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ملخص البحث:
يناقش البحث اجلدل املستمر حول قصيدة النثر العربية من خالل إلقاء الضوء على عدد من اآلراء والدراسات
النقدية ،أبرزها دراستا الناقد صاموئيل موريه الرائدة حول حماوالت التحديث يف اخلطاب الشعري العريب املعاصر.

يسلط البحث الضوء على أبرز آراء موريه ابتداء ابملصطلح وما واكب ترمجته من جدل ،مروراً ابملرجعيات
التارخيية لقصيدة النثر يف األدبني الغريب مث العريب ،والتجارب العربية األوىل يف كتابة قصيدة النثر ،وانتهاء مبوقفه
من قصيدة النثر كما عرفها واعتمدها شعراء ونقاد حركة الشعر احلديث يف جملة شعر :أنسي احلاج ،يوسف
اخلال ،وأدونيس .يفرتض البحث أن ابعث اجلدل القائم حول قصيدة النثر إيديولوجي ،أكثر من كونه فنياً ،وإن
حاول أطراف السجال التورية عن ذلك يف سجاالهتم .فقصيدة النثر منتج غريب حاكاه عدد من الشعراء العرب
معرتفني بذلك دون حماذير؛ حيث اعتربها بعضهم املنتج األكثر مناسبة هلذا العصر ،غري مكرتثني لآلراء اليت
هتاجم توجههم حنو األجناس الغربية وانتشاهلا من سياقاهتا لفرضها على سياق عريب خمتلف.
الكلمات املتفااية ::الشعر احلديث -النقد األديب -قصيدة النثر -التجديد -موريه.
Abstract:
The study discusses the continuous debate on Arabic prose poem through
highlighting on several views and critic studies, the most prominent, two
pioneering studies by the critic Samuel Moris on the renewal attempts in the
Arabic contemporary poetic discourse. The study highlights on Moris’ most
prominent views beginning from the debate on the translation of terms cutting
across the terms of historical reference for the Arabic prose poem in the Western
and later the Arabic literatures; the Arabic initial experience in the book on prose
poem and finally concluding with his position on prose poem as what is known
and endorsed by the poets and critic of Modern Poems in the Journal of Poem:
 أستاذ النقد احلديث املساعد ،قسم اللغة العربية وآداهبا ،جامعة امللك عبد العزيز ،اململكة العربية السعودية.
أرسل املقال بتاريخ 2017/4/16 :م  ،وقبل بتاريخ2017/7/23 :م
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Unsi Al-haj, Yusuf Al-Khal and Adonis. The study hypothesizes that reason
behind the debate on prose poem is ideological more than it being aesthetical
albeit the attempts of some satirical writers to rhetorically express that in their
views. The prose poem in the end is a Western product, imitated by many Arab
poets who admitted that without the slightest concern, among those who consider
it is as a more suitable product for this era indifferent to the views that oppose
their inclination to Western models and their attempt to impose them on the
various Arabic context.
Key words: Modern poem- Literary critic – Prose poem – Modernization- Moris.
Abstrak:
Kajian ini membincangkan tentang perdebatan berterusan tentang puisi berprosa
Arab dengan menumpukan terhadap beberapa pendapat serta kajian-kajian
kritikan terutamanya daripada dua kajian rintis yang dilakukan oleh pengkritik
sastera Samuel Moris tentang usaha pembaharuan dalam wacana kepuisian Arab
semasa. Kajian ini memberikan tumpuan terhadap pendapat Moris yang utama
bermula daripada perdebatan tentang permasalahan terjemahan beberapa terma
berlatarkan sejarah yang merujuk kepada puisi berprosa di Barat dan
kemudiannya di dalam sastera Arab; ini termasuk pengalaman Arab yang mulamula dalam buku-buku puisi berprosa dan diakhiri dengan pendirian beliau
tentang puisi berprosa sebagaimana yang dikenali dan disokong oleh para
penyajak dan pengkritik puisi moden dalam jurnal Puisi seperti: Unsi Al-Haj,
Yusuf Al-Khal dan Adonis. Kajian ini mengandaikan bahawa sebab disebalik
perdebatan tentang puisi berprosa pada akhirnya adalah satu penghasilan Barat
yang ditiru oleh ramai penyajak Arab yang memperakui tanpa sebarang
keraguan, bahawa ia adalah satu karya yang lebih bersesuaian untuk era kini
tanpa menghiraukan pendapat lain yang menyanggah pendirian tersebut serta
kecenderungan mereka kepada model Barat dan usaha mereka untuk
memaksakannya dalam konteks kepuisian Arab yang berbeza-beza.
Kata kunci: Puisi moden- Kritik sastera- Puisi berprosa- Kemodenan – Moris.

السنة التاسعة-العدد الثاين

208

موريه ونقد قصيدة النثر العربية :مراجعة يف األسس واملرجعيات

مقدم::
ميكن االطمئنان إىل أن قصيدة النثر العربية قد وصلت إىل مرحلة من النضج ،جتعلها حتجز مكاهنا بني
األجناس األخرى يف السياق الشعري العريب؛ لكن هذا ال ينفي أن اجلدل ال يزال حيوم حول مرجعياهتا
وحدودها الفنية واإليقاعية أو حول مشروعيتها بوصفها جنساً شعريً عربياً .يسعى هذا البحث إىل
الوقوف على أبرز اآلراء النقدية اليت تناولت قصيدة النثر وما يثار حوهلا من قضاي متس جوانب خمتلفة
يف يف األدب العريب .يركز البحث حتديداً على موقف الشاعر واألكادميي (اإلسرائيلي) صاموئيل موريه،
ِ
أحد ِ
أول دارسي قصيدة النثر العربية؛ إذ؛ إذ إن موريه ليس رائداً من الرواد الذين درسوا قصيدة النثر
وحسب ،بل إنه – كما يزعم الباحث – ميثل أزمة قصيدة النثر أببعادها الشائكة كافة.
أوالً :النوع األديب وأزم :املةالد

يربط الناقد مراد عبد الرمحن مربوك يف كتابه اهلوي :العربة :والاشكةل املعماري واجلةوبولاةكي للنص

الشعري بني هوية اجملتمع وما يظهر فيه من أشكال شعرية؛ حيث يؤكد (أن اهلوية األصلية املستقرة

تصنع أشكاالً معمارية وأدبية مستقرة ومستقلة) 1.وهذا يعين أن األنواع األدبية تظهر يف اتساق مع
النسق الفكري ألي جمتمع؛ لذلك كان من الطبيعي أن تؤدي حماكاة أشكال أدبية غربية إىل جدل
فكري واسع( ،ففي الوقت الذي أصبحت فيه البالد مستقلة وطاردة للمحتل جندها تستعري منه بعضو
املورواثت الثقافية ،ال سيما الفنية واألدبية وخباصة األشكال الشعرية) 2،وهو ما أنتج توتراً فنياً انعكس

على الشكل الشعري املقتَبس .من هنا أرى مسألة اهلوية هي مربط اجلدل فالقائم حول هذا اجلنس
الشعري؛ 3ف َق َدر قصيدة النثر العربية أن تولد يف زمن معظم أحداثه ولدت متعسرة؛ قدرها أن أتيت
إرهاصاته مع موجة اإلحياء يف األدب العريب ،فال تلقى تلك احملاوالت ما أتمله من انتباه ،وقدرها أن
يُعلن رمسياً ميالدها حتت مصطلح (قصيدة النثر) يف زمن سادت فيه األفكار والروح القومية؛ 4حيث كل
شيء سالح يف حرب الثورة على االستعمار ودحر الرجعية.
قدر
وحني -ذات صباح من عام 1967م األسود-فقدت الثورة جزءاً كبرياً من أسلحتها ،كان ُ
الظن هبا لتدخل حلبة ملصارعة الثريان؛ فمن جهة استمات
ُحسن ُ
قصيدة النثر أن تتحول إىل بقرة أ َ
مناصروها ليثبتوا أهنا قصيدة العصر ووسيلة التعبري األنسب واألوحد للشعوب املهمشة ،وأهنا صوت
الناس وصدى احلاضر ،على الرغم من أن كثرياً من الناس مل يفهموها؛ ولذلك مل يصنفوها شعراً أو نثراً؛

بينما رآها املعارضون ابنة غري شرعية للنكسة ،ومثرَة السقوط العريب يف حضن الغريب؛ هذا الغريب الذي
َرغم العرب على أن يعيشوا حضارته ويتأثروا هبا ،بل أرغمهم على أن يقبلوا ابقتطاع جزء من جسدهم
أ َ
إلسرائيل ،مثناً هلذا التواصل غري املختار .يقول الشاعر حكمت احلاج :اتريخ قصيدة النثر عند العرب
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املعاصرين ،هو اتريخ حتديت وخياانت ،اتريخ امتدادات وختليات؛ إذ يكتبها املهمشون اخلارجيون
املسافرون املنفيون من األقليات ،والنوابت من األقليات ،ذوي األصول املشكوك فيها ،واألصوات
الضائعة املشكك فيها ،وكل من ليس لديه أو يبحث عن سلطة للكالم .فقد عانت وال تزال من مصري
مماثل ملصري أولئك الذين حتاول قصيدة النثر متثيلهم .لقد ظلت قصيدة النثر صواتً مكتوماً داخل نسيج
األدب العريب ،ال يكاد يسمع يف اجملتمع الثقايف العريض حىت يومنا هذا .والذي حيتج قائالً أبن ما
يكتب اآلن برمته هو من نوع قصيدة النثر ،له نقول :إن شعران العريب اليوم هو رحلة (ضياعية) بني
مفهومي :النثر الشعري ،والشعر-بال وزن وال قافية5.
يشخص احلاج -وهو شاعر عراقي يكتب قصيدة النثر ويعيش يف لندن-حال قصيدة النثر منذ
بدأت وحىت يومنا هذا .فبقدر ما عانت قصيدة النثر من متلقيها العريب الذي مهشها ورفضها واهتمها
ابخليانة ،عانت أيضاً من معتصميها واملؤمنني هبا أو من كثري منهم بعبارة أدق ،فقد عانت؛ ألهنا مل

تستطع أن تثبت أصالتها يف ثقافة العرب ،ويف خضم محاس اجليل األول من كتاهبا ،كان أدونيس يعلن
أن قصيدته اليت يدعو إليها جنس متمرد على كل ما هو تراثي 6،بل إنه يصرح أن الشاعر احلديث
يصنع تراثه بنفسه ،ويف الوقت ذاته يعلن أن قصيدة النثر اليت يدعو هلا ما هي إال حماكاة حرفية للجنس
الفرنسي ).(le poém en prose
كما عانت قصيدة النثر أيضاً من فهم روادها هلا؛ فكل له فهمه اخلاص ،وله قصيدة نثره
فاعتقد أن له احلق يف
اخلاصة ،وله تعريفه اخلاص ،حىت جاء جيل مل يؤمن بشيء قدر إميانه هبذا اخللط،
َ
أن يكتب ما يكتب ،وأن يصنفه كيفما أراد.
وعانت – وأحسبها ال تزال-إثر هذا من عقدة نقص طاردت وتطارد مؤلفيها ،جتعلهم يتقافزون
يف احملافل األ دبية والصحف واجملالت ،ليقفوا شوكة يف حنر كل من تسول له نفسه التشكيك يف شعرية
ما يكتبون.
ولعل من أصدق األمثلة تلك الضجة اليت اثرت حول كتاب عبد العزيز موايف – وهو شاعر

يكتب قصيدة النثر -قصيدة النثر من التأسيس إىل املرجعية والذي يصرح فيه موايف منذ الصفحة األوىل
–مقتبساً من ت إس إليوت-أبن أي نوع جديد من الكتابة ،يقابل يف البداية ابالزدراء) ،حبجة أن
الرتاث خولف علناً ،وأن الفوضى جاءت؛ لكن يظهر بعد فرتة أن الطريقة اجلديدة يف الكتابة ليست
مدمرة ،بل جمددة 7.حيلل مواىف أبرز العوامل خلف رفض قصيدة النثر؛ حيث يشدد على أنه من
الصعب على ذاكرة ورثت تقاليد عريقة ألكثر من سبعة عشر قرانً ،أن تتقبل نوعاً يتنكر هلذه التقاليد
ويرفض أغلبها ،كما يذكر أن من أهم أسباب التوجس من قصيدة النثر عبارة وضعت عليها تقول:
مصنوع يف اخلارج ،وهو –ابلطبع-يسخر من هذا السبب الذي ال يعطي اعتباراً لعنصري املثاقفة
والتوارث احلتمي بني الثقافات8.
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وخيلص مواىف يف كتابه إىل أن شعراء ومنظري قصيدة النثر يتحملون قدراً كبرياً من املسؤولية يف أزمة
التلقي اليت تواجهها قصيدة النثر ،لعدم متكنهم من إثبات املرجعية النظرية اليت تستند عليها جتربتهم
الشعرية ،من هنا كان كتابه حماولة لردم هذه اهلوة؛ 9لكن الكتاب يواجه موجة نقد حادة ،يقودها كتاب
قصيدة النثر أنفسهم؛ إذ يعتربون الكتاب )نرياانً صديقة( ،متهمني املؤلف ودوافعه اليت مل تكن إال (تفريغ
قصيدة النثر من مضموهنا ،ليعيد رسم معاملها حبيث حيقق مصلحة فردية خرقاء)10.
ومن أكثر ما ينتقد فيه موايف أنه يسلم أن قصيدة النثر منتج غريب حاكاه شعراء قصيدة النثر،
على الرغم من تصريح الشعراء الذين يتحدث عنهم موايف هبذا ،ومنهم أدونيس واحلاج يف جملة شعر11.
حتولت قضية كتاب قصيدة النثر إىل قضية هوية يف املقام األول ،ومع تزايد الشعور القومي يف
الستينيات مل تستطع قصيدة النثر أن تنافس األجناس األخرى يف هذا املضمار؛ ألن منطلقاهتا كانت
خمتلفة ،وأساليبها كانت خمتلفة ،وصورها كانت خمتلفة ،واهتماماهتا كانت خمتلفة أيضاً ،فهي تريد ـ
بشكل أو آبخر ـ أن تكون عربية ،ال صلة هلا ابلعروبة ،يف زمن كانت العروبة هي العملة األكثر تداوالً.

وعندما جاءت النكسة وجد املتحمسون لقصيدة النثر أنفسهم أمام فرصة لدعم أفكارهم عن
الشعر املنفصل عن تراث مل نلق منه ـ حسبهم ـ غري اهلزمية املذلة ،ويف هذا السياق انساقت أعداد كبرية
من الشعراء والشاعرات مع هذه الدعاوى ،غري أن آراء أخرى كانت ترى يف املنادين بقصيدة النثر طيوراً
حتوم حول اجلثة العربية ،لتنهش منها ما تبقى .حىت إن أدونيس نفسه يقول يف رسالة بعثها إىل صديقه
احلاج( :يسمينا اإلرثيون «الفوضى» ،يسموننا أيضا «اخليانة» ،هكذا نبدو يف أعينهم ،للمرة األوىل ال
خيطئون النظر ،فاحلق أننا نعلن فوضاان وخيانتنا يف ذلك العامل املمغنط ابجليف املقدسة ،وال نكتفي بل
12
نقنع اجليوش ابخليانة ،كما تقول :يعين ،نقنعهم ابلفوضى).
كأين بكتاب قصيدة النثر يرفضون أي نقد يوجه ضدهم؛ مبعىن أهنم يهامجون أي أتثري للرتاث
على الشعر العريب املعاصر من جهة؛ لكنهم ال يريدون أن يقال إن نتاجهم يفتقد لألصالة العربية ،كما
يتقوقعون يف دواخلهم وحيشون شعرهم أبشكال وألوان من الغموض ،ويرفضون رفضاً قاطعاً أبن يومسوا
ابلبعد عن الواقع ومعاجلة قضاي األمة واجملتمع .واجملتمع ال يتحمل إال جزءاً من املسؤولية ،كما أهنم هم
يتحملون نصيبهم من املسؤولية يف األزمة احلاصلة بينهم وبني شعرهم من جهة ،وبني شعرهم واجلمهور
من جهة أخرى.

اليوم ،بعد أن اختلفت حال قصيدة النثر ،وأصبحت واقعاً ملموساً يف خريطة األدب العريب ،ال
يزال الصراع قائماً ،واجلدل انصب خيامه بني التيارات األدبية العربية ،وال يزال قوم يتهمون قصيدة النثر
وكتاهبا ابلعمالة للغرب ،واللهاث خلف كل ما أنتجته وتنتجه املاكينة الغربية دون تفحيص ومتحيص؛
بينما يرى آخرون أهنا النموذج الوحيد األنسب للتعبري عن هذا العصر املتسارع وال منوذج غريه ،ولعل
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دور النقد على الرغم من بعض املبادرات املميزة-ال يزال قاصراً عن دراسة التجربة دراسة حيادية وصادقة
13
تربطها بكل سياقاهتا ،وحتللها بوصفها ظاهرة فنية وثقافية واجتماعية.
وقد شخصت الناقدة خالدة سعيد ،إحدى أهم املتحمسات للشعر احلديث وقصيدة النثر ،أسباب
األزمة ،وقدمت وصفتها للحل منذ عام 1960م؛ حني عزت يف كتاهبا البحث عن اجلذور أسباب
األزمة إىل مخسة عوامل؛ ثالثة منها معزوة إىل اجلمهور نفسه حني استقبل الشعر احلديث بنظرة عدائية
مسبقة ،وتقديسه للرتاث العريب القدمي مع جهله برموزه التارخيية واألسطورية ،والعامالن األخريان خيصان
الشعر احلديث ذاته الذي اختلط فيه اجليد ابلرديء مع اإلقبال الكبري ،وغري الواعي أحياانً من الشعراء
الشباب ،فضالً عن اهلوة اليت تركها الشعر احلديث اببتعاده عن الرتاث العريب "دون االرتكاز على نظم
14
التطور األديب وأنساقه وقوانينه.
الطبيب القادر على عالج هذه األزمة؛ حيث ترى أن مهمته
ورأت خالدة سعيد يف الناقد
َ
تتلخص يف ردم اهلوة بني القارئ والشعر احلديث عرب ترمجة غموض القصيدة احلديثة وتقدمي قراءات
15
نقدية خالقة ،فهل قام الناقد بدوره؟ وهل األمر فعالً هبذه البساطة اليت تراها الناقدة خالدة سعيد؟

إن من الغريب أن يكون من أوائل من قدموا دراسة أكادميية عن التجربة العربية يف قصيدة النثر
العربية كاتب ينتمي للكيان الصهيوين ،ذلك هو صاموئيل موريه عرب كتابني أوهلما ضم دراسة شاملة
لتطور الشعر العريب احلديث ،واآلخر ضم مقاالت متخصصة يف الشعر والنثر العربيني ،خمصصاً جزأين
من الكتاب للحديث عن الشعر املنثور وقصيدة النثر.
اثنةاً :قصةدة النثر وشجرة العائل:
صاموئيل موريه ) (Samuel Morehأستاذ أكادميي ،وليس انقداً .على األقل هو كذلك يف كتابيه اللذين
أتناوهلما يف هذه الورقة .واألكادميي هتمهُ حقائق التكوين ونشوء الفنون أكثر من نقد التجارب وتقييمها،
وهذه إن كانت نظرية نسبية يف صحة مطابقتها للواقع ،إال أهنا تنطبق إىل حد معقول على موريه يف
كتابته عن جتربة قصيدة النثر العربية.
موريه شاعر عريب األصل ،ينحدر من عائلة عراقية يهودية سكنت العراق لفرتة طويلة ،وكانت
مندجمة إىل درجة كبرية مع اجملتمع العريب يف العراق ،خصوصاً وقد كانت ميسورة احلال؛ لكن األمور
اختلفت بعد هناية احلرب العاملية الثانية ،وزادت سوءاً ابلنسبة إليه ولعائلته بعد إعالن بريطانيا عن إنشاء
دولة لليهود يف فلسطني؛ حيث زاد الكره لليهود يف الدول العربية ،وبدأ اليهود يطلبون اهلجرة إىل دولتهم
اجلديدة ،تلك اليت كانت من أحالم الصبا لكثري منهم .وقد روى موريه يف جامعة مانشسرت كيف أنه
كان يغين مع أبيه وهم يف العراق أغنية عن وطنهم القدس تنتهي عادة ابلبكاء.
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موريه كان شاعراً يكتب ابلعربية ،ويذكر أنه نشر عدداً من قصائده يف صحف عربية عريقة وهو يف
السادسة عشرة من عمره ،وآخر ما يتذكره من وطنه الذي غادره العراق أن اإلذن الذي استطاع أن
حيصل عليه من وزير الداخلية حينها حبمل جمموعة أوراق متثل قصائده وهو يغادر وطنه لألبد مل مينع
موظف اجلمارك من أن أيخذ من موريه كل األوراق وميزقها ويلقي هبا هازائً ومتشفياً .سافر موريه إىل
فلسطني حيث املناطق احملتلة ،و ِ
أرسل إىل خميم يف حيفا ،وقد كان حمظوظاً أبن أخاً له كان قد سبقه إىل
اجلامعة العربية سهل له إجياد مقعد فيها ،لتبدأ رحلة صاموئيل موريه مع األدب العريب؛ حيث خترج من
اجلامعة ،مث حصل على درجة الدكتوراه من جامعة لندن ،وعاد أستاذاً يف قسم الدراسات اآلسيوية
واألفريقية يف اجلامعة العربية .وقد ألف موريه حىت اآلن عدداً من املؤلفات يف اللغات الثالث العربية
والعربية واإلجنليزية 16.ما يهم هذه الورقة كتاابن صدرا ابللغة اإلجنليزية ،مها:
Samuel Moreh. 1976. Modern Arabic poetry: 1800-1970: the Development of its
Forms and Themes under the Influence of Western Literature
2. Samuel Moreh. 1988. Studies in Modern Arabic Prose and Poetry.

1.

ميثل الكتاب األول دراسة شاملة عن الشعر العريب احلديث يضم ثالثة أبواب؛ يتحدث الباب
األول عن املوشحات ) (strophic verseكأوىل حماوالت اخلروج عن النظام اخلليلي التقليدي مفصالً
القول يف التوشيح يف العصر احلديث ،بينما يتحدث الباب الثاين عن جتربة ما مسي الشعر املرسل
)(blank verse؛ بينما يتحدث الباب الثالث واألخري عن جتربة الشعر احلر ) (free verseيف الشعر
العريب احلديث .الكتاب مي ثل رسالة الدكتوراه ملوريه مع بعض اإلضافات والتعديالت ،كما أنه أحد أهم
املراجع اإلجنليزية للشعر العريب احلديث ،وقد ترجم للعربية عام 1991م على يد كل من شفيع السيد
وسعد مصلوح ونشرته دار الفكر العريب.
أما الكتاب اآلخر فهو جمموعة مقاالت وأحباث سبق أن نشرها عن األديب العريب بشقيه النثر
والشعر ،وأعاد مجعها يف الكتاب :يبدأ الكتاب بورقة نشرت عام 1968م يف دورية الدراسات الشرق
أوسطية بلندن عن الشعر املنثور ،مث يتناول مخسة شعراء من كتابه يف الورقة الثالثة من الكتاب؛ حيث
نشرها يف عام 1974م ابلدورية ذاهتا ،كما تتناول ثالث أوراق أخرى كالً من القصيدة اإلحيائية
) ،(1973التكنيك والشكل يف الشعر العريب احلديث حىت احلرب العاملية الثانية )1977م) ،واملدينة
والوطن يف الشعر العريب احلديث من شوقي إىل السياب (1984م) األوراق املتبقية تلقي الضوء على
تطور األدب العريب (1975م) ،وعلى الرواية العربية بني املؤثرات العربية واألوروبية خالل القرن
التاسع ) ،(1979فيما أهنى موريه كتابه بورقة قدم خالهلا دراسة عن األدب العريب يف إسرائيل
(1967م)  .ويقتصر اهتمام هذه الورقة اليت أقدمها على اجلزء الذي يتحدث فيه عن قصيدة النثر يف
الكتابني ،وهو عبارة عن فصل من اجلزء الثالث للكتاب األول ،وورقتني من أوراق الكتاب الثاين.
ديسمرب 2017م

213

جملة الدراسات اللغوية واألدبية

يضع موريه الفصل الذي يتحدث فيه عن قصيدة النثر حتت ضمن اجلزء الثالث من كتابه
الشعر العريب احلديث ،والذي يتناول جتربة الشعر احلر عقب الفصل الذي يتناول التوجهات
األيديولوجية يف جتربة الشعر احلر واليت يلخصها يف االجتاه االشرتاكي الشيوعي ،واالجتاه القومي ،ومن
مث مدرسة جمل :شعر اللبنانية ،ويعنون الفصل ابلعبارة اآلتية:
) ،Concept of Poetryمبعىن :النثر بوصفه وسيطاً ملفهوم جديد يف الشعر.
يبدأ موريه حديثه عن قصيدة النثر ابلفكرة األثرية لديه؛ حيث يقول إن قصيدة النثر املبين على اإليقاع
النثري مل تكن احملاولة األوىل العتماد النثر يف كتابة الشعر يف الشعر العريب املعاصر؛ حيث أقدم الشعراء
العرب -املسيحيون منهم على األغلب-على كتابة الشعر معتمدين على النثر ،وهو ما أُطلِق عليه
لح (الشعر املنثور) ومن مثم شكل األرضية اليت قامت عليها قصيدة النثر؛ لذلك يرى موريه ضرورة
مصط ُ
تتبع هذه احملاوالت اترخيياً لفهم الظاهرة وللتفريق بني ما يسمى الشعر املنثور وقصيدة النثر.
يتوقف موريه قليالً لينتقل نقلة خمتصرة للحديث عن عالقة الشعر والنثر يف األدب العريب القدمي
موضحاً أن هناك متييزاً واضحاً بني الشعر والنثر؛ حبيث يفرق بني الشعر والنثر ابلوزن والقافية ،كما
17

as A Medium of New

(Prose

يتناول عامالً اثلثاً أضافه النقاد –والفقهاء يف اآلن نفسه-للتفريق بني الشعر والنثر وهو "القصدي" للبعد
عن أي لبس فيما خيص القرآن الكرمي ،كونه حيتوي على فنون بالغية كثرية فضالً عن السجع (أي
الفواصل القرآنية) ووجود بعض اآليت املوزونة على بعض األوزان اخلليلية املعروفة .يرى موريه أن النقاد
"الفقهاء" هربوا من حرج ربط القرآن الكرمي ابلشعر إبضافة عامل اثلث غري الوزن والقافية للشعر وهو
قصد املؤلف يف كتابة ال شعر؛ لكنه ينتقل إىل فكرة الفتة حني يتحدث عن النثر يف العصر العباسي
واقرتابه من الشعر أبن أصبح يعتمد فنوانً بالغية شعرية خيتصرها مصطلح البديع ،متمثالً بفن الرسائل
الذي أصبح مليئاً ابالستعارات والكنايت والتشبيهات واجلناسات ومطعماً دوماً آبيت وعبارات قرآنية
وأمثال وحكم ،ومل ينقصه إال الوزن ليسمى ابلتعريف العريب القدمي شعراً.
موريه يعود ليقول إن مانع هذا النثر من أن يعد شعراً يف رأيه هو اهلدف من كتابته ال طريقة

ليعرب عن مشاعره الدفينة وال عن أفكاره اخلاصة بل
كتابته .فكاتب النثر الفين يف ذلك العصر مل يكتب م
ل يظهر مهاراته الكتابية وبراعته يف تذليل اللغة واستخدام التقنيات اجملازية من تشبيه واستعارة ،وهو ما ال
يتسق مع طبيعة احلالة الشعرية اليت جتتمع فيها العواطف مع الصورة الشعرية احملكمة.
من هنا يستنتج موريه أن هذا الفصل الواضح بني الشعر والنثر كانت له – ضمن دوافع أخرى
ليكوان نوعاً شعريً جديداً،
– دوافع دينية ،منعتهما – حىت مع اقرتاهبما يف العصر العباسي – أبن يندجما م

ومن هنا أيضاً يتضح كيف كان سهالً على الشعراء املسيحيني أن يبدؤوا جتارهبم يف الشعر املنثور؛ بينما
18
اختار أقراهنم من املسلمني مواجهتهم رافضني االعرتاف بشعرية ما يكتبونه.
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يكتفي موريه هبذا القدر ،يف الكتاب األول ،ويف الكتاب اآلخر يقدم إملاحة سريعة- 19ومهمة-إىل إن

ابن خلدون يف مقدماه انتقد كتماب الرسائل الذين يوظفون الوسائل والتقنيات الشعرية يف نثرهم ،حىت
إهنم افتتحوا كتاابهتم ابلنسيب؛ إذ تكمن أمهية نقد ابن خلدون يف هذا الصدد ،يف أنه يقر أبن هذه

الرسائل تقرتب حىت ميكن أن تسمى شعراً ،لوال غياب الوزن الشعري .وهو ما دعا انقداً من نقاد العصر
20
احلديث مثل زكي مبارك إىل تسمية إحدى تلك الرسائل قصيدة منثورة.
ال يهتم موريه هبذه الفكرة رغم أمهيتها ،حىت إنه ال يعرتف أن التطور الذي وصل إليه النثر يف
العصر العباسي وحتديداً فن الرسائل ميثل على األقل مرحلة برزخ بني الشعر والنثر ،كما ال يعطي ابالً
كبرياً لإلشارات اليت ينقلها عن ابن خلدون والفارايب لتصنيف هذا النثر يف مرحلة بني الشعر والنثر.
اقرتاب هذا الفن من الشعر بروحه العريب كان سيمثل رافداً أساسياً لكتاب قصيدة النثر فيما بعد حني
حياولون رد هتمة غياب األصالة عن شعرهم واعتباره مستورداً ال صلة له ابلثقافة العربية ،لكن موريه ال
يفصل كثرياً ،إذ ينتقل سريعاً -يف الكتابني-إىل أتثري األدب الغريب على الشعر العريب احلديث.
يلمح موريه إىل أتثر القصيدة النثرية يف الغرب ابإلجنيل؛ حيث كانت تعد شعراً رغم أهنا ال تلتزم
وزانً ،ويؤكد أن هذا ساعد الشعراء العرب املسيحيني على اعتمادها قالباً شعريً هلم ينسجون منه
قصائدهم وتراتيلهم الدينية ،عامدين إىل استخدام تقنيات شعرية معروفة كالتكرار أو استخدام أجزاء
املوشح .وقد سامهت موجة الرومانسية الفرنسية اليت انتشرت يف العامل على اجتياح الشعر املنثور لألدب
العريب ،ولعله يقصد الشعراء املسيحيني ،ألن مدرسة اإلحياء كانت ال تزال مسيطرة على الذائقة العربية

حينها.
وتعبري ’االجتياح‘ ،إن أصاب فيما خيص أثر الرومانسية الفرنسية على العامل العريب ،ال يصح أن
يطلق على جمموعة حماوالت من الشعر املنثور قام هبا عدد من الشعراء املسيحيني ،مل تلق قبوالً رمسياً وال
شعبياً كبرياً حىت منتصف القرن العشرين امليالدي تقريباً .إن الفعل اجتاح أو  invadeالذي يستخدمه
موريه يف كتابه يصدق على حركة الشعر احلر (التفعيلة) متاماً ،لكنه يبدو مبالغاً يف احلديث عن حماوالت

كتابة الشعر املنثور ،الذي مل جيد متحمسني كثر خارج لبنان ،غري حفنة من أدابء العراق ومصر.
النثر الشعري ( )poetic proseكان أوىل نتائج التأثري العميق للرومانسية الفرنسية؛ حيث ظهر
كتماب يعتمدونه وسيلة للتعبري ،وقد بدأ هذا النوع – حسب موريه – مع فرانسيس مراش وأديب
إسحاق .هذا النوع أخذ اجتاهني رئيسيني :االجتاه األول هو االجتاه الذي اعتمد األسلوب القرآين وقد
اعتمده أمني الرحياين فيما مسي بعد (الشعر املنثور) ،واالجتاه اآلخر اعتمد أسلوب اإلجنيل وأهم أعالمه
جربان خليل جربان يف نثره الشعري أو شعره املنثور .ويذكر موريه أن بعض األدابء حاول اجلمع بني
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األسلوبني يف أعماهلم ،مثل جربان الذي كتب عدة مقاالت متأثراً ابألسلوب املسيحي (اإلجنيلي) وقد
طبعت هذه املقاالت ونشرت عام  1905وكانت تضم قطعاً من النثر الشعري والشعر املنثور.
ال يذكر موريه كيف فرق بني النوعني يف قراءته لكتاب (املوسيقى) الذي ضم تلك املقاالت،
بل ينتقل إىل أمني الرحياين؛ حيث يذكر أن الرحياين نشر نصاً من الشعر املنثور يف اهلالل عام ،1905
21
وبعد مخس سنوات أقر الرحياين أنه كان حياول حماكاة ويتمان يف كتابة ما يسمى ابلشعر احلر ( Free
 .)Verseويذكر موريه أن جربان والرحياين انطلقا من هدف واحد يف اعتمادمها لنصوص ويتمان يف
الشعر احلر وهو التعبري عن مشاعرمها وآرائهما من دون قيود مشددين على أن الشعر ال يقوم على الوزن
والقافية لذلك اعتمدا قالباً وسطاً بني الشعر والنثر .مث يعود موريه إىل مناقشة االختالفات بني أسلويب
الرحياين وجربان حني يضم جربان إىل ويتمان يف اعتماد األسلوب اإلجنيلي ،بينما يعزو إىل الرحياين اعتماد
األسلوب القرآين 22.السؤال اآلن :ما هو الفرق بني األسلوبني القرآين واإلجنيلي؟ يف الكتاب اآلخر
يفصل موريه أكثر؛ حيث يفرق بشكل عام بني النثر الشعري والشعر املنثور وبني األسلوبني اإلجنيلي
والقرآين .يقول موريه:
الفرق بني النثر الشعري والشعر املنثور غري واضح وحمدد ،ولذلك فإن أصدق معيار متوفر
للتفريق بني اجلنسني هو قصدية الكاتب ومقدرته يف إظهار هذه القصدية .ومع ذلك ميكن القول إن
الفرق الرئيسي بني النثر الشعري والشعر املنثور يف أن اهلدف من األول هو التعبري عن أفكار املؤلف
بطريقة منطقية ،بينما يعمد كاتب النوع اآلخر إىل كتابة الشعر ابعتماد النثر كقالب للتعبري عن أفكار
23

وأغراض وعواطف وأساليب تنتمي إىل عامل الشعر ،ال ينقصها إال الوزن.
تعريف موريه هنا يتفق إىل حد ما مع املعاجم اإلجنليزية املتخصصة يف املصطلحات والنظريت
األدبية ،فالتفريق بني اجلنسني يبدو صعباً نوعاً ما ،فكالمها مرحلة بني الشعر والنثر ،وكالمها يعتمد على
الشعر وعلى النثر يف صياغته .األول (يقارب الشعر يف استخدام اإليقاع ،ورمبا شيء من وزن ،كأن
يقاربه يف استخدام اللغة الشعرية والفنون البالغية كالسجع واالستعارة) 24،إال أنه – خالفاً ملا يقوله

موريه-يسعى إليصال أثر معني ،ويزيد من درجة احلرارة العاطفية؛ بينما الشعر املنثور يطبع على الورق
على شكل النثر ،لكن يتميز بتوظيف عوامل شعرية بالغية وإيقاعية 25.والسؤال الذي يظل قائماً هو
كيف استطاع موريه أن يفرق يف أعمال جربان بني النثر الشعري والشعر املنثور؟
يبدو موريه يف املسألة األخرى وهو يقارن بني األسلوبني القرآين واإلجنيلي يف النثر الشعري أكثر
وضوحاً ،فاألسلوب اإلجنيلي سهل ومباشر يعتمد على موسيقى األفكار واملوازنة بني العبارات واجلمل
واإليقاع النثري الذي حيمل مرونة أكثر تعطي الشاعر فرصة أكرب إليصال صوت عواطفه 26.بينما يظهر
األسلوب القرآين منمقاً بعناية ،روحانياً ،إيقاعياً ،يعتمد السجع ،حممالً ابلتشبيهات واالستعارات
واملرتادفات ،لذلك هو ال يسم ح إال للكلمات الفصيحة واألصيلة ليجمع بينها يف أسلوب بالغي
216

العدد الثاين-السنة التاسعة

موريه ونقد قصيدة النثر العربية :مراجعة يف األسس واملرجعيات

جمازي ،وهو ما يعيق عملية التعبري العفوي عن العواطف وتدفق األفكار 27.هذه العبارة األخرية هي أوىل
اإلشارات اليت تُظهر تفضيل موريه لألسلوب األول املتأثر ابإلجنيل ،وهو جيهد نفسه يف استخدام
العبارات واأللفاظ املناسبة كي يظهر حمايداً قدر اإلمكان ،وإن أدى هذا اجلهد إىل اخللط أحياانً.
من هنا فضل األدابء املسلمون تسمية هذا النوع ابلنثر الفين بسبب "تعليمهم الديين

والكالسيكي" ،ويتمثل موريه ابلرافعي يف عدد من كتبه مثل أوراق الورد ،ورسائل األيزان ،مصرحاً أن

بعض هذه القطع ميكن تسميتها شعراً منثوراً ،حىت وإن أطلق عليها مؤلفها نثراً فنياً ،ويصل إىل نتيجة
مؤداها أن هذه االعتبارات الدينية هي اليت قيدت املسلمني؛ بينما مل يوجد هلا مثيل عند الشعراء
املسيحيني واليهود على الرغم من اتكائهم على كتبهم الدينية أيضاً كاإلجنيل وكتب أخرى يف شعرهم ،إال
أن هذه الكتب كانت داعماً هلم ال قيوداً قيدهتم ،فإبراهيم احلوراين يف النشرة األسبوعية صرح أن الشعر
ميكن أن يكون يف القالبني :النظم والنثر ،كما أنه أضاف أن (الشعراء اليهود واملسيح يؤمنون أبن الشعر
يف الكتاب املقدس وحي إهلي)؛ 28ولذلك كان سهالً عليهم أيضاً أن حياكوا الشعر املنثور ،وقد كان أول
ظهور للمصطلح عربياً يف نص لنقوال فياض بعنوان (التقوى) وعنوان فرعي (شعر منثور) عام
29

1890م.
مث قام سليمان البستاين بشرح قواعد الشعر املنثور يف أورواب يف مقدمته لرتمجة اإللياذه حني
حاول مقارنة مفهوم الشعر بني أورواب والعامل العريب؛ لكن أول من كتب شعراً منثوراً صرحياً هو أمني
الرحياين عام1905م؛ حيث نشر نصاً يف اهلالل قدم له جورجي زيدان ،مرحباً هبذا الفن الشعري الذي

خيرج على التعريف السائد للشعر مبفهومه العريب ’الكالم املوزون املقفى‘ ،ومشرياً إىل أن هذا النوع ال
يزال جديداً وسيحتاج لوقت كي يصبح مقبوالً ،مث بدأ الرحياين محلة للتعريف ابلشعر املنثور داعياً
الستخدامه كوسيلة عصرية للتعبري شعريً.
لكن على الرغم من مسيحية الرحياين وأتثره بويتمان إال أنه اختار أن يعتمد االجتاه القرآين يف
شعره املنثور .يهتم موريه هبذه الفكرة ويناقشها بشيء من التفصيل؛ حيث يرى أن السر وراء ذلك يعود

إىل موقف الرحياين الرافض من الرومانسية ،فقد كان األسلوب اإلجنيلي هو النموذج الذي اعتمده
الرومنسيون األوربيون ومنهم ويتمان يف شعره احلر.
الرحياين كان من أكرب املعارضني للتوجه الرومانسي ،ومل يوفر فرصة النتقادهم وانتقاد توجهاهتم
العاطفية البعيدة عن الواقع ،وقد دعا إىل أن يكون األدب العريب مشاركاً يف القضاي الوطنية والفلسفية
والعاملية ،ومبا أ ن موهبة الرحياين ومقدرته يف اللغة العربية مل تكن تؤهله البتكار أسلوب خاص به فإنه
اختار اعتماد األسلوب واإليقاع القرآنيني خصوصاً وأهنما يتناسبان مع أفكاره الثورية؛ 30لكنه أصبح بعد
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ذلك مقيداً هبذا األسلوب الذي طغى على شخصيته وأفقد جتربته الشعرية الصدق واألصالة وهو ما ميز
31
أسلوب ويتمان و من مث جربان.
هنا يصرح موريه مرة أخرى بتفضيله االجتاه اإلجنيلي على االجتاه القرآين؛ لكنه ال يقوم بتحليل
فين مفصل يقارن فيه بني نصوص كل من الرحياين وجربان لكي يثبت نظريته ،ولعله اكتفى مبقارنة شهرة
جربان الواسعة يف الغرب بشهرة الرحياين ،خصوصاً وأن الكتابني كتبا ابللغة اإلجنليزية أوالً ،إال أنه يثبت
فضل الرحياين يف نشر الشعر املنثور يف العامل العريب من خالل مكانته السياسية وجوالته يف الوطن العريب؛
حيث كان يلقي نصوصه من الشعر املنثور يف احملافل واملنابر الثقافية ،وكما لقي هذا الشعر جناحاً
ملحوظاً يف الوطن العريب ،ولدى شعراء املهجر؛ حيث اختذه عدد من الشعراء قالباً شعريً ،فقد لقي
معارضة شديدة من عدد كبري من الشعراء والنقاد العرب الذين رفضوا تسميته شعراً.
يربر موريه هلذه املعارضة – فضالً عن تربيره األول-أبن فشل الوصول إىل تعريف حمكم للشعر املنثور
أغرى الشعراء الشباب لكتابته دون معرفة أببعاده وقوانينه؛ ما أنتج شعراً سيئاً أساء هلذا اجلنس ،كما أن
كثرة وتداخل املصطلحات ساعد على اخللط أيضاً ،ويفضل موريه تسميته الشعر املنثور؛ ألنه أقرب
الصور إىل قصائد ويتمان يف الشعر املنثور .ويذكر موريه أنه حبلول العام 1940م كانت فكرة النثر
كقالب لكتابة الشعر قد أصبحت مقبولة لدى حميط عريب واسع ،وهو ما ساعد على ظهور قصيدة
32
النثر اليت يعتربها وليدة للشعر املنثور مستخدماً كلمة.(offspring) :
تنتهي رحلة قصيدة النثر يف الكتاب عند هذا احلد ابلنسبة إىل موريه؛ لكنه يف الكتاب اآلخر

الشعر العريب احلديث يضيف شيئاً من التفصيل ،فهو يشري إىل أن مجاعة ألبري أديب والرمزيني اآلخرين
مثلوا حلقة الوصل بني اجملموعتني :مجاعة الشعر املنثور ومجاعة شعر أو قصيدة النثر؛ إذ يرى أن ألبري
أديب والرمزيني أضافوا عمق الغموض إىل القصيدة وهو ما استلهمه شعراء قصيدة النثر بعد ذلك خري
استلهام ،وتفننوا فيه إىل احلد الذي جعل الغموض من أهم مميزات شعرهم.
يقر موريه ألدونيس أبنه كاتب أول قصيدة نثر عربية عنواهنا (وحده اليأس) ،معتمداً على

تصريح أدونيس نفسه الذي ترجم قصيدة للسينت جون أثرت به كثرياً ،إىل احلد الذي جعله يؤمن أن
الوزن والقافية لن متكناه من استشعار روح القصيدة ،من هنا اعتنق أدونيس فكرته عن الشعر اجلديد أو
احلديث الذي أخذ ينظمر له ويقاتل من أجله على مدى سنني يف أعداد جمل :شعر ويف كتبه اليت ألفها،

داعياً إىل نبذ الرتاث وحترير الشعر من كل قيود املاضي .قصيدة النثر هي حماكاة للفرنسية
 proseاليت رأى فيها أدونيس وشعراء آخرون كل العوامل اليت جيب توفرها يف الشعر احلديث ،ملخصاً
إيها يف الوحدة العضوية ،اإلشراق ،واجملانية؛ بينما فضل أنسي احلاج :اإلجياز ،التوهج ،واجملانية .وكالمها
33
كان يرتجم عن سوزان برانرد يف كتاهبا قصيدة النثر من بودلري حىت يومنا هذا.
poém en
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يقسم موريه كتاب قصيدة النثر إىل قسمني :الشعراء املتأثرين ابملدرسة الفرنسية وقصيدة نثرها
أمثال أدونيس ،أنسي احلاج ،نقوال قرابن ،وشوقي أبوشقرا ،والقسم اآلخر هم الشعراء املتأثرين ابلشعر
اإلجنليزي واألمريكي احلديث؛ شعر ت .س .إليوت على األخص ،وميثل هذا القسم شعراء من مثل جربا
إبراهيم جربا وحممد املاغوط وتوفيق الصائغ .وبعيداً عن االختالفات املنهجية واألسلوبية بني املدرستني،
فقد اتفق الشعراء يف القسمني على املنطلقات العامة اليت متيز شعرهم ،ويتضح ذلك من رد كل من
يوسف اخلال وجربا إبراهيم جربا على انزك املالئكة اليت هامجت هذا الشعر معتربة إيه هجيناً ال صيغة
حتدده وال وصفاً يصح أن يطلق عليه؛ حيث ذكرا أن شعرمها هو املرادف ملا يسمى )(verse libre
ابلفرنسية و ) (free verseابإلجنليزية وهو املتحرر من األوزان والقوايف حسب الرؤية العربية هلما.
بعد أن مير موريه على حماولة الشاعر كميل سعادة لتأطري قصيدة النثر وحتديد العوامل الرئيسة
يف تكوينها يف مقال له بعنوان (حركة الشعر احلديث)؛ ملخصاً هذه العوامل يف التجربة واملعاانة ،مشولية

التجربة ،الرؤية الشعرية ،املناخ الشعري ،الزخم والتكثيف والرتكيز ،متاهي الكلمة مع مناخ الشاعر ،وأخرياً
العمود الفقري للقصيدة ،خيتم أبن أكثر التوصيفات والشروح توفيقاً للشعر احلديث يف استخدامه غري

املألوف للغة والصور أنه مثل أغنية بلغة أجنبية ال يفهم املستمع كلماهتا فعالً؛ لكنه يستطيع أن يشعر
بكل العواطف الداخلية فيها وأن يتفاعل مع كل أفكارها وإيقاعاهتا اليت تعكس مناخ القصيدة احلقيقي.
األسطر األخرية يعرج فيها موريه على رأي رافضي قصيدة النثر وأسباب رفضهم وهجومهم
الشرس عليها ،واصفاً اهلجوم أبنه نفسه الذي كان على الشعر املهجري ومن مث على الشعر احلر ،حتولت
مدافعه إىل قصيدة النثر اليت ال تؤيدها إال جملتان مدعومتان من جهات غربية حتاول فرض قيم وأفكار
غربية تقود إىل فساد اجملتمع العريب ولغته العربية وفقاً هلذه اآلراء الرافضة.

اثلثاً :مرااي اهلوي :وشظااي الاوجس

بعد عشر سنوات على طباعة كتاب موريه عن تطور الشعر احلديث بلغته األصلية اإلجنليزية ،تُرجم
الكتاب إىل العربية كما سبق القول بواسطة مصلوح وشفيع وأخرجته دار الفكر يف خطوة وال شك

جريئة .فاملؤلف هو أحد أبناء الكيان الصهيوين؛ أي أنه أحد أبناء العدو احملظور التعامل معه أو
االعرتاف به ،وترمجة كتاب يتناول أخص خصائص األمة (الشعر) خطوة هلا دالالهتا بال ريب؛ لكن
املرتمجني يؤكدان (أن احلس التارخيي يعد مرتكزاً للمؤلف يف دراسته تلك؛ لكنه ليس املرتكز الوحيد ،فلم
ن
يكتف برصد مالمح التطور ومظاهره يف الشعر العريب عرب املساحة الزمنية احملددة ،وإمنا نفذ برؤيته إىل
الظروف واملالبسات الفنية والفكرية واالجتماعية اليت أدت إىل هذا التطور ودعت إليه .وهذا منزع
نقدي حتليلي مينح الدراسة قيمتها احلقيقية ،بغض النظر عن اتفاقنا أو اختالفنا معه يف كل ما ذكره يف
34
هذا الشأن أو يف بعضه على األقل).
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وعلى الرغم من شيء من التوجس والقلق تبديه هذه الكلمات من اخلطوة اليت أقدم عليها
املرتمجان ،إال أن اإلعجاب بعمل موريه ال ختطئه العني .وهو ما يدعو أحد الباحثني اإلسرائيليني للقول
إىل أن الكتاب لقي أصداء واسعة يف األوساط األكادميية العربية و(اخرتقت ردود الفعل اجلدران
السياسية حيث تبني أن العلماء يف العامل العريب يتجاوبون بصورة موضوعية مع إجنازات علمية بغض
35
النظر عن جنسية الباحث).
أجد نفسي متفقاً مع املرتمجني ،فموريه بوصفه أستاذاً أكادميياً جنح إىل حد بعيد يف أن يكون
حياديً موضوعياً يف طرحه ،ولعل عاملي اجلدة واألكادميية قد ساعداه كثرياً على أن يظهر كذلك؛ أما
األكادميية فقد سبق اإلشارة إىل أن موريه – بوصفه أكادميياً-يهتم ابلتتبع التارخيي أكثر من التحليل
العميق للظواهر؛ لذلك يظهر يف كتابه وصفياً يتحدث عن ظواهر الشعر احلديث من اخلارج ،من دون
أن يتورط كثرياً يف إطالق أحكام أو نتائج حتليالت عميقة ،وقد ظهر يف اجلزء الذي يهم الورقة عن
قصيدة النثر ،أنه كثف جهده لتتبع احملاوالت التارخيية األوىل ،والدوافع اليت كانت وراء كتابة الشعر
املنثور ،واجلدل حول املصطلحات .ومل تغره فكرة للتحليل غري تلك اليت أاثرها وفصل فيها فيما خيص

التفريق بني كتابة الشعر املنثور ابالعتماد على األسلوب القرآين أو اإلجنيلي؛ أما اجلدة واألولية فكتاب
موريه من أول الكتب اليت عاجلت موضوع الشعر العريب احلديث من منظور التطور والتأثر ابألدب
الغريب؛ ولذلك فقد كان جزء كبريٌ من عمله أترخياً للحركة الشعرية احلديثة ،ومسحاً على أوليات
التجارب الشعرية للخروج من سيطرة التقاليد الشعرية القدمية.
إن من أكثر ما أجاد فيه موريه يف كتابه هذا كان ربط التجارب التجديدية احلثيثة بسياقاهتا السياسية
واالجتماعية والثقافية ،ومن ذلك تسجيله املوسع لتأثري األدب الغريب يف تطور الشعر العريب احلديث.
وهو ما جعل انقداً كعبدهللا الغذامي ’يستوحش‘ من رد كل فنيات الشعر احلديث لدينا إىل (أتثر غريب
مباشر به حاكى شعراء العرب أقطاب شعراء الغرب ،وابألخص ت .إس .إليوت)؛ 36لذلك يؤلف
الغذامي كتاابً للرد على موريه حياول قدر اإلمكان الربط بني احملاوالت التجديدية واملرجعية املعرفية

والثقافية العربية؛ ألن احلالة الشعرية ،مقتبساً روالن ابرت ،متثل (التالحم بني الواقع الذي ميثله الفرد وبني
األمة اليت ميثلها املوروث الل غوي ...ومن هنا فإن القصيدة هي خالصة هذا التوحد اإلهلامي الذي به
37
يتحقق "انبثاق اليوم من األمس").
لكن عبارة روالن ابرت ) (Rolan Barthال تربطها هبدف الغذامي للرد على موريه رابطة
ط هذه الرابطة اليت تؤدي إىل حالة التوحد الشعرية بني الشاعر وماضيه؛ لكنه
تؤيدها؛ فموريه مل ينف ق م
أثبت ابعرتاف الشعراء ،وابلتتبع أيضاً أتثري األدب اإلجنليزي والفرنسي على جتارب الشعراء العرب
للتجديد يف موسيقى وجتربة الشعر املعاصر ،مركزاً على حماور مناطقية كالعراق ولبنان ومصر واملهجر.
وهي اختيارات ال متثل كامل اخلريطة العربية؛ لكنها متثل بؤر التجديد يف الشعر العريب احلديث بال شك.
220

العدد الثاين-السنة التاسعة

موريه ونقد قصيدة النثر العربية :مراجعة يف األسس واملرجعيات

وال ضري من االعرتاف ببعض احلقائق اليت يثبتها العقل والنقل أحياانً ،فاملسرحية الشعرية-اليت
كان شوقي من أوائل من كتبها عربياً-جنس غريب األصل ،وقد حاول شوقي نقله إىل العربية ،مع صبغه
بطابع عريب خالص .وهذا االعرتاف مل يبخس شوقي دوره الريدي هلذا اجلنس ،وإن مل تتوفر له أسباب
يبد ألحد كقطيعة مع املوروث العريب ،فهل كان ذلك ألن شوقي
تواصل النجاح بعد ذلك ،كما أنه مل ُ
كتب قصائده ابألوزان اخلليلية الشهرية ،أعتقد أن هذا تبسيط خمل للنظرية.
أمر آخر حول كتاب الغذامي؛ هو أنه ميكن ضم الكتاب ليكون دليالً آخر يثبت ما ذهب إليه
موريه من أتثري األدب الغريب على الشعر العريب احلديث .فالغذامي يسوق األحكام سوقاً ،دون أن يرفد
أحكامه أبدلة شبه مقنعة على األقل .فقصيدة واحدة لعبيد بن األبرص – ال تُعرف متاماً ظروف تواترها
– تكفي لتكون دليالً على أن ما مسي يف بدايت عصر النهضة (جممع البحور) مل يكن جديداً يف
الشعر العريب ،وبيت مقطوع ال صاحب له هو دليل حاسم على أن الشعر املرسل جنس دارج يف األدب
العريب القدمي؛ لكنه اضمحل بسبب هجر الشعراء له ،وهكذا.
اخلامت:
لعلي أختم ابلوقوف عند ثالث أفكار متثل األضالع الرئيسة لرأي موريه يف قصيدة النثر العربية ،وميكن
من خالهلا حتسس اخلطاب القابع خلف ذلك الرأي :ما يهم موريه يف املقام األول أن كل احملاوالت
األوىل لكتابة الشعر ابستخدام النثر كان خلفها شعراء مسيحيون ويهود عرب؛ فمن جهة مثمل اإلرث
الثقايف والديين حصناً منيعاً أمام الشعراء املسلمني منعهم من حماولة اخلروج عن التعريف السائد الفاصل
بني الشعر والنثر يف النقد العريب القدمي.
وزاد األمر صعوبة إضفاءُ القدسية على الرتاث وربط مسألة الشعر والنثر ابلقرآن الكرمي؛ بينما -
من اجلهة األخرى-وجد الشعراء املسيحيون يف النثر –بوصفها أداة لقول الشعر-عد َة فرص :فكتبهم
املقدسة تعتمد على هذا النوع وحماكاهتم هلا تعين ارتباطهم الوثيق بكتبهم ومقدساهتم ،كما أهنم وجدوا
فيه مرآةَ ُهوية ،ولغة مشرتكة جتمعهم كأقليات يف العامل العريب دون احلاجة لالنفصال بلغة أخرى،
ابإلضافة إىل أنه الرابط الذي كان جيمعهم بنظرائهم من أبناء دينهم يف اجملتمعات الغربية.
إن الشعر املنثور يف نظر موريه كان بؤرة اهلوية هلذه األقليات املشتتة بني هويت متعددة :هويتها
العرقية العربية ،وهويتها الدينية املسيحية أو اليهودية ،وابلنسبة ملوريه ويهود إسرائيل من العرب ميكن أن
نضيف هوية اثلثة هي هوية الوطن اجلديد.
الفكرة الثانية اليت يقوم عليها حديث موريه هي املقارنة بني أسلوبني سيطرا على األجناس اليت
تراوحت بني الشعر والنثر (كالنثر الشعري والشعر املنثور) ،مها األسلوب الذي أتثر ابلقرآن الكرمي
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واآلخر املتأثر ابإلجنيل .فاحملاوالت اليت اعتمدت األسلوب األول أو حاولت املزاوجة بني األسلوبني
فشلت من وجهة نظر موريه؛ أما تلك احملاوالت اليت حاكت األسلوب اإلجنيلي فقد حازت جناحاً
ملحوظاً ،ويربر موريه هلذا بقدرة كتاب األسلوب األخري على احلديث عن عواطفهم حبرية وبث أفكارهم

بوضوح؛ بينما مل يستطع اآلخرون الذين اعتمدوا األسلوب القرآين ذلك؛ ألن هذا األسلوب األخري
يعتمد اعتماداً كلياً على التعقيدات البالغية؛ ما يعيق هذا التدفق العاطفي ومينع اسرتسال األفكار يف
النصوص.
لكن موريه ال يتطرق إىل نقطة مهمة ،وهي أن أصحاب هذه احملاوالت كانوا حياولون خلق
توليفة تتصاحل مع أزمتهم اليت يعانوهنا؛ فهم ينظمون قصائدهم معتمدين على أجناس شعرية غربية وهم
يعرتفون بذلك ،لكنهم يفضلون لغة القرآن؛ اللغةَ اليت متثل النموذج األعلى للثقافة اليت يعيشون فيها،
فهم ليسوا أقل من غريهم قدرة أو أهلية الستخدامها.
الفكرة األخرية تتلخص يف أن موريه على الرغم من اعرتافه ابختالف جتربة قصيدة النثر عن
ِ
ظروف العصر الذي انبثقت فيه؛ لذلك جتده
ليد
سابقاهتا متاماً ،ال يريد أن يعرتف أهنا جنس جديد و ُ

حريصاً أن جيعل اجلسور قائمة بني كل احملاوالت النثرية يف كتابة الشعر ،وكأنه يرفض أي فصل أو
انقطاع بني تلك التجارب األوىل اليت اعتمدت النماذج الغربية وبني هذه التجارب اجلديدة؛ لذلك
يطيب له أن يعد قصيدة النثر (وليدة) الشعر املنثور ،حىت وإن رأى كتاهبا أنفسهم أهنم يقدمون جنساً
جديداً ،وحياكون أجناساً جديدة ،وال شيء جيمعهم مبا سبقهم من جتارب يف حترير الشعر العريب :ال

لغتهم ،وال صورهم ،وال رؤاهم الشعرية.
ختاماً ،يبدو أن التشخيص الذي وضعته خالدة سعيد مع وصفة العالج اليت اقرتحتها قبل قرابة
مخسني عاماً كانت طموحة إىل حد ما ،فقصيدة النثر مدينة لكل تلك الظروف املتوترة والغامضة يف
وجودها ونشأهتا وبقائها ،واجلدل-على ما يبدو-أحد أهم مكوانهتا؛ فهي جدلية يف بنيتها الداخلية،
وجدلية يف سياقها؛ ولذلك كانت ردة الفعل على شعرائها ومنظريها األوائل والتالني أعنف أحياانً من ردة
الفعل على مناهضيها ورافضيها ،وعليه ال مناص –يف رأيي-من حل كل القضاي السياسية والثقافية
واالجتماعية اليت تزال عالقة؛ أقصد قضاي األرض والدولة ،قضاي الثابت واملتحول ،قضاي األان واآلخر،
وغريها مما ال يزال يبحث عن أجوبة شافية حىت يومنا هذا.
هوامش البحث:
 1مربوك ،مراد عبد الرمحن ،اهلوي :العربة :والاشكةل املعماري واجلةوبولاةكي للنص الشعري( ،جدة :جامعة امللك عبد العزيز،
2016م) ،ص.7
 2املرجع السابق ،ص.153
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3
كنت يف اجلزائر للمشاركة يف عكاظية الشعر العريب ،اليت أقيمت مبناسبة اختيار اجلزائر عاصمة للثقافة العربية حينها،
يف العام ُ 2007
حيث شارك شعراء متنوعو الرؤى واألساليب من مجيع دول العامل العريب ،وفوجئت أبن اجلدل هناك ال يزال قائماً حول مشروعية قصيدة
النثر.

 4أعلن أدونيس مصطلح قصيدة النثر يف العام 1960م يف العدد الرابع عشر من جمل :شعر.
 5احلاج ،حكمت ،البةان األخري ضد موت قصةدة النثر ،موقع إلكرتوين:

http://www.alimbaratur.com/All_Pages/X_Files_Stuff/X_File_11.htm
 6انظر:
Adonis, An Introduction to Arab Poetics, (London: Saqi Books, 1990) p. 98.

 7انظر :مواىف ،عبد العزيز ،قصةدة النثر :من الاأسةس إىل املرجعة( ،:القاهرة :اجمللس األعلى للثقافة2004 ،م) ،ص.11
 8انظر :املرجع السابق ،ص.13-12
 9انظر :املرجع السابق نفسه ،ص.27
 10لالطالع على منوذج هلذا اجلدل حول الكتاب انظر:

"قصيدة النثر بال هوية وال ذاكرة" ،جمل :نزوى ،االثنني  ،13/11/2006ص 10؛ وانظر أيضاً :خري هللا ،حممود ،لةست نصاً لقةطاً ومل

تولد من ريم النكس ،:موقع إلكرتوين:
http://www.alimbaratur.com/All_Pages/Tawaheen_Stuff/Tawaheen_54.htm
 11ليس سراً أن الكتاب النظري الوحيد الذي اعتمد عليه كل من أدونيس وأنسي احلاج يف التنظري ملشروعهما كان كتاب سوزان برانرد
(قصيدة النثر من بودلري حىت أيمنا).
 12أدونيس ،زمن الشعر ،ط( ،6بريوت :دار الساقي2005 ،م) ،ص.320

 13يقول الشاعر العراقي ضياء خضري":هناك على املستوى النقدي ،اهتمام متزايد مبا يسمى (قصيدة النثر) ،وحنن نعرف أن واقع شيوع
قصيدة النثر وتواتر الكتابة فيها حالياً من قبل الشعراء الشباب ،بصيغتها املعروفة وغري املعروفة ،هو الدافع إىل هذا االهتمام الذي بقي يف
الغالب أسري النيات والكتاابت النقدية ذات الطابع الصحفي يف الغالب"؛ انظر :خضري ،ضياء ،مجالةات قصةدة النثر ،موقع إلكرتوين:
.http://www.alhafh.com/web/ID-462.html
 14انظر :أبوجهجه ،خليل ،احلداث :الشعري :العربة :بني اإلبداع والانظري والنقد( ،بريوت :دار الفكر اللبناين1995 ،م) ،ص.185
 15يناقش علي جعفر العالق هذه القضية بشكل مفصل ،يف الفصل اخلامس من كتابه يف يداث :النص الشعري :دراس :نقدي ،:الصادر

يف العام  ،2003عن دار الشروق للنشر والتوزيع.
 16اعتمدت يف هذه املعلومات الشخصية عن صاموئيل موريه على مقدمة كتبها الباحث ديفيد ساال لكتاب موريه دراسات يف النثر
والشعر يف األديب العريب احلديث؛ انظر:

 introduction.و),. Moreh, S, Studies in modern Arabic prose and poetry, (Leiden: E. J. Brill, 1988
و:
Website: ,S, from Boxer to Prizewinning Poet Moreh,

http://jewishrefugees.blogspot.com/2009/07/S-moreh-from-horrors-of-iraqto.html.
17

Moreh, S., Modern Arabic poetry, 1800-1970; the Development of Its Forms and Themes Under
the the Influence of Western Literature, (Leiden: E. J. Brill,1976), p. 217.

 18انظر :املرجع السابق ،ص.290 - 289
 19الورقة األخرى هي يف األساس ذات الفصل يف الكتاب ،غري أن هناك بعض االختالفات والتفصيالت يف كال الكتابني.
 20انظر:
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Moreh, S, Studies in modern Arabic prose and poetry, p. 2.

 ويعد أب الشعر احلر يف العامل؛،م1892 م و1819  عاش بني، شاعر وكاتب وصحفي أمريكي من أب إجنليزي األصل وأم هولندية21
.:انظر
Reynolds, David, Walt Whitman, (Oxford: Oxford University Press, 2005.

22

Moreh, S, Modern Arabic poetry, p. 294 & 295.

23

, Moreh, S, Studies in modern Arabic prose and poetry, p.7 , .
,

24

Cuddon, J., The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, 4th Ed., (London:
Penguin Books, 1999), p. 681.

.705 ص، املرجع السابق: انظر25
: انظر26

Moreh, S, Studies in modern Arabic prose and poetry, p.6.
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31
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Moreh, S, Modern Arabic poetry, p.307
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