيو يصبح شع ار فيتميز عف النثر العادي لذلؾ فيي جنس مستقؿ لو خصائصو التي
تميزه عف باقي األجناس األدبية األخرى.

1

س موريو ،الشعر العربي الحديث (  ) 1970 – 1800تطور أشكالو وموضوعاتو بتأثير األدب الغربي ،المرجع السابؽ ،ص

.447

 2أدونيس ،في قصيدة النثر ،المرجع السابؽ ،ص .81
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أما محمد عمي الشوابكة فيعرفيا بأنيا " الكتابة التي ال تتقيد بوزف أو قافية وانما تعتمد
اإليقاع والكممة الموحية والصورة الشعرية ،وغالبا ما تكوف الجمؿ قصيرة محكمة البناء
مكثفة الخياؿ ".

1

كما يعرفيا فاضل العزاوي بقولو " :إف قصية النثر ىي شعر ونثر في الوقت عينو،
وتقوـ عمى عنصريف :الخيالي والجوىري المستمر ( الشعر) ،والواقعي اليومي والعارض
(النثر) مف جية أخرى ضمف تأليؼ وحشي يستمد قوتو مف قانونو الوحي الحرية ".

2

و يعرفيا فرحان بدري الحربي بأنيا " واحدة مف الخطوات الميمة باتجاه الحداثة في

الشعر العربي وىي تسمؾ سبيميا اإلبداعي في التعويض عف غياب الوزف والقافية والتركيز
عمى عناصر جمالية أخرى تميز فف الشعر في إطار المرحمة التي يعيشيا المبدعوف،واعالف
القراف بيف الشعري والنثري وتجاوز حدود نظرية األجناس األدبية الضيقة إلى ما ىو أدبي
بمعناه الجمالي ".

3

ويصفيا بأنيا جنس مخنث حيث يقوؿ " :ويرى بعض الباحثيف أنيا جنس مخنث ،أي
منفعؿ في ذاتو ،إذ تحمؿ صفات النثر والشعر معا ،كما أنيا تشير إلى حالة خروج وعدـ
اتفاؽ مع شكؿ الشعر وواقع النثر ،فيي تجديد في ىيأة الشعرية المعاصرة بغض النظر عف

توافقو مع موازيف نظرية األجناس األدبية وعدمو " ،4إذا مف خالؿ ىذه التعاريؼ يتضح أف
قصيدة النثر جنس أدبي شؽ طريقو الفني بعيدا عف إيقاعات عمود الشعر وانجازات التفعيمة.
ولقد أطمؽ عمى ىذا الشكؿ الجديد مجموعة مف المصطمحات منيا ":الشعر المنثور،

النثر الشعري ،القصيدة المضادة ،القصيدة غير العروضية ،النثيرة ،اإلبداع َّ
الش ْن ْر ،وىي
محاولة مف الشاعر حسن عـــواد لينحت مف المفظتيف أي الشعر و النثر لفظا ثالثا وأطمؽ

عميو َّ
الش ْنر ،لكف ىذا المصطمح لـ يمؽ الترحيب مف قبؿ النقاد والشعراء ،وسماه ميخائيؿ

1
2

محمد عمي الشوابكة وأنور سويمـ ،معجـ مصطمحات العروض والقافية ،دار البشير ،األردف ،د ط ،1991 ،ص .209

آصؼ عبد اهلل ،الحداثة الشعرية وقصيدة النثر ،مجمة الموقؼ األدبي ،دمشؽ ،سوريا ،ع  ،1999 ،343ص .04

 3فرحاف بدري الحربي ،سيمياء الحداثة في قصيدة النثر ،المرجع السابؽ ،ص .44
 4المرجع نفسو ،ص .40
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نعيمة ( الشعر المنسرح ) ،وأطمؽ عميو أيضا أسـ ( الشعر المنثور) ،ولكف ىذه التسمية لـ
تستمر واقتصرت عمى مقاؿ واحد مف مقاالتو ".

1

كما أطمؽ عميو عبد اهلل الغذامي في كتابو الخطيئة والتكفير مصطمح (القوؿ الشعري )،
فيقوؿ " :فجممة القوؿ الشعري إذا ىي كؿ جممة شاعرية جاءت في جنس نثري ".

2

إذا فتعدد المصطمحات والتسميات لما يعرؼ بقصيدة النثر دليؿ عمى أف ىذا النوع
الشعري الجديد لـ يحقؽ وجوده اإلجمالي بعد كما لـ يثبت وجوده كنوع شعري جديد رغـ كؿ
محاوالت التأسيس لو.
كما أف لقصيدة النثر مقوماتيا أو مميزاتيا التي تميزىا عف باقي األجناس األدبية
األخرى حيث يؤكد أنسي الحاج عف شروطيا فيقوؿ " :لتكوف قصيدة النثر قصيدة حقا ال
قطعة نثرية فنية محممة بالشعر شروطا ثالثة :اإليجاز ،التوىج ،المجانية ".

3

" إف التوىج والكثافة مف ضرورات قصيدة النثر ،وىذا يفرض تجنب االستطراد والتفسير
ويقتضي اإليجاز بغية توفير عنصر اإلشراؽ ،والتأثير الكمي المنبعث عف وحدة عضوية
راسخة ".

4

" ويرى الباحثوف أف التمييد لقصيدة النثر قد تـ مف خالؿ توفر معطيات يحصرونيا في
األتي:
 -1الدراسات النقدية التي تناولت الدواويف الشعرية ومنيا ما كتب نث ار.
 -2الترجمات الشعرية التي كانت تنقؿ فييا القصائد األجنبية نث ار.
 -3احتضاف مجمة شعر لمتجارب الشعرية الجديدة  ،خاصة تجارب رواد قصيدة النثر أمثاؿ
أنسي الحاج ومحمد الماغوط وشوقي أبي شق ار وجب ار وعصام محفوظ .إبراىيم جب ار وتوفيق
صايغ.
1

نذير العظمة ،قضايا واشكاليات في الشعر العربي الحديث ،النادي األدبي الثقافي ،جدة ،المممكة العربية السعودية ،ط ،2001 ،1

2

عبد اهلل الغذامي ،الخطيئة والتكفير مف البنيوية إلى التشريحية ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة ،مصر ،ط  ،1998 ،4ص

3

أنسي الحاج ،لف (المقدمة) ،دار مجمة شعر ،بيروت ،لبناف ،ط  ،1963 ،2ص .38

ص .213
.98
4

عميد العاطي شمبي ،فنوف األدب الحديث الغربي والعربي ،المكتب الجامعي الحديث ،ط  ،2005 ،1ص .157 – 156
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 -4محاولة تمؾ الدراسات تثبيت مفاىيـ جديدة  ،ىي في إطارىا العاـ مقومات قصيدة
النثر.
 مقومــــــات قصيـــدة النثـــــر:أ  -أف الموسيقى الشعرية ىي حركة داخمية متناغمة متحدة بالتجربة.
ب  -ىدـ الحد الفاصؿ بيف األلفاظ الشعرية واأللفاظ غير الشعرية.
ج  -التأكيد عمى الوحدة العضوية في القصيدة والتخمي عف التفكؾ البنائي القائـ عمى
الوحدة الشكمية.
إف قصيدة النثر،كما يتضح مف تقديمنا ألفكار بول شاوول ،نتيجة لتطورات عرفيا النثر
العربي والشعر معا  ،وىذا ما يعترض عميو الباحث محمد عالء الدين عبد المولى حيف

يذىب إلى أف إلحاؽ قصيدة النثر بالشعر العربي أمر ينطوي عمى مفارقة  ،إذ إف سمات
قصيدة النثر ىي سمات النثر العربي ال الشعر" ،1ومف ىنا يعمف الباحث اختالفو مع دعاة

قصيدة النثر حوؿ اإلطار الذي يمكف أف توضع فيو ىذه القصيدة  " ،فيو يرى اعتمادا عمى
وجوب إلحاؽ قصيدة النثر بالنثر العربي ال الشعر،
المفيوـ التاريخي العربي لمشعر والنثر ،
َ
ألف ىذا اإللحاؽ ىو الذي يمنحيا انتماءىا  ،فجذورىا موجودة في النثر العربي الذي مف

حقيا تطويره واإلضافة إليو " . 2ىذا يعني أف قصيدة النثر امتداد وتطوير لمنثر العربي ال
لمشعر  " ،ومف ثـ ينبغي النظر إلييا عمى أنيا ثورة في النثر ال ثورة في الشعر،فمقد أنجزت
في النثر مايشبو الثورة حتى صارت ال تشبو النثر الذي تمخضت عنو  ،وشكمت لنفسيا آفاقا
تعبيرية خاصػ ػ ػ ػة بيا جعمتيا خارج نيج القصيدة العربية وخارج الشكؿ والمفيوـ التاريخي
لمنثر العربي ".3

المالحظ أف أوؿ تمييز بيف النثر الشعري وقصيدة النثر في الحقؿ الثقافي العربي بيف
"و
َ
(جبران والريحاني ومي زيادة وبين أنسي الحاج والماغوط )ىو ما الحظتوُ االجتماعات
األسبوعية لخميس مجمة شعر في ربيع  1960والتي خصصت لبحث قصيدة النثر مف أف

1
2
3

محمد عالء الديف عبد المولى ،وىـ الحداثة مفيومات قصيدة النثر نموذجا ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشؽ ،د ط ،2006 ،ص .110

المرجع نفسو  ،ص .110
المرجع نفسو  ،ص .111
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قصيدة النثر تختمؼ عف النثر الشعري أو النثر الفني أو الشعر المنثور  ،وقد احتدـ ىذا

الجدؿ عمى إثر قراءة أطروحة سوزاف برنار حوؿ قصيدة النثر".1
 -الفـــرق بين النثر الشعــــري وقصيـــدة النثر عند أدونيس:

"اعتمادا عمى أطروحة برنار تمؾ  ،يفرؽ أدونيس بيف النثر الشعري وقصيدة النثر في
نقاط محددة يجمميا الباحث محمد جمال باروت في ما يأتي :
 -النثر الشعري :

 ليس لو شكؿ فيو استرساؿ واستسالـ لمشعور دوف منيج شكمي أو بنائي. ىو إذف سير في خط مستقيـ ليس لو نياية. لذلؾ فيو روائي أو وصفي  ،يتجو غالبا إلى التأمؿ األخالقي  ،أو المناجاة الغنائية أوالسرد االنفعالي.
 وبسبب مف ذلؾ يمتمئ باالستطرادات والتفاصيؿ وتنفسخ فيو وحدة التناغـ و االنسجاـ. قصيدة النثر: ىي شكؿ قبؿ كؿ شيء  ،ذات وحدة مغمقة. ىي دائرة أو شبو دائرة ال خط مستقيـ. ىي مجموعة عالئؽ تنظـ في شبكة ذات تقنية محددة ،وبناء تركيبي موحد منتظـ األجزاءومتوازف.
 -ىي نوع متميز قائـ بذاتو  ،وليست خميطا  ،ىي شعر خاص يستخدـ النثر ويتسـ

بالعضوية".2

" ويرى باروت أف تمييز أدونيس ومعو أنسي الحاج بيف قصيدة النثر والنثر الشعري
يندرج في تمييز شعري جمالي أعـ  ،وىو التمييز بيف رخاوة القصيدة الرومانسية
واستطراداتيا الوصفية والشعورية  ،وبيف عضوية القصيدة الحديثة ،فإذا كانت القصيدة

1

محمد جماؿ باروت ،الحداثة األولى قصيدة النثر مف جبراف إلى حركة مجمة شعر ،المعرفة ،ع  ،284 – 283سبتمبر /أكتوبر

2

المرجع نفسو  ،ص .159

 ،1985ص .158
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الرومانسية تيتـ أساسا بالتعبير عف حالة الشعور ،فإف القصيدة الحديثة تيتـ بالبناء الداخمي

لتجربة البحث والرؤيا في عالقات لغوية شعرية".1

" ويذىب باروت إلى أف الحدود بيف النثر الشعري وقصيدة النثر ىي الحدود بيف وعييف
وموقفيف مف الحياة والعالـ :الوعي الرومانسي المرتبط بعصرية النيضة والوعي الجديد
لمنخبة الحديثة.لقد كاف الشعر المنثور الشكؿ األكثر إغراء وتعبي ار عف النزعة التجديدية في

الوعي الرومانسي " ،2ومف ثـ ُيمح باروت عمى ضرورة النظر إلى ىذا الشكؿ الشعري عمى
أنو ليس شكال فنيا فحسب  ،وانما باعتباره ُم ِّ
عب ار عف نظرة إلى العالـ ذات جذور اجتماعية

ضاربة في الحقؿ االجتماعي التاريخي لموعي الرومانسي" ،3معنى ذلؾ أف النثر الشعري ىو

اإلفراز التعبيري أو الفني لمرومانسية العربية  ،بينما كانت قصيدة النثر الناتج الفني لحركة
الحداثة.
ولكف النثر الشعري يظؿ مميدا أساسيا لقصيدة النثر ،تقوؿ سوزاف برنار:
" والواقع أف قصيدة النثر لـ تنفتح -فجأة – في حديقة األدب الفرنسي  ،فقد احتاجت في
ذلؾ إلى تربة مالئمة  ،أعني إلى أذىاف تؤرقيا– بشكؿ واع تقريبا -الرغبة في العثور عمى
شكؿ جديد لمشعر ،كما احتاجت– أيضا-إلى الفكرة الخصبة القائمة بأف النثر قابؿ لمشعر.إنو
النثر الشعري  ،أوؿ مظير لمتمرد ضد القواعد القائمة والطغياف الشكمي  ،الذي ميد لقصيدة
النثر".4

" أما الجيوسي  ،فترصد في الشعر المنثور عند الريحاني خصائص ترى أنيا ذات تأثير
في األجياؿ الالحقة في المشرؽ العربي ،وتمؾ الخصائص ىي:
وحدة الموضوع تقسيـ القطعة إلى مقاطع تقصر أو تطوؿ. استخداـ الجمؿ القصيرة. استخداـ العبارات المتكررة. استخداـ صيغ النداء المتكرر1
2
3

المرجع نفسو  ،ص .162 - 161
المرجع نفسو  ،ص .157
المرجع نفسو  ،ص .157

 4سوزاف برنار ،قصيدة النثر مف بودلير إلى أيامنا ،المرجع السابؽ ،ص .43
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 استخداـ الصور واالستعارات المستقاة مف الطبيعة ".1وفي سياؽ المقارنة بيف النثر الشعري والشعر المنثور تالحظ الجيوسي ،أوال اإلرباؾ الشديد
الذي تحدثو المصطمحات المتعمقة بتجديد الشكؿ في الشعر العربي الحديث  ،ألف ال ّكتاب لـ

يصموا إلى اتفاؽ حوؿ معانييا الدقيقة  ،فمصطمحات " النثر الشعري " و " الشعر المنثور"
و"قصيدة النثر " تستعمؿ في الغالب استعماال عشوائيا لدى النقاد " ،2وفيما يخص

األوليف تحاوؿ الناقدة إزالة االلتباس الحاصؿ بينيما عمى النحو اآلتي:
المصطمحيف ّ
 -1النثر الشعري :تعرفو الناقدة بأنو " الكتابة النثرية التي تستخدـ األسموب الشعري مع

صور شعرية وشيء مف العاطفة العالية " ،3وىذه العاطفة يمكف أف توصؼ بأنيا شعرية ،

ولكنيا ال تبمغ التوتر العاطفي الذي يميز الشعر " ،4وفيما يتعمؽ باألسموب " تشير الناقدة

إلى أف أسموب النثر الشعري يشبو أسموب المقالة المعتادة مف حيث نظاـ الفقرات وامكاف

ورود الجمؿ الطويمة  ،وقد يمكف استخدامو في رواية كاممة " " ،5أو يتغمغؿ في أسموب قصة
قصيرة أو مقالة والنثر الشعري في العربية،إضافة إلى الخصائص السابقة ،أسموب في النثر
عميو مسحة مف خياؿ  ،ويتميز بأنو ال ينتمي إلى وحدة مغمقة  ،بؿ قد ينتشر عمى مدى
عمؿ كبير"" ،6وىذا النوع مف النثر ىو الذي استخدمو جبراف في الرواية والقصص القصيرة

وكثير مف كتاباتو األخرى " ،7وفي ىذا الصدد تعمف الجيوسي " أف قصص جبران تعد خير

خير مثاؿ يتجمى فيو النثر الشعري بشكؿ بارز" ،8وىذا التحديد يقتبس الكثير مف التحديدات
الغربية لمنثر الشعري ف وىي تحديدات توقفنا عندىا سابقا.
 -2الشعر المنثور :ومف خصائصو ،حسب الجيوسي أنو " أكثر انتقائية في موضوعو

الذي يبقى أكثر شاعرية ،ومف خصائصو أيضا عدـ االسترساؿ في الشرح ،كما أنو مختمؼ

في بنائو  ،فيو يتجو نحو الشكؿ الشعري بأسطره القصيرة المقفاة أحيانا" ( ،9وىي أسطر
 1سممى الخضراء الجيوسي ،االتجاىات و الحركات في الشعر العربي الحديث ،المرجع السابؽ ،ص .130
2
3
4
5
6
7
8
9

المرجع نفسو  ،ص .129
المرجع نفسو  ،ص .129
المرجع نفسو  ،ص .690
المرجع نفسو  ،ص .129
المرجع نفسو  ،ص .690
المرجع نفسو  ،ص .129
المرجع نفسو  ،ص .690
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الفصل األول

يتوقؼ القارئ في نيايتيا في أغمب األحياف " ،1ولغتو األكثر توت ار وتقسيمو القصيدة إلى

مقاطع" ،2وبمقارنة الشعر المنثور بالشعر الموزوف الجيد تالحظ الناقدة أف األوؿ ناد ار ما
االقتصاد والتركيز والتوتر الذي بمغو الثاني ".3

أم ػا عػف اإليقػ ػاع فػي الشػعػر المنثور فتػ ػرى الجيــوســي أف العناصر المنتجػ ػة ل ػو تتمث ػؿ
في ما يمي:
 تكرار المفردات والعبارات. المتوازيات المركبة أو المتضادة أو المترادفة. أسماء المناداة.-عبارات الالزمة المتكررة.

تواتر الصوامت والصوائت "،4وتعارض الجيوسي رأي محمد مصطفى بدوي في مقدم ػة ديوانػ ػو( رسائػ ػ ػؿ مف لندف ) الػ ػذي
يذىب إلى أف الشع ػ ػر المنث ػ ػور يفتق ػ ػ ػر إلى نظػ ػ ػاـ ُي َمكػ ػف الشاعػ ػر مف السيط ػرة عمى تجربت ػ ػو
العاطفية ،وترى الجيوسي أف الشعر المنثور ال يفتقر إلى الشكؿ في يد فناف حقيقي ،وعندما
يستطيع " الشاعر في النثر أف يسيطر عمى تجربتو العاطفية ويعبر عنيا بميارة واقتضػ ػاب
فميس مف سبب وجيو لرفض عممو ".5

 -مصطمح قصيدة النثر بين القبـــول والرفــض:

كاف أدونيس أوؿ مف استعمؿ مصطم ػ ػ ػح" قصيدة النثػ ػ ػر" ،نقال عف المصطمح الفرنسػ ػ ػ ػي
 poème en proseوذلؾ ف ػي مقال ػة ل ػو تحت عن ػواف ( محاول ػة في تعري ػؼ الشع ػر

الح ػديث ) ولك ػف المصطمح في ىذه المقالة لـ َّ
يسيج بسياج مفيومي يبرز خصائصو ،ثـ
ظير المصطم ػ ػح مػ ػرة أخرى بشكؿ أكثر تحديدا في مقالة ثانية بعنواف " في قصيدة النث ػر
والمقػ ػالتػ ػاف منشورتػ ػاف فػ ػي مجمة شعر.
إف الجدؿ الدائر حوؿ ىذا المصطمح ال يمكف فيمو إال في سياؽ توترات الحداثة  ،وىي
توترات تنسحب عمى دعاة الحداثة مثمما تنسحب عمى معارضييـ  ،ومف ثـ فإف الصراع بيف
1
2
3
4
5
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الفريقيف لـ يكف حوؿ قصيدة النثر تحديدا  ،بؿ كاف حوؿ أسس ثقافية وفكرية كانت في
أغمب األحياف متعارضة  ،وعميو فإف االستماتة في الدفاع عف قصيدة النثر تشير إلى ذود
عف خمفية فكرية قائمة عمى نشداف الحرية في الفكر واإلبداع  ،وذلؾ بالخروج عمى كؿ
الثوابت التي تقننيما.
لكف المالحظ أف الجدؿ كاف منصبا بالدرجة األولى عمى الصوت الداؿ رفضا أوقبوال،
فالعناية لـ تكف " باستحداث فف جديد قدر محاكمة الصوت الداؿ في إق ارره الجمع بيف نوعيف
أدبييف منفصميف ليما سياقيما وآلياتيما ".1

وىنا نجد أنفسنا قبالة موقفيف ال يمتقياف ،يرى أحدىما في المصطمح السالؼ جمعا غير
مبرر بيف نوعيف متقابميف ،بينما يذىب الموقؼ الثاني إلى جواز الجمع بينيما.
فالباحث عبد الرحمن محمد القعــود يػ ػذىب إلى أف قصيػ ػدة النث ػر" تثي ػ ػر إشكالي ػات مف

خػ ػ ػالؿ اسميا نفسو  ،إذ كيؼ يمكف الجمع بيف متناقضيف ىما الشعر والنثر " ،2ويشير

الباحث إلى أنو طرح في أحد بحوثو مصطمحا بديال ىو ( القصيدة الحرة ) ،ولكنو  ،فيما
بعد ،وجد نفسو أكثر ميال إلى مصطمح قصيدة النثر ،وذلؾ بعد إدراكو لمتناقض الكامف في
ىذه القصيدة  ،مما يجعؿ مف المصطمح أفضؿ معبر عف طبيعة ىذه القصيدة وىويتيا ،
فيي تقوـ عمى وحدة األضداد ( شعر ونثر ،حرية وصرامة…الخ ) ".3

ويرى غالي شكري" أف تسمية ( قصي ػدة النث ػ ػر ) تسمية خاطئػ ػة" ،4معتب ار إطػ ػالؽ ى ػذه

التسمية آخر رواسب الحس الكالسيكي في حركػ ػة التجديػ ػد الحديث ػ ػة في الشعػ ػر العػ ػربي "،5
ذل ػؾ أف إطالؽ ىذه التسمية ضمف إط ػار حرك ػة الشع ػ ػر الحديػث يدف ػع بن ػا إلى الػ ػوراء  ،إلى
يحاصر فييا الفناف بمجمػ ػ ػ ػوعة مف القواع ػ ػد الثابتػ ػة ،في حيػ ػف أف مػ ػا يمي ػ ػز الرؤي ػ ػ ػ ػا
منطػقػ ػة
َ
الحديث ػة ف ػي الشعر يجعؿ ثمة فروقا بيف شاعر وآخر بحيػ ػث ال يمكػ ػ ػ ػف الجمع بينيم ػ ػا عمػ ػى
مائدة واحدة كما يرى غالي شكري " أف إح ػ ػ ػالؿ كممة ( نثر ) محػ ػ ػؿ كمم ػ ػة وزف ال يعبػ ػر في
حقيػ ػقة األمػ ػ ػ ػر س ػ ػ ػوى عف رد الفعػ ػ ػ ػؿ ال عف الفع ػ ػؿ الذي يصنع ػ ػو الشع ػ ػراء الحداثيػ ػ ػوف ،ألف
1

عزت محمد جاد ،نظرية المصطمح النقدي ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة ،د ط ،2002 ،ص .436

2

عبد الرحماف محمد القعود ،اإلبياـ في شعر الحداثة ،العوامؿ والمظاىر وآليات التأويؿ ،المجمس الوطني لمفنوف واآلداب ،الكويت ،د

3

المرجع نفسو  ،ص . 163

ط ،2002 ،ص .163
4
5

غالي شكري ،شعرنا الحديث إلى أيف؟ ،دار الشروؽ ،بيروت ،ط  ،1991 ،1ص .56

المرجع نفسو  ،ص . 82
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قصيػدة النث ػ ػر تق ػ ػوـ بذلؾ في الطرؼ النقيض لما يدعى بقصي ػدة النظ ػـ  ،وبيذا يمتقػ ػي دع ػاة
ىذه وتم ػؾ عند حػ ػدود مفيػ ػوـ لمشعر يتميز بأن ػ ػو مفيػ ػ ػ ػ ػ ػوـ ك ػ ػ ػالسيكي وىو المفي ػ ػ ػ ػوـ الشك ػمي
لمشعر"،1ومف ثـ يذىب غالي شكري إلى أف تسمية ( قصيدة النثر ) مسيئة إلى دعاتيا كما

ىي مسيئة لمناقد الحديث الذي كؼ عف مطالبة الشاعػ ػر " بمقػ ػاس ػات معينػ ػة لقصي ػدتػ ػ ػو"،2

ول ػ ػذلؾ يقت ػ ػرح تسميػة أخ ػ ػرى ىػ ػي " التجاوز والتخطي".3

بينما نجد محمد العبد " يقترح تسمية بديمة ليذا الشكؿ األدبي ىي ( النثر الشعري ) "،4

ولكف اقتراح الناقد ال يحؿ القضية بقدر ما يزيدىا تعقيدا ،ألف ثمة فرقا بيف قصيدة النثر
والنثر الشعري كاف ىو األساس في تحديد األولى ،ومف ثـ فإف إحالؿ أحد المصطمحيف
محؿ اآلخر إنما ىو مف باب التساىؿ االصطالحي.
ويقؼ النػ ػاقػد الس ػ ػوري محمد عــــــزام عنػد مصطمػ ػ ػح ( قصيػدة النثػر ) " معتب ار إياه

تسمية خاطئة  ،شأنو شأف مصطمح ( الشعر الحر ) ،واألول ػى في نظ ػ ػره أف تسم ػ ػى قصيدة
النثػ ػر بػ ػ ( الشعػ ػ ػر الحر ) ذلؾ أف إحالؿ كممة ( نثر ) محؿ ( الوزف ) ال يعبر إال عف
رد الفعؿ ال الفعؿ لما يدعونو ( قصيدة النظـ )  ،إذ ليس النثر في قصيدة النثر ىو الذي

يمنحيا قيمتيا الفنية  ،كما أف النظـ ليس ىو الذي يمنح القصيدة التقميدية بعدىا التقميدي".5

أما الباحث محمد فكري الجزار فيقرر" أف ثنائية نظـ-نثر التي تقسـ اإلنتاج الشعري إلى

قصيدة نظـ وأخرى قصيدة نثر ،برغـ إشارتيا إلى توفر عناصر الشعرية في األخيرة،

تتضمف إشارة نقيصة مف خالؿ إضافة النثر إلى القصيدة".6

ويقترح فكري الجزار" كمخرج مف التسميات المتعددة الواصفة لقصيدة النثر ،والتي تجني
عمى أعماؿ شعرية تتمتع بقدر كبير مف اإلجادة ،تبني مصطمح الكتابة الشعرية ،وذلؾ

1
2
3
4
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6
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لتجاوز دالالت النظـ التي يحمميا مصطمح القصيدة القرائي ،خاصة وأف الكتابة الشعرية

تنسؽ في الخطاب النقدي الحديث مع ظواىر الحداثة األدبية عالميا وعربيا عمى السواء ".1

ويرى أف مف مزايا ىذه التسمية ( الكتابة الشعرية ) " أنيا تتضمف رؤية رحبة ترى
الشعرية في كتابة امتمكت مجموعة خصائص فنية دوف اشتراط أف يكوف الوزف أحدىا،
وبنفس المعيار تكتشؼ النثرية في كثير مف الكتابات المتمتعة بخصوصية الوزف "

2

والواضح في اقتػ ػ ػراح الجـــزار أف الب ػ ػاحث لـ يتخم ػ ػص م ػف اإلشكػ ػ ػاؿ المفيومػ ػي القائ ػ ػـ
في مصطمح قصيدة النثر ،ذلؾ أف المصطمح الذي يقترحو يجعؿ ظؿ الوزف دائـ الحضور،
عالوة عمى أف مصطمح الكتابة الشعرية يمكف أف ينسحب عمى القصيدة العمودية وقصيدة
التفعيمة أيضا.

 خصائص قصيدة النثر عند أدونيس:و يحاوؿ أدونيس مقاربة بعض خصائص ( قصيدة النثر) حيث " يقترح فواصؿ جمالية

بينيا وبيف النثر الشعري " ،3ممحا عمى أف قصيدة النثر" ذات شكؿ قبؿ أي شيء ذات

وحدة مغمقة ،ىي دائرة ،أو شبو دائرة  ،ال خط مستقيـ ،ىي مجموعة عالئؽ تنتظـ في شبكة
كثيفة  ،ذات تقنية محددة وبناء تركيبي موحد ،منتظـ األجزاء ،متوازف ،تييمف عميو إرادة
الوعي التي تراقب التجربة الشعرية وتقودىا وتوجييا .إف قصيدة النثر تبمور  ،قبؿ أف تكوف

نث ار أي أنيا وحدة عضوية  ،وكثافة ،وتوتر قبؿ أف تكوف جمال أو كممات ".4

إف قصيدة النثر " نوع متميز قائـ بذاتو ،وىي شعر يستخدـ النثر لغايات شعرية ،ولذلؾ
فإف ليا تنظيميا الخاص وقوانينيا التي ليست شكمية فقط  ،بؿ ىي قوانيف عضوية وعميقة،
شأنيا شأف أي نوع فني آخر " ،5ومف ثـ فإنو " ال يمكف أف نسمي صفحة نثر  ،ميما كانت

كانت شعرية  ،تدخؿ في رواية أو في صفحات أخرى  ،قصيدة نثر".6
1
2

المرجع نفسو  ،ص . 18 - 17
المرجع نفسو  ،ص . 18

 3محمد جماؿ باروت ،الحداثة األولى قصيدة النثر مف جبراف إلى حركة مجمة شعر ،المرجع السابؽ ،ص .160
4
5
6

أدونيس ،في قصيدة النثر ،المرجع السابؽ ،ص .288
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-1وجوب صدور قصيدة النثر عف إرادة بناء وتنظيـ واعية فتكوف بذلؾ كال عضويا مستقال
وذات إطار معيف  ،وىذا ما يميزىا عف النثر الشعري الذي ىو مادة يمكف بيا بناء أبحاث
وروايات وقصائد .فالوحدة العضوية خاصية جوىرية في قصيدة النثر .فعمييا ،ميما كانت
معقدة ،أو حرة أف تشكؿ كال وعالما مغمقا واال ضاعت خاصيتيا كقصيدة.
-2ىي بناء فني متميز  ،وال غاية ليا خارج ذاتيا أية كانت تمؾ الغاية ( روائية ،أخالقية ،
فمسفية ،أو برىانية )  ،واذا استخػ ػدمت قصيدة النث ػر عناصػ ػر الرواية أو الوص ػؼ أو غيرى ػ ػا
،فإنيا تتسامى بتمؾ العناصر وتعمو بيا لغاية شعرية خالصة  ،ىذا يعني أف ىناؾ مجانية
في قصيدة النثر  ،وتتحدد فكرة المجانية بفكرة الالزمنية  ،وفحوى ذلؾ أف قصيدة النثر ال
تسير نحو غاية أو ىدؼ كالقصة أو الرواية أو المسرحية أو المقالة  ،كما أنيا(قصيدة النثر)
ال تبسط مجموعة مف األعماؿ أو األفكار  ،بؿ ىي تعرض نفسيا كشيء  ،ككتمة ال زمنية.
-3الوحدة والكثافة :وفي ىذا الصدد يرى أدونيس ضرورة أف تتجنب قصيدة النثر االستطراد
والشرح ،وكؿ ما يقودىا إلى األنواع النثرية األخرى ،فقوتيا الشعرية كامنة في تركيبيا
اإلشراقي ال في االستطراد  ،فقصيدة النثػ ػر ليست وصفػ ػ ػا ،إذ إف ميمة كاتبي ػ ػا ىي تأليؼ
موض ػ ػوع أو شيء فني مف عناصر الواقع المادي والفكري  ،ولكنو يتجاوز ىذه العناصر بما
يجعؿ منو خالقا لعالـ تنصير فيو تمؾ العناصر  ،ولذلؾ فإف أفكار الشاعر ال تتالحؽ أو

تتتابع في عممية الخمؽ ،بؿ تدخؿ عالما مف العالئؽ".1

ويتساءؿ أنسي الحاج قائال :ىؿ يمكف أف يخرج مف النثر قصيدة ؟ وقبؿ أف يجيب
عف ىذا التساؤؿ يعمد إلى محاولة بسط خصائص النثر  ،فيحدده بأنو محموؿ  ،ومرخي
،ومتفرؽ ،ومبسوط كالكؼ  ،وىو ذو طبيعة مرسمة وغاية إخبارية أو برىانيو  ،والنثر سرد

وىو مباشر ويميؿ إلى التوسع واالستطراد ،والشرح ".2

" في مقابؿ ذلؾ تكتسي القصيدة خصائص مغايػ ػرة تتمثػ ػؿ في كوني ػ ػا عالم ػ ػا مغمق ػ ػا
مكتفي ػ ػا بنفسو ،ذا وحدة كمية في التأثير  ،وال غاية زمنية ليا ،والقصيدة ،إلى ذلؾ ،اقتصاد
في جميع وسائؿ التعبير  ،وىنا نالح ػ ػظ تمييز الح ػ ػاج بيف مفيومي القصيدة والشعر  ،واذا

كنػ ػا تبينػ ػا خصائص القصيدة فيما سمؼ ،فإف الشع ػ ػر ،عنده ،توتُّ ػ ػر ،في مقابػ ػؿ النثر الذي

1
2
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ىػ ػو سػ ػ ػرد،و الشعر ال ييتـ بالوعظ واإلخبار والحجة والبرىاف ،وىو غير مباشر وال آني،
ومرتبط بدواخػ ػ ػؿ النفس ،ومرتبط باإليح ػ ػاء واإلشػ ػ ػراؽ  ،وفيم ػ ػ ػا يخػ ػ ػص الف ػ ػرؽ بيف القصيػ ػدة

والشع ػ ػر يشيػ ػ ػ ػر الحـــاج إل ػ ػى أف القصيدة… أصعػ ػب م ػع نفسيا مف الشع ػ ػر مع نفسػ ػو"" ،1
فالقصيدة لك ػ ػي تكػ ػ ػوف قصيدة  ،يجب أف تقوـ عمى عناصػ ػر الشعر ال لتكتف ػ ػي بيا  ،وانما

لتعيد النظ ػ ػر فيػي ػا بحيث تزيد مف اختصارىا وتكريرىا وشد حزمتيا" " ،2والقصيدة ال الشعر،
ىي الشاعر ،وىي ال الشعر ،العاَلـ الػ ػذي يسع ػ ػى الشاعػ ػ ػر إلى خمقو ،ولذلؾ فإنو قد يكوف

في ديواف ما شعر رائع وال يكوف فيو قصيدتاف  ،بؿ يكوف كمو قصيدة واحدة ،3" ،وألف
القصيدة "،باعتبارىا عالما مستقال مكتفيا بنفسو ،ىي الصعبة البناء عمى تراب النثر ألف
النثر منفتح ومرسؿ ،أما الشعر فمف اليسير عمى النثر تقديمو ،فالنثر كاف دائما ،عمى

اختالؼ العصور والمغات ،حافال بالشعر ،بؿ إنو إذا قيس بشعر النظـ فإنو يغمب عميو".4

وبذلؾ يخمص الحاج إلى اإلجابة عف السؤاؿ أعاله باإليجاب " ،فحسب رأيو يمكف أف تتكوف

مف النثر قصيدة ".5

1
2
3
4
5

المرجع نفسو  ،ص . 05

المرجع نفسو  ،ص .06 - 05
المرجع نفسو  ،ص . 06
المرجع نفسو  ،ص . 06
المرجع نفسو  ،ص . 09
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الفصل الثاني
 بنية اإليقــاع الداخمي وابداالتــــو الفنيـــة : -1بنية اإليقاع الداخمي في قصيدة النثــــــــر:

إف صمة الشعػػر بالموسيقى صمة قديمة تمتد إلى الجذور األولى لنشأتو ،وقد ارتبط
الشع ػػر العربي بالغناء واإلنشاد منذ عيود ،واإليقاع العربي ىو إيقاع كمي فقد ارتبط بيندسة
موسيقية منتظمة ال تقبؿ التغيير ،وقد ظؿ الشعر بشكؿ عاـ مرتبطا أشد االرتباط بتمؾ
األوزاف والقوافي التي حددىا العروضيوف.
وبالرغـ مف ذلؾ فقد كانت ىناؾ محاوالت لإلنفالت مف قيود الوزف " يقوؿ مؤرخوا األدب
أف الم ػ ػػولَّديف قد تم ػػمؾ بعض ػػيـ حب االبتكػػار والم ػ ػػيؿ إلى الجماؿ والتفن ػػف ف ػػي أوزاف
الش ػ ػػعر وطرقو ،فمزجوا بيف األوزاف المختمفة وربما ألفوا بيف مخترع ووزف معروؼ " ،1كما
أنيـ ذىبوا إلى ابتكار أوزاف جديدة مف األوزاف القديمة.
وق ػػد تغيرت البنيػػة اإليقاعيػػة لمقصيدة العربيػػة في العصر الحديث فظير مف القص ػػائد
ما يتخمى عف نظاـ األوزاف الخميمية ،كما ظيرت قصائد أخرى تقطع صمتيا باإليقاع التقميدي
كمية  ،فأطمت عمينا قصيدة النثر كشكؿ مف األشكاؿ التجريبية العديدة التي عرفتيا القصيدة
العربية ،ونتيجة لعدة ظروؼ سياسية واجتماعية وثقافية ساعدت عمى تبمورىا ،فكانت قصيدة
رافضة  ،ثائرة متجاوزة لألشكاؿ التقميدية حيث تخمت عف أقدس مقدسات القصيدة التقميدية
وىما ( الوزف والقافية ) وقد كاف ذلؾ مرىوف بتقديـ البدائؿ الموسيقية اإليقاعيػػة فتول ػ ػػد لدين ػ ػػا
إيقاع جديد ينبض بالحركة ،فكانت إشكالية اإليقاع الداخمي مف بيف اإلشكاليات التي
صاحبت ظيور قصيدة النثر فيؿ ىو مف مفاىيـ الحداثة الشعرية الوافدة إلينا ؟
إف االىتماـ باإليق ػػاع قديػ ػػـ  ،يرجع إلى بحوث القدم ػػاء في البالغة وفنوف الق ػ ػ ػ ػػوؿ ،فنجد
مصطمحات مثؿ الرونؽ ،السالسة ،البالغة ،الطالوة ،كثيرة الورود في كتب النقاد القدماء

1

إبراىيـ أنيس،موسيقى الشعر،مكتبة األنجمو المصرية،القاىرة ،ط،1981،3ص.209
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الفصل الثاني

وىو مايعبر عف اىتماميـ الشديد بالعناصر اإليقاعية  ،باإلضافة إلى اىتماميـ بالسجع ،
ولعؿ مرد ذلؾ إلى وعي مبكر لدى النقاد القدماء بأف اإليقاع ال يتوقؼ فقط عند دخوؿ
الوزف والقافية في النص ،وانما ىنالؾ عناصر أخرى تساعد عمى تشكيمو كالقيـ الصوتية ،
حيث أف " ابن سنان الخفاجي قد أشار في مقدمة كتاب ( سر الفصاحة) إلى القيـ
الصوتية ،وبذلؾ يكوف قد انتبو إلى سر الموسيقى الداخمية " ، 1فوراء الموسيقى الخارجية
كانت ىناؾ موسيقى داخمية تنبع مف اختيار الشاعر لمكممات ومف بينيا تالؤـ الحروؼ
والحركات  ،وبفضؿ ىذه الموسيقى الداخمية يتفوؽ الشعراء بعضيـ عمى بعض حتى ولو
نظموا أشعارىـ عمى بحر وقافية واحدة وكاف البحتري قد اىتـ بيا كثي ار في أشعارىـ مما ناؿ
استحساف النقاد ،فيقوؿ يوسف حسين بكار ":ولعؿ شاع ار عربيا لـ يستوؼ منيا ما استوفاه
البحتري ولذلؾ كاف القدماء يقولوف أف بشعره صنعة خفية ".

2

إف محاولة قصيدة النثر تحطيـ اليندسة الموسيقية المفروضة عمى الشعر ال تعني أبدا
قطع الصمة بيف الشعر والموسيقى وىـ ما يؤكده أدونيس" مف الخطر أف نتصور أف الشعر
يمكف أف يستغني عف اإليقاع والتناغـ ومف الخطر أيضا القوؿ بأنيما يشكالف الشعر كمو "

3

لذلؾ دعت الحركة الشعرية إلى اعتماد إيقاع جديد يستمد مقوماتو مف نظاـ العالقات
الداخمية التي تؤسس بنية النص الشعري  ،قد أعمنت القطيعة مع اإليقاع القديـ وانطمقت
لتحق يؽ بنية إيقاعية جديدة تتناسب والتطور الذي يشيده شكؿ القصيدة الحديثة  ،واصطمح
عمى ىذه البنية اإليقاعية الجديدة اإليقاع الداخمي  ،وىو يختمؼ عف اإليقاع القديـ في كوتو
ال يرتكز كثي ار عمى الجانب الصوتي  ،واف كاف ال يميمو تماما ،فقد تـ تحديد اإليقاع
الداخمي مف ا النسجامات الصوتية وطرؽ التعبير التي تنبع مف طبيعة حروؼ المغة ذاتيا
وبالتالي فإف "عالئؽ األصوات والمعاني والصور وطاقة الكالـ اإليحائية والذيوؿ التي
1

يوسؼ حسف بكار،بناء القصيدة في النقد العربي القديـ  ،في ضوء النقد الحديث ،داراألندلس لمطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت

2

المرجع نفسو ،ص.196

،لبناف ،ط،1983، 2ص.145
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تجرىا اإليحاءات ورائيا مف األصداء المتمونة المتعددة ىذه كميا موسيقى"، 1ولكنيا موسيقى
تختمؼ عف الشكؿ المنظوـ المعروفة  ،وىذا ما يؤكد لنا أف رواد مجمة شعر برغـ إعالنيـ
القطيعة مع اليندسة اإليقاعية القديمة إال أنيـ ال ينكروف أىمية الموسيقى  ،ولكنيا
موسيقى مختمفة عف تمؾ التي تقوـ عمى ثنائية الوزف والقافية ويعرفيا أدونيس " التي تقرأىا
العيف في الموحة وايقاع المعمار وفي اإليقاع الداخمي لمغة بعد أف تغادر مكانيا في القاموس
وتستوي عمى عرش قالبيا الفني الجديد"  ،2وال شؾ في أف ىذا يتوافؽ مع ما دعا إليو إليوت
والذي ركز عمى العالقات الموسيقية الداخمية  ،فذكر أف موسيقى الكممة إنما ىي نتيجة لعدة
عالقات تربطيا بما يسبقيا ويعقبيا مف كممات فيقوؿ " فيي تنتج مف عالقاتيا بالكممات
السابقة عمييا  ،والتالية بعدىا مباشرة  ،وبصورة غير محددة مف عالقاتيا بسائر سياقيا"

3

وبذلؾ فقد أعطى أىمية كبيرة لترتيب الكممات في المواضع المناسبة .
إف دعوة مجمة شعر كانت تيدؼ إلى تحرير الشكؿ الشعري مف القوالب الجاىزة التي
ورثناىا عف الخميؿ  ،فعثروا عمى تمؾ البديؿ لتمؾ القوالب في إيقاع داخمي مبني عمى
عالقات الصور و األلفاظ واألصوات فالموسيقى قد تولد مف غير الوزف حيث أف " ما يولد
الموسيقى في الشعر ليس فقط التفعيمة وأنواع تشكيميا ،بؿ أجزاء تبدو بالنسبة إلى قصيدة
النثر أكثر أىمية " 4وبما أف قصيدة النثر تتخمى عف التفعيمة  ،فيي تحاوؿ تكثيؼ الموسيقى
ومف العناصر التي يجري شحنيا بالموسيقى األتي :
-1عالقات الكممات .
 -2عالقات الحروؼ .
 -3المستوى الداللي.
1

أدونيس ،مقدمة لمشعر العربي ،دار العودة ،بيروت ،ط،1979،3ص.116

3

اليوت  ،في الشعر والشعراء ،تر محمد جديد ،دار كنعاف لمدراسات والنشر،دمشؽ ،ط ،1991،1ص .34

2عبد العزيز المقالح ،أزمة القصيدة العربية مشروع تساؤؿ ،دار اآلداب ،بيروت  ،ط ،1985،1،ص.74
4

يمنى العيد ،في معرفة النص،دار األفاؽ الجديدة ،بيروت  ،ط،1985،3ص .98
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فقد حرص كؿ مف النقاد والشعراء عمى القيمة الصوتية لممفردات وتركيبيا في النص
اإلبداعي ولموصوؿ إلى ذلؾ ينبغي اإللماـ بخصائص األصوات اإليحائية باإلضافة إلى "
استجالء إيحاءات أصوات الكممة ووعي بوظيفة الكممة داخؿ التركيب  ،وبوظيفة التركيب
في صياغة التشكيؿ الفني في الصورة أو الرمز أو األسطورة " ، 1وبيذا يكوف مفيوـ البنية
اإليقاعية أكثر شمولية  ،واالئتالؼ بيف تمؾ العناصر جميعا يشكؿ لنا اإليقاع الداخمي لكف
ما ىو اإليقاع الداخمي في نظر رواد مجمة شعر؟
لقد حدد أدونيس في مجمة شعر اإليقاع الجديد واعتبره أنو يختمؼ عف اإليقاع القديـ
والذي يفرض عمى القصيدة مف الخارج  ،وايقاع قصيدة النثر إيقاع متنوع ويتجمى في "
التوازي التكرار والنبرة والصوت وحروؼ المد وتجاوز الحروؼ وغيرىا"، 2فموسيقى قصيدة
النثر ال تنبع مف تناغـ بيف أجزاء خارجية وانما تنبع مف التناغـ الداخمي الذي يشكؿ جوىر
الموسيقى في الشعر،فيو ضرورة مف ضرورات الشعر وال يمكننا أبدا فصمو عنيا  ،ولكف
مفيوـ الموسيقى نفسو بقي محط جدؿ ونقاش بيف النقاد والشعراء.
كما ألح أعضاء الحركة الشعرية عمى قضية أخري ىي ضرورة الفصؿ بيف اإليقاع
والعروض  ،فأعطوا االمتياز لإليقاع في بناء القصيدة وكثي ار ما رددوا في المناسبات الشعرية
و التجمعات أف" الشعر إيقاع ال عروض "  ،3فالبحور واألوزاف ىي شكا مف أشكاؿ اإليقاع
الموسيقي وال يمكننا أف نحصر اإليقاع في عروض الخميؿ  ،فموسيقى الشعر أوسع وأشمؿ
مف ذلؾ بكثير ويقوؿ نزار قباني إف العروض ليس سوى قطرة صغيرة في المحيط األكبر
وىو الموسيقى.

1

دىنوف آماؿ ،قصيدة النثر العربية مف خالؿ مجمة شعر،األسس والجماليات  ،رسالة ماجستير ،تحت إشراؼ د :الطيب بودربالة

،كمية اآلداب والعموـ اإلنسانية ،قسـ األدب العربي ،جامعة محمد خيضر بسكرة ، 2004/2003،ص .162

 2أدونيس ،في قصيدة النثر ،المرجع السابؽ ،ص .80
3

محمد بنيس ،الشعرالعربي بنياتو وابداالتو  ،الشعر المعاصر،دارتويقاؿ لمنشر ،دار البيضاء ،المغرب،ج ،3ط2001،3ػ ،ص.43
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فإيقاع الوزف لوحده ال يمكف أف يشكؿ موسيقى القصيدة ولذا كاف البد مف التفريؽ بيف
الوزف واإليقاع فاعتبروا أف الشاعر الجديد ال يجيد أوزاف محددة تجعؿ مف العممية الشعرية
مجرد عممية حسابية  ،بؿ انو يمجأ لمغة ليفجر طاقاتيا الموسيقية حيث أف " اإليقاع حركة
غير محدودة حياة ال تتناىى  ،اإليقاع نبع والوزف مجري معيف ىذا النبع " ، 1وىنا يظير
لنا موقؼ المجمة مف التراث  ،فيي واف طالبت بتجاوز التقاليد الشعرية القديمة  ،ولكنيا لـ
تنفي وجود جمالية موسيقية معينة يحددىا كؿ مف الوزف والقافية  ،وىو ما ينفي االتياـ الذي
وجيا ليا  ،بؿ طالبت بتجاوزه وذلؾ لعدة ظروؼ سآتي لذكرىا الحقا.
كما أنيـ رفضوا القافية بعد أف كانت تشكؿ مع الوزف أىـ عناصر اإليقاع في القصيدة
العربية فقد كانت القصائد تأتي جميعا عمى قافية واحدة وأقروا " أف الشعر يفقد كثي ار بالقافية
يفقد اختيار الكممة  ،وبالتالي اختيار المعنى والصورة والتناغـ فكثي ار ما تنحصر القافية في
أداء ميمة إيقاعية دوف أف يكوف ليا أي وظيفة في تكامؿ مضموف القصيدة " ،2فبرغـ أف
النقاد القدماء في تحديدىـ القافية قد حرصوا عمى الخصائص الصوتية وعمى جماؿ اإليقاع
مف خالؿ عذوبة حروفيا وسالسة مخارجيا وسيولتيا "، 3وبالرغـ مف سحرىا واثارتيا في
كثير مف القصائد إال أف الشعراء في مجمة شعر قد اعتبروىا بمثابة القيد الذي يكبح قرائح
الشعراء وال بد مف تحطيمو ألنيا الالفتة الحمراء التي تصرخ بالشاعر قؼ حيف يكوف في
ذروة اندفاعو وانسيابو  ،فتقطع أنفاسو وتسكب الثمج عمى وقوده المشتعؿ.
كما أكد شعراء قصيدة النثر أف كؿ قصيدة تممؾ إيقاعا مختمفا عف بقية القصائد النثرية
األخرى ،وىو ما يدفع بالقارئ إلى التساؤؿ إذا كاف ال يجمع بيف تمؾ القصائد وحدة إيقاعية
فمماذا ندرجيا تحت جنس أدبي واحد ؟ وىذا ما يدفعنا إلى الحديث عف( إيقاع التجربة )
الذي ارتبط كثي ار بالقصائد النثرية  ،وأعضاء مجمة شعر يؤمنوف لكؿ قصيدة نثر إيقاع
1
2
3

أدونيس ،زمف الشعر،دار العودة ،بيروت ،ط ،271978ص .164

أدونيس ،في قصيدة النثر ،المرجع السابؽ ،ص .76

قدامة بف جغفر،نقد الشعر،تح :محمد عبد المنعـ خفاجي ،مكتبة األزىرية،القاىرة ،ط  ، 1978، 1ص .69
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متميز وشكال مغاي ار عف بقية األشكاؿ ألف" عالـ الموسيقى فييا عالـ شخصي خاص ليس
الشاعر فيو تمميذا  ،بؿ سيد وخالؽ " ،1وطالما فسرت شعرية قصيدة النثر بإيقاع التجربة ،
فيناؾ عالقة وطيدة بيف اإليقاع والتجربة الشعرية بؿ إف موسيقى الشعر تصبح جزءا مف
التجربة الشعرية نفسيا ،فالموسيقى تثير وجداف الشاعر  ،وىي محاولة التغمغؿ والكشؼ عف
جواىر األشياء وال عالقة ليا بنظاـ اإليقاع المفروض مف الخارج ،ألنو خاؿ مف كؿ داللة
،وألف " موسيقى ىذا الشعر تأتي مف فعؿ الكتابة نفسو  ،ومف المعاناة المستمرة  ،والمغامرة
مع المجيوؿ المغوي "

2

وىذا ما يتفؽ مع رأي أدونيس الذي يرى أف سر الموسيقى في الشعر الجديد ينبع مف
التناغـ الحركي الداخمي .
وقد أثارت مجمة شعر جدال كبي ار بدعوتيا إلى ىذا اإليقاع الداخمي ،فثار بعض النقاد
والشعراء عمى ىذا المصطمح بدعوى أف اإليقاع يتحقؽ عف طريؽ السمع ونحف ال نسمع ىذا
اإليقاع ،ومنيـ مف ذىب إلى رفض المصطمح تماما واعتبروا أف " اصطالح الموسيقى
الداخمية تسمية غير دقيقة ألف الموسيقى ال تكوف داخمية  ،بؿ خارجية والكممة المنفردة
صوت منفرد ،والكممات المتالحقة أصوات متتابعة ال تشكؿ لنا لحنا " ، 3وىو ما ذىب إليو
عدد مف النقاد في العصر الحديث  ،فراو أف اإليقاع الداخمي مجرد عممية وىمية تفقد الشعر
أىـ عناصره الجوىرية التي تشكؿ إيقاعو ( الوزف والقافية ) فربطوا بيف اإليقاع والوزف
ورفضوا أف تسمى قصيدة النثر شع ار لتخمييا عنو ألنو " جزء أصيؿ لمنبض ولمنغمة التي ىي
دائما حوار وصراع مابيف الساكف والمتحرؾ في بنية الكممة العربية الصغرى والتفعيمة العربية
والشطر العربي " ، 4فإيقاع القصيدة العربية ال يمكف أبدا  ،يقوـ عمى عالقات داخمية ،
1

أدونيس ،في قصيدة النثر ،المرجع السابؽ ،ص .85

2

عزالديف إسماعيؿ ،مفيوـ الشعر في كتابات الشعراء المعاصريف ،مجمة فصوؿ،الييئة المصرية العامة لمكتاب

3

عبد العزيز المقالح ،أزمة القصيدة العربية،المرجع السابؽ،ص .73

،القاىرة،ـ،1ع،1981،4ص.54
4

جياد فاضؿ،قضايا الشعرالعربي الحديث،دار الشروؽ،بيروت،ط ،1984،1ص .224
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بنية قصيدة النثر وإبداالتها الفنية

الفصل الثاني

وخصائص صوتية ويواصؿ سامي ميدي رفضو لفكرة اإليقاع الداخمي ،فيحصر الموسيقى
في اإليقاع المنتظـ حيث يقوؿ  " :عنصر الموسيقى ىو اإليقاع المنتظـ ،أي الوزف أما ما
يسمى باإليقاع الداخمي فيو شيء وىمي غير قابؿ لمقياس ،ولكنو شيء قد يتذوقو مف يتذوقو
ولكننا عندما نريد أف نخضعو لقياسات محددة ،أو نستكشفو عمى المستوى المادي فال نجد لو
أثر". 1كما تنبغي اإلشارة أف "حركة التمرد أسيمت في والدة قصيدة النثر جاءت نتيجة تأثر
أعضاء مجمة شعر بعدة اتجاىات ومدارس فنية وغربية  ،وكذلؾ ال ننسى تأثير إليوت في
أعضاء المجمة والذي كاف قد دعا إلى الربط بيف إيقاع الشعر وايقاع العصر ،كما أف ىناؾ
عامال آخر يمكف اعتباره أحد المؤثرات التي ساىمت في خمؽ اإليقاع الجديد ،وىو اقتراب
لغة الشعر مف المغة العامية  ،فيو يستقي منيا العديد مف الكممات  ،ففي كؿ كممة طاقة
إيحائية وموسيقية تبرز في كيفية استعماليا".2
إذف فحركة مجمة شعر -ومف كؿ ما سبؽ -لـ ينفوا كوف الوزف والقافية عنصريف
جوىرييف في الشعر العربي القديـ ،ولكنيـ رفضوا الخضوع لمموروث القديـ  ،ألف القصيدة ال
يمكف أف تسكف شكال محددا فحاولوا البحث عف إيقاع جديد يستطيع التعبير عف معطيات
العصر ،وذلؾ لسببيف :
 -1رتابة اإليقاع القديـ ،حيث أف الوزف والقافية أصبحا مف العناصر الرتيبة ،مف عصر
وبيئة مختمفة كؿ االختالؼ عف عصرنا الحاضر وفي كؿ نواحي الحياة ،كما أصاب
الفف أيضا ذلؾ التغيير.
 -2إف تمؾ األشكاؿ العربية القديمة قد استنفذت كؿ طاقاتيا في التعبير عف عصرىا الذي
ظيرت فيو مف قبؿ أجياؿ متعاقبة مف الشعراء ،أما اآلف فقد حاف الوقت لخمؽ أشكاؿ جديدة
وبإيقاعات جديدة قادرة عمى التعبير عف روح العصر الحديث.

1
2

جياد فاضؿ،أسئمة الشعر،الدار العربية لمكتاب ،بيروت ،ط.ت ،د.ت،ص .314

دىنوف آماؿ ،قصيدة النثر العربية مف خالؿ مجمة شعر،األسس والجماليات  ،رسالة ماجستير،المرجع السابؽ ،ص 169-168
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الفصل الثاني

"كما حاوؿ شعراء قصيدة النثر فيـ االرتباط بيف المغة و الموسيقى ،فاستغموا الرؤى
والظالؿ واإليحاءات والصوت واليمس فجاء اإليقاع مف نغمات مختمفة تنفعؿ تارة وتيدأ تارة
أخرى  ،وىو ما يشكؿ موسيقى داخمية قد ال نجدىا في كؿ القصائد".1
والسؤاؿ الذي يبقى مطروحا ىؿ حققت قصيدة النثر شعرتييا مف خالؿ اإليقاع الجديد ؟
وىؿ عوض اإليقاع الداخمي اإليقاع الخارجي ( الوزف ) ؟ وىؿ مازالت القصيدة
العربية تحتفظ بموسيقاىا و إيقاعيا ؟ وسأعمؿ جاىدا لإلجابة عميو في الجزء التالي مف
الفصؿ وذلؾ مف خالؿ محاولة القبض عمى بعض عناصر اإليقاع الداخمي التي تزخر بيا
قصائد النثر:
 -1التكــــــــــــــــــــــــــــرار:
يعتبر التكرار نسقا تعبيريا ميما في بنية القصيدة النثرية والتي تقوـ عمى التكرار في
نصوصيا بشكؿ يجذب القارئ ويجعمو يرتاد مغامرة لمكشؼ عف الدالالت.
وقد أصبح التكرار أحد العناصر األساسية لمقصيدة في الشعر المعاصر ،ويكوف إما في
الحروؼ أو الكممات أو العبارات فتعددت أنماطو وتشكيالتو ويقوؿ عدنان حسين قاسم إنو "
بتشكيالتو المختمفة ثمرة مف ثمرات االختيار والتأليؼ،ومف حيث توزيع الكممات وترتيبيا
بحيث تقيـ تمؾ األنساؽ المتكررة عالقات مع النص األخرى ".2
كما يمجأ الشاعر إلى التكرار كوسيمة مف وسائؿ التي تعتمد عمى التأثير الذي تحدثو
الكممة المكررة في نفس المتمقي ،وىو ما يؤكده عدناف حسيف بقولو  ":أما الدوافع الفنية

1
2

المرجع نفسو ،ص .170

عدناف حسيف قاسـ ،اإلتجاه األسموبي البنيوي في نقد الشعرالعربي ،الدار العربية لمنشر والتوزيع،مصر،د.ت ،2001،ص.219
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الفصل الثاني

لمتكرار فإف ثمة إجماعا عمى أنو يحقؽ توازنا موسيقيا ،ثـ يصبح النغـ أكثر قدرة عمى
استثارة المتمقي والتأثير في نفسو ".1
وقد يكوف الدافع وراء التكرار ىو التركيز عمى كممات محددة لمفت االنتباه إلييا فيبرزىا
الشاعر ويعطييا أىمية أكبر عف طريؽ التكرار ،فتكوف مف الكممات المفاتيح في القصيدة
والتي ال يمكف تجاوزىا أو التغاضي عنيا عند قراءتنا لمنصوص.
كما أف التكرار يكشؼ اىتماـ الشاعر بالمفردات والعبارات المكررة،فيو يفيد أيضا الناقد
في الكشؼ عف المعاني والدالالت الياربة المتخفية  ،فبكوف بذلؾ أحد الوسائؿ اليامة
لمقبض عمييا  ،أو بمثابة النافذة التي نطؿ منيا عمى شعور الشاعر فنكشؼ عف بعض
مالمح تجربتو الشعرية.
" كما أف التكرار يؤدي إلى عممية تكثيؼ عمى المستوييف الصوتي والداللي  ،وىو يمتقي
مع الجناس في ذلؾ وىو ال يمثؿ تكرار الكممات ذاتيا وانما يتعدى ذلؾ فيدفو األساسي
داللي أي أنو عممية صوتية داللية في نفس الوقت"  "، 2ألف تصاعد التكرار يقود إلى
تصاعد التنوع الداللي "  ،3وكاف ىناؾ اختالؼ بيف النقاد حوؿ تصنيؼ التكرار ووظيفتو
داخؿ النص الشعري  ،ورأو أف التكرار إذا زاد عف حده

لـ يكف لو أي تأثير عمى الجانب

الداللي أو الصوتي فإنو يسيء إلى النص حيث أنو " يفقد األلفاظ أصالتيا وجودتيا ويبيت
لونيا ويضفي عمييا رتابة مممة  ،ومف ثـ فإف العبارة المكررة ينبغي أف تكوف مف قوة التعبير
وجمالو ومف الرسوخ واالرتباط بما حوليا بحيث تصمد أماـ ىذه الرتابة "  4فالتكرار في ىذه
الحالة يضفي عمى الكممات نوع مف الرتابة  ،ولكي يبتعد عنيا ينبغي أف تتنوع مواضعو أف
ترتبط المفردة المكررة بغيرىا فال يخمو التكرار حينئذ مف قيمة موسيقية  ،فممتكرار قدرة عمى
1

المصدر نفسو،ص .218

2

محمد عبد العظيـ ،في ماىية النص الشعري ،إطاللة مف نافذة التراث النقدي ،المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت،

3

محمد بنيس ،الشعرالعربي بنياتو وابداالتو ، 3الشعر المعاصر،المرجع السابؽ ،ص.152

ط،171994ص.72
4

نازؾ المالئكة ،قضايا الشعر المعاصر ،دار العمـ لممالييف ،بيروت ،ط،1983 ،7ص . 286 -285
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الفصل الثاني

إحداث موسيقى ظاىرة وكاف أدونيس قد أشار إلى التكرار كعنصر مف عناصر اإليقاع في
قصيدة النثر  ،ولكف ينبغي عمى الشاعر توخي الحذر في استعمالو حتى ال يقع في مزالؽ
االبتذاؿ .
 أنماط التكرار في قصيدة النثر:سأحاوؿ مف خالؿ الجزء التالي مف الفصؿ عرض أىـ أنماط التكرار في قصيدة النثر
وتتبع أثارىا الجمالية في الجانب الصوتي والداللي .
 -1-1التـــكرار الصــــــــوتـــــي :
التكرار الصوتي ىو نمط مف أنماط التكرار المنتشرة والشائعة ويتمثؿ في " تكرير حرؼ
يييمف صوتيا في بنية المقطع أو القصيدة "  1مثؿ مانجده في قصيدة أنسي الحاج حيث
يقوؿ:
" كنت تصرخين بين الصنوبرات ،يحمل السكون
رياح صوتك إلى حشائشي
كنت مستترا خمف الصنوبرات أتمقى صراخك
وأتضرع كي ال تريني
كنت تصرخين بين الصنوبرات تعال يا حبيبي!
كنت أختبئ خمف الصنوبرات لئال تريني
فأجيء إليك فتيربي " .2

1
2

حسف الغرفي ،حركية اإليقاع في الشعر العربي المعاصر ،إفريقيا الشرؽ ،دار البيضاء ،د.ط ،2001،ص 82

أنسي الحاج ،خطة  ،مجمة شعر،س،4ع،1960،16ص .61
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الفصل الثاني

" نالحظ أف حرؼ ( التاء) قد ىميف عمى جسد القصيدة وتكرر عشريف ( )20مرة ولقد
اعتبر إحسان عباس أف صوت ( التاء) مف الحروؼ الممسية  ،ألف صوتو يوحي فعال
بإحساس لمسي مزيج مف الطراوة والميونة فانسجـ بظاللو التي توحي بالميونة مع تجربة
القصيدة فالشاعر يحكي توجيو إلى الطبيعة والصفاء  ،ومف أمثمة التكرار الصوتي نجد
أيضا تكرار حرؼ ( الصاد ) فقد تكرر ثمانية ( )08مرات وىو حرؼ يوحي بالقوة والغمظة
مثمما نجد في ( صراخؾ  /الصنوبرات ) ،فالصراخ يستمزـ القوة والشدة في الصوت"  1كما
أنو مف الصوامت الميموسة التي تتطمب جيدا وقوة في النفس ونجده أيضا في ( الصنوبرات
) والصنوبر شجر قوي  ،صمب  ،ويستخدـ رمز لمقوة والصمود.
" وجاءت تجربة أنسي الحاج منبثقة مف إحساسو بزيؼ الوجود ،فالموت بالنسبة إليو
واقعة بدييية ال بد منيا وىي تناديو ( كنت تصرخيف  /تعاؿ ياحبيبتي )  ،لكف اإلنساف
ومف منطمؽ إح ساسو بالضعؼ والعجز يحاوؿ اليرب دوف جدوى ( وأتضرع لكي ال تريني /
كنت مستت ار  /ألختبئ ) في األخير يدرؾ أف الموت يتيدده ولـ يعد أمامو سواه فيتقدـ نحوه
( فأجيء إليؾ ) لكف الموت ييرب عندئذ  ،وىو شعور سيطر عمى عدد كبير مف شعراء
مجمة شعر".2
كما أف االنتقاؿ مف األصوات الخافتة والتي توحي بالميف كحرؼ التاء إلى األصوات
التي توحي بالشدة كحرؼ الصاد ،واالنتقاؿ في حركة األفعاؿ ( تصرخيف  /تعاؿ  /أختبئ /
أجيء  /فتيربي ) ىذا االنتقاؿ بيف اإلقداـ واليرب ولد في القصيدة حركة داخمية تنبع مف
اإلحساس بإيق اع التجربة الذي يتفجر باالنفعاؿ والتوتر ،فقصيدة النثر تعتمد في إيقاعيا
الداخمي عمى إيقاع التجربة الذي يرتبط ارتباطا شديدا بنفسية الشاعر.

1
2

دىنوف آماؿ ،قصيدة النثر العربية مف خالؿ مجمة شعر،األسس والجماليات  ،رسالة ماجستير،المرجع السابؽ ،ص .174

المصدر نفسو،ص.176-175
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الفصل الثاني
 -2-1التكـــــــــــرار المفظــــــــــي:

التكرار المفظي ىو نمط مف أنماط التكرار الذي اعتمده شعراء قصيدة النثر وىو" تكرار
كممة تستغرؽ المقطع أو القصيدة " ،1وقد اعتبر تكرار الكممة أبسط ألواف التكرار أو أكثرىا
انتشارا،وىو نمط شائع في الشعر المعاصر ويمجأ إليو أغمب الشعراء لكف ينبغي توخي
الحذر في استعمالو وقد أشارت نازك المالئكة إلى ذلؾ في قوليا ":ال ترتفع نماذج ىذا
الموف مف التكرار إلى مرتبة األصالة والجماؿ إال عمى يد شاعر موىوب يدرؾ أف المعوؿ في
مثمو ال عمى التكرار نفسو وانما عمى مابعد الكممة المكررة "  ،2فالتكرار المفظي فيو تكرار
أصوات بعينيا ويمكف ليذا ا لتكرار أف يولد إيقاعا داخميا في القصيدة ألف مف أسباب
اإليقاع التك ارر

كما أف موقع الكممة في النص يساىـ إلى حد ما في درجة اإليقاع وىو

بذلؾ ييدؼ لتقوية المعاني الصوتية  ،ومف أمثمة التكرار المفظي نجد ىذا المقطع مف قصيدة
أدونيس ( أرواد يا أميرة الوىـ ):
" بال جديمة وال عطر لوحت حبيبتي
بال وسادة رقدت حبيبـــــــــتي
حافية رقصت حبيبــتي وغنت
وحبيــــــــــــــــبتي شاطـــــــئ ال رواد
وحبيــــــــــــــــبتي غيوم لمبحــــــــــــــــــــر"

3

لقد كرر الشاعر كممة ( حبيبتي ) في كؿ أسطر المقطع  ،وكاف" حسن الغرفي قد أشار
إلى أف كممة ( حبيبتي ) ليا نبرة مختمفة عف كممة حبيبة أو محبوبة نظ ار لما فييا مف ح اررة
نممسيا في الكالـ المستعمؿ في الواقع" .4

1
2
3
4

حسف الغرفي ،حركية اإليقاع في الشعر العربي المعاصر،المرجع السابؽ،ص .82

نازؾ المالئكة ،قضايا الشعر المعاصر ،المرجع السابؽ ،ص .264

أدونيس ،أرواد يا أميرة الوىـ ،مجمة شعر،دار مجمة شعر،بيروت ،س ،3ع ،1959،10ص .16
حسف الغرفي ،حركية اإليقاع في الشعر العربي المعاصر،المرجع السابؽ،ص .83
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الفصل الثاني

كما أف التكرار المفظي ( حبيبتي ) سمح بتوالد الصور واألحداث فجاء المقطع عمى
شكؿ صور وصفية متتابعة وعند اجتماعيا تشكؿ لنا مشيدا وصفيا يحتوي عمى حركات
كثيرة ( بال جديمة وال عطر/لوحت /بال وسادة/رقدت /حافية/رقصت/غنت)
وىو ما يدفع بإيقاع القصيدة إلى األماـ وقد ساعد عمى ذلؾ خمو المقطع مف أي
عالمات لمترقيـ وبالتالي إلغاء الحدود بيف الجمؿ،لكف سرعاف ما اخذ ىذا اإليقاع في التباطؤ
في السطريف األخيريف بسبب دخوؿ حرؼ العطؼ(واو) عمييما،والذي أعطى إحساسا
بالتراخي .
 -3-1تكــــــــــرار العبــــارة:
وىذا النمط مف التكرار موجود بكثرة في قصائد النثر ويكوف بتكرار عبارة بأكمميا في
جسد القصيدة،واذا جاء ىذا النمط في بداية القصيدة ونيايتيا فانو يساعد عمى تقوية
اإلحساس بوحدتيا،ألنو يعمؿ عمى الرجوع إلى النقطة التي بدأ منيا ويقوؿ محمد لطفي
اليوسفي " إنيا تمكف القصيدة مف العودة إلى لحظة البدء أي لحظة الوالدة "، 1كما أنو يراد
بيا إنياء المقطع وبداية مقطع جديد  ،وقد أعجب الشعراء والنقاد بيذا النوع مف التكرار نظ ار
لما يحدثو مف إيقاع داخمي ييدؼ إلى التأكيد عمى عبارات معينة باإلضافة إلى أف العبارة
المكررة تفتح الفضاء الداللي لمنص ومثاؿ ذلؾ نجده في قصيدة محمد الماغوط :
" ياقمبي الجريح الخائن
ىنا أريد أن أضع بندقيتي وحذائي
ىنا أريد أن أحرق ىشيم الحبر والضحكات
أوربا القانية تنزف دما عمى سريري
تيرول في أحشائي كنسر من الصقيع
لن نرى شوارع الوطن بعد اليوم
البواخر التي أحبيا تبصق دما وحضارات
1

محمد لطفي اليوسفي  ،في بنية الشعر العربي المعاصر،سراب لمنشر،تونس ،د.ط،1985 ،ص .129
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الفصل الثاني
البواخر التي أحبيا تجذب سالسميا وتمضي
يا قمبي الجريح الخائن "

1

فنجد في ىذا المقطع تكرار العبارة ( يا قمبي الجريح الخائف ) ،وقد وردت في بداية
ونياية المقطع،فجاءت لتشعرنا بنياية المقطع باإلضافة إلى بعدىا اإليقاعي .
إف ىذه العبارة تحمؿ معيا عذاب الشاعر وألمو ،وقد جاءت تمقائيا لتعبر عف المأساة
كثير" فيي
التي يعيشيا شاعر المنفى في وطف األحزاف والعار،وىي مف العبارات التي تكرر ا
تتردد في أذىاننا ،تنبعث مف أعماؽ الالشعور وتطاردنا ميما حاولنا تناسييا والتيرب مف
صداىا في أعماقنا ". 2
وقد جاءت عبارة ( يا قمبي الجريح الخائف ) في بداية المقطع لتمقي بإشعاعيا عمى كامؿ
المقطع وتتفتح حالة مف التوالد الداللي في جسد القصيدة ،فتالحقت عبارات مثؿ ( أضع
بندقيتي /أحرؽ /تنزؼ دما /أحشائي /تبصؽ دما
"فالعبارة المكررة كانت بمثابة المركز إلشعاع الدالالت في القصيدة ،فيكثؼ اإليقاع مف
خالؿ عالقات الحقوؿ القصيدة الداللية المتداخمة حيث أف كؿ تمؾ الدالالت جاءت لتوحي
بالموت الذي يطارد الشاعر ،وىو مدرؾ أنو ال مفر منو وأنو أمر حتمي البد منو ،والموت
ىنا يبدو كأنو نتيجة لصراع ما،وىو ما تدؿ عميو عبارات ( بندقية  /تنزؼ  /دما ) التي
تكررت مرتيف ،كما أف كممة ( قمبػ ػ ػػي ) ىنا تشير إلى القمب العربي المميء بالجراح واآلالـ،
فميس أمامو الموت في األوطاف ،أو الموت بطريؽ أخرى،وىي الموت بإحساس الوحدة
والغربة والضياع ولذا كرر الماغوط

عبارة ( البواخر التي أحبيا ) مرتيف،وىو يعمؽ

اإلحساس بجدة القصيدة فيعبر عف جيؿ بأكممو جيؿ معذب ،يحمـ باليجرة ويترقب البواخر
التي ستحممو بعيدا عف ىذا الوطف ( لف نرى شوارع الوطف بعد اليوـ )،والشؾ أف ىذه العبارة

1
2

محمد الماغوط  ،الرجؿ الميت،مجمة شعر،دار مجمة شعر،بيروت ،س،3ع ،1959، 10ص.30

نازؾ المالئكة ،قضايا الشعر المعاصر ،المرجع السابؽ ،ص .289
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الفصل الثاني

كانت إشعاعا لمعبارة األولى ( يا قمبي الجريح الخائف ) ،فالخائف ىنا داللة عمى الشعور
بالذنب وتأنيب الضمير،فالتكرار غالبا ما يبعث عمى الحزف والحسرة" .1
 -4-1تكــــــــــــــرار البدايـــــــــة:
يقصد بو تكرار المفظة أو العبارة في بداية كؿ سطر مف أسطر القصيدة ومثاؿ ذلؾ نجد
ىذا المقطع مف قصيدة حوار ألنسي الحاج حيث يقوؿ:
" قل  :بماذا تفكر؟
أفكر كيف كنت ،وأحزن من أجمك يا حبيبتي.
أفكر في شمسي التي أذابتك وفي جمدي الذي خضغك
أفكر في حبي الذي ركعك ،ثم ممك يا حبيبتي.
أفكر في المراثي يا حبيبتي.
أفكر في القتل " .2
" لقد كرر الشاعر فعؿ أفكر في أغمب أسطر القصيدة تعبي ار عف الحالة النفسية القمقة
التي يعانييا ،كما أف الفعؿ المكرر قد احتؿ موقعا مركزيا،وبذلؾ يصبح منبعا لتوالد مجموعة
مف الدالالت أفكر ( كيؼ كنت  /في شمسي التي أذابتؾ  /في حبي الذي ركعؾ  /في
القتؿ )
وفي األخير نجد عبارة ( في القتؿ ) وىو بذلؾ يعبر عف الفشؿ الذي نتج عف التناقض
الموجود في المشيد والذي أحدثتو عبارات ( حبي الذي ركعؾ /ثـ ممؾ يا حبيبتي )" .3

1
2
3

دىنوف آماؿ ،قصيدة النثر العربية مف خالؿ مجمة شعر،األسس والجماليات  ،رسالة ماجستير،المرجع السابؽ ،ص .180-179

أنسي الحاج ،حوار ،مجمة شعر ،دارمجمة شعر ،س،4ع ،1671960ص .63

دىنوف آماؿ ،قصيدة النثر العربية مف خالؿ مجمة شعر،األسس والجماليات  ،رسالة ماجستير،المرجع السابؽ ،ص .180

11

بنية قصيدة النثر وإبداالتها الفنية

الفصل الثاني

وال نحس أي نوع مف الممؿ ،بؿ نتأكد مف وجود فعؿ التفكير المتكرر فتتكاثؼ الصور
إلى أف تقؼ عند فعؿ القتؿ  ،وىذا التقسيـ المتكرر يخمؽ إيقاعا داخميا كمنا أنو يعمؿ عمى
ترابط وتالحـ أسطر القصيدة.
 -5-1تكـــــــرار التجــــــاوز:
يطمؽ تكرار التجاوز عند تجاوز األلفاظ المكررة كما أف " النطؽ فييا يتالزـ مع حركة
الفكر في أىدافو التوكيدية أو الفكرية "،1وىو نمط مف أنماط التكرار المعتمدة التي عرفتيا
قصيدة النثر ومثاؿ ذلؾ قصيدة البيت العميؽ ألنسي الحاج :
" البيت والدخان يتعانقان والظل غائب  ،أبسط قامتي
عمى الشمس فأصبح من أشعتيا،الحاجة لمزرع والنجدة
الحاجة لعرق اليارب ،الحاجة لمقرع لمقرع لمقرع "

2

"ىذا النمط مف التكرار موجود بكثرة في شعر أنسي الحاج ألف فضاء النثر يسمح
باالسترساؿ في أسموب التكرار،وىو يقوـ عمى تكرار نفس المفردة وبنفس الصيغة ( لمقرع
لمقرع لمقرع ) وىذا النمط غالبا ما يؤدي لمتوكيد عمى االسـ المكرر باإلضافة إلى اإليقاع
الذي يمنحو لمقصيدة وىو يمنح إيقاع الصدى ،ويظير ذلؾ مف خالؿ التكرار" .3
إف الشاعر رافض ليذا الوجود الذي سمب منو الحرية والكرامة ،ولذا خيـ عمى النص
إيقاع حزيف متباطئ،ومما زاد في بطئو تكرار أدوات الربط ( الواو،الفاء ) وقد ضاعؼ ذلؾ
الحزف مف إحساس الشاعر بعبثية الوجود( الحاجة لمزرع والنجدة  /الحاجة لعرؽ اليارب /
الحاجة لمقرع ) وىو مدرؾ أف اإلنساف عاجز،وأف الموت ىو المصير الحتمي الذي ينتظره

1
2
3

حسف الغرفي ،حركية اإليقاع في الشعر العربي المعاصر،المرجع السابؽ،ص .93

أنسي الحاج ،البيت العميؽ ،مجمة شعر ،دارمجمة شعر ،س،4ع،1960،16ص .63

دىنوف آماؿ ،قصيدة النثر العربية مف خالؿ مجمة شعر،األسس والجماليات  ،رسالة ماجستير،المرجع السابؽ ،ص .181
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الفصل الثاني

فال حاجة لميرب وال لمنجدة وقد جاء في أخر المقطع تكرار( لمقرع لمقرع لمقرع ) كإيذاف
بالنياية والسير نحو الخاتمة.
 -2اإلبداالت الفنية لاليقاع الداخمي :
" إف اإلبداالت اإليقاعية التي تستند عمييا قصيدة النثر ال يمكف أف نحددىا ونمبسيا
صفة الموضوعية ،ألف الذاتية ىي الصفة األساس ليا،فشاعر التجربة الشعرية يحاوؿ أف
يكسر كؿ الحواجز التي تحد مف إبداعاتو الشعرية ،ولقد اقترح الناقد المغربي عبد اهلل شريق
بدائؿ إيقاعية جديدة كاف قد اكتشفيا مف دراساتو الشعرية  ،ويمكف أف نوردىا كاآلتي :
 -1تكـــــرار األصوات  - :الصوائت القصيرة والطويمة -بمراكمتيا وتوزيعيا بطريقة معينة
داخؿ األسطر الشعرية ،بأحجاـ وأشكاؿ مختمفة  ،وىذه األصوات قد تعمد إلى توظيؼ القيمة
التعبيرية ألصوات المغة التي تأتييا أحيانا مف خصائصيا الفيزيائية ( كالشدة والرخاوة مثال
).
 -2تكـــرار األ لفاظ المتجانسة  :كاالشتقاؽ والجناس وىذا يكوف ضمف السطر الشعري أو
ضمف مجموعة مف األسطر.
 -3تكــــرار ألفاظ متماثمة  :وىذا الترديد إما أف يكوف صوتيا ودالليا ويكوف باستخداـ
عالمات متماثمة دالليا أو رمزيا،وىذا يدخؿ ضمف ما يمكف تسميتو باإليقاع الداللي.
 -4التــــــــــــــــوازي  :وىو ذو طبيعة مورفو تركيبية يتحقؽ بصيغ وتراكيب متماثمة في البنية
النحوية والصرفية وفي الطوؿ والمسافة الزمنية في طبيعتيا التنغيمية.
 -5التشكيل اليندسي لفضاء النص  :لعؿ مف أبرز خاصيات ىذه التجربة الشعرية وىذا
التشكيؿ يدخؿ ضمف ما نسميو اإليقاع البصري الذي يحقؽ بالتماثؿ واالختالؼ بيف أشكاؿ

خطية أو ىندسية بصرية " .1

ويمكف أف نمثؿ لمتكرار الصوتي والتجانس المفظي بالمقاطع النصية التالية ،وىذا لما
حوتو مف الخصائص المذكورة،وىذه المقاطع مف ديواف أنيف األعالي لمشاعرة وفاء العمراني:
1

رياض نويصر،موقؼ النفد المغاربي مف قصيدة النثر،رسالة ماجستير،تحت إشراؼ األستاذة نورة بعيو،كمية اآلداب والمغات،قسـ

المغة العربية وآدابيا،جامعة مولود معمري تيزي وزو ،2014/2013،ص.131
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الفصل الثاني
" عابرة في الزمان
عابرة في المكان
عابرة في المابين
وال من يطرح العبور عني
()...
العشق جيل المعارف
يدقق المتواعد
فيخيب
وتخبط الصدفة
فتصيب
في خموتي قرأت اآلخر
وفي اآلخر قرأت نفسي"

1

عندما نتأمؿ في النص السابؽ نالحظ أف الشاعرة أورت المقطع األوؿ عمى نحو راكمت
فيو بأصوات قد طغت عمى ىذه المقطوعة وىي عمى التوالي ( حرؼ العيف ،الراء،النوف )
حيث أف ىذه األصوات قد منحت النص تجانسا لفظيا أضفت عميو إيقاعا خاصا أو تشكيال
إيقاعيا خاصا .

1

وفاء العمراني ،أنيف األعالي ،دار اآلداب بيروت ،ط،1992،1ص 7-6
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الفصل الثاني

وم ف أمثمة استعماؿ تقنية التردد المفظي المتماثؿ صوتيا ودالليا ،والذي يوظؼ فيو
الشاعر الترادؼ والتداعي واالستدارة وىذا يدخؿ ضمف ما يسمى باإليقاع الداللي ،نص
بعنواف نغمة في ورؽ لمشاعر ناصر لوحيشي مف ديوانو فجر الندى:
"وناديت،،،
فيما ينادي الصباح
أرحنا،،
ولكنيم ما أراحوا،،
وراحوا يقدمون أنسجة الفجر،
أفئدة العصر
في صرخة ونواح
وناديت ،وناديت "،،

1

" نالحظ أف الشاعر وظؼ ألفاظا تقريبا ليا نفس الميزاف الصرفي ( أنسجة ،أفئدة )
(الفجر،العصر) ،ولربما نجد أحيانا نفس الحقوؿ الداللية" .2
ومف أمثمة تقنية التوازي وىذا النوع غالبا ما يتحقؽ بتكرار تراكيب وصيغ متماثمة في
بنيتيا الداللية والصرفية ،ولربما حتى في الطوؿ والمسافة والطبيعة التنغيمية ،وىذا يرجع إلى
تقنية الشاعر التي يقوـ بيا أثناء توزيعو لموحدات المعجمية عمى صفحة الكتابة وىذه
المقاطع مف ديواف أنيف األعالي لمشاعرة وفاء العمراني :
" يتزود من ال زاد لو
1
2

ناصر لوحيشي،فجر الندى ،منشورات ،أرتيستيؾ ،القبة،الجزائر،ط،2007،1ص .92

رياض نويصر،موقؼ النفد المغاربي مف قصيدة النثر،رسالة ماجستير ،المرجع السابؽ ،ص .133
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الفصل الثاني
يمتقي من ال وطن لو
يظمأ من ال نبع لو
المآلن ال يظمأ
الشبعان ال يجوع
العارف ال يتوه
()...
غمر الصفاء خضرتي
أنخصب السؤال
أنوجد الحال
صادقني المحال"

1

إف التقابالت الداللية التي وظفتيا الشاعرة ( الشبعاف ال يجوع ) (،العارؼ ال يتوه )،وكذا
التناسؽ الصوتي التي أحسنت الشاعرة كذلؾ توظيفو ( أنخصب السؤاؿ) (،أنوجد
الحاؿ)،منح النص خاصية إيقاعية فريدة مف نوعيا مف حيث تماثميا التركيبي،ويذىب الناقد
رشيد يحياوي إلى القوؿ ":بما أف قصيدة النثر تخمت عف األوزاف الخميمية،فإف الخطاب
سيجد نفسو أماـ فراغ إيقاعي كاف عميو أف يسده ويعوضو ليحتفظ بانسجاـ رأيو في شرط
اإليقاع الشعري" .2

1
2

وفاء العمراني ،أنيف األعالي ،المرجع السابؽ ،ص .23

رشيد يحياوي  ،قصيدة النثر العربية أو خطاب األرض المحروقة،إفريقيا الشرؽ ،المغرب ،د.ط ،2006،ص.125
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الفصل الثاني
 -أنواع اإليقاع في قصيدة النثر:

" إف اإليقاع في قصيدة النثر إيقاع صوري مرئي غير صوتي ،إيقاع لو أنظمة صوتية
مغايرة تعتمد عمى العيف والمكاف والتأمؿ إلى درجة النص أصبح يرى ويشاىد ،وبتعبير آخر
ما نسميو( إيقاع الورقة ) بدال مف إيقاع الوزف والغناء،ويمكننا في ىذا المجاؿ أف نجمؿ
بعض أنواع ىذا اإليقاع الذي بنيت عميو بنية قصيدة النثر اإليقاعية فيما يمي:
 -1-2اإليقاع الصوتي:
حيث يعتبر ىذا مف اإليقاع أكثر أنماط اإليقاع بساطة ،فيو يقوـ عمى مجموعة
العناصر الصوتية ( الفونيمات) التي تولدىا المفردات،وغالبا ما يتحقؽ ذلؾ في القصائد التي
تكثر فييا التقفيات،حيث تكرر فييا األصوات ذات التردد العالي لينصرؼ ذىف القارئ إلى
صوتية القصيدة ( المستوى الصوتي) أكثر مما يحاوؿ بموغ قيمتيا الشعرية األخرى  ،وتصمح
مثؿ ىذه القصائد كثي ار لإللقاء ،إذ يستطيع الشاعر اإلفادة مف ىذه القيـ الصوتية مف أجؿ
التأثير في جميور المتمقيف عف طريؽ رفع الصوت وخفضو بشكؿ يراعي تقوية المقطع أو
إرخاءه.فالمقطع الذي يقع عميو النبر يرتفع معو الصوت ،وفيما عدا ذلؾ يرتفع الصوت
ارتفاعا عفويا في المواقؼ العاصفة" .1
 -3-2إيقاع الســــرد وايقاع الحوار:
فالقصيدة العربية الحديثة دخمت أبوابا جديدة في سبيؿ توكيد حداثتيا ،ولذلؾ راحت
تغرؼ مف الفنوف المجاورة ،ووظفت شيئا مف تقنياتيا بما ينسجـ أوال مع الطبيعة الشعرية
لمقصيدة ويعزز موقع الحداثة فييا ثانيا .ولعؿ أوؿ الفنوف التي تحركت عمييا القصيدة
الحديثة عامة ،والقصيدة النثرية خاصة  ،ىي القصة وما فييا مف تقنيات القص والسرد
والحكي والحوار واالستغراؽ في تصوير الجزئيات وكاف السرد والحوار مف أكثر ىذه التقنيات

1

رياض نويصر،موقؼ النفد المغاربي مف قصيدة النثر،رسالة ماجستير ،المرجع السابؽ ،ص .135
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حضو ار في القصيدة المعاصرة ،وقد فرض السرد إيقاعو المحدد مثمنا فرض الحوار إيقاعو
المحدد أيضا،فإيقاع السرد ينبع مف ذات الفرد الكاتب وىو يسترسؿ بالوصؼ أو الحدث تبعا
لرغباتو بينما يتألؼ إيقاع الحوار مف المشاركة مع اآلخر ،أي أنو ليس ذاتيا محضا وثابتا بؿ
متغير ألنو ال ينبع مف ذات واحدة ،ويعمؿ تناوب السرد والحوار في تشكيؿ القصيدة عمى
تنوع اإليقاع فالقصيدة التي تبدأ بداية سردية فإف إيقاعيا يكوف بطيئا بعض الشيء ،إذ يتجو
الخطاب نحو التفصيؿ والدخوؿ في الجزئيات واستمياـ أجواء ذاتية خاصة تقرب كثي ار مف
المونولوج الداخمي الذي يستدعي إعماؿ الذاكرة التأممية وما فييا مف ىدوء وبطء ،وىذا
ينسجـ مع تماما مع األسموب الحكائي الذي جاء عميو السرد.
 -4-2إيقـــــاع البيـــــاض:
تتميز القصيدة المعاصرة عامة وقصيدة النثر خاصة بظاىرة إيقاعية بديمة أو بتقنية إيقاعية
غالبا ما نجدىا في ىذه النصوص النثرية ىي ظاىرة البياض أو تقنية البياض التي" تقوـ
أساسا عمى العنصر التشكيمي لممكاف الذي يحتمو السواد ،متخميا في ذلؾ عف مساحة معينة
لمبياض .وي عد ىذا العنصر( البياض) في التجربة الشعرية المعاصرة وسيمة مف وسائؿ
توفير اإليحاء وتوصيؿ الداللة لمقارئ"  1ويكوف ىذا بيف الموف األسود والموف األبيض الذي
تحممو الورقة ،أي بيف الفضاء المكتوب والفضاء الفارغ  ،وىذا ما تضمنتو قصائد التجارب
المعاصرة ،ومف أمثمة ىذه التجارب نص بعنواف عندما يبدأ االنتياء عظيما لمشاعرة ربيعة
جمطي :
" أكتب...
أستل عرش النار من صدري...
لغم ىذا النبأ ،الصدأ المتحرك
1

محمد بنيس ،ظاىرة الشعر المعاصر في المغرب،المركز الثقافي ،الدار البيضاء ،المغرب ،ط،1985،2ص .101-100
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في الجراح،
والفجر يخنجره حمم متخن
لم يعرف قوافل العشيات خمف التل
أكتب"...

1

"إف معمارية ىذا النص الشعري تبدأ بكممة واحدة في السطر تاركة بياضا نصيا ،بحيث
يحتؿ المقطع األوؿ سطريف صغيريف فقط ،بينما يحتؿ المقطع الثاني أربعة ( )04أسطر
قبميا بياض بينما احتؿ المقطع الثالث واألخير كممة واحة في سطر واحد،فكؿ مقطع مف
المقاطع السابقة يبدأ بحركتو الشعرية في المساحة المخصصة لو ،وبقدر ما تضيؽ ىذه
المساحة المخصصة أو مساحة الكتابة ( السواد) فإف مساحة البياض تتسع والعكس صحيح
أيضا ،فبقدر ما تتسع مساحة السواد فإف مساحة البياض تضيؽ وىكذا دواليؾ  .وتسعى
فراغات البياض التي يتركيا الشاعر بيف حركة مقطع وآخر،إلى توليد إيقاع يؤديو البياض
الفاصؿ بيف سواديف ،وىي بمثابة صمت وتوقؼ تنيي فيو العيف المتمقية الستقباؿ سواد
الحؽ".2
 -5-2إيقـــــاع األفكــــــار:
" يعتبر ىذا العنصر مف أىـ العناصر التي تقوـ عمييا البنية اإليقاعية لمقصيدة
المعاصرة ،حيث أنو يشتغؿ عمى البنية العميقة لمغة القصيدة وىي ربما ( ظاىرة إيقاع
األفكار) ال تشكؿ ظاىرة واضحة في القصيدة العربية .فغالبا ما يستخدـ الشعراء المعاصروف
إيقاع األفكار الذي يقوـ عمى التوازي والترديد ليحقؽ االنسجاـ والوحدة ولمتعويض عف فقداف
االنتظاـ في طوؿ األبيات وأنماط التقفية ،ويتضح ذلؾ عمى نحو أكبر في قصيدة النثر التي
1
2

ربيعة جمطي ،تضاريس لوجو غير باريسي ،الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع ،الجزائر،ط،2ص .80

محمد الصفراني ،التشكيؿ البصري في الشعرالعربي الحديث (،)2004-1950المركز الثقافي العربي ،الدار البضاء

،المغرب،ط،2008،1ص 164-163-162

50

بنية قصيدة النثر وإبداالتها الفنية

الفصل الثاني

ال يظير إيقاعيا بغياب التقاليد المعرفة في موسيقى القصيدة العربية إال باستخداـ موسيقى
األفكار التي تعتمد عمى التوازي والترادؼ والتبايف والتنظيـ التصاعدي لألفكار،إلى جانب
ترديد السطور والكممات واألفكار في مجموعات متنوعة" .1
إف إيقاع األفكار يشكؿ أساسا تشكال لغويا بوصؼ أف المغة رموز تحوي مجموعة مف
التراكيب التي يقوـ الشاعر بترتيبيا بتشكيالت إيقاعية ترمز لألحاسيس معتمدا عمى
التراكيب ،وسنحاوؿ أف نبيف كيؼ يشتغؿ إيقاع األفكار في النص التالي:
" نارنا تتقدم نحو المدينة
لتيد سريرة المدينة
سنيد سريرة المدينة
نحو أرض الشفافية الحائره
خمف ذلك القناع المعمق بالصخرة الدائره
حول دوامة الرعب
حول الصدى والكالم
وسنغسل بطن النيار وأمعاءه وجنينو
وسنحرق ذلك الوجود المرقع باسم المدينة
وسنعكس وجو الحضور"..

2

" إف مفردة المدينة التي تكرر في النص السابؽ أربع ( )04مرات ،تشكؿ المحور الرمزي
األساس ليا ،وتكرارىا يصؿ بيا إلى مرحمة التشخيص إذ يبدأ بيا كياف القصيدة ،فيي
القطب األساس في الصراع الفكري والحضاري والوجودي الذي نيضت عميو القصيدة .
1
2

س.موريو،حركات التجديد في موسيقى الشعر العربي الحديث،تر:سعد مصموح،عالـ الكتب ،القاىرة،ط،1د.ت ،ص .140-139

محمد صابر عبيد،القصيدة العربية الحديثة بيف البنية اإليقاعية والبنية الداللية،منشورات اتحاد العرب ،دمشؽ ،د.ط ،2001،ص

.57-56
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إف ىذه المعادالت التي تقدميا القصيدة بوصفيا الواقع الفكري المجسد لبنيتيا ،تبعث
بانسجاميا وتنافرىا وصراعيا وتكرر صيغيا ورموزىا واكتناز دالالتيا إيقاعا معينا ال يمكف
القبض عميو بالوسائؿ التقميدية في كشؼ النظـ اإليقاعية المعروفة والمألوفة القائمة عمى
التصويت والغنائية العالية ".1
إف قصيدة النثر تخمؽ إيقاعا خاصا بيا بمعزؿ عف أي قوانيف وقواعد معدة سمفا ،ولذلؾ
فعمى متمقي ىذه القصيدة أف يستحضر كامؿ قواه الذىنية،وأف يكوف متمقيا فطنا مف أجؿ
التعامؿ مع اإليقاع الخفي ال اإليقاع المنتظر الذي تقوـ عميو القصيدة فيي تعتمد أساسا
عمى تشكيالت إيقاعية بطريقة مخالفة لمنماذج العروضية.

1

المرجع نفسو ،ص .57
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دراتسة تطبيقية في شعر أنسي الحاج

الفصل الثالث
 -دراسة تطبيقية في شعر أنسي الحاج :

خصصت ىذا الفصؿ لمدراسة التطبيقية عمى بعض النماذج والنصوص الشعرية
ألنسي الحاج أكثرىا مف ديواف لف وماضي األياـ اآلتية والرأس المقطوع والرسولة
بشعرىا الطويؿ حتى الينابيع  ،ومنيا استخمصت جماليات قصيدة النثر مف خالؿ
الصورة الشعرية وأىميتيا في بناء قصيدة النثر باإلضافة إلى أىـ عناصر الصورة
وىي تقنيات السرد والبناء الدرامي وتوظيؼ الرمز مرو ار بالشكؿ الكتابي في قصيدة
النثر وتفكيؾ المغة.
 -1المغة الشعرية في قصيدة النثر:
إف المغة الشعرية في قصيدة النثر ىي لغة باطنية جديدة في الشعر المعاصر ،والشؾ
في أف استعماؿ جماعة شعر لمرموز يكشؼ عف ىذه النزعة الباطنية وقد أصبحت ميزة مف
مزايا الشعر المعاصر" فالشاعر يريد أف يجعؿ مف قصيدتو تجربة باطنية كامنة وىو يي ػػز
المغػ ػػة ى از عنيفا في سبيؿ الوصوؿ إلى مدلوالت تبعد كثي ار عف ظواىر األلفاظ ".1
والشؾ في أنيـ قد استعانوا بوسائؿ المتصوفة وتصوراتيـ فنجده في قصيدة أدونيس
وحدة اليأس قمقا يمزؽ كياف الشاعر وأسئمة عديدة لمكوف والوجود واهلل فيقوؿ أدونيس :
" مف أي البالد أتيت ،مف أي حظيرة ال اسـ ليا ؟
لـ يكتمؿ وطني بعد روحي بعيدة وال ممؾ "

2

فالقمؽ والحيرة مف الظواىر التي عرفت عند الصوفية وكاف أدونيس يعد أكثر مف مرة
عمى أنو اكتشؼ الصوفية عف طريؽ السريالية فيقوؿ " :أننا كشعراء يجب أف ندرس الحيث

1

محمد مصطفى ىدارة ،النزعة الصوفية في الشعر العربي المعاصر ،مجمة فصوؿ  ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة ،ـ،1

2

أدونيس ،وحدة اليأس ،مجمة شعر ،دار مجمة شعر ،بيروت ،س  ،2ع ،1958 ،7-8ص .19

ع ،4د ت ،1981،ص .121
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مف ىي ممارسة دينية معينة ،بؿ مف حيث ىي تجربة فنية في النظر إلى العالـ وفي
اكتشافو ومعرفتو" ،1فنجد في تمؾ القصائد الرؤيا  ،الحمـ  ،اإلنخطاؼ ،السكر ،وىي بمثابة
الوسائؿ الكتشاؼ األعماؽ الخفية  ،كما نجد عدد مف المصطمحات الصوفية مكررة في ثنايا
تمؾ القصائد منيا الذىوؿ والصرع  ،فيقوؿ أدونيس :
ذاىل تحت شاشة الرؤيا مأخوذ بالرفض يارجل "

2

لنجد لفظة ( الشيخ ) وىي لفظة معروفة عند المتصوفة ،يقوؿ أدونيس :
" أنتـ أييا الشيوخ ابحثوا لنا عن رجال وراء تخومنا"

3

ولفظة الشيخ تعبر عف آخر مرحمة مف مراحؿ عمر اإلنساف ،في حيف نجدىا عند
الصوفية ىي مرتبة أو وظيفة ( المشيحة ) فالشيخ أقرب إنساف إلى الولي يتكفؿ بشؤونو،
كما نجد أيضا( اإلبحار ،الصرع ) يقوؿ أنسي الحاج :
" ما سعر رجل حزين ! التغضن عالمة ،والغضب
إبحار درف الصرع تذيع الربيع"

4

ولفظة اإلبحار المشتقة مف البحر تستعمؿ عند المتصوفة لتدؿ عمى الجانب الخفي إنيا
" لمداللة عمى الباطف والمعنوي في مقابؿ البر الذي يعني الظاىر والبدني فاإلبحار لدييـ
عبارة عف السموؾ الباطف المعنوي لألعماؿ النفسية "

1

5

عمر آزراج ،أحاديث في الفكر و األدب ،حديث مع أدونيس ،دار البعث لمطباعة والنشر ،قسنطينة ،ط  ،1984 ،1ص .52

2

أدونيس ،مرثية القرف األوؿ ،دار مجمة شعر ،بيروت ،س  ،4ع  ،1960 ،14ص .42

3

المرجع نفسو  ،ص .39

4

أنسي الحاج ،ىوية ،مجمة شعر ،دار مجمة شعر ،بيروت ،س  ،4ع ،1960 ،16ص .65

5

سعاد الحكيـ  ،المعجـ الصوفي ،دندرة لمطباعة والنشر ،لبناف ،ط  ،1981 ،1ص .184 - 183
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"إف الكالـ عف لغة قصيدة النثر يختمط بالكالـ عف لغة الشعر الحديث عموما ،وذلؾ
بسبب مف تداخؿ اليواجس ،ولكوف قصيدة النثر ال تعدو أف تكوف تجربة مف تجارب الشعر
الحديث تعمؿ عمى تجديد المغة وتحطيميا"

1

ىذا يعني أف مسألة الثورة في المغة الشعرية ليست حك ار عمى قصيدة النثر  ،وانما ىي
نفسيا مضطرة إلى السير فيو لتحقيؽ التميز وإلثبات الوجود.
سبيؿ وجدت ىذه القصيدة َ

لكف المالحظ أف ثمة تركي از خاصا مف دعاة قصيدة النثر عمى عنصر المغة الشعرية

باعتباره عنصر اختالؼ بيف الشعر والنثر ،ويعزو أحد النقاد ىذا األمر إلى أف توكيد
ضع ػ ػؼ مف أىميػ ػة الػ ػوزف والقػ ػ ػافية والمفػ ػ ػاىيـ األخرى".2وى ػ ػو م ػ ػا
عنصر المغة الشعرية ُي ْ

يتيح لي ػ ػذا العنصر أف يكوف عنص ار بديال ومؤث ار في شعرية النص في اآلف نفسو.

وحيف ينظر أدونيس إلى الكتابػة العربيػ ػة السائػ ػدة ال يرى فييا سػ ػوى" نتػ ػاج "،وذلؾ بسبب
التجارب الكبرى المستندة إلى رؤى فمسفية أو ميتافيزيقية كبرى ،فيي بذلؾ ليست
افتقادىا
َ

رؤية جديدة لموجود  ،ومف ثـ كانت صفة " النتاج "أكثر انطباقا عمي ػيا مف صػفة " الخػ ػمؽ"

3

وعمي ػ ػو فإف لغة ىذه الكتابة ىي لغة المنتج ال لغة الخالؽ ،واختالؼ ىاتيف المغتيف نابع مف
اختالؼ المنتج والخالؽ".

4

 المنتج : يصدر عف نموذج أو معيارمضمر عضويا في النتاج ،فيو الياجس األوؿ لدى المنتج.
 ُب ْعد التمقيَ
 يتبع قواعد راسخة. لغتو مطمئنة الخالق : 1أحمد بزوف ،قصيدة النثر العربية اإلطار النظري ،المرجع السابؽ ،ص .167
2

المرجع نفسو  ،ص .154

4

المرجع نفسو  ،ص .24

 3أدونيس ،موسيقى الحوت األزرؽ ،المرجع السابؽ ،ص .23
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 يصدر عما ىو خارج عف المعايير. يبدع في معزؿ كامؿ عف ىاجس التمقي. ال قواعد لمكتابة تتحكـ بو(خمخمة القواعد) -لغتو ُمقمِقة.

أما يوسف الخال ،عمى الرغـ مف الموقؼ المتأخر مف المغة العربية عندما ماؿ إلى

الكتابة بالمحكية المبنانية ،فإف رأيو في ىذه المغة ينـ عف فيـ واع لعمؿ الشاعر وحػ ػ ػدود
تمػ ػرده عمييا بم ػا يكفػ ػ ػؿ لو اإلب ػ ػداع األصيػ ػ ػؿ ،لقػ ػ ػد ك ػ ػاف بموقفػ ػ ػو المت ػ ػ ػزف تجاه ىذا التمرد،
واسطة العقد أو المايسترو الذي ينظـ حركة اإليقاع في حركة مجمة شعر،عمى حد تعبيرعبد
العزيز المقالح"

1

يق ػ ػوؿ الخـــال " :غي ػر أف ىذيػ ػف التحدييف القيديف  :قواع ػد المغػ ػة وأصول ػيا  ،واألساليػ ػب
الشعرية المتوارثة في تاريخ ىذه المغة األدبي  ،ىم ػا الم ػذاف يمتحناف أصالة الشعػ ػر وموىبتو
اإلبداعية،فإف ىو خضع ليما تماـ الخضوع خرجت قصيدتو مبذولة جامدة آلية  ،واف تمرد
عمييما تماـ التمرد خرجت قصيدتو ىذ ار ال حضور لو.أما الصحيح فيو أف يعترؼ الشاعر
األصيؿ الموىوب بقواعد لغتو وأصوليا  ،وبمبادئ األساليب الشعرية المتأثرة بيذه المغة
والمتوارثة في تاريخيا األدبي ،وفي الوقت ذاتو يأخذ لنفسو قد ار كافيا مف الحرية لتطويع ىذه
القواعد واألساليب ونفخ شخصيتو فييا.وفي ىذا ييتدي الشاعر بممكة" الشعور( "القوية عند
فممكة " الشعور "
الشاعر األصيؿ الموىوب )بما ىو خطأ أو صواب في ىذا التعبير أو ذاؾَ .

ال َممكة العقؿ ىي التي تسدد خطى الشاعر خالؿ عممية الخمؽ في اختيار األلفاظ والصيغ

التعبيرية المالئمة ،وىي التي تنبيو في حاؿ تجاوزه حدود حريتو في التطويع ،لئال تنكسر

األداة فال تصمح صمة بينو وبيف اآلخريف.فما نفع القصيدة،بؿ أي كالـ  ،لوال ىذه الصمة؟
أي لوال حاجة الشاعر الجوىرية إلى االتحاد باآلخريف؟"

2

 1عبد العزيز المقالح ،أزمة القصيدة العربية مشروع تساؤؿ ،المرجع السابؽ ،ص .94
2

يوسؼ الخاؿ ،مفيوـ القصيدة الحديثة ضمف نظرية الشعر ،مرحمة مجمة شعر ،القسـ األوؿ ،د ت ،ص .494
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ويعمؽ عبد العزيز المقالــــح عمى الش ػ ػروط التي وضعيػ ػ ػا الخال لمواجي ػ ػة تحدي المغة" بأنيا
شروط كانت كفيمة بخمؽ حركة شعرية عربية تستوعب طبيعة الشعر دوف تنكر لمتراث ،دوف
أف يعني ىذا نفي التمرد عف يوسف الخال ،لكف تمرده مدروس ومحسوب بحيث يتـ لصالح
المغة و الشعر"

1

إف سر المغة الشعرية يكمف في قدرتيا عمى التعبير عف عالـ تظؿ المغة العادي ػة عاج ػ ػزة
أمامو ،وذلؾ بسبب محدوديتيا مقابؿ ال محدودية العالـ  ،ومف العبث التعبير عف الالمحدود
بالمحدود". 2
ويمخ ػ ػص أدونيس الفػ ػ ػروؽ بيف المغة العادي ػ ػة ،المنطقية والمغة الشعري ػ ػة في ما يمي:
 المغة العادية : تتسـ بمحدودية العبارة،فال يشير التعبير إال إلى الواقع العيني المباشر.تموه الواقع وتقّنعو.
ّ -

 -المغة الشعرية :

 العبارة فييا أكثر حيوية وشموال ،فيي تضيؼ  ،إلى تسمية الشيء،بعده الالمرئي ،وحركةاالنفعاؿ والتخيؿ عند مف يسميو.
تقدـ عالما غير عادي أو صورة عنو أكثر غنى وسموا  ،وذلؾ بتجاوزىا محدودية المغة
ّ -

واخت ار ِ
ؽ حدودىا.

 تعطينا شعو ار حادا بالواقع  ،إذ تكشفو وتضيئو ،والشعر يرفض تمويو الواقع ،وىذه طبيعةالشعر التي إف خانيا فسيفقد خاصية الشعرية ويبطؿ أف يكوف شع ار.

 1عبد العزيز المقالح ،أزمة القصيدة العربية مشروع تساؤؿ ،المرجع السابؽ ،ص .94
2

أدونيس ،الثابت والمتحوؿ ( صدمة الحداثة) ،دار العودة،ج  ،3ط  ،4بيروت،1983 ،ص .297
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 -2الصورة الشعرية في شعر أنسي الحاج :
يؤكد النقاد" أف لمصورة الشعرية في الشعر الحديث أىميتيا ودورىا المتميز الذي ال
يستياف بو في البناء العضوي لمقصيدة  ،فضػ ػال عػ ػف قيمتػ ػيا المعنوي ػ ػة  ،وقدرت ػ ػيا عمى
الكش ػ ػؼ ع ػف التجانس والتالؤـ في القصيدة كميا"

1

وقد بمغت أىمية الصورة أف توحدت بالشعر في القصيدة العربية الحديثة ،فأصبح الشعر
ىو الصورة والصورة ىي الشعر". 2
وفي ىذا السياؽ يؤكد البروفيسور لفنكستون لويس  Li vingston Lowesأف الصورة
جزء ال يتج أز مف الشعر  ،فيي شيء حتمي وثابت ومغروس في طبيعة وسيمة الشاعر –
المغة.3"-
ومف ثـ يصبح الرأي القائؿ بأف " تاريخ الشعر سمسمة مف التغيرات الكبرى في المغة
والصورة " 4رأيا عمى قدر كبير مف الوجاىة والصواب.
وتقؼ خالدة سعيد عند مجموعة أنسي الحاج لف لتسجؿ اىتماـ الحاج بالطابع
الحركي لمصورة ،ومف ىنا كاف الفعؿ ىو محور الصورة عنده".5
وفيما يخص ىذه المسألة يمكننا أف نالحظ ببساط ػة األىمية الكبػ ػرى الت ػي يضطمع بيا
الفعؿ في بناء القصيدة لدى الحاج  ،فأي قصيدة مف شعره  ،وخاصة ديوانو لف تبدو حافمة
باألفعاؿ  ،يقوؿ في قصيدة البيت العميؽ :

1

بشرى موسى صالح ،الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث ،المركز الثقافي العربي ،ط  ،1الدار البيضاء/بيروت ،د ت ،ص

.149

 2المرجع نفسو  ،ص .145
3

س يدي لويس ،الصورة الشعرية ،ترجمة أحمد نصيؼ الحنابي وآخروف  ،مراجعة عناف غزواف ،مؤسسة الخميج لمطباعة

والنشر ،الكويت د ط ،1982 ،ص .160 - 159

 4سممى الخضراء الجيوسي ،االتجاىات و الحركات في الشعر العربي الحديث ،المرجع السابؽ ،ص .743
5

خالدة سعيد ،حركية اإلبداع ،دار العودة ،ط  ،1بيروت ،1979 ،ص .72
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" ندفن المحم وال نثأر لو
الموج ضعيف  ،والريح.
الموج ال يغرق البحر والريح فجوة.
ندفن المحم وال نبكيو.ندفن المحم وال نعرفو.ندفن المحم وال نفمع البيت العميق،اهلل
العميق
ندفن المحم ونأكمو
نأكمو ونبصقو
نبصقو ونزرعو
نزرعو لتخنقو"

1

إف ىذا النموذج يتميز بطغياف األفعاؿ عميو ،األمر الذي يمنحو حركية كبيرة ،وتتعاظـ
ىذه الحركية بكوف األفعاؿ مضارعة ،فيي إذف حركية مستمرة.
"وىذه األفعاؿ تمارسيا الذات الجماعية  ،مما يزيدىا حضو ار وقوة  ،وفي المقابؿ نالحظ أف
الذات التي نمارس عمييا ىذه األفعاؿ ىي ذات فردية  ،وىذا ما يتضح بشكؿ جمي في
تمارس عمى ذات واحدة:
األسطر األربعة األخيرة  ،حيث نجد أفعاال متعددة َ
ندفن
نأكل
نبصق

المحم

نزرع
نخنق

 1أنسي الحاج ،لف (المقدمة) ،المرجع السابؽ ،ص .39 – 38
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المالحظ عمى األفعاؿ ىنا أنيا تتوالد بعضيا مف بعض  ،بؿ إف ىذا التوالد يتـ عمى سطح
و َ

الورقة مف خالؿ تكرار أفعاؿ بعينيا في نياية سطر وبداية سطر تاؿ ،لػ ػو مشكمة خ ػالؿ ذلؾ
،دائرة داللية مغمقة تبدأ بعؿ يشير إلى الموت أو عالمة مف عالماتو( ندفف) ،وتنتيػ ػي بفػ ػعؿ
شبيو بو (نخنؽ)"

1

وتميؿ األفعاؿ ،عند الحاج ،إلى الزمنيف الحاضر والمستقبؿ ،ولذلؾ كانت صيغة الفعؿ
المضارع ىي الطاغية ،كما في النموذج السابؽ ،وكما في قصيدة نحو ال أدري :
احمموني  ،كال ! ستفعمون… إليك أتوجو ،احمميني إلى الفسحة التي تطوي نفسيا
وتنشرىا ،ىودجية وسريعة  ،بال نياية وال انفعال  ،في أقصى العيد حيث ينعدم الطقس
وتب أر المفظة.
نحن االثنين تحممينني بحنو وفرح  ،ننطمق بال ماء  ،نعود إلى التحميق حيث الجرح
عمى ممح قمبينا".

2

حيث الغياب المطمؽ لألفعاؿ الماضية.والحضور الكثيؼ لألفعاؿ المضارعة وأفعاؿ
األمر ،ومف ثـ كانت األفعاؿ كميا تتعمؽ بالحاضر أو بالمستقبؿ أو بيما معا.
احمموني
ستفعمون
أتوجو
تطوي
تنشر
ينعدم
1رابح مموؾ ،بنية قصيدة النثر وابداالتيا الفنية ،أطروحة لنيؿ شيادة الدكتوراه ،تحت إشراؼ :أ.د.نور الديف السد ،كمية

اآلداب والمغات ،قسـ المغة العربية وآدابيا ،جامعة الجزائر ،2008 – 2007 ،ص .144 – 143
2أنسي الحاج ،لف (المقدمة) ،المرجع السابؽ ،ص .50
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تب أر
تحممينني
ننطمق
نعود

وىذه الزمنية الحاضرة ،المستقبمية يشي بيا عنواف القصيدة نفسو ،الذي يوجينا إلى زمف
آت ال تعي الذات المتكممة مالمحو وال مداه.وىو عنواف مبني عمى المفاجأة والمفارق ػة  ،م ػف
خالؿ اجتماع الظرؼ" نحو "والفعؿ المنفي " ال أدري".
وأحيانا أخرى نالحظ تتابع األفعاؿ بعضيا وراء بعض ،وقد يكوف ىذا التتابع دوف
فاصؿ ،بما يجعؿ بعض المقاطع الشعرية متمخضا لمفعمية ،وىذا ما يتجمى في
النماذج اآلتية :
 -1لحظة ألجئك إلى حبي أقمب المحظة
في وجييا اآلخر أستريح
لوجييا اآلخر فجوة
أقعد فييا ألبدأ".1
-2تريد أن ترى تكون مقبمة
وقابمة
وقاطرة تنتظم تحتفل تقتتل "

2

1أنسي الحاج ،لف (المقدمة) ،المرجع السابؽ ،ص .49
2

المرجع نفسو  ،ص .59
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كما تشير خالدة سعيــــد إلى أف" الحـــــاج قد استبعػ ػ ػد الصػ ػ ػورة المعتمػ ػ ػدة عمى العػ ػالقات
الشكمية الخارجية ،أو ما تسميو الناقدة بالصورة الموحة " ، 1ألف مثؿ ىذه الصور " ذات
عنصر وصفي أو رمزي تستعيف عمى بمورة التجربة بمشابيات ونظائر في العالـ الخارجي ،
وعندما يسقط الشاعر عالمو الداخمي عمى ىذه األشباه يقدـ لنا صدى التجربة أو طيفا ليا ،
ال فعميا األصمي  ،واف كانت تأتي أزىى وأكثر لمعانا وأسيؿ إدراكا وتقبال ".2
وتؤكد الناقدة أنو كمما ضاقت المسافة بيف الحالة الداخمية والحالة المعبر عنيا ابتعد
الشعر عف النثر .و حركة الشعر الحديث ليست سوى تضييؽ مستمر ليذه المسافة بيف
التجربة وشكؿ التعبير".3
ىناؾ صور أخرى لمحاج تظير أقرب مف عالمو وأكثر صميمية ،مثؿ الصور اآلتية :
( أحشائي تياجـ اآلنية تنسفيا )
( رفعت ضحكؾ وىربت )
( عدوت ألتقط ثأ ار سبقتني إلى أرجائؾ دقة عيني اليمجية )
( تؤديف أدوارؾ في عيني ،تفتحيف شبابيؾ نخاعي )  ( ،اغرزي ابتعادؾ في كبدي ،فوؽ
الخطر ،إنني أكؿ لحمو وممكي وعبدي )  ( ،صراخي يسحف تحت الشمس والخوؼ ).
ىذه الصور وأمثاليا ىي ما يطبع ديواف لف بالغموض ،ألنيا تكوف ،في الغالب ،غير
خاضعة لمنطؽ العالئؽ الخارجية ".4
ومف الواضح أف ما تعيبو الناقدة في صور الماغوط وأبي شق ار إنما ىو قيامياعمى
التشبيو ،واف لـ تشر الناقدة إلى ذلؾ صراحة.
إف المالحظة األخيرة المتمثمة في كوف الصور عند الحاج غير خاضعة لمنطؽ

 1خالدة سعيد ،حركية اإلبداع ،المرجع السابؽ ،ص .72
2

المرجع نفسو  ،ص .72

3

المرجع نفسو  ،ص .73

4

المرجع نفسو  ،ص .76 - 75
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العالقات الخارجية  ،يمكف اعتبارىا سمة شبو قارة في نصوص الحاج وغيره مف الشعراء
ولكننا نالحظ عند الحاج ما يشبو التعمد في نفي ىذه العالقات الخارجية  ،بما يجعؿ
المسافات بيف مكونات الصورة في ذاتيا  ،وبيف الصور بعضيا وبعض نائية جدا بحيث
تضيع معيا كؿ عالقة بيف المكونات في أغمب األحياف .يقوؿ الحاج :
 " -1الصخر ال يضغط صندوقي وتنتشر نظارتاي .أبتسم  ،أركع  ،لكن مواعيد السر
تمتقي والخطوات تشع  ،ويدخل معطف ! كميا في العنق .في العنق آذان وسرقة ".1
 " -2حممتاي ومثمي الطيب .أقول ىذا :لوال فرحك ألسرعت أقتطع جوعا أو أمؤل.
لغوك األشقر ينتظرني عندما تنتابني الوداعة فيعيدني إلى األصوات البعيدة ".2
 "-3مقطر وأظل في صييمك األعمى ".3
تقدـ ىذه النماذج مثاال جيدا لمعالقات البعيدة بيف عناصر الصورة الواحدة ،وبيف
الصور في مجموعيا داخؿ سياؽ واحد  ،إذ نمفي مسافات شاسعة تفصؿ بينيا  ،وىو ما
يتطمب مف المتمقي جيدا غير يسير لتمقي مثؿ ىذه الصور.
واذا كانت النماذج الثالثة التي سقناىا منتمية إلى مجموعة لف ،فإننا نالحظ أف ىذه
الخاصية تطرد في المجموعتيف الالحقتيف ألنسي الحاج وىما الرأس المقطوع ( 1963
)وماضي األياـ اآلتية)  ،( 1965ففي المجموعة األولى نطالع الصورة اآلتية :
" نجمة البمد األبدي
تقوم من رماد الوحي
تغوص
في جحيم األبيض السكران
واألحمر العاقد ربطة السفر
1أنسي الحاج ،لف (المقدمة) ،المرجع السابؽ ،ص .17
2

المرجع نفسو ،ص .22

3المرجع نفسو ،ص .61
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واألسود الميت في الرؤى
واألصفر الخاطئ في النقاء
واألزرق الرجعي
واألخضر المقطوع السمع
والبنفسجي العاتب ".1
فالعالقات ىنا ال تقوـ عمى المألوؼ ،إنيا تعقد الصمة بيف عناصر تبدو في العادة بعيدة
جدا بعضيا عف بعض:
الرماد  . .الوحي
البياض  . .السكر
المون األحمر . .عقد الربطة
الربطة  . .السفر
المون األحمر . .السفر
إلى غير ذلؾ مف الصالت المعقودة بيف عناصر تنتمي إلى مجاالت متباينة وقد تكوف
متنافرة وىو ما يتضح أيضا في ىذا النموذج الشعري :
" داخل مثمث الشعر
حيث تمقين نظرة األلف والياء
تعمرين األقفاص والمرابط
السمفس والكمب والساعات
تصعدين وتيبطين
بالطبعات
القديمة
والجديدة
1أنسي الحاج ،الرأس المقطوع ،دار مجمة شعر ،بيروت ،د ط ،1963 ،ص 42
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والمصححة
والمنقحة
والمخصبة ".1
و إذا كانت مثؿ ىذه الصور مطردة في الدواويف القريبة زمنيا مف ديواف لف مثؿ ديواف
الرأس المقطوع وماضي األياـ اآلتية ،فإنيا تكاد تغيب بعد ذلؾ كما في ديواف الرسولة
بشعرىا الطويؿ حتى الينابيع)  ، ( 1975إذ تميؿ الصور نحو ربط عالقات أليفة بيف
عناصرىا ،واالبتعاد عف الغرابة.
 -3التضاد والمفارقة وبناء الصورة الشعرية :
إف التضاد بنية أساسية في قصائد النثر التي تمثؿ متف ىذا البحث ،ولعؿ مما يدعـ ذلؾ
حضور ىذه البنية في عناويف القصائد نفسيا بشكؿ الفت  ،وحسبنا ىنا التمثيؿ ببعض
العناويف لدى أنسي الحاج:
ماضي األياـ اآلتية :
 الثعمب ىو اليخت المحظة حرير وحجر السخرية الوحشية عناق األوبئةالرأس المقطوع :
 الصمت العابر كالفضيحة الشيطان األبيضلف :

1أنسي الحاج ،ماضي األياـ اآلتية ،المكتبة العصرية ،ط  ،1صيدا ،بيروت ،1965 ،ص .77
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 عفاف يابس نحو ال أدري -الحب والذئب

وتتحوؿ الصور بفعؿ التضاد الحاد إلى صور مبنية عمى المفارقة ،بحيث تقدـ لنا
الصورة ذاتا أو ذوات تكتسي صفات غير مألوفة،أو تتحرؾ في عوالـ تبدو غريبة عنيا ،أو
تربطيا بغيرىا مف الذوات عالقات غير طبيعية ،فينتج عف ذلؾ انشطار لمذات الواحدة بيف
عالميف أو عوالـ مختمفة .يقوؿ أنسي الحاج :
" أنا ىو الشيطان أقدم نفسي :
غمبتني الرقة
اشتدت الغيوم وراء األقفال والحجب انشقت
المطر يستسمم لؤلرض
غمبتني حبيبتي أحبتني ".1
 -4تقنية تفكيك المغة في شعر أنسي الحاج :
"لقد مارس أصحاب قصيدة النثر التفكيؾ عمى المغة التي يكتبوف بيا  ،وىو تفكيؾ
انصب بشكؿ أساسي عمى الدواؿ مف أجؿ إدخاليا في الحيز العاـ لمكالـ وفي مستواه
االجتماعي  ،وتبدو لغة االنتياؾ ىاتو عند فئة مف الشعراء محاولة لالقتراب مف النثر وذلؾ
مف حيث تبسيط الجممة والتركيب والمفردة " ،2وىذا االقتراب مف النثر ىو ،في رأي خالدة
سعيد"،ما حاولو يوسف الخال في مجموعتو (البئر الميجورة) عمى الرغـ مف عدـ تخميو عف
الوزف وبعض القافية ".3
"وقد قدـ شعراء مجمة شعر تجارب في انتياؾ المغة الشعرية في مستوياتيا المختمفة  ،و
بذلوا جيدا كبي ار ألجؿ ابتكار لغة جديدة وصور ودالالت جديدة  ،بؿ إف األمر وصؿ إلى
1أنسي الحاج ،الرسولة بشعرىا الطويؿ حتى الينابيع ،دار الجديد ،ط  ،2بيروت ،1994 ،ص .22
2

أحمد بزوف ،قصيدة النثر العربية اإلطار النظري ،المرجع السابؽ ،ص .158

3المرجع نفسو ،ص .163
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حد إدخاؿ المغة المحكية  ،واستقباؿ قصائد بالمغة المحكية في مجمة شعر ،األمر الذي أدى
 ،في نظر البعض  ،إلى فتح النصوص عمى فوضى"،1وفي ىذا السياؽ ينظر أحد الدارسيف
إلى مصطمح" جدار المغة الذي ورد لدى حركة شعر ،عمى انو عالمة عمى الخروج مف
مرحمة القناعة إلى مرحمة السؤاؿ والقمؽ  ،مف مرحمة العالقة المحايدة بالمغة إلى مرحمة
االصطداـ بيا ".2
"ويربط أحمد بزون قضية تفكيؾ المغة بأساليب التبسيط المغوية  ،والعامية  ،باإلضافة
إلى محاولة االقتراب مف أساليب النثر  ،ىذا عالوة عمى أسموب الترجمة الذي كانت لو يد
في تبسيط التعبير".3
اإلشارة إلى أف استعماؿ المغة المحكية ومحاولة تقريب الفصحى منيا لـ
ومف الجدير ىنا
ُ
يالؽ إجماع جماعة شعر  ،فيذا أدونيس  ،مثال ،يوضح أف" مصطمح تفجير المغة الذي أثِر
عف الجماعة  ،قد فيـ المقصود منو فيما سيئا متمثال في استخداـ التراكيب الدارجة في لغة
الحياة اليومية ،أو المفردات النابية المبتذلة وغير النحوية  ،أو األلفاظ األجنبية والعبارات
العممية أو التبسيط الصحفي  ،في حيف أف المقصود مف المصطمح ىو تفجير الشعرية
التقميدية ذاتيا  ،أي بنية الرؤيا  ،ومنطقيا ومقارباتيا  ،أي تفجير مسار القوؿ وأفقو ".4
ويضيؼ أدونيس" أف تمؾ الوسائؿ ليست جديدة  ،فقد عرفتيا الشعرية العربية القديمة ،
كما عند ابن سكرة  ،وابن الحجاج ،والواساني .مؤكدا أف مسألة التفجير ليست مسألة نظرية
 ،وانما ىي مسألة الشعر ،أي ىؿ ىذا" التفجير شعر أـ ال ؟ " .5
أيا كاف الدافع إلى المجوء إلى استعماؿ بعض األلفاظ العامية  ،فإف العبرة بالقيمة الفنية
لما ُي َكتب وىي قيمة قد تحققيا تمؾ األلفاظ العامية أو ال تحققيا ،وقد نضيؼ  ،إلى ىذا،أف
1المرجع نفسو ،ص .153
2

محمد بنيس  ،الشعرالعربي بنياتو وابداالتو  ،الشعر المعاصر ،المرجع السابؽ ،ص .82

3

أحمد بزوف ،قصيدة النثر العربية اإلطار النظري ،المرجع السابؽ ،ص .171

4

أدونيس ،سياسة الشعر ،دار اآلداب ،بيروت ،ط  ،1996 ،2ص .12

5

المرجع نفسو ،ص .133
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استعماؿ األلفاظ العامية ال يعد ،كما ترى سممى الخضراء الجيوسي" ،فضيمة خاصة بالقالب
النثري ،فقد استعمؿ نزار قباني كثي ار مف العامية في شعره،ولكف قيمة ذلؾ تكمف في حيوية
الكممات المختارة ورىافة داللتيا عمى المعنى المعيف " .1
وفي سياؽ محاوالت تفكيؾ المغة "يالحظ كمال خير بك ىجوما لدى الشعراء الحديثيف
عمى الفعؿ في الجممة العربية ،عف طريؽ إحالتو اسما أوال واستبعاده عف العبارة ثانيا .عالوة
عمى أف التركيب المغوي يتعرض لمتفكيؾ بتحويؿ الجممة االسمية نفسيا إلى شبو جممة أو
استعماؿ جمؿ غير تامة " ،2ويقدـ كمال خير بك طريقتيف أساسيتيف ليدـ الطبيعة المغوية
مف خالؿ العدواف عمى الجممة :
 "-1حذؼ العناصر المكونة األساسية لوحدة منطؽ العبارة واكتمالو.
-2حذؼ الفعؿ الرئيسي  ،وذلؾ بإيراد الجممة االسمية التي تقدـ لوحدىا داللة كاممة  ،وفي
حاالت أخرى ترد جمؿ فعمية في أصميا وقد غاب فعميا الرئيسي وىذا ما يشكؿ جانبا مف
نزعة تكسير العبارة وبعثرة عناصرىا  ،وذلؾ بإحالتيا إلى مجرد صيغ أو كممات متتابعة
مكررة أو متجاورة دونما انتظاـ " . 3ويرى كمال خير بك في ىذا العمؿ والدة الجممة
الفوضوية بامتياز".4
ىذه المغة الفوضوية تظير في ديواف لف ألنسي الحاج" بفضؿ حذؼ كثير مف الحروؼ
الرابطة بيف الكممات ،وتعدية الفعؿ الالزـ مباشرة عمى الضمير ،فيتحوؿ الضمير الذي كاف
مضافا إليو إلى مفعوؿ بو ،ألف اإلضافة ضعيفة والفعؿ أقوى وأعنؼ" ،5أما بالنسبة لحذؼ
الروابط فإنو يشكؿ ظاىرة الفتة حقا  ،كما يتجمى في النماذج اآلتية :
" والحزن ؟
1

سممى الخضراء الجيوسي ،االتجاىات و الحركات في الشعر العربي الحديث ،المرجع السابؽ ،ص .699

2

أحمد بزوف ،قصيدة النثر العربية اإلطار النظري ،المرجع السابؽ ،ص .169

3

المرجع نفسو ،ص .172 - 171

4

المرجع نفسو ،ص .171

 5خالدة سعٌد ،حركٌة اإلبداع ،المرجع السابق ،ص .72 – 71
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ما سعر رجل حزين ! التغضن عالمة ،الغضب إبحار درف الصرع تذيع الربيع  ،وعند
الصباح تتعانق المذبحة والظفر وحسدا أخمع وجنتي.
لكن الخوف !
ما
الخوف ؟
ال تبدأ سأضؤل  ،وأصمت  .جناحك .عينك األفقية ! موالي  :خذ قبمي حصادي!..
دم حديث
"الحرب .لقد انتصرت شعوب جسمو
البطولة.الحرب معطف الشيوة
الحرية،
سأفترس في الطريق أول امرأة
"تب إلى الرب كسدت
ىجر شياطينك مت
صراخك مطعون ىيا؟
"الجمد يرتفع كغطاء تابوت
يسرع !
ينقش كالمنخارين
الكل يثيرون الجمد الجمد حماسي أحمق .ىات السوط ! السوط ! السوط !
الجمد يربى بالقوة.
أي ! الضرب يثير الجمد الجمد يثير الضرب الفاجعة القشعريرة
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ترش النجاسة بالسخرية ! ".1

وفي بعض األحياف يطاؿ الحذؼ العناصر األساسية لمجممة ،كحذؼ خبر لعؿ والمفعوؿ بو
الثاني في ىذا النموذج :
"الحمني بك ،أييا الجبل لعل الجماد خذ صمتي ،أييا الجبل ،وامنحني !
أما النماذج التي يعامؿ فييا الفعؿ الالزـ معاممة الفعؿ المتعدي  ،وذلؾ بحذؼ
حرؼ الجر وتحويؿ االسـ المجرور إلى مفعوؿ بو ،فيي ليست كثيرة إلى درجة أف
تصبح ظاىرة الفتة في ديواف لف .وحسبنا في ىذا المقاـ التمثيؿ بالنموذج اآلتي:
"اآلن تتمو لبين في كأنك المجرد .أفكر ! أفكر ! أدور كوحش سعيد أبحث عن مركزي
خارج فكري.2 "...
وترى خالدة سعيد أف" أنسي الحاج كانت تدفعو الرغبة في االتحاد باآلخر ،فكؿ فعؿ
مف أفعالو يحمؿ طموحا إلى التوحد باآلخر أو الوصوؿ إليو عمى األقؿ"  ،3وقد استطاع
يحمؿ المغة عنؼ نزوعو المتمزؽ إلى ذاؾ االتحاد باآلخر.
أنسي الحاج أف ّ

كما استطاع التقريب بيف الكممات وحذؼ الكثير مف اإلضافات والموضحات التي تعمؿ

عمى تمديد الفكرة أو شرحيا ،وقد جاء االعتماد عمى الفعؿ ليمنح مشاعره.القدرة عمى حفظ
حيويتيا وعنفيا وتوترىا" .4
وتأتي ىذه المالحظة نقيضا لما ذىب إليو كمال خير بك الذي جعؿ مف حذؼ الفعؿ في
القصيدة الجديدة سمة عامة كما رأينا أعاله.

 1أنسً الحاج ،لن (المقدمة) ،المرجع السابق ،ص .44 – 36 – 25 – 21- 20
 2المرجع نفسه ،ص .44
 3خالدة سعٌد ،حركٌة اإلبداع ،المرجع السابق ،ص .70
 4المرجع نفسه ،ص .72
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 -5الشكل الكتابي وتفكيك المغة في قصيدة النثر:

مع قصيدة النثر وفي إطار الحرية التي توفرت ليا في المستويات المختمفة ،عمد كثير
مف كتاب ىذه القصيدة إلى استثمار الشكؿ الكتابي فييا  ،وذلؾ بغاية ممارسة مزيد مف
التفكيؾ عمى شكؿ النص وعمى لغتو ،ويالحظ أحمد بزون أف " آلية كتابة ىذه القصيدة
تقصده ".1
ترفض بناء أي نظاـ ىندسي ،أي ترفض ّ

ىذا الجانب الطباعي أو الكتابي يسميو محمد الماكري باالشتغاؿ الفضائي ،وىو حسبو ،

مجموع مظاىر التفضية في النصوص الشعرية المكتوبة  ،أي المعطيات الناتجة عف الييئة
الطباعية لمنص.وليذا الجانب دخؿ في توليد المعاني والدالالت في النص  ،فيو ليس
عنص ار محايدا صامتا  ،وذلؾ حتى في النصوص التي ال تبدو فييا مقصدية توظيؼ
الفضاء بشكؿ جمي".2
والشعر اليوـ  ،شأنو شأف المغة  ،يعمؿ عمى استغالؿ الطاقة التبميغية في المغة
كأشكاؿ سماعية أو بصرية ،ومف ثـ كانت النزعة الفضائية ترجمة إجرائية ليذا
النزوع  ،فكاف الشعر المجسـ والميكانيكي والمشيدي والصوتي ".3
ولقد سبؽ لغريماس أف اقترح نظرية لتناوؿ الخطاب الشعري  ،وقد تضمنت
دراستو مختمؼ المعطيات البصرية التي يبرزىا االشتغاؿ الفضائي لمنص".4
ويظير ىذا االىتماـ بفضاء النص الشعري أو شكمو الكتابي عند الشعراء الغربييف مف خالؿ
تعميؽ جوليا كريستيفا عمى الكتابة عند ماال رميو بقوليا  ... " :فنحف نعرؼ بأي قدر مف
العناية والحرص كاف ماال رميو يصفؼ األوراؽ والجمؿ الشعرية ،حريصا عمى التنظيـ
المضبوط لكؿ بيت ،ولمبياض الذي يحيطو".5

 1أحمد بزون ،قصٌدة النثر العربٌة اإلطار النظري ،المرجع السابق ،ص .178
 2محمد الماكري ،الشكل والخطاب مدخل لتحلٌل ظاهراتً ،المركز الثقافً العربً ،ط  ،1الدار البٌضاء/بٌروت ،1991 ،ص .5
 3المرجع نفسه ،ص .07
 4المرجع نفسه ،ص .208
 5المرجع نفسه ،ص .208
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وفي السياؽ نفسو يشير لومان إلى أف الفرؽ الجزئي بيف النص الشعري والنص غير
الشعري يكمف في أف مقدار المستويات البنائية وعناصرىا المؤثرة في المغة العادية معروؼ
مسبقا بالنسبة لممتحدثيف بتمؾ المغة  ،أما في النص الشعري فإف المتمقي يمفي نفسو مضط ار
إلى تحديد مجموعة مف األنظمة الشفرية الضابطة لحركة النص الذي يتمقاه"  ،1وبناء عميو
يذىب لومان إلى أف أي نظاـ يقنف الشعر ال بد أف يتـ تمقيو باعتباره قيمة ذات مغزى،
ولكي يتحقؽ ذلؾ ال مناص مف اتساـ ىذا النظاـ بسمتيف متالزمتيف:
 -1أف يكوف منضبطا إلى درجة ممحوظة.
 -2أف يتعرض ىذا النظاـ لمتصدع بصورة محددة ومقننة ،حتى ُي َمنح العمؿ الشعري

تنوعا وثراء ".2

ويعتبر تنظيـ الشكؿ الكتابي لمشعر مف أىـ تجميات ىذه الخاصية مف خواص النص
الشعري ،ألف تنظيـ الكتابة الشعرية يسمح برصد جممة مف قوانيف العالقة بيف البنية الشعرية
والمغة العامة ،فالشكؿ الخطي ال يمثؿ أسموبا وال نظاما تعبيريا في أي لغة طبيعية ،أما
الحاؿ في النص الشعري ،فإنو عمى العكس مف ذلؾ ،إذ إف الترتيب الكتابي لمنص يأخذ
أىميتو الخاصة ".3
وقد اعتمد كتاب قصيدة النثر طرائؽ عدة في توزيع الوحدات المسانية عمى سطح الورقة
فقد تتبع قصيدة النثر شكؿ النص النثري في التتالي مف بدايات األسطر إلى نياياتيا مثؿ "
القصيدة الطويمة " 4ليوسف الخال وقصائد " بحيرة و الشيطاف األبيض " 5ونير الحياة مف
وسطو وىناؾ مف القصائد النثرية ماىو شبيو في شكمو بالشعر الحر (قصيدة التفعيمة) ،وفي
ىذا الصنؼ تندرج كؿ قصائد محمد الماغوط  ،و" الرسولة بشعرىا الطويؿ حتى الينابيع "
وبعض قصائد لف ألنسي الحاج.
ٌ 1وري لوتمان ،تحلٌل النص الشعري بنٌة القصٌدة ،ترجمة محمد فتوح أحمد ،دار المعارف ،القاهرة ،1995 ،ص .106
 2المرجع نفسه ،ص .106
 3المرجع نفسه ،ص .106
ٌ 4وسف الخال ،األعمال الشعرٌة الكاملة ،دار العودة ،ط  ،2بٌروت ،1979،ص .292 – 283
 5أنسً الحاج ،ماضً األٌام اآلتٌة ،المرجع السابق ،ص .84 – 81
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ويميز أحمد بزون طريقتيف مميزتيف لتشكيؿ ىذا الصنؼ الشبيو بالقصيدة الحرة يسمي
إحداىما" نظاـ الكممة /السطر" ،ويسوؽ مثاال ليا مقطعا مف مجموعة (ماذا صنعت بالذىب
ماذا فعمت بالوردة)"  ،1ألنسي الحاج :
كعنق وردة ابتيمت إلى حريتي
التي
لم
تقدر
أن
تفعل
لي
شيئا
 -6السرد والبناء الدرامي في قصيدة النثر:
يعتبر الحوار وسيمة مف وسائؿ التعبير الدرامي في الشعر المعاصر ،وىو ينقسـ إلى
حوار(ديالوج) وحوار داخمي (مونولوج) وقد عرؼ الشعر العربي المعاصر أسموب الحوار
وذلؾ عند بعض الشعراء فقط كأدونيس وأنسي الحاج  ،ومف أمثمة ذلؾ في قصائد النثر
نجد قصيدة حوار ألنسي الحاج :
" قولي  :بماذا تفكرين ؟
أفكر في شمسك التي ال تنيرني ياعاشقتي.

 1أحمد بزون ،قصٌدة النثر العربٌة اإلطار النظري ،المرجع السابق ،ص .178
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قولي  :بماذا تفكرين ؟
أفكر فيك ،كيف تستطيع أن تنتصر عمى برودة قمبي
قولي  :بماذا تفكرين ؟

أفكر ياعاشقي في جبروتك  ،كيف أنك تحبني وال أحبك ".1
إف أسموب الحوار ىنا قاـ عمى ظيور صوتيف مختمفيف  ،صوت الشاعر ومحبوبتو
والحرص عمى تجسيد التجربة ىو ما يدفع الشعراء إلى المجوء ليذا األسموب ،وتجربة الشاعر
كانت نتيجة لتفاعمو مع العالـ الخارجي (محبوبتو) حيث أفسح ليا الشاعر المجاؿ لمتعبير
عف أحاسيسيا وفي ذلؾ يقوؿ عز الدين إسماعيل" :وماداـ مف شأف ىذه الشخوص أف
تنطؽ وتعبر عف ذواتيا فميتح ليا الشاعر فرصة الكالـ والتعبير".2
فالمشيد الذي تتعدد فيو األصوات يكوف أكثر حيوية وتأثيرا ،وقد أعتبر الحوار مف أىـ
القصيدة القصصية".
وأما الحوار الداخمي فيو أكثر شيوعا مف الحوار العادي الذي يدور بيف شخصيف أو
أكثر ،حيث يقوؿ عبد الحميد ىيمو في حديثو عف الحوار الداخمي " يتولد عندما يحاور
الشاعر ذاتو في لحظات االنشطار الوجداني ،والتأزـ النفسي الشديد،فيكوف االنكفاء عمى
الذات،وتكوف المناجاة الذاتية التي تمنح زخما لدرامية القصيدة " .3ويعتبر الحوار الداخمي مف
أىـ مميزات الشعر المعاصر عموما وشعراء مجمة شعر خاصة أدونيس".
ويقوؿ أنسي الحاج في قصيدتو (رجولة) :
" ال تديري ظيرك وتسيري،فتسير عمى أعقابك ليفتي.
 1أنسً الحاج ،حوار ،مجلة شعر ،دار مجلة شعر ،بٌروت ،س  ،04ع  ،1960 ،16ص .62
 2عز الدٌن اسماعٌل ،الشعر العربً المعاصر قضاٌاه وظواهره الفنٌة والمعنوٌة ،دار الفكر العربً ،بٌروت ،ط  ،1966 ،3ص
.299
 3عبد الحمٌد هٌمة ،الصورة الفنٌة فً الشعر الجزائري المعاصر ،رسالة ماجستٌر ،مخطوط ،جامعة الجزائر ،1995 ،ص .120
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إبقي واقفة أمامي ،أو اقعدي ىنا عمى ركبتي إذا وليت وجيك
عني،أحسك تندثرين رويدا
رويدا كما في اليواء والجو يضمحل ألباز -وىكذا أبكي.
وأنا ال أود أن أمزج دمعي بغيري بوجيك.
ىل تريدينني أن أشرب من اختفائك نوري كما يفعل القمر
 بالشمس ويبتيج ؟ ".1إف حب الشاعر ووليو الشديد بحبيبتو جعاله يطمب منيا في السطر األوؿ أال تغيب
عنو،فيي إف غابت ستسير ليفتو عمى أعقابيا بؿ يريدىا أف تبقى أمامو واقفة ثـ نجده يجيب
وكأف صوتا انطمؽ مف داخمو يسألو  :لماذا؟ فيجيبو الشاعر محاوال تبرير طمبو
(إذا وليت وجيؾ عني،أحسؾ تندثريف رويدا رويدا) وسيبكي عمى فراقيا وحيدا،وىو ال يود أف
يبكي إال وىي بيف يديو فيمتزج دمعو بوجييا،ثـ نجد وكأف ذلؾ الصوت الخفي قد انطمؽ
مجددا مف داخؿ الشاعر يسمعو وحده  ،ألننا ال نسمعو وقد رد عمى الشاعر :انؾ تبالغ في
وصؼ مشاعرؾ ومعاناتؾ.
فم ػػـ يج ػػد بػ ػػدا أف يح ػػاوره وق ػػد س ػػاءه الشػػؾ فػػي مقػػدار حبو ( ىؿ تريدينني أف أشرب مف
اختفائؾ نوري كما يفعؿ القمر -بالشمس ويبتيج ؟) فالقمػػر ين ػػير ويم ػػأل الك ػػوف ضي ػػاءا بع ػػد
غياب الشمس وكأنو قد فرح وابتيج لػػذلؾ والشاعػػر ال يريػػد أف يك ػػوف مثم ػػو،فص ػػوت الشاع ػػر
الداخم ػػي قػد توحػػد مع صػوت المتمقي ألنػػو " قد استطاع أف يحركنا ذىنيا ونفسيا في االتجاه
المقابؿ ،فإذا بو يستشير الصوت الداخمي المضمر في نفوسنا " ،2وكأف الشاعر بذلؾ طرح
السؤاؿ الذي دار في نفوسنا وىو نفس السؤاؿ المنطمؽ مف ذاتو بأسموب ذكي ،فالحوار
 1أنسً الحاج ،رجولة ،مجلة شعر ،دار مجلة شعر ،س  ،2ع  ،1958 ،5ص .28 – 27
 2عز الدٌن اسماعٌل ،الشعر العربً المعاصر قضاٌاه وظواهره الفنٌة والمعنوٌة ،المرجع السابق ،ص .297

76

دراتسة تطبيقية في شعر أنسي الحاج

الفصل الثالث

الداخمي ىنا ،قد أضاؼ أبعاد خفية لـ تكف لتظير لواله وقد ساىـ في تجسيده والكشؼ عف
المشاعر المتضاربة وىو ما يؤدي إلى التأثير في المتمقي واقناعو ،وىو أسموب الحوار
الداخمي مف األساليب التي تشد انتباه القارئ إلى القصائد.
 -7توظيف الرمز في قصيدة النثر:
يعتبر توظيؼ الرموز مف أبرز الظواىر التي ميزت الشعر المعاصر ،فالعالقة بيف
الرموز والشعر عالقة قديمة ووطيدة كما أف أساليب التشكيؿ الشعري ،قد دفعت النقاد
والشعراء عمى ح ػػد السػ ػواء لالىتم ػػاـ بيذه الظاى ػرة فيقػػوؿ عبد العزيــز المقالــح بأنيا " مكنت
الشاعر مف أف يربػػط ىػػذه الرمػػوز واألساطػػير بالػػدالالت الفنيػػة والنفسػػية لمقصػػيدة  ،وأف
تكوف القصيدة نفسيا وليدة عممية تمقائيػػة يمػعب فييا الالوع ػػي دو ار واض ػػحا بػ ػػدال م ػػف
وضعػ ػػيا تح ػػت قػػوة الوع ػػي المباشر" ،1ألف قوة الوعي المباشر قد تنتيي بالقصيدة إلى مجرد
صور منظومة ومتراصة .
والشؾ أف المجوء إلى الرمز في الشعر يغني التجربة الشعرية عمى المستوى الفني ،
ويسيـ في تشكيؿ الصور الشعرية  ،ويذىب محمد العبد حمود إلى أف "استخداـ الرمز في
السياؽ الشعري تضفي عميو طابعا شعريا " ، 2فالرمز يصبح أداة شعرية لنقؿ المشاعر
اإلنسانية وتحديد أبعادىا النفسية ،والسياؽ ىو الذي يعطي لمرمز أىميتو ومضمونو الجمالي.
إف الشعر لغة رمزية مميئة باإلمكانيات وليا أبع ػػاد مختمف ػػة  ،فالقصػػيدة ال تكش ػػؼ عف
جانب واحد اجتماعي أو ثقافي أو فكري  ،بؿ عف عدة مستويات ولقد طور الرمزي ػػوف فػػي
الشعر المعاصر معنى الرمز مف مجرد العالقة بيف اإلشارة والمشار إليو  ،و أروا فيو " عمقا
سحريا يختبئ خمؼ المظاىر" ،3فالمغة العادية كثي ار مػػا تعم ػػف عف عجزىػػا ف ػػي الكش ػػؼ ع ػػف
 1عبد العزٌز المقالح ،أزمة القصٌدة العربٌة مشروع تساؤل ،المرجع السابق ،ص .128
 2محمد العبد حمود ،الحداثة فً الشعر العربً المعاصر بٌانها ومظاهرها ،الشركة العالمٌة للكتاب ،بٌروت ،ط  ،1996 ،1ص
.128
 3المرجع نفسه ،ص .121
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أغوار النفس البشرية  ،فيبتعد الشاعر عف المغة المباشرة ويختار لغتة اإليحػػاء ويع ػػرؼ
كـــارل يونغ الرمز بقولو" :أفضؿ طريقة لإلفضاء بما ال يمكف التعبير عنو ،وىو حق ػػؿ ال
ينضػػب باإليحاء بؿ بالتناقض كذلؾ ".1
"وقد أكد عز الدين إسماعيل في متابعتو لمرموز التي يستخدميا الشعراء المعاصروف أف
معظـ العناصر الرمزية إنما ترتبط بالقديـ بشخصيات أسطورية عربية واغريقية ".2
ونجد عند أنسي الحاج رمز الطوفاف في قصيدتو حالة حصار:
" أرى الغيم عمقما مدىونا بالزجاج ،أرى الطوفان
خالص البر ،أرى نوح تريكة ،قبعتي يوسف الحسن.3 "...
وتحتؿ قصة الطوفاف مكانا بار از في التراث اإلنساني بصفة عامة وامتدت لتييمف عمى
عدد مف األساطير العالمية وقد كاف الطوفاف يرمز إلى " عقوبة لعصياف البشر ألوامر اهلل
وايذائيـ لنبيو " ويظير ذلؾ في قولو تعالى  ( :قاؿ ربي إني دعوت قومي ليال ونيا ار فمـ
يزدىـ دعائي إال ف ار ار )"  ،4فالطوفاف كاف بمثابة الخالص لإلنساف قديما ،وىذا ماذىب إليو
أنسي الحاج ( أرى الطوفاف خالص البر).
ونجد رم از آخر وىو رمز الموت ( سأرحؿ في تابوت) ،نجد رحيؿ أنسي الحاج إلى
العالـ األخر ( سأرحػػؿ لمح ػػب) جاء في ىدوء ،فتجرػػبة الموت ىنا تخمو مف الحػ ػػزف أو
العػ ػػذاب ،أو الم اررة ،بؿ إنو يذكرىا ،وكأنيا تجربة شيقة سيسعد بي ػػا وقد احتػ ػػؿ الموت عند
الفالسفة مكػ ػػانا كبي ار وذلؾ منذ القديـ  ،فبحثوا في أس ارره وماىيتو وقد رأى سارتــر أف لمم ػػوت
جوانب ايجابيػػة ألنو" يكشؼ النقاب عف حريتنا ،وىذه ىي وظيفتو األولى  ،بؿ إف المػػرء
 1مسعودة خالف ،شعر عبد هللا حمادي بٌن التراث والحداثة ،رسالة ماجستٌر ،مخطوط جامعة منتوري ،قسنطٌنة ،2001 ،ص
.285
 2عز الدٌن اسماعٌل ،الشعر العربً المعاصر قضاٌاه وظواهره الفنٌة والمعنوٌة ،المرجع السابق ،ص .202
 3أنسً الحاج ،حالة حصاد ،مجلة شعر ،س  ،4ع  ،1960 ،14ص . 27
 4القرآن الكرٌم ،سورة نوح ،اآلٌة .06 – 05
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يتجاوز ذلؾ فيذىػػب إلى القوؿ بأف الموت ال يحقؽ فحسب الكشؼ عف الحرية بؿ يحرر
اإلنساف بالفعؿ مف عبء الوجود ".1
فكؿ مف الطوفاف والموت ىو رمز لمخالص ،خالص اإلنساف مف ىدا العالـ المشتت
ويؤكد ذلؾ محمد الماغوط في قصيدتو ( حريؽ الكممات ):
"في منتصف الجبين ،حيث مئات الكممات تحتضر
أريد رصاصة الخالص ".2
يػػعد أنسي الحــاج مف أكثر الشعراء الذيف دفعوا قصيدة النثر إلى أف تصبح بديال نيائيا
ع ػ ػف كػ ػؿ األشكاؿ الشعرية األخرى  ،فقد عمؿ عمى إحداث تشكيالت شعريػ ػة غريبػ ػة و أق ػ ػاـ
قصيدتو عمى المغامرة بمخالفة كؿ األشكػ ػاؿ السابقة  ،وح ػاوؿ إحػ ػراز أكبػ ػر ق ػدر ممػ ػكف م ػػف
اإلدىاش والغرابة في قصيدت ػو ،وم ػف قصائػػده ( :مجػ ػيء النقاب ) التي تتنوع فييا األساليب
المغوية المستخدمة .
ومف شعره قصيدتو التي تحمؿ عنواف( خطة( و يقوؿ فييا :
كنت تصرخين بين الصنوبرات ،يحمل السكون
رياح صوتك إلى حشائشي
كنت مستترا خمف الصنوبرات أتمقى صراخك
و أتضرع كي ال تريني
كنت تصرخين بين الصنوبرات تعال يا حبيبي!
كنت أختبئ خمف الصنوبرات لئال تريني
فأجيء إليك فتيربي ".3
 1عدنان حسٌن قاسم ،اإلبداع ومصادره الثقافٌة عند أدونٌس ،الدار العربٌة للنشر والتوزٌع ،مدٌنة نصر ،مصر د ط ،2000 ،ص
.111 – 110
 2محمد الماغوط ،حرٌق الكلمات ،مجلة شعر ،دار مجلة شعر ،بٌروت ،س  ،2ع  ،1958 ،8- 7ص .42
 3فرحان بدري الحربً ،سٌمٌاء الحداثة فً قصٌدة النثر،المرجع السابق ،ص .48
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وأف مثؿ ىذه القصيدة ال تعطي معناىا بسيولة لممتمقي بؿ تحتاج إلى الناقد الذي يكشؼ
إف محور الداللة فييا يدور حوؿ مقطعيا الشعري ( :أتمقى صراخؾ وأتضرع كي ال تريني)
ىذا المقطع المحمؿ بالزخـ اإليقاعي ،ويشير إلى المعاناة القصوى ،حيث يقؼ المتكمـ
(الشاعر) وىو يخاطب المرأة القصيدة ،عمى وجع الشعر وىي ترفض التغيير ،ويسعى إلى
االرتداد إلى صاحبو ولكنو بجد صاحبو يتضرع إلى شعره كي ال يعود إليو ففي عودتو تسميـ
بالفشؿ وعجز عف التأثير و انكفاء في الذات".1

 1المرجع نفسه ،ص .48
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الخاتمة
خاتمة:
يحاوؿ البحث تسجيؿ أىـ النتائج المستخمصة ،وأسئمة أخرى ال تزاؿ في حاجة إلى
المعالجة والبحث ،لعؿ آفاقا جديدة تنفتح مف خالليا في دراسة قصيدة النثر العربية:
 -1لقد كاف الجداؿ عمى مشروعية قصيدة النثر عنيفا جدا ،فالرفض كاف مطمقا عند
البعض ،والحماس ليا كاف شديدا عند دعاتيا.
 -2إف قصيدة النثر جنس أدبي،بؿ إنيا عدت نوعا أدبيا حقيقيا وقد استطاعت أف تتحوؿ
مف اليامش إلى المركز كونيا نوع مف الكتابة الحرة ،وىذا ما أك ػده الشاعر عػ ػز ال ػديف
المناص ػرة حيث يرى أف قصيدة النثر نص مفت ػوح عمى أنػ ػواع سردي ػة نث ػري ػة  ،وفيو درجات
عالي ػ ػة عػ ػف النثػري ػة ،أي أنو كتابػة ح ػرة ،وبالتالػي فيػو جنػس مستق ػؿ ،ألف مف مميزات
قصي ػدة النػ ػثر االستقاللية بجانب اإليجاز والوحدة.
 -3تعتبر قص ػيدة النثػر في رأي الكثيريػ ػف نتيجة سمسم ػة طويم ػة مف التح ػوالت في بػ ػناء
الشعػ ػر والنثر العربييف.
 - 4كاف التنظير لألشكاؿ األدبية العربية ( ومنيا قصيػدة الن ػثر) م َكتَنفا دائما باضط ػراب
المصطمح وتعدده ،وىي مسألة ال تزاؿ في حاجة إلى جيود كثيرة مف أجؿ التخفيؼ منيا
عمى األقؿ.
 -5إف قصيدة النثر عمؿ فني– وكأي عم ػؿ فن ػي آخ ػر -في ػي ذات قابمي ػة لتوليػ ػد انفعػ ػاؿ
خاص،يختمؼ تماما عف االنفعاؿ الحسي أو االنفعاؿ العاطفي،وبغية تحقيؽ ىذه الغاية
ينبغي عمى قصيدة النثر أف تختار الوسائؿ المناسبة أي تختار المواد المركبة لمعمؿ
المتكامؿ وعمييا أف تكوف قصيرة ومكثفة.
 -6إف قصيدة النثر ذات المحكـ واإلطار الواضح ال تستدعي اإلغراؽ في استعماؿ
األدوات الجمالية ،أو المبالغة بالصور والتزويػ ػؽ  ،فال مجاؿ لممقارنة بينيا وبيف أي شكؿ
فن ػي آخ ػ ػر إلقامة التشابو،ألنيا تسعى لخمؽ شيء سوى ذاتيا.
 -7إف ثنائي ػة الشع ػر والنث ػر ليس ػت مقتص ػرة عمى األدب العربػ ػي ،فاألدب الغربي يعيش
مالبساتيا ىو اآلخر ،وتثير لديو مف اإلشكاالت كثي ار مما تثيره لدينا.
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 -8قصيدة النثر شكؿ تجريبي حداثي  ،يتخذ مف المغة الشعرية مركبا يسافر بو في
مجاىيؿ جمالية غريبة عف المألوؼ.ومف ثـ فإف قصيدة النثر ليست سوى رد فعؿ جمالي
عمى ما ىو قائـ ومترسخ جماليا.
 -9تعمؿ قصيدة النثر عمى أف تجعؿ مف لغتيا لغ مفارقة لمغة اليومية مف جية ،ومتجاوزة
لمغة الراىنة لإلبداع الشعري ،وذلؾ مف أجؿ تحقيؽ خصوصية تمنح كؿ قصيدة فرادتيا التي
ال تتكرر.
 -10لتحقيؽ ذلؾ التفرد والتجاوز لجأت قصيدة النثر عند البعض إلى تحطيـ البنية المغوية
لمجممة خالقة بذلؾ ما ُي ْعرؼ ب الجممة الفوضوية.
 -11كانت لغة قصيدة النثر، ،عند جماعة شعر خاصة،لغة تيويـ بعيدا عف الواقع  ،فيي
تتغيا الرؤيا التي ىي ،بدورىا،مروؽ مف الواقع واستشراؼ لواقع آخر كائف في عالـ
ّ
االحتماؿ.
 -12تطمح قصيدة النثر في تشكيؿ إيقاعيا الخاص الذي ال يخضع إال لحركة الرؤيا
والتجربة الشخصيتيف ،ثـ إف إسقاط الوزف كفارؽ بيف الشعر والنثر ليس معناه إلغاؤه
تماما،بؿ ىناؾ الكثير مف النقاد مف أثار قضية رؤيا حداثية ليس في سبيؿ التمييز بيف
الشعر والنثر بؿ بدعوى إدماج الفنوف واألشكاؿ األدبية.
تتغيا اإلدىاش وتخييب أفؽ التوقع
 -13الصورة في قصيدة النثر صورة مفارقة بامتيازّ ،
لدى القارئ،وعمى ىذا التخييب تبني تأثيرىا.
 -14لالشتغاؿ الفضائي في قصيدة النثر أىميتو القصوى ،إذ يبدو الشكؿ الكتابي ،لدى
أنسي الحاج خاصة ،شكال معقدا ومتنوعا  ،أو ىو  ،بعبارة أخرى ،متنوعُ التعقيد ،ولذلؾ فيو
شكؿ مفاجئ ومدىش ومتجدد عمى الدواـ.
 -15ىذا الشكؿ الكتابي ليس عنص ار شكميا محضا  ،إنما ىو عالمة مف العالمات الدالة
في قصيدة النثر.
 -16مع قصيدة النثر تـ التأكيد عمى الفرؽ بيف الوزف واإليقاع  ،إذ بدا الثاني أوسع مف
األوؿ ،وىو ال نيائي في مقابؿ نيائية األوؿ.
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بدائؿ إيقاعية  ،وكاف أىـ تمؾ البدائؿ مفيوـ اإليقاع الداخمي،
قصيدة النثر
 -17طرحت
َ
ُ
الذي لقي نقدا شديدا مف طرؼ البعض ،سواء تعمؽ األمر بتحديده أو كونو خصوصية
لقصيدة النثر دوف غيرىا.
 -18ظؿ بعض النقاد يمح عمى أف إيقاع قصيدة النثر ىو إيقاع النثر نفسو ،ومف ثـ تـ
اقتراح معايير لقياس اإليقاع في قصيدة النثر باعتباره إيقاعا نثريا.
-19عمى الرغـ مف أف قصيدة النثر تقوـ عمى إلغاء الوزف والقافية كمييما ،فإننا ال نعدـ
بعض القصائد النثرية التي توظَّؼ فييا القافية بشكؿ ظاىر.
وعمى الرغـ مف كؿ ما كتب عف قصيدة النثر وقضاياىا الشائكة ،فإننا نظف أف الكالـ
القوؿ باستقرار قصيدة النثر شكال قائما بذاتو
عنيا لـ يستنفد بعد ،وأف مف السابؽ ألوانو
َ
مستقر الحدود والمعالـ ،وال يشفع لنا الركاـ اليائؿ مف قصائد النثر في العالـ العربي أف
َّ
نذىب مذىب الطمأنينة إزاء ىذه القصيدة  ،ألنيا ال تزاؿ في حاجة إلى الدراسة والغربمة

والتمييز .فميس بد ،في رأينا ،مف تحديد موقع قصيدة النثر مف األشكاؿ المتماسة معيا ،وفي
ىذا السياؽ ال نخاؿ القوؿ بال جدوى البحث في الخصائص المائزة لشكؿ شعري ما قوال عمى
جانب كبير مف الصواب ،حتى واف تحجج أصحابو بنظرية تداخؿ األجناس األدبية  ،فنحف
ال نزاؿ نتحدث عف قصة ورواية ومسرحية وشعر تفعيمة وقصيدة عمودية ،وىذا يعني أننا
بعضيا عف بعض .وىذا التداخؿ بيف األجناس ليس إلغاء
نميز ىذه األشكاؿ األدبية
َ
لخصائص جنس ما بقدر ما ىو توظيؼ لعناصر جنس مف األجناس األدبية مف طرؼ
جنس أدبي آخر.
إف الذي ننتيي إليو أخي ار أف قصيدة النثر العربية ال تزاؿ تبحث عف شكميا المتميز،وفي
سبيؿ الوصوؿ إلى ذلؾ الشكؿ ستعمؿ دائما عمى تجريب أدوات فنية تراىا كفيمة بدفعيا نحو
تحقيؽ ىويتيا الخاصة.
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 التعريف بأنسي الحاج:ولد في  27يوليو عاـ  1937بمبناف.
تعمّـ في مدرسة الميسو الفرنسية ثـ في معيد الحكمة.
المجالت األدبية وىو عمى
بدأ ينشر قصصاً قصيرة وأبحاثاً وقصائد منذ  1954في
ّ

مقاعد الدراسة الثانوية.

 أعمـــــــالو األدبيـــــــة :دخؿ الصحافة اليومية ب(جريدة" الحياة "ثـ" النيار )"محترفاً عاـ  ،1956كمسؤوؿ

حرر الزوايا غير السياسية
عف الصفحة األدبية .ولـ يمبث أف استقر في "النيار" حيث ّ
حوؿ الزاوية األدبية اليومية إلى صفحة أدبية يومية.عاـ  1964أصدر الممحؽ
سنوات ثـ ّ
الثقافي األسبوعي عف جريدة النيار وظ ّؿ يصدره حتى  .1974وعاونو في النصؼ األوؿ

مف ىذه الحقبة شوقي أبي شق ار.

عاـ  1957ساىـ مع يوسؼ الخاؿ وأدونيس في تأسيس مجمة شعر وعاـ 1960
أصدر في منشوراتيا ديوانو األوؿ" لف" ،وىو أوؿ مجموعة قصائد نثر في المغة العربية.
ست مجموعات شعرية" :لف" " ،1960الرأس المقطوع" " ،1963ماضي االياـ
لو ّ
اآلتية" " ،1965ماذا صنعت بالذىب ماذا فعمت بالوردة" " ،1970الرسولة بشعرىا
الطويؿ حتى الينابيع" " ،1975الوليمة " ،1994ولو كتاب مقاالت في ثالثة اجزاء ىو
"كممات كممات كممات"  ،1978وكتاب في التأمؿ الفمسفي والوجداني ىو "خواتـ" في
جزئيف  1991و  ،1997ومجموعة مؤلفات لـ تُنشر بعد .و"خواتـ" الجزء الثالث قيد
اإلعداد.
تولّى رئاسة تحرير العديد مف المجالت إلى جانب عممو الدائـ في "النيار" ،وبينيا

"الحسناء " 1966و"النيار العربي والدولي" بيف  1977و .1989
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نقؿ إلى العربية منذ  1963أكثر مف عشر مسرحيات لشكسبير ويونيسكو ودورنمات
وكامو وبريخت وسواىـ ،وقد مثمتيا فرؽ مدرسة التمثيؿ الحديث ميرجانات بعمبؾ ونضاؿ
األشقر وروجيو عساؼ وشكيب خوري وبرج فازلياف.متزوج مف ليمى ضو (منذ )1957
وليما ندى ولويس.
رئيس تحرير "النيار" مف  1992إلى  30أيموؿ  2003تاريخ استقػالتو.
تُرجمت مختارات مف قصائده إلى الفرنسية واإلنكميزية واأللمانية والبرتغالية واألرمنية
الطيار" بالفرنسية في باريس عف دار "أكت سود" عاـ
والفنمندية .صدرت أنطولوجيا "األبد ّ

 1997وأنطولوجيا "الحب والذئب الحب وغيري" باأللمانية مع األصوؿ العربية في برليف
وقدـ ليا عبد القادر الجنابي واألخرى ترجميا
عاـ 1998؛ الترجمة األولى أشرؼ عمييا ّ
خالد المعالي وىربرت بيكر.
رواد" قصيدة النثر "في الشعر العربي المعاصر.
ّ
يعد أنسي الحاج مف ّ
 مؤلفاتــــــــــــــو :ديواف " لف" 1960/
ديواف "الرأس المقطوع" 1961/
ديواف " ماضي األياـ اآلتية"1965/
ديواف " ماذا صنعت بالذىب ،ماذا فعمت بالوردة؟"1970/
ديواف "الرسولة بشعرىا الطويؿ حتى الينابيع"1975 /
ديواف "الوليمة"1994 /
كتاب "كممات كممات كممات"  /ثالثة أجزاء/مقاالت1978 /
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كتاب "خواتـ"/جزآف 1991/و 1997
الطيار" بالفرنسية في باريس عف دار "أكت سود" عاـ 1997
أنطولوجيا "األبد ّ
أنطولوجيا " الحب والذئب الحب وغيري" باأللمانية مع األصوؿ العربية في برليف عاـ
.1998
في نيساف  2007صدرت األعماؿ الكاممة ألنسي الحاج في طبعة شعبية ،في ثالثة
األوؿ:
مجمدات ضمف سمسمة “األعماؿ الكاممة” عف “ىيئة قصور الثقافة”ّ .
ضـ المجمد ّ
“لف” ،و“الرأس المقطوع” ،و“ماضي األياـ اآلتية” .والثاني“ :ماذا صنعت بالذىب ،ماذا
فعمت بالوردة؟” و“الرسولة بشعرىا الطويؿ حتى الػػينابيع” و“الوليمة” .فػػيما حػػوى الثالث
كتاب “خواتـ” بجزأيو.
ترجـ إلى العربية أكثر مف عشر مسرحيات لشكسبير ويونيسكو ودورنمات وكامو
وبريخت وسواىـ ،وقد مثمتيا فرؽ مدرسة التمثيؿ الحديث (ميرجانات بعمبؾ) ،ونضاؿ
األشقر وروجيو عساؼ وشكيب خوري وبرج فازلياف.
 وفاتـــــــو :توفي بتاريخ  18فبراير  2014عف عمر يناىز 76سنة
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 القرآن الكريم رواية ورش عن نافع -1قائمة المصادر:
 -1أنس الحاج ،ديواف لف،دار مجمة شعر ،لبناف ،ط.1963،2
 -2قائمة المراجع:
 -1ابف منظور ،لساف العرب ،دار لساف العرب ،بيروت ،لبناف ،مج  ،05مادة ) ؽ ص د(
.
 -2إبراىيـ أنيس ،موسيقى الشعر ،مكتبة األنجمو المصرية القاىرة ،ط.1981 ،3
 -3أحمد بزوف ،قصيدة النثر العربية اإلطار النظري ،دار الفكر الجديد ،بيروت ،لبناف،
ط.1992 ،1
 -4أحمد مطموب ،معجـ مصطمحات النقد العربي القديـ ،مكتبة لبناف ،بيروت ،ط،1
.2001
 -5أدونيس ،زمف الشعر،دار العودة ،بيروت ،ط.1978 ،2
 -6أدونيس ،مقدمة لمشعر العربي ،دار العودة،بيروت ،ط.1979،3
 -7أدونيس ،الثابت والمتحوؿ ( صدمة الحداثة) ،دار العودة،ج  ،3ط  ،4بيروت.1983 ،
 -8أدونيس ،سياسة الشعر ،دار اآلداب ،بيروت ،ط.1996،2
 -9أدونيس ،موسيقى الحوت األزرؽ( اليوية ،الكتابة ،العنؼ ) ،دار اآلداب ،بيروت،
لبناف ،ط.2002 ،1
 -10أنسي الحاج ،الرسولة بشعرىا الطويؿ حتى الينابيع ،دار الجديد ،ط  ،2بيروت،
.1994
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 -11أنسي الحاج ،ماضي األياـ اآلتية ،المكتبة العصرية ،ط ،1صيدا ،بيروت.1965 ،
 -12بشرى موسى صالح ،الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث ،المركز الثقافي
العربي ،ط ،1الدار البيضاء/بيروت ،د ت.
 -13جياد فاضؿ،أسئمة الشعر،الدار العربية لمكتاب ،بيروت ،ط.ت ،د.ت.
 -14جياد فاضؿ ،قضايا الشعر العربي الحديث،دار الشروؽ ،بيروت ،ط.1984،1
 -15حسف الغرفي  ،حركية اإليقاع في الشعر العربي المعاصر ،إفريقيا الشرؽ ،دار
البيضاء ،د.ط .2001،
 -16خالدة سعيد ،حركية اإلبداع ،دار العودة ،ط ،1بيروت.1979 ،
 -17ربيعة جمطي ،تضاريس لوجو غير باريسي ،الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع
،الجزائر،ط.1983،2
 -18رشيد يحياوي  ،الشعرية العربية األنواع واألغراض ،إفريقيا الشرؽ ،الدار البيضاء،
المغرب ،ط.1991 ،1
 -19رشيد يحياوي  ،قصيدة النثر العربية أو خطاب األرض المحروقة،إفريقيا الشرؽ،
المغرب ،د.ط .2006،
-20

س موريو ،الشعر العربي الحديث (  ) 1970 – 1800تطور أشكالو وموضوعاتو

بتأثير األدب الغربي ،تر :شفيع السيد وسعد مصموح ،دار الطباعة والنشر ،القاىرة،
مصر ،د ط ،د ت.
 -21س يدي لويس ،الصورة الشعرية ،ترجمة أحمد نصيؼ الحنابي وآخروف  ،مراجعة
عناف غزواف ،مؤسسة الخميج لمطباعة والنشر ،الكويت د ط.1982 ،
 -22س موريو ،حركات التجديد في موسيقى الشعر العربي الحديث ،تر:سعد مصموح
،عالـ الكتب ،القاىرة ،ط،1د.ت.
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 -23سعاد الحكيـ  ،المعجـ الصوفي ،دندرة لمطباعة والنشر ،لبناف ،ط.1981 ،1
 -24سعيد بف رزقة ،الحداثة في الشعر العربي أدونيس أنموذجا ،أبحاث لمترجمة والنشر
والتوزيع ،ط.2004 ، 1
 -25سممى الخضراء الجيوسي ،االتجاىات و الحركات في الشعر العربي الحديث ،مركز
دراسات الوحدة العربية ،بيروت لبناف ،ط.2001 ،1
 -26سوزاف برنار ،قصيدة النثر مف بودلير إلى أيامنا ،تر :د /زىير مجيد مفاس ،دار
المأموف ،بغداد ،العراؽ ،ط.1993 ،1
 -27عبد الرحماف محمد القعود ،اإلبياـ في شعر الحداثة ،العوامؿ والمظاىر وآليات
التأويؿ ،المجمس الوطني لمفنوف واآلداب ،الكويت ،د ط.2002 ،
 -28عبد العزيز المقالح ،أزمة القصيدة العربية ،مشروع تساؤؿ ،دار اآلداب ،بيروت ،
ط.1985، 1
 -29عبد اهلل الغذامي ،الخطيئة والتكفير مف البنيوية إلى التشريحية ،الييئة المصرية
العامة لمكتاب ،القاىرة ،مصر ،ط .1998 ،4
 -30عدناف حسيف قاسـ ،اإلبداع ومصادره الثقافية عند أدونيس ،الدار العربية لمنشر
والتوزيع ،مدينة نصر ،مصر ،د ط.2000 ،
 -31عدناف حسيف قاسـ ،اإلتجاه األسموبي البنيوي في نقد الشعر العربي ،الدار العربية
لمنشر والتوزيع،مصر،دط.2001،
 -32عز الديف إسماعيؿ ،مفيوـ الشعر في كتابات الشعراء المعاصريف ،مجمة
فصوؿ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة،ـ،1ع.1981،4
 -33عز الديف اسماعيؿ ،الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواىره الفنية والمعنوية ،دار
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ممخــــص البحـــث:
ىذا البحث الموسوـ بػ ػ قصيدة النثر بنيتيا وابداالتيا الفنية أنسي الحاج أنموذجا
يدور حوؿ ثالث فصوؿ ىي:
الفصل األول :تطرقت إلى مفيوـ المصطمح ألف المصطمح فتح باب الجدؿ عمى مصراعيو
فقد تباينت آراء النقاد والشعراء مف التسمية ذاتيا،لنمج إلى نشأة قصيدة النثر عند العرب
وعند الغرب مف خػ ػػالؿ رصد آراء أى ػػـ األعالـ والنقاد كأدونيس وأنسي الحاج وبودلير

وغيرىػ ػـ مع التركيز عمى سوزان برنار الذي شكؿ كتابيا قصيدة النثر مف بودلير إلى أيامنا
المرجعية األساسية لكثير مف دعاة قصيدة النثر العرب كتابة وتنظيرا.
أما في الفصل الثاني :فقد تناولت فيو بنية قص ػيدة النث ػ ػر وابداالتػ ػيا الفن ػية م ػف خػ ػالؿ بنيػ ػة
اإلي ػ ػ ػقاع الداخمي والتعرؼ عمى أىـ العناصر التي تشكمو  ،لنمج إلى اإلبداالت اإليقاعية
التي تستند عمييا قصيدة النثر مف خالؿ دراسة نماذج ونصوص شعرية واستخراج أىـ
العناصر والظواىر التي تقوـ عمييا البنية اإليقاعية لمقصيدة المعاصرة ،وىي ظاىرة إيقاع
األفكار باإلضافة إلى ظاىرة إيقاع البياض وايقاع الحوار والسرد.
وفي الفصل الثالث واألخير :خصصت ىذا الفصؿ لمدراسة التطبيقية عمى بعض النماذج
والنصوص الشعرية ألنسي الحاج أكثرىا مف ديواف لف وماضي األياـ اآلتية والرأس المقطوع
والرسولة بشعرىا الطويؿ حتى الينابيع  ،ومنيا استخمصت جماليات قصيدة النثر مف خالؿ
الصورة الشعرية وأىميتيا في بناء قصيدة النثر باإلضافة إلى أىـ عناصر الصورة وىي
تقنيات السرد والبناء الدرامي وتوظيؼ الرمز مرو ار بالشكؿ الكتابي في قصيدة النثر وتفكيؾ
المغة ،لنختـ بحثنا بخاتمة حاولنا فييا رصد أىـ نتائج ىذا البحث.

ممخــــص البـــحث:
يتناوؿ ىذا البحث الموسوـ ب ػ قصيـــدة النثــر بنيتــيا وابداالتــيا الفنيـــة أنســــي الحـــاج
أنموذجا دراسة قصيدة النثر العربية ،حاولت فيو إبراز ى ػذا الشك ػؿ الفنػي الجػ ػديد والكش ػ ػؼ

ع ػف األس ػ ػس والجماليات  ،وذلؾ مف خػالؿ استقص ػاء أى ػ ػـ عناص ػر الص ػورة الشعريػ ػة مف

خ ػ ػ ػالؿ نمػ ػاذج ونصوص شعرية مف شعر أنسي الحاج ،ولقد تطرق ػت لننشأة قصي ػدة النث ػ ػر
ومفيوم ػي ػا والت ػعرض ألىـ العوام ػؿ التي ميدت لظيور ىذا الشكؿ الفني الجديد ،باإلضافة
إل ػى مقوم ػ ػات وخصائص قصػ ػ ػيدة الن ػ ػثر ،لنمػج إلػ ػى معرفة بني ػة قص ػيدة النث ػ ػر وابداالتػ ػ ػيا
الفػنػية م ػف خػالؿ بنيػ ػة اإليػ ػقاع الداخمي والتعػ ػرؼ عمى أىػ ػ ػـ العناص ػر التي تشكم ػو ،وفػ ػي
األخير تطرقت لدراس ػة تطبيقية عم ػى بعض النماذج والنصوص الشعري ػة ألنسػ ػي الحػ ػاج
أكثرى ػا م ػف دي ػواف لف ،ومػ ػاضي األي ػاـ اآلتية ،ومنيا استخمص ػت جمالي ػ ػات قصيػ ػدة النثػر
مف خالؿ الصورة الشعرية وأىميتيا في بناء قصيدة النثر.
الكممات المفتاحية :قصيػ ػدة النث ػر ،نصوص شعرية ،أنسي الحاج.
Résumé :

Cette recherche sous le titre de le poème en prose, sa construction
esthétique ANSI EL HAJ ESCEMPLE évoque le poème en prose
arabe, j’ai essayé de montrer se nouveau coté esthétique et dévoiler
ses bases sa beauté, en parlant des éléments essentiels de l’image
poétiques en donnant des modèles et des textes poétiques de ANSI
EL HAJ, j’ai évoqué la naissance du le poème en prose et sa
définition, et les éléments importants qui donnent lieu à l’apparition
de cette phase esthétique que nouvelle, les bases et les caractéristiques
du poème en prose et ses significations esthétiques, en fin j’ai fait une
étude pratique sur quelques modèles et textes poétiques de ANSI EL
HAJ dont la plupart est de son recueil Lan et passé des jours jusqu'à la
rivière do ou j’ai constaté l’ esthétique du poème en prose.
Mots-clés: poème en prose, textes poétiques, ANSI EL HAJ.

