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محمد األسعد

ــور الـــعـــربـــيـــة  ــ ــــصـ ــعـ ــ مــــــع بــــــدايــــــة الـ
التاسع عشر  القرن  الحديثة، منذ 
ــن الــــراهــــن على  ــزمـ ــى الـ وصــــــواًل إلــ
ــت الــقــصــيــدة العربية، 

َ
وجـــه الــتــقــريــب، تــعــّرض

بــحــرًا، لهبوب  وســيــاُجــهــا تقفية وســتــة عشر 
إلى  ريــاح حساسيات شعرية متنّوعة نزعت 
الشعرية من  السياج، وتحرير  هــذا  القفز عن 
باجتراح   

ً
تــارة التقليدية،  »القصيدة«  مفهوم 

 
ً
ما ُسّمي بالنثر الفني، أو الشعر املنثور، وتارة

باجتراح ما ُسّمي بالشعر الحّر بنمطيه، نمط 
القصيدة الحّرة من أّي نوع من أنواع البحور 
بــأوتــاد  املرتبطة  القصيدة  ونــمــط  والــقــوافــي، 
راحها طريقة نظم القصائد 

ّ
التفاعيل رغم اط

ذات الصدور واألعجاز.
القرن  ستينيات  تّوجته  ملسار  تلخيص  هــذا 
املاضي بقفزة عن السياج فريدة وقاطعة مّرة 
واحدة وإلى األبد، كما تقول الباحثة اللبنانية 
هدى جودت فخر الدين؛ أستاذة األدب العربي 
آخر  فــي  األميركية،  »بنسلفانيا«  جامعة  فــي 
النثر  )قــصــيــدة  باإلنكليزية  لها صــدر  كــتــاب 
العربية: النظرية الشعرية والتطبيق، مطبعة 

جامعة إدنبرة، 2021(.
ــدم ظــهــور أمــثــال  بــالــطــبــع، شــهــدت عـــصـــوٌر أقــ
هذه النزعات منذ محاوالت أبي العالء املعري 
فـــي كــتــابــيــه »الـــفـــصـــول والــــغــــايــــات« و»األيـــــك 
والغصون« وصواًل إلى من وردهما من أوائل 
من كتبوا إرهاصات قصيدة النثر في بدايات 
القرن العشرين، أمثال أمني الريحاني وأحمد 
شــوقــي وجــبــران خليل جــبــران، تــحــت عــنــوان 
»الــشــعــر املــنــثــور« تـــارة و»الــنــثــر الــفــنــي« تــارة 
 الباحثة تجاري شعراء »قصيدة 

ّ
 أن

ّ
خرى. إال

ُ
أ

ستينيات  في  ظهرت  ها 
ّ
إن تقول  التي  النثر« 

املــاضــي، بالقول إن ال عالقة لها بهذه  الــقــرن 
ها أشبه بنسل شعري جديد، 

ّ
اإلرهاصات، وإن

ليس »كشعر أو كتابة أو نص، ولكن كقصيدة 
بديلة تجّب القصيدة العربية!« وهذا صحيح 
ب غير  فــي جــانــب مــنــه، ليس بــنــاًء على تعصُّ
ر مــن هـــؤالء ملــا اعــتــبــروه »كــشــفــًا« خاّصًا  مــبــرَّ
بــهــم فــقــط ال تــرجــمــة ملــصــطــلــح فـــرنـــســـي، بل 
لكن  الباحثة،  إليه  لم تتطّرق  لسبب جوهري 
ــار إلــيــه الــبــاحــث س. مـــوريـــه في  ســبــق أن أشــ
مــة لنيل درجـــة الــدكــتــوراه من  أطــروحــتــه املــقــدَّ
الــعــامــني 1962 و1965  بـــني  »لـــنـــدن«  جــامــعــة 
 ،)1970-1800 ــر:  ــعــــاصــ املــ الـــعـــربـــي  )الـــشـــعـــر 
فــي الــفــصــل الــتــاســع املــعــنــون »الــنــثــر وسيطًا 
 دعـــاة 

ّ
ملــفــهــوم جـــديـــد لــلــشــعــر«، حـــني قــــال إن

»قــصــيــدة الــنــثــر« ظــهــروا بعد جماعة مــا كان 
تنّوعاته،  بمختلف  املــنــثــور«  »الشعر  ُيسّمى 
القرن  ــت حتى مطلع خمسينيات 

ّ
»ظــل والــتــي 

تشديدها  مــع  وعــقــالنــيــة،  منطقية  الــعــشــريــن 
على املخّيلة والعاطفة واللجوء إلى الطبيعة، 
ــل املـــفـــاهـــيـــم الـــســـابـــقـــة عــن  فـــطـــرحـــوا عــنــهــم كــ
واملنطقية  العقالنية  الــرؤيــة  ونــبــذوا  الــشــعــر، 
واملــثــالــيــة واإلنــســانــيــة الــســابــقــة فــي مواجهة 
العالم، لصالح رؤية غير عقالنية تعتمد على 

مخزون الالوعي تجاه العالم«. 
هـــذه هــي »الــقــفــزة عــن الــســيــاج« الــتــي أشـــارت 
ــهــا حدثت 

ّ
الــبــاحــثــة مــنــذ الــفــصــل األول إلـــى أن

ق فــي بحث  فــي عــام 1960، لكن مــن دون تعمُّ
مصادرها، وما اعتراها من سوء فهم ملا تّمت 
ترجمته وامتصاصه من مفاهيم ونصوص، 
ني 

َ
بيان ق أشهر 

ُّ
عــن تسل ذكــرت  مــا  باستثناء 

الحاج  النثر، مقّدمة أنسي  ألصحاب قصيدة 
ملجموعته الشعرية »لن« )1960(، ومقالة علي 
أحمد سعيد )أدونيس( املعنونة »في قصيدة 

الــنــثــر« )مــجــلــة شــعــر، عـــدد 14، 1960(، كــتــاَب 
الــفــرنــســيــة ســـــوزان بـــرنـــار املــســّمــى »قــصــيــدة 
الــراهــن« الصادر  النثر من بودلير إلــى الزمن 

بالفرنسية في عام 1958.
 هذا الفصل األول، وسنعود إليه 

ّ
والحقيقة أن

بــإيــجــاز فـــي خــتــام هــــذه املـــقـــالـــة، ومــوضــوعــه 
تنظيرات الحاج وقصائده، ومقالة أدونيس، 
ها 

ّ
هو حجر الزاوية في كتابها، إلى درجــة أن

تـــكـــّرس الــفــصــل الـــثـــالـــث وحـــــده ملـــا تــســّمــيــهــا 
مــغــامــرة أدونـــيـــس فـــي قــصــيــدة الــنــثــر كــتــابــة 
ــارات. فـــي الــفــصــل  ــتـ ــخـ وتــنــظــيــرًا وتــرجــمــة ومـ
»انــخــراط  إلــى  سريعة  التفاتة  تلتفت  الثاني 
ــا فــي  ــهـ ــرائـ ــعـ ــن لـــقـــصـــيـــدة الـــنـــثـــر وشـ ــريـ ـ

ّ
ــظ ــنـ املـ

الثري،  العربي  النثر  لــتــراث  »قصدية«  قـــراءة 
ــة اســـــتـــــخـــــالص نـــــصـــــوص تــمــنــح  ــ ــ ــاول ــ ــحــ ــ ومــ
فتدرس طرائق  املعاصرة شرعية،  قصيدتهم 
إيــجــاد مــواءمــة بينها وبــني أعــمــال متصوف 

»أبــو حيان  ري«، وناثر ُمجيد مثل 
ّ
»النف مثل 

الــتــوحــيــدي«. وتــحــاول فــي هــذا الفصل شرح 
ــوا   جــيــل شــعــراء قــصــيــدة الــنــثــر أدرجـ

َّ
كــيــف أن

 هذه 
ّ
أن العربي، وتــرى  التراث  في مشروعهم 

ــة بــطــابــعــهــا الـــنـــقـــدي غـــّيـــرت فهمنا  ــمـــارسـ املـ
»الشعرية« في اللغة العربية، بحيث تجاوز  لـ
مــفــهــوم الـــــوزن والــشــكــل الـــجـــاهـــز. ولــكــنــهــا ال 
ق 

ِّ
عل

ُ
تــأتــي بما يثبت صحة هــذا الــكــالم، بــل ت

الشعرية وسامًا على  ببساطة تغيير مفهوم 
صدر أصحاب هذه القفزة، مع تجاهل لجهود 
ــــاد أكـــثـــر مـــن قـــرنـــني عــمــلــوا على 

ّ
ــعـــراء ونــــق شـ

تغيير مفهوم »الشعرية« في الثقافة العربية. 
ــى مــحــمــد  ــ ــفـــصـــل الـــــرابـــــع إلــ وتـــنـــعـــطـــف فــــي الـ
ــة بــــني مــشــروعــه  ــعـــالقـ  الـ

ّ
املـــــاغـــــوط، فـــتـــرى أن

ــدة الـــنـــثـــر كـــحـــركـــة شــعــريــة  ــيـ ــعـــري وقـــصـ الـــشـ
ــه 

ّ
ونــقــديــة ليست عــالقــة مــبــاشــرة، وتــدفــع بــأن

ــاغـــوط فـــي تمهيد  ــائـــدة املـ عــلــى الـــرغـــم مـــن »فـ
ــه 

ّ
 أن

ّ
الــطــريــق إلـــى قــصــيــدة الــنــثــر الــالحــقــة، إال

ســـًا« عــلــى  لــــم يـــكـــن شـــاعـــر قـــصـــيـــدة نـــثـــر مـــكـــرَّ
الباحثني  مــن  الكثير  رأي  مــن  بالطبع  الــضــّد 
لــه دورًا رئــيــســيــًا. وتكتفي بمنح  يـــرون  الـــذي 
هـــذا الــشــاعــر، األكــثــر أهــمــيــة بــتــراثــه الشعري 
مـــن االثـــنـــني الـــلـــذيـــن افــتــتــحــت بــهــمــا كــتــابــهــا 
من  »املساهم  دور  الــزاويــة،  حجر  وجعلتهما 
دون قصد في قصيدة النثر... وتوسيع حدود 
الشعر في اللغة العربية«.  ومقابل هذا التقزيم 
لتجربة واحـــد مــن أهــم شــعــراء قصيدة النثر 
العرب في القرن العشرين، أو بالتوازي معه، 
الخامس بأعجوبة من نوع  الفصل  تأتي في 
غريب، فتدرس »الشاعر الفلسطيني محمود 
درويــــش ومــســاهــمــتــه فــي قــصــيــدة الــنــثــر، مع 
ه لم يكتب قصيدة نثر أبدًا« كما تقول هي! 

ّ
أن

أّما كونه انخرط في نقاش القضايا املحيطة 
بها كما ترى، فال أراه مسّوغًا لهذا النوع من 

التناول على اإلطالق، ال شعريًا وال نقديًا.
الــســادس  فصلني،  الباحثة  تضيف  هـــذا  بعد 
ف 

ّ
أن تتوق بــركــات مــن دون  عــن تجربة سليم 

ــهــــووس بــالــلــغــة«  عــنــد مـــا تــســّمــيــه »عــمــلــه املــ
 الــلــغــة إلـــى صياغة 

ّ
ــــالت تــتــجــاوز هـــز

ّ
و»تــــدخ

خرى، في العربية«، فتقّيم هذا الهوس 
ُ
كتابة، أ

وأثره الثقافي، هذا إن كان له من أثر يتجاوز 
تحويل اللغة إلى فقاعات صابون ملّونة ومن 
دون وجــــود لقطعة صــابــون حــتــى. والــفــصــل 
الــســابــع، وتــتــنــاول فيه تجربة الــشــاعــر وديــع 
ســـعـــادة املــقــيــم فـــي أســـتـــرالـــيـــا، وهــــي تــجــربــة 
مــتــواضــعــة بــمــقــيــاس مــنــجــزات شـــعـــراء عــرب 
الباحثة، فلسطينّيني  إليهم  لم تلتفت  آخرين 
وعــراقــّيــني وخليجّيني ومــغــاربــة، أو لــم تصل 
إليهم كما هــي الــعــادة الــجــاريــة؛ حــني يكتفي 
الباحث العربي بتناول ما يلمع على السطح، 
ألم  البحث واالكــتــشــاف.  فــي  وال يجهد نفسه 
يصل إلى أسماع الباحثة ذكر الشاعر شوقي 
أبــــي شــقــرا )الــلــبــنــانــي( وعــبــد الــكــريــم كــاصــد 
)العراقي( على سبيل املثال؟ والقائمة ليست 
بالقصيرة وفيها أصحاب تجارب متمّيزة في 
قصيدة النثر تجاوزت بأزمان ومراحل بدايات 
القصيدة البدائية في ستينيات القرن املاضي.  
أنسي  ومقّدمة  أدونيس  مقالة  إلى  وبالعودة 
 ســوء فهم 

ّ
الــحــاج، نلمح مجّرد تلميح إلــى أن

النثر على يديهما  تعّرض له مفهوم قصيدة 
أهــم »خصائصها« كما  حني ترجما وأشــاعــا 
بعيدًا  لــم تمِض  قـــراءة عجولة  بعد  يعتقدان، 
إلى أعماق كتاب الفرنسية سوزان برنار. فلكي 
استعار  النثر،  قصيدة  ماهية  الحاج  ح 

ّ
يوض

كــمــا يــقــول هــــو، تــحــديــد بـــرنـــار لـــشـــروط هــذه 
املاهية في ثالثة حسب ترجمته من مقّدمتها: 

اإليجاز واإلشراق )التوّهج( واملجانية. 
ة منه، فيترجم 

ّ
أّما أدونيس الذي كان أكثر دق

 
ً ّ
ــــى: أن تـــكـــون الــقــصــيــدة كـــال ــذه الـــشـــروط إلـ هــ

، وبناًء فنيًا ال غاية له خارج 
ً ّ
عضويًا مستقال

ــه بــنــاء ال زمــنــي ال  ـ
ّ
ذاتــــه، ومــجــانــيــًا، بمعنى أن

يسعى إلى غاية، يعرض نفسه مثل شيء من 
األشياء، أو كتلة ال زمن لها أو فيها، وأن تكون 

فة.
ّ
موجزة ومكث

)شاعر وروائي وناقد من فلسطني(

جماعة »شعر« 
أم قرنان من التجربة؟

تعزل الباحثة قصيدة 
النثر العربية عّما سبقها 

من إرهاصات

ال مسّوغ نقديًا 
لتناول محمود درويش 

في قصيدة النثر

للطعام، من  تاريٌخ  السريعة:  الوجبات  النبات،  »الحيوان، 
االســتــدامــة إلـــى االنــتــحــار«، عــنــوان كــتــاب صـــدر حديثًا 
للباحث مــارك بيتمان عــن »مــنــشــورات هــوتــون ميفلني 
ــف تــطــّور الــزراعــة واالســتــهــاك 

ّ
هـــاركـــورت«. يتتّبع املــؤل

مـــن الــعــصــور الــبــدائــيــة إلـــى الــعــصــر الــحــديــث، ويــصــف 
كيفية انعكاس ذلك على تأسيس نظام غذائي زاوج بني 
الوجبات  ابتكار  إلــى حني  والنباتية  الحيوانية  املــصــادر 
يعاني منها نصف  أزمــة صحية  التي خلقت  السريعة، 
الــبــشــر حــالــيــًا، والــقــائــمــة عــلــى مــعــادلــة تــقــوم عــلــى إنــتــاج 
أكبر قدر من الغذاء رغم تراجع الزراعة وتدهور أوضاع 

املزارعني عامليًا.

ــعــلــوم اإلنــســانــيــة  ــــذاكــــرة فـــي ال »مـــدخـــل إلــــى دراســــــات ال
واالجتماعية«، عنوان كتاب صدر مؤخرًا عن منشورات 
»مدارج« للباحث املغربي زهير سوكاح. العمل - بحسب 
ل أول مرجع عربي يتناول حقل دراســات 

ّ
ناشره - يمث

 معرفي حديث يتصّدى لفهم كيفية 
ٌ

الذاكرة، وهو حقل
بناء املجتمعات لتصّورات حول ماضيها. ومن ممّيزات 
هذا الحقل التي ُيبرزها املؤلف في كتابه أنه أعاد الترابط 
بني مختلف املجاالت املعرفية، من التاريخ إلى الفلسفة، 
حيث تتداخل في »دراسات الذاكرة« مناهج علوم كثيرة 
فــي سبيل فــهــم عمليات تــركــيــب وإعــــادة بــنــاء املــاضــي 

املشترك لجماعة ما.

»من الحضارة العربية إلى الحضارة العربية اإلسامية«، 
عنوان كتاب صدر حديثًا للباحث والكاتب الفلسطيني 
ــف في 

ّ
جــمــال ضــاهــر، عــن »دار الــفــارابــي«. يبحث املــؤل

وجود آراء فكرية لدى العرب قبل اإلسام، بغرِض تفنيد 
عـــدد مــن األفــكــار الــشــائــعــة الــتــي تــربــط والدة الــتــســاؤل 
الفكري العربي بحركة الترجمة في القرن الثالث الهجري 
ل 

ّ
وبدايات التفلسف لدى الكندي، في الفترة نفسها. تتمث

أطروحة ضاهر بالقول بوجود فكر عربي سابق على 
اإلسام الذي ال يرى فيه نقطة فصل بني زمنني عربّيني، 
على  »الجاهلية«  تسمية  كّرست  التي  العادة  جــرت  كما 

الفترة التي تسبقه.

املــبــحــث«، عــنــوان كتاٍب  ــضــول والسلطة: ســيــاســات 
ُ
»الــف

ــنـــشـــورات جــامــعــة مــيــنــيــســوتــا«  ــدى »مـ ــ ــدر حــديــثــًا ل صــ
ل 

ّ
تتمث زورن.  بــيــّري  الفلسفة  فــي  للباحث  األمــيــركــيــة، 

أطـــروحـــة زورن الــرئــيــســيــة فــي هـــذا الــكــتــاب بــالــقــول إن 
عبر  إثباته  يحاول  ما  وهــو  تعريفًا،  سياسيٌّ  الفضول 
ــــى مــــدّونــــات فــلــســفــيــة واجــتــمــاعــيــة تــمــتــّد من  الـــعـــودة إل
ينظر  هـــذا.  يومنا  حتى  عشر  التاسع  الــقــرن  منتصف 
، ال طبعًا كما قد يبدو 

ً
ف إلى الفضول بوصفه فعا

ّ
املؤل

في بعض اللغات، وهو يطرح، انطاقًا من هذا الفهم، عّدة 
أسئلة، حول هوّية الشخص الذي يمارس فعل الفضول، 

وحول الكيفية التي يقوم من خالها بذلك.

ذا  قبلنا  الــنــاس  فـــواز شـــرف: صحب  »أوراق  فــي كتابه 
للدراسات  العربية  »املؤسسة  الــذي صــدر عن  الــزمــان«، 
والنشر«، يسّجل السياسي األردني )1937( انطباعاته 
يبدؤها  والتي  األردن،  تاريخ  في  أحــداث عايشها  حــول 
بنكبة فلسطني وما تركته من تداعيات دفعت إلى ظهور 
األحزاب، حيث كانت غالبية الطلبة في املدارس األردنية 
كما  ويــســاريــة،  وقومية  إسامية  أيديولوجيات  تحمل 
يروي مرحلة دراسته في »الجامعة األميركية« ببيروت 
بــاده في  ل 

ّ
مث الدبلوماسي، حيث  العمل  وانخراطه في 

األمم املتحدة، ثم عاد إليها وساهم في تأسيس عدد من 
الهيئات الشبابية والثقافية.

صــدر مــؤخــرًا عــن »مجمع األطـــرش« كــتــاب »طوبيقا: 
ــغــوي الــتــونــســي 

ّ
ــل إبـــطـــال لـــدعـــوى عــلــي عــبــد الــــــرازق« ل

محمود عباس العامري، الذي يقترح مراجعاٍت ملفاهيم 
كبرى في التاريخ العربي املعاصر، مثل األّمة والشريعة، 
إضافة إلى مناقشة عدد من تأويات علي عبد الرازق 
للنّص القرآني. نقرأ في كلمة التقديم: »من ديمقراطّية 
 يتعّجل املرء في إطاق األحكام. هذا الكتاب 

ّ
املعرفة أال

في جدل الفكر وعلى أساس من عقل املنطق وصناعة 
النحو وأحكام الباغة. واملنتصر األعظم فيه هو الجدل 
ــٌد فــي هذا   مــن كــان هــواه مــع الدليل واِجـ

ّ
والــدلــيــل. وكــل

الكتاب ما ُيرضيه«.

ــرًا بــالــلــغــة  ــدر مــــؤخــ ــ عــــن مـــنـــشـــورات »نــــيــــرفــــانــــا«، صـ
الــفــرنــســيــة كــتــاب »الــشــعــريــة فــي الــتــصــمــيــم« للباحثة 
تنطلق  والتي  الغيلوفي،  أسماء  التونسية  والتشكيلية 
ــذا مـــن تــجــاربــهــا اإلبـــداعـــيـــة لــلــربــط بني  فـــي عــمــلــهــا هــ
مجاالت عادة ما تقّسمها التخّصصات العلمية، وهو 
بها  والــتــقــّدم  عقانيًا  لها 

ّ
لتمث مــحــاولــة   

ّ
كـــل يعيق  مــا 

من  التصميم  املــؤلــفــة  ــخــرج 
ُ
ت التنظير.  مــســتــوى  عــلــى 

التقني إلضاءته بأدوات الدراسات األدبية، حيث  بعده 
 شعرية تخضع 

ً
تقارب التصميمات باعتبارها أعماال

إلى البناء نفسه الذي تقوم عليه القصائد من تكوين 
للصور وتوليف بينها وبني مخّيلة القارئ/ املشاهد.

عــن مــنــشــورات »شـــهـــريـــار«، صـــدر مـــؤخـــرًا، بترجمة 
الــذي يضّم  الــجــاف، كتاب »الهوية واالخــتــاف«،  كريم 
محاضرتني ألقاهما الفيلسوف األملاني مارتن هايدغر 
»مبدأ  بعنوان  األولــى  املــاضــي؛  القرن  في خمسينيات 
الــهــويــة« والــثــانــيــة بــعــنــوان »الــتــكــويــن األنــطــوثــيــولــجــي 
لــلــمــيــتــافــيــزيــقــا«. مــا يــجــمــع بــني املــحــاضــرتــني اهــتــمــام 
الباطني  العالم  هايدغر بفهم جــذور االخــتــاف داخــل 
لجماعة  االنتماء  بناء  كيفية  إلى  ذلك  لإلنسان، معيدًا 
الــخــروج عنها.  يمكن  الــتــي ال  الحقيقة  إلـــى  وتــحــويــلــه 
تعليقًا  باعتبارها  خاصة  أهمية  الثانية  وللمحاضرة 

من هايدغر على مفهوم املنطق عند هيغل.

من  اإلنكليزي  األدب  في  ماجستير  على  الدين،  فخر  هدى  حصلت 
»الجامعة األميركية في بيروت« ودكتوراه في األدب العربي واألدب 
المقارن من جامعة »إنديانا« في بلومنغتن، وهي حاليًا أستاذٌة لألدب 
والنقد العربيَّين في جامعة »بنسلفانيا«. صدر لها: »الميتاشعرية في 
التراث العربي« )2015(، و»زمن صغير تحت شمس نائية« )2019(، إضافًة 

إلى ترجماتها لمقاالٍت نقدية حول الشعر العربي ونصوٍص منه.

سيرة ناقدة

نظرة أولى

قصيدة النثر العربية  مساجلة مع هدى فخر الدين

تُفِرد الباحثة اللبنانية كتابها الجديد لقصيدة النثر العربية، من خالل بعض 
وامتصاصه  ترجمته  تّمت  لما  اعتراها من سوء فهم  مصادرها، وما 
من مفاهيم ونصوص، كما تنسُب تغيير مفهوم الشعرية إلى رّواد 

قصيدة النثر، متجاهلًة جهود شعراء ونّقاد أكثر من قرنين

هدى فخر الدين
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