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أبو القاسم الشابي 
وقصيدة النثر المستعارة 

المهدي عثمان 
تونس 
 

.  معناه احلديث عن مرحلة من الشعر التونسي احلديث(1934 ػ 1909)احلديث عن الشايب 
وذىب عديد النقاد والشعراء . وعن مرحلة عّد النقاد فيها الشايب رائدىا األوؿ، بل رائدىا األوحد

رمز، على غرار / ولواله دلا كاف لتونس شاعر. وحّّت العامة إىل اعتبار الشايب شاعر تونس األوحد
وألف تونس .. (مصر)أو شوقي  (العراؽ)أو جواىري  (فلسطٌن)دوؿ ادلعمورة، كأف نقوؿ درويش 

 .مل تنجب شعراء عظاما، فإف الشايب ىو العظيم، على صغر سّن جتربتو اإلبداعية
إف ىذا التضخيم، ال غلعلنا نعترب الشايب شاعر القدمي واحلديث وادلستقبل، أي شاعر 

شلا غلعل منو رلدِّدا يف شعره وسابق عصره يف الفكرة . الكالسيكية بالقوة وشاعر التحديث بالفعل
 .بل عّده بعضهم كاتب قصيدة نثر. والصورة والشكل

وإف كنُت أشك عن وْعي، وىذا ادلوقف شاذ، يف عّد الشايب رلددا، معتربا أنو صنيعة 
بل يذىب ادلنصف . إذا الشعب يوما أراد احلياة: الوضع الراىن عصرئذ، وصنيعة بيت شعرّي ىو

مبعىن أف  (.1)"غياب السلطة الشعرية يف نظامنا الثقايف الراىن"الوىابيب إىل اعتبار نبوغ الشايب مرّده 
ومل .. الساحة الشعرية العربية مشرقا، كانت زاخرة بأمساء شعرية الفتة يف العراؽ والشاـ ومصر

تشهد الساحة ادلغاربية عموما تراكما يف األمساء الشعرية، رغم أهنا شهدت حضورا الفتا جملاالت 
 .التاريخ والفلسفة والفقو

" السلطة الشعرية"لقد تضافرت يف ىذه الفرتة أسباب ومالبسات معّقدة، صلملها يف غياب 
فقد عرفت ىذه البالد منظّرين كبارا . يف نظامنا الرمزي، ورمبا يف ثقافة ادلغرب العريب قدؽلا وحديثا
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ابن سحنوف، ابن خلدوف، ابن رشد، حاـز "يف شّت اجملاالت من فقو وفلسفة وتاريخ ونقد أديب 
 .دوف أف تعرؼ مبدعٌن كبارا.." القرطاجين

ودلا تُقارف صورة الشايب بصورة أمحد شوقي مثال، فإنك ال جتد ما بو ترّجح شاعرية الشايب 
على شوقي، وال جتد صورا تُعّد خروجا عن ادلعجم اللغوي أو ادلخيايل أو اخليايل ادلتداوؿ، عدا 

 .شذرات ؽلكن أف يظفر هبا كل شاعر
وعلى قياس عودة فقهائنا وعلمائنا للنص القرآين كلما اكتشف الغرب حدثا علميا أو 

نعود ضلن للرتاث األديب والصويف وحّت اجلاىلي، حبثا عما بو نْسرت عوراتنا من فجائية .. طبيعيا باىرا
وفقا للمعجم "رّدة .. وكأف األخذ عن احلضارات األخرى علما وتقنية وفنا. اكتشاؼ اآلخرين

 . واقتداء بالغالب على حد تعبًن ابن خلدوف" الفقهي
وضلن ال طلجل أبدا من التهافت ادلميت على أشكاؿ احلياة األخرى من لباس ومأكل 

وادلسألة ىنا ال متّس الفكر التونسي فحسب، . ومعمار ونظريات يف االقتصاد والسياسة والفّن 
 .، أو تعظيم الذات"تعظيم اآلخر"و" التآمر"و" اذلزؽلة"ولكنها هتم كل فكر لو عقدة 

أسئلة الوجود "قدمي ػليل على . بٌن ىذا وذاؾ ظل الصراع قائما بٌن القدمي واحلديث
، كما يزعم أصحاب الرأي األوؿ (3")رلرد لعبة لغويّة"وحديث ظل يف أكثر ظلاذجو  (2)"الكربى

ففي . من أمثاؿ الشاعر القًنواين زلمد الغزي الذي ال زاؿ يرفض قصيدة النثر، بل ىو ال يكتبها
ذلذا ظل ىذا . أّف الطاقة الروحية اليت ينطوي عليها شعرنا القدمي، مل يتمثلها شعرنا احلديث"اعتقاده

 (.4)"الشعر احلديث يف أكثر ظلاذجو رلّرد لعبة لغويّة ال حتيل على أسئلة الوجود الكربى
، (5)"صور عفاىا البلى"بٌن قدمي قاـ على : ظل الصراع وسيتواصل بٌن القدمي واحلديث

ادلصادفة والعشوائية "والديونيزوسية " التوازف والتناسب والتناغم"يتجاذبو طرفا األبولونية " وحديث 
كما يزعم أصحاب  (6)"أو ىو يراوح يف الفسحة القائمة بينهما، شكال وصورة وداللة" والغرابة

من أمثاؿ منصف الوىاييب الشاعر القًنواين الذي يراوح يف كتاباتو بٌن " احلديث"الرأي الثاين 
 .الشكلٌن، ادلوزوف والنثر

وإذا اْستثنينا اخلالؼ احلاصل حوؿ شاعرية الشايب أو حوؿ ادلوقف من أغراض شعره ػ وىو 
خالؼ مشروع نقبل بو طادلا بقي اإلبداع يف خانة أنأى ما تكوف عن العلمية واالتفاؽ ػ إذا 
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استثنينا ذلك اخلالؼ، فإننا ال ؽلكن أف نقبل باإلسقاطات اليت كثًنا ما نُلحقها بظاىرة ما أو فكرة 
 .وىو موضوع حديثنا اآلف.. فكرية / ما، سياسية كانت أو اجتماعية أو ثقافية

فإف كنا ال . وىذه اإلسقاطات من اخلطورة حبيث ال ؽلكن الّسماح بتنزيلها يف غًن واقعها
طلتلف حوؿ اعتبار ىذا الشاعر أو ذاؾ حداثيا؛ػ باعتبار أّف احلداثة ىي األشكاؿ اجلديدة، ولكن 
الثابتة للحظتنا الراىنة، فإننا طلتلف حوؿ اعتبار ىذا الشاعر أو ذاؾ كاتب قصيدة نثر؛ رغم أنو مل 

بل إف نصوصو تلك كتبت قبل أف تظهر . يكتب ذلك اجلنس من الكتابة أو مل يقّر بأنو امتهنو
 ".شعر" إىل الوجود مع رللة " قصيدة النثر" تسمية 

وقد صرّح أكثر من شاعر وناقد أف بعض شعرائنا كتبوا قصيدة النثر قبل عشرات السنٌن 
 مثل زلسن 1959اللبنانية، بل حّت قبل ظهور كتاب سوزاف برنار سنة " شعر"من ظهورىا مع رللة 

وإف .. بن محيدة وأمحد القديدي وزلمد البشروش وأيب القاسم زلمد كرو وحّت مصطفى خرّيف
الصادر سنة " شوؽ وذوؽ"كاف من ادلمكن أف يكتب مصطفى خرّيف قصيدة النثر يف ديوانو 

باعتبار ".. سنابل احلرية"وأمحد القديدي يف " قافلة العبيد" وكذلك زلسن بن محيدة يف 1965
صدور ىذه الدواوين زمنيا بعد ظهور مصطلح قصيدة النثر، خاصة مع تنظًنات أدونيس ابتداء من 

 . وبداية الوعي هبذا اجلنس من الكتابة ادلأخوذ عن الغرب وادلنقوؿ بدوره عن الشعر األمريكي1960
قلنا إف كاف من ادلمكن تقبل ىذه ادلسألة، فإنو من غًن ادلمكن تقبلها مع بقية األمساء، 

ويف تونس نشر أبو القاسم الشايب ظلاذج من ىذا الضرب من "فقد جاء عن لزىر النفطي أنو 
 كما نشر زلمد البشروش مبجلة ادلباحث اليت أسسها 1928الكتابة الشعرية جبريدة الصواب سنة 

ويف " وأضاؼ لزىر النفطي بنفس الدراسة (7)" بعض احملاوالت من ىذا النمط الشعري1938سنة 
مرحلة الستينات نشر زلسن بن محيدة رلموعتو الشعرية قافلة العبيد وأمحد القديدي ديوانو سنابل 

 (.8)"احلرية يف ىذا النمط من الكتابة الشعرية
وال أعرؼ دلاذا يصّر نقادنا وشعراؤنا على مثل تلك اإلسقاطات؟ وكأهنم بذلك يريدوف نفي 

مث إّف التثاقف والتواصل  .التأثر باآلخر ادلتأثرين بو أصال واآلخذين منو كل ما يهم شؤوف حياتنا
فقد أخذ ادلسلموف . احلضاري بٌن الشعوب مل يكف عن التوادد والسجاؿ منذ بداية النوع البشري
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والعرب عن اليوناف واإلغريق، ليأخذ الغرب بعدىا من العرب تفاعال وترمجة، وىا ضلن اآلف نأخذ 
 .من الغرب فائض حاجاهتم ادلعرفية، وال شيء ؽلنع ذلك

إّف إصرارنا على النبش يف قبور تراثنا حبثا عّما ال أصل لنا فيو، يعد حبق مدعاة للسخرية 
بل إف البعض شلن اعتربىم ناقدنا اجلليل لزىر النفطي من رواد من كتب قصيدة النثر . والتهكم
َرَفَض ىذا النمط من الكتابة واعترب أّف الشعر ال ػلتمل النثر وال ؽلكن أف ؼلرج عن .. التونسية

حركات الشعر اجلديد "مناقضا بذلك ما ذىب إليو، أيضا،ػ سوؼ عبيد يف كتابو . الوزف واإليقاع
زلمد البشروش ػلذؽ اللغة الفرنسية بل ويكتب هبا أيضا، " إذ ورد أّف  (2008سبتمرب )" بتونس

حيث كاف مطلعا عن كثب على أدهبا الذي ترجم منو إىل العربية، فال عجب إذف أف يكتب 
 (. 9)"الشعر النثرّي ويف ذىنو الوعي مبسألة التحرر من النمط اخلليلي 

فلماذا كاف البشروش واعيا مبسألة التحرر من النمط اخلليلي يف ثالثينات القرف ادلاضي 
؟ مث (1938جانفي " )ادلباحث"و (1932 نوفمرب 7)"العامل األديب" عندما بدأ ينشر نصوصو مبجالت 

تنّكر يف تسعينات القرف نفسو دلسألة التنظًنات تلك وقصيدة النثر اليت كاف يكتبها البشروش واعيا 
صرّح  (1993أكتوبر  )ففي حوار مبجلة ادلسار التونسية . هبا، كما قاؿ سوؼ عبيد ولزىر النفطي

البشروش أنو ؽلكننا أف صلد يف اللغة العربية نثرا شعريّا أي زُلّلى صورا شعريّة وُمْشبعا أحاسيس رقيقة 
لطيفة، لكن ال يتصّور أف يكوف يف اللغة العربية شعر نثرّي، ألف الشعر إذا نثر فَػَقَد صفة الشعر 
وأصبح كالما عاديا رلّرد تقليد أعمى لقوالب أعجمّية بعيدة كّل البعد عن روح اللغة العربّية يف 

 (.10)"شعرىا، ألّف الشعر العريّب ال ؽلكن أْف يتخّلى عن النغم واإليقاع والوزف مهما كاف نوعو
وىذا ينطبق على عديد الشعراء الذين كتبوا يف الثالثينات وحّت الستينات والذين كتبوا 

وقد تغافل عديد النقاد والشعراء عن أّف ادلقصود بذلك ىّو خلّو ". قصائد نثريّة" نصوصا عّدوىا 
 ". قصيدة نثر"أو " قصيدة نثريّة"فكّل ما خال من الوزف والقافية مّسي . النّص من الوزف

" الشعر ادلنثور"يرى الكثًنوف أّف مصطلحات "وىذا ما ذىب إليو عز الدين ادلناصرة بقولو 
ىي مسّميات السم واحد تعين النّص الذي ؼللو من الوزف " قصيدة النثر"أو " النثر ادلشعرف"أو 

( 11)"حسب النّص ادلكتوب" الصورة واللغة"والقافية بشكل عاـ وىو ػلتمل درجات من الشاعرية 
باعتبارىا قصيدة نثر، مبيكانيزمات " اخلالية من الوزف واإليقاع"ذلذا كانت ُتكتب تلك النصوص 
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مبعىن أهنا تتوفّر على تقفية وإيقاع متواتر ومكثف شبيو . تتطابق مع القصيدة احلرّة أو العمودية
فكانت نصوص الشايب منشّدة إىل الوزف والقافية، " باإليقاع الوزين يف القصيدة احلرّة والعمودية،

 .تتوّسل هبما خلق موسيقاىا وغنائيتها
إذف، فإّف قصيدة الشايب مل تبلغ األوج الذي بلغتو التجارب احلديثة يف صياغتها إليقاعاهتا 

اجلديدة؛ صياغة اْستعاضت عن الوزف والتقفية بأبعاد جديدة كإيقاع الصور الشعرية يف جتاوزىا 
وتوالدىا، وإيقاع الشخصيات يف تصارعها ومتاثلها وتقابلها وإيقاع األزمنة يف تناوهبا 

 (.12)"وتعاضدىا
وإف كاف صاحب ىذا القوؿ غًن مقتنع هبذا الكالـ الذي يأيت يف سياؽ تفسًنه آلراء زلمد لطفي 
اليوسفي حوؿ الشايب، الذي ػلوصلها باعتبار الشايب، وىو يرسم ما اعتربه النقاد والشعراء قصيدة 

ومل يتوفر للشايب مفهـو . نثر،ػ إظلا يرسم فلتات نثريّة موقّعة ال عالقة ذلا بقصيدة النثر وشروطها
 (.13)"التعّمد يف اإلبداع األديب وتعطيل دور العبقريّة واإلذلاـ"باعتبارىا ذلك " القصديّة"

مل يكن "فكأّف اليوسفي أراد أف يقوؿ بل ىّو يصرّح علنا أّف الشايب يف عالقة بقصيدة النثر 
ذلذا غلب أالّ طللط يف عالقتنا بالفكر النقدي بٌن العبقريّة وشروط النّص ". واعيا هبا إطالقا

ال جتعل منو كائنا لو القدرة على " إذا توفّرت العبقريّة يف الشايب"مبعىن أف عبقريّة شاعر . اإلبداعي
فاخلطابات اليت حرص "كتابة كل األجناس األدبية السابقة والالحقة واليت ال زالت يف علم الغيب، 

 (.14)"أصحاهبا على تضخيم منجزات الشايب وإعالئها ومتجيدىا إظلا متّثل عودة للقدامة
حسب زلمد لطفي اليوسفي ال يُعلي من قيمة الشايب وال يقلل من " التضخيم"وإف كاف 

منذ ثالثينات القرف ادلاضي، تعّد زلاولة " قصيدة نثر"قيمتها؛ ولكن اعتبار الشايب كاتب 
" هبويّة"إيديولوجية سافرة ومشبوىة، الغرض منها االلتفاؼ على منجزات احلداثة والتمسك 

 .مصطنعة ومؤدجلة
إّف فراغ الساحة الثقافية التونسية من األصوات الشعرية يف ثالثينات وأربعينات القرف 

وبنيت حولو ىالة من عظمة وفخامة . ادلاضي، جعل الشايب يرتبع على عرش شللكة الشعر التونسي
، منذ "الثورية"وألف نصوصو . مكنتو من أف يكوف نّصو أحد رموز احلركة الوطنّية قبل االستقالؿ

ظل ... ظلت لفرتة طويلة الزمة يف كل خطابات الساسة وادلناضلٌن" إذا الشعب يوما أراد احلياة"
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الشايب كذلك، ذلك الرمز الذي ال ؽلكن التشكيك يف شاعريتو، كما ال ؽلكن التشكيك يف وطنية 
 .فرحات حشاد

وأننا ال نأيت جبديد حينما "وتواصلت معنا قداستو طواؿ القرف ادلاضي وبداية القرف احلايل 
نقوؿ إّف الشايب مّثل وال يزاؿ ؽلّثل ىرما شعريا ال يرتقي إليو أحد يف مسًنة الكتابة الشعرية 

 (.15)" ولرمبا سيظل ىكذا مرتبعا على شللكة الشعر التونسي لقروف أخرى قادمة "..." التونسية
كيف إذف نتحدث عن احلداثة الشعرية، وبعض كتابنا ونقادنا ال زالوا يف كهوؼ القدامة يقتاتوف 

 .من أصناـ الشعر مبثل ما يقتاتوف من أصناـ السياسة
وىذا ما غلعل مثل ىؤالء يشككوف يف مسألة التواتر و الصًنورة التارؼلية اليت تفرض حتما، 

ذلذا يرى بعض اجلهلة، أّف . ال نقوؿ ىدما أو إلغاء، بل بناء على ما ىو كائن حبثا عن ادلنشود
وىذا ما يدفعنا إىل القوؿ إّف  (16)" مل ينطلقوا شلا بلغو الشايب شعريا"أغلب الذين جاؤوا من شعراء 

الساحة الشعرية التونسية ىي ساحة الشايب، وإّف ما سبقو وما حلق بو ليس شيئا آخر غًن تشويو 
 .الذائقة وقتل الشعر على حّد تعبًن عّمار العوين وىو يصف حالة التسعينات الشعريّة

يف األدب التونسي " بدأت نسبة قصيدة النثر للشايب مع كتاب 1974وأعتقد أنو منذ 
أليب زياف السعدي، حيث عرّج على ظهور قصيدة النثر العربية منذ مجاعة ادلهجر " ادلعاصر

األمريكي مع جرباف والرػلاين وصوال إىل حديثو عن ظهور قصيدة النثر التونسية منذ الثالثينات 
يربز أبو القاسم الشايب رلربا ذلذا اللوف وشلارسا لو يف أكثر من قطعة واحدة وقد امتازت "حيث 

بإشراقة ومتانة الرتاكيب وتدفقها بأحاسيس النفس الفياضة وما توّشحت بو من أردية األحزاف 
وانقباض اآلماؿ وسط عامل ؽلتلئ شرورا وآثاما، نفس النغمات الشجّية اليت كثًنا ما طالعناىا يف 

 (.17)"قصائد الشايب ادلنظومة
وتواصل ىذا ادلّد التارؼلي لقصيدة النثر التونسية وريادهتا عند الشايب مع دراسات وكتب 

لسوؼ عبيد، حيث توفّر على كثًن من " حركات الشعر اجلديد بتونس"أخرى، لعّل أعلها كتاب 
ذلذا عّد سوؼ . التهافت واالعتباطية وجهل بالفروقات بٌن قصيدة النثر والقصيدة اخلالية من الوزف
 .عبيد أبا القاسم زلمد كّرو من كتاب قصيدة النثر، إضافة للبشروش والشايب طبعا
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ُعرؼ أبو القاسم زلمد كرو بأعمالو النقديّة يف األدب والتاريخ، فهو إىل الكتابات "فقد 
غًن أّف ىذه القصائد تضعو ضمن رّواد قصيدة النثر يف . الدراسية أقرب منو إىل الكتابات اإلبداعية

 (.18")1946تعود إىل سنة " صلوى الليل"تونس على األقل، حيث إّف قصيدتو 
أليب زياف السعدي، وصوال إىل كتاب  (1974)"يف األدب التونسي ادلعاصر"وبٌن بدايات 

تواترت مجلة من الدراسات وادلقاالت الصحفية حوؿ قصيدة النثر التونسية  (2008)سوؼ عبيد 
ونسبة ظهورىا للشايب يف ثالثينات القرف الفارط مع أيب زياف السعدي وزلمد البشروش وكّرو ورمبا 

 .مصطفى خريف
ورمبا ستمطرنا األياـ القادمة بدراسات وكتب ومواقف أخرى عن ظهور قصيدة النثر ومدى 

 .صّحة نسبتها إىل الشايب أو باألحرى إىل مرحلة الثالثينات مع األمساء اليت ذكرناىا
ومبثل ما ػلدث يف الساحة الثقافية التونسية، يزعم بعض شعراء قصيدة النثر ادلصريّة أّف ىذا 

إرجاع قصيدة "اجلنس من الكتابة وجد ما يشبهو يف الرتاث ادلصرّي القدمي، بل ذىب بعضهم إىل 
 ".النثر ادلصريّة إىل العهد الفرعوين

وىو تعّنٌت الغرض منو سحب البساط من حتت احلداثة الشعريّة العربية، وإعادة مّد البساط 
الشعري العمودي، والبحث عن اآلباء الشرعيٌن يف سجع الكّهاف وإشارات التوحيدي وإشراقات 

 .ادلتصّوفة وسلاطبات النفري وكتابات نقوال فياض ونثر الرافعي، ورمبا اإلصليل والنص القرآين
فإف أغلب الشعراء ادلصريٌن " أمحد طو  وميالد زكريا  ووائل غايل،"وإذا استثنينا القلة 

والعراقيٌن والسوريٌن، بل أغلب النقاد والشعراء العرب يقروف بأسبقّية قصيدة النثر البًنوتية ويعدّوهنا 
 .بداية قصيدة النثر العربية وبداية انتشارىا

كمثل علماء الدين الذين، ومبجّرد أف يكتشف الغرب حدثا علميا، يعودوف "وضلن ىنا 
بل إّف بعضهم ال  (19)" ليفّروا وينبشوا يف النّص القرآين ليْستدلوا على أف القرآف ىو األوؿ واألسبق

زاؿ يغط يف كهف القدامة، ومل ينتبو بعد إىل أّف قصيدة النثر قد افتّكت اعرتافا من الساحة الثقافية 
وإّف التشكيك يف شرعّية . العربية ومتوقعت كأحسن ما يكوف التموقع داخل نسيج ىذه الساحة

وال أزعم، ىنا، أف قصيدة النثر . وجود ىذا اجلنس من الكتابة، إظلا ىو شبيو بالتشكيك يف احلداثة
 .ىي احلداثة، بل ىي جزء من كياهنا أو ىي أحد جتلياهتا
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ومثل ىؤالء كمثل الذين شككوا يف وجود القصيدة احلرّة وحاربوىا، وعّدوىا خروجا عن 
غًن أف القصيدة احلرة افتكت شرعية وجودىا وانتصرت يف النهاية  .اجلماعة وفق ادلعجم الفقهي
والفرؽ ىنا، أّف شعراء العمود مل يعودوا إىل الرتاث الشعري ليربروا  .على خصومها الكالسيكيٌن

 .عداواهتم للقصيدة احلرة، بل حاربوىا باعتبارىا تفسخا شعريا وضربا للغة العربية
يف حٌن أّف خصـو قصيدة النثر، من أمثاؿ عبد ادلعطي حجازي اجلاىل أصال مبفهـو 

و لقد ظن اجلاىليوف أّف . النصوص النثرية ادلشتبهة بالشعر قدؽلة يف آدابنا"قصيدة النثر، اعتربوا أّف 
القرآف شعر وأف الرسوؿ شاعر، وذلك ألّف يف لغة القرآف رلازات وإيقاعات صلهلها أقرب إىل لغة 

وكذلك يف لغة التوراة ويف ادلزامًن ونشيد اإلنشاد ومراثي إرميا ويف لغة "..."الشعر منها إىل لغة النثر
 (.20)"التصّوؼ نفس شعرّي عميق 

إّف الساحة الثقافية العربية،ػ والتونسية خصوصا، تعيش حالة من الفوضى واالرتباؾ جعلتها 
 1960وجود نصّي منذ ... إىل اآلف غًن قادرة على أف حتسم مسألة التسمية أو حّت شرعية الوجود

ال زاؿ زلّل شّك وريبة، يف حٌن أف أشكاال حديثة أخرى من التعبًن مل تلق نفس الرفض والتعنت، 
على غرار ادلسرح والفن التشكيلي، وىذا مرّده، رمبا، إىل  كوف الشعر ديواف العرب وأّف رلرد التفكًن 

 . يف افتكاؾ األسبقّية منهم غلعلهم يفقدوف كل شيء

 :الهوامش
 .6، ص2004،وزارة الثقافة والسياحة،صنعاء "متخًن من الشعر التونسي ادلعاصر"أبناء قوس قزح :  ػ منصف الوىاييب1
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 . ػ نفس ادلصدر السابق4
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