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 أبحاث وثائق وصور"  ..قراءة في کتاب "الّشاّبي: شاعرفي سردّیة 
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 A poet’s story: a reading in the book «Al-Shabi.. Research 

Documents and pictures » 
 by Abu al-Qasim Muhammad Karru.   
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 أبحاث وثائق وصور"  ..الّشاّبي  قراءة في کتاب ": في سردّیة شاعر 

 ألبي القاسم محّمد کّرو 
 

 

 : صملخّ ال

باعتماد  الّتو��ىّي املعاصر  تار�خ األدب   �� الكتابة  د ع�� ضرورة 
ّ

أك ر تو��ىّي 
ّ

القاسم محّمد كّرو مفك أبو 

تحقيب خاّص بھ وآمن بدور املغار�ة �� معاضدة املدرسة املشرقّية لتأسيس من�ج فكرّي أصيل يضطلع فيھ 

املع والكّتاب  عراء 
ّ

الش س��  بحفظ  فيقوم  هادة 
ّ

الش بدور  األدب  ّية. مؤّرخ 
ّ
ا�حل بيئتھ   �� لھ  قام  اصر�ن  وقد 

اعر التو��ىي 
ّ

اّ�ي الش
ّ

�ي تركها أبو القاسم الش
ّ
رات وا�خطوطات واملسوّدات ال

ّ
بمجهود خاّص �� دراسة املذك

اّ�ي..أبحاث وثائق وصور". والّسؤال  
ّ

ق أبو    املطروح كيف إثر وفاتھ �� كتاب �عنوان "الش
ّ
القاسم محّمد كّرو وف

ب بناًء يخضع لقوان�ن كتابة تار�خ األدب؟ ي ب�ن الّتار�خ واألدب ببناء قّصة األد  دات العالقة�عقي    �� تجاوز  

ففتلك الكتابة �ستخدم نماذج متعّددة للّسرد دون اإلغراق �� االنطباعّية  
ّ
اتّية وتوظ

ّ
�جيل   والذ

ّ
غة للت

ّ
الل

 . املن�اح عن حقيقة ذلك األديب   اإلغراق �� الّتخييل والّتمثيل   ا�حايد دون 

هادة  - الّتحقيب    -تار�خ األدب    : مفاتيح  �لمات 
ّ

 تمثيل  –تخييل    – ��جيل   - سرد    -الش

Abstract : 
Abu al-Qasim Muhammad Karrou, a Tunisian thinker, stressed upon the necessity of writing 

in the history of Contemporary Tunisian literature by adopting his own engraver, and believed 

in the role of Moroccans in supporting the Oriental School in order to establish an original 

intellectual method in which the literary historian would play the role of testimony, thus 

preserving the biographies of contemporary poets and writers in his local environment. 

He made a great effort to study the notes, manuscripts, and drafts left by The Tunisian Poet 

Abu al-Qasim al-Shabi after his death in a book entitled "Chabi: Documents and Photographs 

Research". The question that could be asked is: How did Abu al-Qasim Muhammad Karu 

overcome the intricate relationship between history and literature by building the literary story 

in a structure that is subject to the laws of writing the history of literature? This method of writing 

uses multiple models of narration without employing the overwhelm of impressionism and 

subjectivity, and uses language for neutral recording without the heavy use of imagination and 

representation. 

Key words: History of Literature, Time era, Testimony, Narration, Recording, Fiction, 

representation. 

 سلیمان بسمةد. 

 



بي القاسم محّمد كّرو   قراءة في كـتاب "الّشاّبي.
ٔ
بحاث وثائق وصور" ال

ٔ
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  : مدخل  -1

األدب   تار�خ  مدّونات  القرن حظيت  مس��ّل  منذ  العر�ّي  العالم   �� القّراء  جمهور  عند  خاّصة   بمن�لة 

 واملقبلون ع�� الّدرس والّتحصيل با�خصوص ألّن الّصبغة الغالبة ع��  
ُ
لبة

ّ
العشر�ن، ومن هؤالء القّراء الط

العر�ّية �� هذا  هذا الّنوع من الكتب �� الّتعليمّية اإلرشادّية. و�� الّسابق اعت�� "برو�لمان" أّن املصّنفات  

العلمّية،   القيمة  إ��  مفتقرة  املدرسّية  امل��ة  تلك  تراوح  لم  أّن االختصاص  من    ذلك  الّنوع  هذا  مراكمة 

ة ع�� الوضوح  
ّ
�� اكتساب بصمة دال الّتوفيق  الكّ�ي دون  ا�ع 

ّ
الط العر�ّي غلب عل��ا  �� املشرق  املصّنفات 

ر�ي، وفق تقديره، قد استأثر��ا ا�حولّيات املكتو�ة بالفارسّية  امل���ّ� والّن�ج الفكرّي. و�دايات الّتأر�خ الع

اإليرا الّروح  أّن  ع��  دّل  مّما  ف��االوسطى  قاطعا  تأث��ا  رت 
ّ
أث قد  منوال    ،1نّية  ع��  ��جوا  األدب  فمؤّرخو 

سمة بالفخامة و�العبارات الغر�بة مصطنع�ن ذلك األسلوب لتمجيد س�� عظما��م.
ّ
 البالغة الفارسّية املت

ذي ولد سنة  
ّ
� سنة  1924غ�� أّن أبا القاسم محّمد كّرو، الّناقد الّتو��ىّي ال

ّ
م، قد آمن بدور  2015م وتو�

رقّية لتأسيس من�ج فكرّي أصيل وفاعل، يرتكز ع�� مبدأ الُقرب �� امل�ان  املغار�ة �� معاضدة املدرسة املش

عراء والكّتاب املعاصر�ن لھ �� بيئتھ  
ّ

هادة فيقوم بحفظ س�� الش
ّ

والّزمان و�ضطلع فيھ مؤّرخ األدب بدور الش

ّية، معتمدا التحّري والتثّبت من �ّل معلومة بجمع الوثائق وا�خطوطات والتمّعن �� تف
ّ
اصيلها، مؤمنا  ا�حل

� القر�ب يب�ي جسور تواصل وتالق مع العالم العر�ّي �� رحابتھ وتنّوعھ. 
ّ

 أّن ا�حّ�� ا�ح�

د أيضا ع�� ضرورة الكتابة �� تار�خ   
ّ

و�ذ خّصص جّل كتاباتھ للّدفاع عن خياراتھ الفكرّ�ة واألدبّية فقد أك

يبعث   بھ  نا 
ّ
و�أن لذلك.  األدبّية  الّساحة  بافتقار  منّوها  بھ  خاّص  تحقيب  باعتماد  املعاصر  الّتو��ىّي  األدب 

العصامّي،  مفادها أّن املن�ج الّتار��ّ� لم يتجاوزه    ت�و�نھ املشر��ّ برسالة إ�� �ّل من أنكر دوره ع�� خلفّية  

خصّية الّتو�سّية واملغر�ّية عموما ي�ون بمّد جسور قومّية متينة ب�ن املغرب واملشرق  
ّ

الّزمن، وأّن تكر�م ال�

 واالختالف.   االئتالفقوامها الّتوازن حوارا و�جاال إلبراز نقاط 

ا أبو  ترّ�ع  الفكّري  الهاجس  خضّم هذا  القاسم  و��  أبو  �ي عا�شها 
ّ
ال األوقات  ل�ّل  أم��ا  اّ�ي 

ّ
الش لقاسم 

ومخطوطاتھ   راتھ 
ّ

ومذك أوراقھ  بحماية  سارع  فقد  العمر.  خر�ف  إ��  وان��اء  شبابھ  من  بدءا  كّرو،  محّمد 

اكرة الّتو�سّية حّ�ى ال �غمرها النسيان وال يأ�ي عل��ا اإلهمال، ُمخصبا إّياها  
ّ

بما  مستنبتا إّياها �� دفاتر الذ

هذا   بھ  قام  ذي 
ّ
ال والوط�ّي  األد�ّي  للّدور  اّ�ي 

ّ
الش القاسم  أ�ي  ��خصّية  ق 

ّ
و�عل عرفان  من  ضم��ه   �� وقر 

اعر. 
ّ

 الش

ق ببناء رؤ�ة فكرّ�ة خاّصة بھ قو�لت �� أحيان كث��ة بالّتجاهل ولم تحظ  
ّ
وقد حاول أن ُي��جم ذلك التعل

كّرو لم يكن ليال�� صدى أو شهرة �� األوساط األ�اديمّية  بالّتقدير ال�ا��. ذلك أّن ت�و�ن أ�ي القاسم محمد  

الّتو�سّية، ألّن املدرسة الّتو�سية، مدرسة االستقالل خاّصة، قد قطعت أشواطا متقّدمة �� الّتفاعل مع  

إّياها فاقدة   إ�� املقار�ات االنطباعية والذوقّية، معت��ة  الّنقد ا�حديث، مّما جعلها تنظر باستعالء  منا�ج 

كالنّية �� أوج  للصّ 
ّ

رامة العلمّية ومفتقرة للّدقة اإلجرائية ال�ي كث��ا ما شّددت عل��ا املقار�ات البنيوّ�ة والش

 
بعة الخامسة،  -1

ّ
دب العربّي، ترجمة عبد الحليم الّنّجار، القاهرة، دار المعارف، الط

ٔ
 .  1، ص 6، ج1977كارل بروكلمان، تاريخ اال
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ذي �غيب معھ االل��ام بمجال  
ّ
�وع إ�� أسلوب املراكمة ال

ّ
شهر��ا، لغلبة  الّتداعّيات ع�� الّتناول االنطبا�� وللن

ت الّتار�خ العام والّدراسات الّنفسّية واالجتماعّية وما هو  التخّصص، بما يو�� با�خلط ب�ن ما هو من مجاال 

 من صميم تار�خ األدب.  

بس ب�ن الّتار�خ االجتما�ّ� والّتار�خ األد�ّي مقاوم�ن التوّهم  
ّ
كالنّيون الّروس هم أّول من سعوا لرفع الل

ّ
والش

ھ يمكن تفس�� الّتنوع األد�ّي ع�� قوان�ن الّتحول االجتما�ّ�. وحاو 
ّ
لوا ضبط موضوع تار�خ األدب وتمي��ه  بأن

عن غ��ه من الّدراسات األدبّية. وقد رأى تز�فان تودوروف �� هذا الّسياق بضرورة تمي�� موضوعھ عن أّي  

الغالب  �� عليھ  ي 
ّ
�غط أو  يتالمس معھ  أن  يمكن  الت  .1اختصاص  األدب هو  لتار�خ  ا�خاّص  نّوع  فاملوضوع 

ذي يقت�ىي 
ّ
 مكن إنماؤه إ�� حقول أخرى مثل الدراسات الّنفسية أو االجتماعية. ّما يع  تمي��هاألد�ّي ال

التأر�خ  �� كّرو  محّمد  القاسم  أ�ي  بمجهود  اإلحاطة  إ��  �س��  هذا  مقالنا   �� القاسم    ونحن  أ�ي  �حياة 

اّ�ي
ّ

ما يختّص بفرادة معّينة جعلتھ جديرا    ، وهو مجهودالش
ّ
ال يخضع بالّضرورة إ�� مثل هذه املصادرات و�ن

اّ�ي..با
ّ

"الش �عنوان  الفكرّ�ة واألدبّية  بھ مس��تھ  فاتھ كتابا ختم 
ّ
تخّ��نا من مؤل أبحاث وثائق    لّدراسة. وقد 

لت عصارة ما جمعھ وما كتبھ حول  
ّ
�ي مث

ّ
م ف��ما جملة من املقاالت والوثائق ال

ّ
وصور"، و�ت�ّون من جزئ�ن نظ

ا�خيط ا نبحث عن  أن  أعواما طواال.  وقد حاولنا  اّ�ي 
ّ

املقاالت والوثائق نظرا ألهّمي��ا  الش ب�ن هذه  لّناظم 

 مقاصده املعلنة  
ّ

ذي اعتمده �� تناولها وترتي��ا وحّ�ى �ستشف
ّ
وطراف��ا حّ�ى نتبّ�ن من�جھ الفكرّي واملنطق ال

�عات ا�حديثة �� فهم األدب مثلما رأى حس�ن الواد
ّ
ساؤل عن األسباب    2والّضمنّية. ذلك أّن الن

ّ
تنطلق من الت

 
ّ
�ي انتخبوها ��ا وتّوجوها أدبا، وما يكمن  ال

ّ
�ي دعت الباحث�ن إ�� اصطفاء نصوص �عي��ا وعن املقاييس ال

 وراء انتخا��ا من معاي�� جمالّية قد يتبّناها إ�سان �عينھ ويستبعدها إ�سان آخر.  

ذي يحّولھ إ��  وقد انتبھ أبو القاسم محّمد كّرو �� تقديرنا إ�� أّن مقار�ة حياة املبدع تتجاوز الّتق 
ّ
ن�ن ال

شر�ح والتحليل، فهو كيان نتفاعل معھ ونتلّقى إبداعھ بصفة خاّصة. وهذا ما حدا بھ أن ُيصبغ  
ّ
عّينة للت

اعر إ�� تمثيلها ومن  
ّ

كتابتھ �� تار�خ األدب بصبغة سردّية تتجاوز محا�اة الوقائع واألحداث ا�حيطة بالش

ا�ي وتالمسھ مع مختلف الوضعيات  ثّمة تأو�لها.  ولعل وجوده �� نفس ا�حقبة  
ّ

ال�ي عاش ف��ا أبو القاسم الش

�ي اخت��ها جعلھ ينخرط �� تلك ا�حياة ويعت�� نفسھ عالمة عل��ا أو لنقل جزءا م��ا. 
ّ
 ال

 إنشاء حیاة:  -2

 األبطال، واألبطا
ّ

اّ�ي إ�� مصاف
ّ

الّتار�خّية  �� أعراف الّسرود   لرفع أبو القاسم محّمد كّرو أبا القاسم الش

د مآثرهم تخليدا م�حمّياوالقومّية جديرون بأن �عّدد أعماله
ّ
خل

ُ
وهم �� ذلك محتاجون إ�� من يقوم    .3م وت

ذي ال يخلو من الّس�� إ�� 
ّ
بإعادة بناء هذه ا�حياة، و�� لعمري مهّمة تتجاوز التأر�خ الّصرف إ�� الّتمثيل ال

يل  إعادة إ�شاء تلك ا�حياة إ�شاًء جمالّيا. ف�ّل 
ّ
ھ فّن التمث

ّ
 ما يختّص باألدب منفلت عن "علم املا�ىي" ألن

 
1- Tzevetan Todorov « L’histoire de la littérature » in. Langue française, Année 1970, Numéro7, p14. 

دب مفاهيم و -2
ٔ
ريخ اال

ٔ
 . 15، ص 1980مناهج، تونس، دار المعرفة للّنشر، حسين الود، في تا

 . 14، ص 2020بسمة بن سليمان، الهوّية الّسردّية للبطل، تونس، الّدار الّتونسّية للكـتاب،  -3



بي القاسم محّمد كّرو   قراءة في كـتاب "الّشاّبي.
ٔ
بحاث وثائق وصور" ال

ٔ
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و�الّتا�� فإّن الكتابة �� تار�خ    ،  1جان طوماس نوردمان  وأعمال األدباء ليست �أعمال ا�جن�االت مثلما رأى 

جمالّيا    األدب ال محالة منساقة إ�� هذا الّتمثيل، ألّن مؤّرخ األدب يتلّقى �ّل ما يحيط باألديب وأدبھ تلّقيا 

 باعتباره قارئا تختلط ذاتھ مع املقروء وتنفعل بھ. 

اّ�ي باعتبارها قّصة ومغامرة بطولّية
ّ

ل حياة الش
ّ
خالدة "رغم   وهذا ما جعل أبا القاسم محّمد كّرو أن يتمث

ل س�� قدر اإلم�ان أن �ستدّل ع�� �ّحة طرحھ   .2وا�جراح وا�حن ال�ي أحاطت ��ا"  �ل اآلالم
ّ
  ومع هذا التمث

اعر معتمدا تقنيات تجمع ب�ن متعة الّسرد وصرامة الّتوثيق.  
ّ

ة واألمانة �� نقل تفاصيل حياة الش
ّ
� الّدق

ّ
بتو�

قرب.   عن  لها  معا�ش  ا�حياة  تلك  ع��  شاهد  ھ 
ّ
أن عديدة  بطرق  د 

ّ
أك هادةومبدأ  إذ 

ّ
 Le temoignage 3الش

نراه �� هذا اإلطار حر�صا ع�� االل��ام بمبادئ    استدال�ّ� حجا�ّ�. إذ ملؤّرخ األدب ملا يحتملھ من طا�ع أسا�ىيّ 

�ي تناولت  
ّ
اّ�ي وا�جتمع الّتو��ىّي ومناقشة �ّل األف�ار ال

ّ
عّدة، من أبرزها تحديد العالقة ب�ن أ�ي القاسم الش

عرّ�ة واألدبّية.  
ّ

 أعمالھ الش

اعر، قد
ّ

ة بحياة الش
ّ
ر اق��ابھ من شغاف تلك  و��ذه الطر�قة س�� إ�� إيضاح �ّل املسائل ا�خارجّية ا�حاف

ن دارس األدب من معطيات وسندات �ساعده ع�� الّتوصيف والتحليل والّتأو�ل. فاعت��  
ّ

ا�حياة، حّ�ى يمك

د أّن الكتابة  
ّ

قافة الّتو�سّية خصوصا والعر�ّية عموما، وأك
ّ
أّن شاعر ا�خضراء هو عالمة فارقة ومخصبة للث

 
ّ
قافة العر�ّية بصفة شاملة، مش��ا إ�� انحياز مؤّر�� األدب العر�ّي  �� تار�خ األدب التو��ىي ضرورّ�ة ل��ضة الث

مال  
ّ

رق العر�ّي وكذلك �� األندلس، بما يدّل ع�� إهمال للش
ّ

ت ا�حكم �� الش
ّ
�ي تول

ّ
إ�� تار�خ األسرة ا�حاكمة ال

بداية من الغر�ّية  اإلفر�قّي  إ�� مصر  وان��اء  تنظ�� وتوثيق وتجميع صبّ   .4مراكش  ��    ا برّم��  تفجهوده من 

 استعادة توازن ضرورّي وتفادي خلل حاصل. 

الّتحقيب األد�ّي، والّنظرّ�ة    �� مسألة  بالوقوف ع�� مواطن ا�خلل   
ّ
إال �� تقديره  وهذا األمر ال يتحّقق 

األدبّية تطرح �� عمومها مسألة الّتحقيب ليس من جهة موضوع البحث فقط بل ومن جهة الباحث�ن ذوا��م  

�ي طرحها جان لويس بحثا عن إيقاعات الّتار�خ األد�ي و�� من قبيل "إ��  أيضا، وذلك  
ّ
بطرح أسئلة شب��ة بال

  ، .  فمؤّرخ األدب ال يتجّرد من انتمائھ إ�� عصر معر�ّ� ما5أّي قرن ينتمون و��� أّي مجتمع عالم ينتسبون؟"

ر �� محيطھ من معطيات تقّر�ھ من ماّدة البحث.   
ّ
 وهو محتاج أن يقيس املدروس وفق ما توف

 
1- Jean –Thomas Nordmann « Pierre Citti, Contre la décadence –Histoire de limagination dans le roman, 
1890 -1914 » in. Romantisme / Année 1983/ Numéro 63 / pp121-131. 

بحاث -2
ٔ
بو القاسم محّمد كّرو، الّشابي (ا

ٔ
 . 87ص ، 1، ج2009صور)، تونس، المركز الوطني لالّتصال الّثقافي، -وثائق-ا

3- Sylvain Doussot « Récit preuve et témoignage : argumenter en histoire à l’école » in. Cahiers de 
narratologie, analyse et théorie narratives.                                  

بحاث -4
ٔ
بو القاسم محّمد كّرو، الّشابي (ا

ٔ
 .  48، ص 2، ج2010صور)، تونس، المركز الوطني لالّتصال الّثقافي، -وثائق-ا

5- Jean Louis Backhès « Les différents rythmes de lhistoire littéraires » in. Littérature et nation histoire 
littéraire, 1991, Publication de l’université François-Rabelais, Tours, p3.                                                         



ّول(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لثةالسنة الثا  -   عاشرالعدد ال  – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021)  ديسمبر   -   كانون اال
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، 1ولعّل هذا ما حّفز أبا القاسم محّمد كّرو للّس�� أّن يخّص األدب الّتو��ىّي املعاصر بتحقيب خاّص 

اّ�ي واسطة العقود الزمنّية فيھ، فقد اعت��ه قّمة شعرّ�ة ش
ّ

امخة بل "أك�� عمالق من  جاعال أبا القاسم الش

جميعا شعرا��ا  عنھ  2ب�ن  ضت 
ّ

تمخ ما  ز�دة  استخراج  حاول  ھ 
ّ
أن إ�شائّيا،  ال  إجرائّيا  ذلك،  من  واألهّم   .

�ي سلكها مؤّرخو األدب العر�ّي 
ّ
جاهات الفكرّ�ة الّسابقة لھ، تلك ال

ّ
، فتنّقل ب�ن فروع هذا الّتخّصص  3االت

اّ�ي، ليد�� بدلوه �� �ّل فرع.  مقتفيا أثر البلبل الغّر�د أ�ي القاس
ّ

 م الش

إّياها ع�� هوى فرع من   فھ هذا، مصّنف�ن 
ّ
�� مؤل وقد رأينا أن �ستثمر أبحاثھ ووثائقھ وصوره املدرجة 

ا�ّ سنتناولها �� العنوان املوا��  فروع ثالثة
ّ

�ي عاش ف��ا الش
ّ
ق با�حقبة الّزمنّية ال

ّ
  ، أّولها يتعل

ّ
ي، و��ّل ما حف

أحداث ف��ا    �عصره من  أجرى  �ي 
ّ
ال الكتابّية  واألنواع  األدبّية  باألجناس  مرتبط  وثان��ا  ومال�سات وظروف. 

اعر وت�حيح ما  
ّ

ذي سلكھ أبو القاسم محّمد كّرو لتثبيت من�لة الش
ّ
ق بالّن�ج الّدفا�ّ� ال

ّ
قلمھ. وثال��ا متعل

 داخلها من أف�ار مغلوطة.    

 سردّیة العرفان:  -3

ع��  الغالب    العرفان هو الّنازع  ألّن   .تحت عنوان موّحد أسميناه سردّية العرفان الفروعولقد جمعنا هذه  

   أ�ي
ّ

�عقد    نراه  الكالمفي الفرع األّول من فروع  ويعيد ��جها.  ف  اّ�ي القاسم محّمد كّرو وهو ين�ىيء قّصة الش

عب العظيم. و�� 
ّ

 وروح الش
ّ

اعر الفذ
ّ

اّ�ي وقّصة تو�س �� تار�خها املعاصر، ب�ن قّصة الش
ّ

صلة ب�ن قّصة الش

ا�ي من
ّ
اّ�ي ومخطوطاتھ،    الفرع الث

ّ
فروع الكالم، نراه يتصّفح ب��م شديد �ّل ما وقع ب�ن يديھ من أوراق الش

ا�ي هو أديب  متفّحصا دقائقها، م��وّ�ا �� استكناه بواط��ا، معيد
ّ

دا ع�� أّن الش
ّ

همل م��ا، مؤك
ُ
ا االعتبار ملا أ

الث من فروع الكالم  
ّ
شامل ال يقّل ن��ه أهّمية عن شعره، مشّددا ع�� حفظ الوصّية واألمانة. أّما الفرع الث

اّ�ي، جاعال من
ّ

ر فيھ �ّل وسائلھ الّدفاعّية من منطق وحّجة وحرارة مشاعر للّدفاع عن من�لة الش
ّ

  فقد �خ

ل.  
ّ

 نفسھ رفيقا للبطل حاضرا ح�ن �غيب ومعاضدا لھ ح�ن ُيرمى �سهام العذ

 قّصة الّشابي، قّصة شعب: -3-1
ال ذلك  

ّ
ا�ي وقّصة تو�س ا�حديثة وشع��ا، معل

ّ
�عقد أبو القاسم محّمد كّرو صلة متينة ب�ن قّصة الش

ا�ي ارتفع سهم تو�س. لذلك فهو بطل هذه القّصة بامتي
ّ

ھ منذ أن ُعرف الش
ّ
ا�ي �� بأن

ّ
از، وتكمن أهمية الش

ھ "شاعر ا�حّب وا�حّرّ�ة"
ّ
إّياه بأن اعر�ة واإلحساس، ناعتا 

ّ
. ونراه �� املقام األّول يو��  4الّتفّوق والّنبوغ والش

�ك�� ع�� تصنيفها تصنيفا مدرسّيا، مثلما فعل غ��ه  
ّ
عرّ�ة أو ال�

ّ
اعر قبل ا�خوض �� أعمالھ الش

ّ
أهّمية للش

 
ستاذ زين العابدين السنوسي  . يقول في هذا اإلطار28، ص 1، جصدرانظر، الم -1

ٔ
ذي قام به اال

ّ
: "وإذا استثنينا المجهود العظيم ال

دبنا الحديث، وخاّصة الّشع ومدى تطّوره..وتجعل تاريخ شعبه 
ٔ
نا على تاريخ ا

ّ
ّي كـتاب يدل

ٔ
دب الّتونسّي فإّننا ال نجد ا

ٔ
في كـتابه اال

دبّي كامال بي
ٔ
 ن يديه."اال
  .  58، ص 2انظر، المصدر، ج -2
دب العربّي من القصور والّضبابّية إلى الوعود الخصبة -3

ٔ
ريخ لال

ٔ
المنهل، ص  " موقعانظر، العربي بن علي بن ثائر" منهجّيات الّتا

   https://platform.almanhal.com/Files/2/56784 10-6ص
 . 41، ص1المصدر، ج -4

https://platform.almanhal.com/Files/2/56784


بي القاسم محّمد كّرو   قراءة في كـتاب "الّشاّبي.
ٔ
بحاث وثائق وصور" ال

ٔ
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ذين
ّ
ال الّنّقاد  بإنماء  من  أّوال وأخ��ا  ھ    شعر   اهتّموا 

ّ
الّرومنطيقّية. وذلك ألن إ�� املدرسة  اّ�ي 

ّ
الش القاسم  أ�ي 

ع�ي والوط�ّي ثانيا.  
ّ

ھ صاحب رسالة شعرّ�ة ال يمكن فصلها عن �عدها الش
ّ
 مصدر العملّية اإلبداعّية أّوال وألن

�ي �ستحّق ا�حياة،  وألّن الوطن هو قبل �ّل �ىيء رقعة من األرض، فإّن بطل القّصة يتع
ّ
ق بتلك األرض ال

ّ
ل

نا بأ�ي القاسم محّمد كّرو يحّول شاعره إ�� قّد�س  
ّ
يجول ف��ا و�صنع خ��ا. ف��بطھ باألمكنة صلة خاّصة.  و�أن

هاجيوغرافّيا   إثباتا  األمكنة  ع��  وتنّقالتھ  سياحتھ  إثبات  عنھ  الكالم  إذ Hagéoghraphique 1يقت�ىي   .

اّ�ي باألمكنة، �عب��ا عن أصالة االنتماء وحنيا وتخليدا. ف�ّ� امل�ان ال يقّل  أفاض �� ا�حديث عن صلة  
ّ

الش

 أهمّية عن بّر الوالد.

رق   
ّ
اعر والط

ّ
ولذلك نراه يو�� أهّمية خاّصة �خارطة األمكنة شماال وعاصمة وجنو�ا، متتّبعا تنّقالت الش

�ي سلكها، من��زا الفرصة لتكر�م مدينة قفصة
ّ
را بأ2ال

ّ
�ي أقام ف��ا و�أّ��ا طر�ق مروره  ، مذك

ّ
ّ��ا أّول املدن ال

 إ�� شاّبة توزر، معت��ا أّن املرور �عادل بل يفوق عدد مّرات اإلقامة.  

عر ال تنفصل أيضا عن الّزمان، ّمما حدا بأ�ي القاسم محّمد كّرو  
ّ

غ�� أّن قّصة القّد�س �� محراب الش

ھ مرتبط  أن ال �غفل البعد البيوغرا�ّ� �� مقاالتھ وأ
ّ
اّ�ي. فزمانھ يختلف عن �ّل األزمنة، ألن

ّ
بحاثھ حول الش

القرن   من  األّول  الّر�ع   �� تو�س  تار�خ  مّ��ت  أحداثا  ى  يتق�ىّ جعلھ  ما  وهذا  والكفاح.  الّتأسيس  بمعا�ي 

حياة   وقلمھ  بفكره  ليمنحھ  اعر 
ّ

الش وفاة  �عد  أبحاثھ  مواصال  القص��ة  اّ�ي 
ّ

الش حياة  طيلة  أي  العشر�ن، 

 �عد ا�حياة الفعلّية. ممكنة 

وهنا �ع��ض الباحث معضلة الفصل ب�ن ما هو من صميم الّتأر�خ وما هو من صميم الّتخييل. وهذا ما  

� معيدا  تمثيال،  �ونھ  إ��  محا�اة  باعتباره  امليم���س  ملفهوم  تجاوزه  د 
ّ

اعر  يؤك
ّ

الش عالقة  بالعالم  عر�ف 

رة حول   مستثمرا 
ّ
ي س�� أن �عّمق مجرى وجوده ��    .3يھاملرج�ّ� فحضوره    املعطيات املتوف

ّ
ھ ��ذا التم�ى

ّ
ولعل

إبراز وطنّيتھ أّن إحساس    العالم، من خالل  ليجعلها ��را من العطاء فاض ع�� اإل�سانّية جمعاء، معت��ا 

قرائح   إليھ  تّتجھ  �انت  ذي 
ّ
ال الّسط�ّ�  الّنوع  ذلك  من  "ليس  ع��ما  و�عب��ه  وأحالمھ  شعبھ  بآمال  اّ�ي 

ّ
الش

بيعّية"
ّ
عراء اآلخر�ن املعاصر�ن لھ والّساكن�ن معھ �� نفس البالد والبيئة االجتماعّية والط

ّ
 ع��    ،4الش

ّ
مستدال

ع�ي والوط�ي والقومي  
ّ

فا عند محطا��ا املهّمة �� صل��ا بالّسياق الش
ّ
 بحياتھ من ظروف، متوق

ّ
ذلك بما حف

 وال�و�ّي.

رف الّسيا�ىي العام وللمناخ  
ّ
اعر، �� إيالئھ أهّمّية للظ

ّ
� البعد الوط�ّي أيضا، عند سرده لقّصة الش

ّ
وقد تج�

وح الّز�تونية واألثر الز�تو�ّي با�خصوص. و�ظهر ذلك من خالل حديثھ عن  الفكرّي والوسط املدر�ىّي، وللرّ 

ذين طاملا �عالوا ع��م 
ّ
ذي �ان �شعرهم بھ املشايخ "البلدّية" ال

ّ
لبة الوافدين من اآلفاق، وعن الغ�ن ال

ّ
الط

 
1- Michel De Certeau « Hagoghraphie » in. Encyclopaedia Universalis, 1990, Editeur à Paris, France, p 164.    

بو القاسم محّمد كرّ  -2
ٔ
 .  37-36، ص ص 1و، المصدر، جا

3- Gabrielle Napoli, La representation de lécrivain face à l’histoire dans les récits dAntonio Tabucchi et Imre 
Kertész : une littérature responsable, pp7-31, Hall archives ouvertes.fr, tel.archives-ouvertes.fr                   

 . 86، ص 2، جصدرالم -4
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ذي �ان  وتصّرفوا معهم �غلظة وصلف.
ّ
يخ الّنخ�� ال

ّ
يوخ الوافدين من الّداخل �الش

ّ
اّ�ي    ع�� عكس الش

ّ
الش

 �عّ�� عن اح��امھ لھ باعتباره األبلغ م�انة واألرفع دعوة لإلصالح. 

اعر، �أعالم ا�حركة  
ّ

ولذلك فإّن كالمھ عن املناخ العاّم ال يخلو من استحضار األعالم املمّ��ين �حقبة الش

ھ نفى صالت أ�ي الق
ّ
اّ�ي بجماعة  الوطنّية من قبيل عبد العز�ز الثعال�ي وسليمان بن سليمان. كما أن

ّ
اسم الش

من   أخالقوي  خر�ف. مع��ا عن موقف  ومصطفى  املهيدي  صا�ح  محمد  تواصلھ مع  وأثبت  الّسور،  تحت 

جماعة تحت السور إذ قال إّ��م "�انوا بوهيمي�ن �� حيا��م ومجالسهم فيتناولون ا�خمور وا�حشيش، و�ي��م  

وقد أشار أيضا إ�� أّن عالقة    .1ن �ل هذا"من يمارس الشذوذ. والشا�ي �ان �� منت�ى الصرامة مع نفسھ م

اّ�ي مع الطاهر ا�حّداد ال تخرج عن عالقة املعاصرة واملناصرة لقضّية املرأة، تماما مثلما ناصر حركة  
ّ

الش

 محّمد ع�� ا�حاّمي العّمالّية. 

�ي أحاطت بتقديم محاضراتھ  
ّ
روف ال

ّ
ومن  وكالمھ عن املناخ العاّم لم يخل من وصف للمال�سات والظ

رصد ألصدا��ا ودرجة اإلقبال عل��ا، كمحاضرتھ عن ا�خيال الشعرّي عند العرب �� مقّر ا�جمعّية ا�خلدونّية 

باسم قدماء الّصادقّية، وكمحاضرة أخرى لم يحضر إل��ا أحد. و�بدو دوره مؤّرخا لألدب مختلفا عن دور  

اّ�ي عن ا
ّ

ل، فقد تفادى أن يخوض �� محاضرة الش
ّ
عري عند العرب متجّنبا الّتصر�ح  الّناقد وا�حل

ّ
�خيال الش

خ�ىّي م��ا. 
ّ

 بموقفھ ال�

ھ حّولها إ�� كتاب وأهداها لوالده وطبعها ��   
ّ
ولذلك نراه يكتفي بذكر �عض الّتفاصيل ع��ا من قبيل أن

ق الّتو�سّية  النقدّية  املدّونة  من  من�لتھ  لھ  وتنظ��ّي  وشعري  سيا�ىي  بيان  بأّ��ا  إّياها  معّرفا  ديمها  حياتھ، 

اذ�� خزندار  
ّ

وحدي��ا �عد العمدة البن رشيق وا�خيال �� الشعر العر�ي �حمد ا�خضر حس�ن ومحاضرة الش

عر �� الّتار�خ األد�ّي الّتو��ىّي ع�� االهتمام بضبط ا�حطات  
ّ

عن الشعر. و�� ذلك تأصيل عاّم �حركة نقد الش

 
ّ

د عظمة هذا الش
ّ

شرق وفق تقديره.  الك��ى �� مس��ة نقدّية تو�سية خالصة تؤك
ُ
 عب وتار�خھ امل

 :قّصة الّشابّي، قّصة أدب -3-2
بناء جماليا، ولذلك فإّن الوجهة ا�جمالّية لألدب   يبن��ا  بناء األحداث فإّن األدب  الّتار�خ �عيد  ل�ن �ان 

ق أبو القاسم محّمد كرّ 
ّ
هذه    و �� تجاوز �عاكس تماما الوجهة العلمّية للّتار�خ. والّسؤال املطروح هنا كيف وف

 
ّ

ب�ن الّتار�خ واألدب ببناء قّصة األدب بناًء يخضع لقوان�ن كتابة تار�خ األدب؟ فتلك الكتابة    بةالعالقة املرك

غة باعتبارها ماّدة  
ّ
�ستخدم نماذج متعّددة للّسرد ولكّ��ا من املف��ض أن تتحّفظ ع�� استثمار جماليات الل

�جيل ا�حايد. 
ّ
  للّتخييل ال للت

ة األدب وتناميھ ون�جھ مسلك ثان من مسالك سردّية العرفان مثلما أسميناها، فقد  خاّصة وأّن قصّ 

 الّنصوص وسمي��ا،  
ّ

اّ�ي بالعودة إ�� غث
ّ

ل قر�حة أ�ي القاسم الش
ّ
رصد أبو القاسم محّمد كّرو مراحل �ش�

ة  
ّ
الّدق ا�حر�ص ع��  األدب  �تيب هاجس مؤّرخ 

ّ
وال� األحدث.  ا��  األقدم  من  القصائد  واملصداقّية  و���تيب 
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بي القاسم محّمد كّرو   قراءة في كـتاب "الّشاّبي.
ٔ
بحاث وثائق وصور" ال

ٔ
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�ي خّصص لها جزءا هاّما من كتابھ
ّ
وقد    .1باعتماد ما ندر من ا�خطوطات والوثائق والّصور والّرسوم، تلك ال

األدبّية   ا�حياة  تلك  بدقائق  يلّم  أن  املبع��ة  والوثائق  اعر 
ّ

الش والعمل ع�� مسوّدات  األرشفة  مبدأ  ساعده 

اّ�ي ما لم تره ع�ن أخرى، وأن يالمس شغاف إبداعھ    الّزاخرة ع�� قصرها، مّما أّهلھ أن يرى من أدب
ّ

الش

األدبّية   القّصة  تلك  بحبك  يقوم  أن  من  نھ 
ّ

مك خاّصا  تلّقيا  و�تلّقاها  تة 
ّ
واملنفل الّدقيقة  مسالكھ  ى  و�تق�ىّ

�ن فيحفظ املاّدة ولكّنھ ي
ّ
ذي يضع يده ع�� إناء الط

ّ
اري ال

ّ
نا بھ ذلك الفخ

ّ
نّوع  الفر�دة و��ون سّيد رواي��ا. و�أن

َ� ُمتحفا القّراء    .2�� �شكيلها
َ
�
َ
اّ�ي ون

ّ
َم ف��ا الش

َ
ظ

َ
�ي ن

ّ
ونراه حر�صا �� عملھ هذا أن يرصد �ّل األنواع الكتابّية ال

 يده. 
ّ
 بما جمعھ من نصوص منقولة أو مكتو�ة بخط

اّ�ي فقط بل معّ��ا أيضا عن نّية �� ا�حفاظ ع��  
ّ

وهو �� ذاك الّس�� لم يكن مل��ما با�حفاظ ع�� آثار الش

اّ�ي لذلك األرشيف. حّ�ى 
ّ

ي أضافھ الش
ّ

ھ �ان ع�� اقتناع تاّم بأهّمية التنّوع األد�ّي الذ
ّ
أرشيف األّمة أيضا، ألن

�ي أد�� ف��
ّ
ھ اعت�ى بتصنيف �ّل فروع األدب ال

ّ
اّ�ي بدلوه من شعر ون�� ورسائل ومحاضرات  أن

ّ
ا أبو القاسم الش

اعر  
ّ

رات، مستشهدا ع�� �ّل فرع من الفروع بنصوص فارقة ساعد ا�حفاظ عل��ا �� إغناء رصيد الش
ّ

ومذك

ذي أخذ من �ّل �ىيء بطرف.  
ّ
امل ال

ّ
ر الش

ّ
 وأسهم �� منحھ صفة األديب واملفك

اّ�ي  
ّ

وتكمن عبقرّ�ة أ�ي القاسم محّمد كّرو �� بحثھ عن ا�خيط الّناظم ل�ّل املتفّرقات من كتابات الش

حّ�ى يجعل م��ا مدّونة من�جمة تف�ح عن مشروع أد�ّي عظيم، قوامھ الّتجديد ومحّرك اإلبداع فيھ هو  

عب ف
ّ

اّ�ي ال تنفصل عن قّصة الش
ّ

عب. فمثلما �انت قّصة الش
ّ

ق بالش
ّ
إّن قّصة أدبھ ال تنفصل عن "روح  التعل

ذي يفتح خزائن إبداعھ و�كشف عن أسراره الّدفينة.  
ّ
عب"، وهذه العبارة �� �� ا�حقيقة املفتاح ال

ّ
 الش

عب هو األساس الذي ب�ى عليھ   
ّ

إذن فقد أدرك بفطرتھ السليمة أّن الشع�ّي أو املتأّصل �� وجدان الش

غة والفكر، إذ أخرجه
ّ
ا�ي تجديده لل

ّ
ا من جمودها وجعلها من صميم البالغة ا�حّية ح�ن نفخ ف��ا من الش

رافة وا�جدة. وقد  
ّ
عب وجّن��ا ما تآ�لھ الّتقليد والّتكرار األجوف، بما منحها صدقا و�ساطة ضمنا الط

ّ
روح الش

�� حوار من حواراتھ اّ�ي 
ّ

الش الّسياق �عبارة أوردها ع�� لسان  �� هذا  يا صاح�ي ليست  استشهد    و��: "ال 

اّ�ي بخصيصة شعبّية،    ،3العلة �� روح الشعب"
ّ

�ي نفحت رومنطيقّية الش
ّ
اهد لدعم نظرّ�تھ ال

ّ
وأورد هذا الش

صالھ بما هو شع�ّي أو من  
ّ
اّ�ي تجّنبت الوقوع �� ا�جمود الت

ّ
إذ اعت��ها رومنطيقّية تو�سّية.  ألّن بالغة الش

عب، معت��ا أّن األدب الشع�ّي أبلغ من أدب ال
ّ

ف�حاء ألّن االهتمام بالعادي واليومي هو الذي يصنع  روح الش

  التم�� والفرادة.  

باع واإلحياء �� مستوى  
ّ
والو�� بضرورة الّتجديد �� عرف أ�ي القاسم محّمد كّرو ليس انز�احا عن االت

غوّ�ة، و 
ّ
رافة الل

ّ
عبّية لضمان الط

ّ
�بة الش

ّ
�ذلك األغراض واملوضوعات فقط بل هو متأّصل أيضا �� أديم ال�
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غة تضمن حيا��ا ح�ن تتصل بواقع الّتداول اليومّي، وهو �� خضّم هذا  
ّ
تحافظ الفص�� ع�� حيوّ���ا ألن الل

ا�ي ومن�لتھ من نفسھ وذاكرتھ.  
ّ

 يبحث عن أثر فرادة تليق بم�انة الش

املنغرس إ�� بداياتھ  ھ عاد 
ّ
اّ�ي، ألن

ّ
الش �� أدب  الفرادة عّما هو أصيل  ھ لم يفصل هذه 

ّ
أن �� أديم  حّ�ى  ة 

ھ الغرض  
ّ
اّ�ي �� غرض الّرثاء معت��ا ذلك من زخم البدايات، ناهيك وأن

ّ
األصالة والّتقليد. فاهتّم بَنظم الش

يھ عن االل��ام باملقار�ة األغراضّية التقليدّية واستبدالها بمبدإ  
ّ
ا�ي بقصائد رغم تخل

ّ
الوحيد الذي خّصھ الش

هذا ما ي�ّ�ر اهتمام أ�ي القاسم محّمد كّرو بالقصائد الّرثائّية  االل��ام بقضية، قضّية شعب ووطن و��سان. و 

بقصيدة  أّبنھ  ذي 
ّ
ال الّنخ��  قاسم  يخ 

ّ
للش ووفاء  لذكراه  واح��اما  بأبيھ  بّرا  اّ�ي 

ّ
الش القاسم  أبو  نظمها  �ي 

ّ
ال

 هو بذلك  و   .1عنوا��ا "دمعة أرسل��ا ع�ن الّضم��"
ّ

ات قّصة الش
ّ
ة من محط

ّ
اّ�ي  حر�ص أن يقف �� �ّل محط

 األدبّية حّ�ى ��ّجل �� قائمة الوفاء والعرفان أهّم من القاهم أو وّدعهم. 

ع��   د 
ّ

فأك با�خصوص،  رات 
ّ

املذك ة 
ّ
ومحط الّن��  ة 

ّ
محط ف��ا  يقف  أن  كّرو  حرص  �ي 

ّ
ال ات 

ّ
ا�حط ومن 

ا�ي كت��ا لعدم النشر. ثّم وصفها بأّ��ا  
ّ

األو�� واألخ��ة ��  امتيازها بالّصراحة واملصداقّية و�ّرر ذلك بأّن الش

نا: "ال ن�اد �عرف تو�س وما �ان ي��ددها من
ّ
د أّن    .  2أخطار لو لم تكتب هذه املذكرات"  تو�س قائال إن

ّ
كما أك

ل جانبا  
ّ
نا إ�� أّن اآلثار الن��ّية تمث

ّ
ا�ي الّناثر وال�اتب ال ي�اد �عرفھ إال قلة من الّنّقاد والباحث�ن، متفط

ّ
الش

ع
ُ
� إذ  أدبھ  من  اّ�ي  هاّما 

ّ
الش برسائل  ا�خاّص  اهتمامھ  ي�ّ�ر  ما  وهذا  عليھ،  وتز�د  بل  ديوانھ  صفحات  ادل 

�ي تبادلها مع ا�حليوي.  
ّ
 وخاّصة تلك ال

 قّصة الّشابّي، قّصة حمیّة وغضب:  -3-3
�ي وسمناها بقّصة  

ّ
�ي تنقلنا إ�� املسلك األخ�� من مسالك سردّية العرفان ال

ّ
ة الّرسائل �� ال

ّ
ولعّل محط

أيضا.  ا�حمّية و  �� صيغة بحوث عنھ  �انت  بل  و�ليھ فقط  اّ�ى 
ّ

الش تكن من  لم  الّرسائل  أّن  الغضب. ذلك 

�اسل هام �� التّ 
ّ
  كّرو بالهوامش وثيق، وتظهر صرامة العمل البح�ّي �� اهتمام أ�ي القاسم محّمد  ومبدأ ال�

روح. وهو عمل توثيقي �خم اهتّم فيھ بجمع رسائل الشا�ي مع ا�حليوي والبش 
ّ

روش وأحمد ز�ي أبو  والش

الّتواصلّية ا�حجاجّية، من خالل   ،3شادي  بطا�عها اإلخوا�ّي املعّ�� عن صدق ا�حّبة واإلخالص و�أ�عادها 

 جاالت وا�حاورات األدبية.الّ� 

اّ�ي ومن�لتھ من الّنقد    فاهتّم بمواقف من�جا دفاعّيا.    انت�ج كّرو �� هذا املسلك من الّسردّية  
ّ

الّنّقاد من الش

�ي وقع  
ّ
تو�سّيا وعر�ّيا، مغر�ّيا ومشرقّيا. وا�حاجة إ�� الّدفاع �� رأيھ اقتضاها أّوال كّم األخطاء واملغالطات ال

اّ�ي والتجديف عليھ ثانيا. وهو �� ت�حيحھ لألف�ار  
ّ

ف��ا الّنّقاد املشارقة خاّصة، وتلك الّرغبة �� هدم الش

ا�حليوي املغ ومحّمد  فّروخ  عمر  املشرقّي�ن  الّناقدين  ع��  حديثھ  ز 
ّ

رك فّروخ  ،  4لوطة  أخطاء  استنكر  إذ 
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اّ�ي وأدبھ ح�ن أحاطھ باألوهام واألخطاء والغموض. واست�جن  
ّ

�ي اعت��ها �شو��ا �حقيقة الش
ّ
ا�جسيمة ال

م يك��ث لعنصر الّتذّوق. وعّ��  كذلك إن�ار ا�حليوي إلشعاع الشا�ي خارج تو�س فقد اعت�� أّن هذا األخ�� ل

اّ�ي والتجديف عليھ حّ�ى أخذه ا�حماس فرأى أّن �� ذلك سعيا لهدم 
ّ

عموما عن استن�اره �حاوالت هدم الش

د أّن مالمح الشا�ي مثلما رسمها أبو القاسم محّمد كّرو �� بوسع خارطة الوطن، فهو ذلك    ،1لتو�س
ّ

بما يؤك

اعر 
ّ

اعر األرض أو لنقل الش
ّ

 الوطن.  الش

اّ�ي وهو اح��ام الوصّية بالّتمي�� ب�ن   
ّ

ونراه �� باب آخر حر�صا ع�� مبدإ أخال�ّ� �� الّتعامل مع آثار الش

ذي يختار وال يجب أن ُيختار لھ
ّ
ھ هو ال

ّ
اّ�ي ظّل �عد  2ما يجب �شره وما ال يجب �شره أصال. ألن

ّ
. ذلك أّن الش

رب و�تفاعلون، ول�ن اس��ان عدد م��م �عبقرّ�تھ فإّن عددا آخر  موتھ رمزا ومرجعا �ستند إليھ املبدعون الع

عرّ�ة. 
ّ

 ��ل م��ا وانطلق للّتحليق �� سماء الش

يل"،  
ّ
اّ�ي البّيا�ي وكذلك نازك املالئكة �� ديوا��ا "عاشقة الل

ّ
ر�ن بأ�ي القاسم الش

ّ
و�ذكر أّن من أهّم املتأث

ر نازك املال 
ّ
اّ�ي واستلهامها م��ا، متوّسال �� فقد أبرز أبو القاسم محّمد كّروا تأث

ّ
ئكة �شعرّ�ة أ�ي القاسم الش

شابھ ب�ن عناو�ن القصائد  
ّ
ر بمن�ج مقار�ّي للوقوف ع�� مواطنھ، من خالل إبراز الت

ّ
ال��هنة ع�� ذلك الّتأث

ي املوت" لنازك امل
ّ
اّ�ي و"ب�ن ف�

ّ
شابھ ب�ن قصيد�ي "�� ظّل وادي املوت" للش

ّ
ال سّيما  الئكة و من قبيل ذلك الت

عرّ�ة
ّ

حلي��، إمعانا �� إبراز  وثيقّي ال التّ ط�� عليھ البعد التّ   املقار�ي ومن�جھ    .3�� ثنايا الّتعب�� والّصور الش

وتختلط   نازك  أجواء قصائد   �� �سري  عر�ة 
ّ

الش الشا�ي  أّن روح  العبقرّ�ة وأصدا��ا معت��ا  قّصة  تفاصيل 

هثة.     
ّ
 بأنفاسها الال

 : ألم النسیان  -4

ولعّل هاجس الّت�حيح والّتصو�ب وذلك الّنفس الّدفا�� هما أبرز ما مّ�� كتابات أ�ي القاسم محّمد كّرو  

ذي ب�ن أيديناحول ال 
ّ
�ي حاول أن يجمع خالص��ا �� الكتاب ال

ّ
ا�ي، تلك ال

ّ
سيان.  ش

ّ
ديدنھ    حفظا لذكراه من الن

ة ُمعّدا ل�خصوم ما  ُمشهرا �� �ّل مناسبة أس�حتھ ا�حجاجيّ   فض واالنصراف عّمن قام بمعاداتھ�� ذلك الرّ 

ة �خوض الّ�جال ودحض املزاعم استطاع من وثائق وأ
ّ
مغالطا��م  و   خصوم �� الّداخلهة  �� مواج  خاّصة.  دل

ذلك    .  ونكرا��م  �� مّرة  يحّركھ  اعر 
ّ

الش لنسيان  م 
ّ
يتأل فن�اه  اّ�ي. 

ّ
الش و��ن  بينھ  املص��  بتالزم  خاّص  شعور 

  مجهوده هو ذاتھ مّرة أخرى.   ن�ارويشعر باملرارة إل 

 نسیان الّشاعر: -4-1
ا�ي  

ّ
ا�ي هو أطول من عمر الش

ّ
ال �غا�� إن قلنا أّن ما قّضاه أبو القاسم محّمد كّرو �� الكتابة عن الش

نفسھ، فقد منحھ عمرا ع�� عمر وس�� إ�� �شكيل هوّ�تھ ع�� سردّية خاّصة ال تكتفي بما منحتھ ا�حياة  

شعور عميق باأللم مخلوط �عاطفة    ما أظهره هو عن نفسھ. وا�حّرك األسا�ىّي لهذه الّسردّية هوبإّياه أو  
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أّن هذا   ق ببعث تو�س معت��ا 
ّ
�عل العر�ي عموما، فكث��ا ما  إ�� إنصاف وطنھ تو�س واملغرب  قومّية �س�� 

 بتخليد شاعر،
ّ
ر�ھ من جديد مع �ّل جّرة قلم.  البعث ال يتحّقق إال

ُ
اعر، و�ن ُرمس، منتفض من ت

ّ
 هذا الش

شعراء تو�س يموتون تباعا وتموت آثارهم �عد مو��م وتظّل مقبورة مجهولة  وقد حّز �� نفسھ حّقا أّن  

ات الّتو�سية، ذلك الوفاء ُ�عّد   .1حّ�ى وهم ع�� قيد ا�حياة
ّ

فمن محّفزات الكتابة عنده إذن هو الوفاء للذ

�ي أظهرت ت
ّ
سيان. إذ تحّدث بألم عن الّتجارب القاسية ال

ّ
�ي قاوم ��ا آفة الن

ّ
قص�� األحياء ��  أقوى أس�حتھ ال

ا�حّرك   فإّن  و�الّتا��  متعددة.  مسؤوليات  يتحملون  بذلك  وهم  أنفسهم  حق   �� وتقص��هم  األموات،  حق 

سيان أو قل آفتھ.  
ّ
 األسا�ىّي لسردّية العرفان عند أ�ي القاسم محّمد كّرو هو ألم الن

أك�� ما يمنح املشاريع  وهو، ح�ن دّق ناقوس ا�خطر، أضفى قيمة ع�� مشروعھ، ألّن الوفاء لألصل هو  

الفكرّ�ة قيمة. واملس�وت عنھ �� هذا املشروع هو شعوره بالغ�ن �� أوقات ومناسبات �ان من املفروض أن  

ھ و�يثاره الغ�َ�. هذا  
َ
ي�ون حاضرا ف��ا، ولكن وقع تجاهلھ رغم كرمھ الفكرّي وتجّرده من األنانّية ونكرانھ ذات

يتھ ا
ّ
نھ، �� مسار  فهو مل��م برفع غبار اإلهمال ع  .ة، رغم ال��امھ العرو�ّي لّتو�سيّ الغ�� هو من صميم محل

يلق تدقيقّي  من    يت�حي�ّ�  وحماي��ا  ا�خاّصة  الّتو�سّية  البصمة  إلبراز  ظاللھ  من  أعتم  ما  ع��  أضواًء 

ا�ي ه
ّ

�ن والّ��ميش طفا ع�� الّسطح، ألّن دفاعھ عن الش
ُ
و�ان. ورغم إيثاره للغ�� فإّن شعوره بالغ

ّ
و �� ش�ل  الذ

  �� الف��ات  من  ف��ة   �� ُهّمش  ذي 
ّ
ال األدب  تار�خ   �� تخّصصھ  وعن  الكتا�ّي  جاهھ 

ّ
ات عن  دفاع  أش�الھ  من 

 ا�جامعة الّتو�سّية، وهذا قد ي�ّ�ر ��جيلھ �� املرحلة الّتحض��ّية للدكتورا �� ا�جزائر وليس �� تو�س.  

تخليد   ب�ن  ا�جمع  يا مزدوجا حاول فيھ 
ّ

تمش  �
ّ

تو� أهّمية من�جھ  إذن فقد  والّتأكيد ع��  اّ�ي 
ّ

الش ذكرى 

قھ بھ لم يمنعھ من أن �عارض أف�اره �� مواطن عّدة، ولكّنھ تجّرد قدر  
ّ
الفكرّي. و�جدر أن �ش�� إ�� أّن �عل

اإلم�ان من ذاتّيتھ وال��م املوضوعّية واألمانة ل�ي ال يطمس ألق الّرجل، فن�اه مثال يقول �� �عض املواضع  

م ع��  أوافقھ"متحّفظا  أن�ي  هذا  �ع�ي  "ال  ما:  و�تجّنب    ،2وقف  خ�ىّي 
ّ

ال� موقفھ  �ستبعد  فهو  ذلك  ومع 

ا�ي وعصره. 
ّ

ھ قّدم كتابھ هذا اح��اما للش
ّ
د أن

ّ
 ا�خوض فيھ، فيؤك

  نسیان الذّات كآخر: -4-2
اكرة حّ��ا هاّما عند طرح الّس 

ّ
يمكن  ؤال حول العالقة ب�ن الّتار�خ واألدب. فاملؤّرخ يقول ما ال  تحتّل الذ

اتّية ت�ون فرادة    ،3لل�اتب أن يقولھ ومن هنا تطرح مسألة ذاتية الذاكرة
ّ

  نقل تفاصيل ومن صميم هذه الذ

 
ً
غةحياة ما نقال

ّ
  ويسكن إل��ا.   �ستع�ن بالل

ومع ما سبق من حرص ع�� التجّرد فإّن ذات أ�ي القاسم محّمد كّرو �انت تطفو ع�� الّسطح من ح�ن 

عور 
ّ

�ج�ّي ع�� الّس�� ذا�ي، محتفيا بذكر األمكنة    إ�� آخر، ليجمع الش
ّ
عور والفكر ع�� الفكر وال�

ّ
ع�� الش
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بي القاسم محّمد كّرو   قراءة في كـتاب "الّشاّبي.
ٔ
بحاث وثائق وصور" ال

ٔ
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أن   األقدار  "ثم شاءت  فيقول:  األماكن  من  وأر�انة وغ��ها  توزر  مثل  إل��ا،  اّ�ي 
ّ

الش انتقال  إل��ا  انتقل  �ي 
ّ
ال

حّ�ى أّن    .1�ا الشا�ي""عشت ف��ا وعاش ف�  أسافر إ�� توزر، أنتقل مع شقيقي"، و�تحّدث عن أر�انة فيقول:

ات  
ّ

م    باآلخر قداختالط الذ
ّ
� أيضا ع�� صعيد ا�خطاب من خالل طر�قة توظيفھ للّضمائر، فن�اه يت�ل

ّ
تج�

نف �عي��اعن  مواضع   �� الغيبة  بضم��  واألسماء    سھ  با�خر�طة  بّي��ا  "قد  يقول:  إذ  وعتاب  تواضع  ن��ة   ��

غات و��  1952والعالمات ابن من أبناء قفصة منذ عام  
ّ
، عندما أصدر عنھ أّول كتاب �� الّتار�خ بجميع الل

ذي طبع حّ�ى اآلن أك�� من عشر�ن طبعة "
ّ
ال اّ�ي، حياتھ وشعره" 

ّ
الكتاب هو "الش البلدان. وهذا   .2جميع 

رت  و�ح
ّ

م املفرد أو ا�جمع أيضا �� سياقات الّتأكيد واإلعالن خاّصة، ح�ن يقول مثال: "بل حذ
ّ
ضر ضم�� املت�ل

أّن   نجزم  ون�اد  وتوّجهاتنا".   واختياراتنا  أو"من�جنا  "أضفنا"  أو  لها"  الّتقديم  شرف  لنا  "و�ان  أو  هذا"  من 

باأللم، �س�� من خال م ا�جمع فيھ فخر مخلوط 
ّ
للمت�ل سيان واإلن�ار عن ذاتھ  استخدامھ 

ّ
الن لھ أن يدرأ 

 العمول املثابرة.  

م   
ّ
ا�ي ال�خصية فيتأل

ّ
ل �� خيارات الش

ّ
ات مع اآلخر لفرض ا�حضور رغم الغياب ح�ن يتدخ

ّ
وتّتحد الذ

ال 
ّ

لزواجھ رغم مرضھ ويعت��ه خيارا خاطئا، متمّنيا لو أحجم عن ذلك ا�خيار لُيمنح عمرا آخر. كما يبدي تدخ

عري عند العرب  �� خيارات
ّ

ق با�خيال الش
ّ
ھ الفكر�ة فيتمّ�ى لو أّن آراءه لم تكن بمثل تلك القسوة فيما يتعل

 حّ�ى ال يقع فيما وقع فيھ من نبذ و�قصاء.  

اّ�ي
ّ

جّدد  وهو �� هذا وذاك يجمع عقلھ الكالسي�ّي ع�� خيال أ�ي القاسم الش
ُ
قا�خ  ا�

ّ
 ُيقفر  جمعا ال  ال

يحّد من زخمها أو  يطّوع   بل  دراستھ  إذ  �انت غ�� ظاهرة.  �غن��ا و�فتحها ع�� حدائق خلفية خصيبة و�ن 

ا�ي لرؤاه ومواقفھ و�لبسھ حلة من فكره و�جعلھ �� جلبابھ بقدر ما �سكن هو �� جلباب الشا�ي. فهو  
ّ

الش

إّياه  مستبدال  الّرومنطيقّي،  توّجهھ  عن  ا�حديث  و�تجّنب  الغرب  تقليد  منھ  يقبل  ال  من�اح  مفارق    قاريء 

عر، عاقدا ذلك ع�� االل��ام الوط�ّي، إذ يقول: "الذين لم يروا سهول الوطن وجبالھ  
ّ

بيعة �� الش
ّ
بمفهوم الط

ومدنھ وقراه، ولم يتنقلوا ب�ن باديتھ و�حرائھ، وسواحلھ و�غوره ،ولم يتعّرفوا إ�� �ل �ىيء فيھ من إ�سان  

ا بحّب  يحّسون  ال  هؤالء  إ�سان،  ا�وغ��  العارف�ن  إحساس  حركة    .3جّواب�ن"لوطن  أّن  إ��  �ش��  بھ  نا 
ّ
و�أن

قافة األندلسّية  
ّ
اّ�ي الّتفاعلية عر�ية عر�ية، ال عر�ّية غر�ّية، و�� مستلهمة من تار�خ شعر الطبيعة �� الث

ّ
الش

 هامها من الغرب.لأك�� من است

��ا �س�� إذن فقد رأى من حقھ أن يصوغ لھ حياة ممكنة من خالل سردّية خاّصة، تؤمن �عبقر�تھ ولك

�اء ح�ن انحاز إ�� صرامة التّ إ�� �شكيلها مثلما تقبّ 
ّ

وثيق  ل��ا ذائقتھ وتفاعلت معها. فقد جمع الوفاء ع�� الذ

جاهات ثالثة  
ّ
دون أن ين�اح عن ذاتھ. يتما�� حينا و�تقاطع حينا آخر، �سكن مّرة و�نفر أخرى. جامعا ب�ن ات

مكنات وما ضّيعھ القدر بموتھ أي املستحيالت.  للفعل: ما فعلھ أي اإلنجازات وما �ان يجب أن ي
ُ
 فعلھ أي امل
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اعر
ّ

التھ حول الش
ّ
اّ�ي لم يخل من ترجمة ملعتقداتھ فكرّ�ة مرسيا نظام عبور إ�� تمث

ّ
 ، 1فتأر�خھ ألدب الش

�عتمدها   ما 
ّ
و�ن واألرشفة  والّتوثيق  للّنقل  وقوف  مجّرد  عندها  يقف  ال  ماّدة  والّنصوص  الوثائق  معتمدا 

عاتھ وانتظاراتھ.  لصناعة
ّ
  عالم أد�ّي ممكن وفق تقّبلھ وتوق

 خاتمة:   -5

ا�ي دو��ا منقوصة وغامضة وغ�� دقيقة  
ّ

ننت�ي إ�� أّن بصمتھ أ�ي القاسم محّمد كّرو بّينة تظل صورة الش

ھ التقى �ش�ل ما مع  
ّ
فهو األقرب إ�� عاملھ إ�سانا وشاعرا. ولعّل أهّم ما يمكن الوقوف عنده �� عملھ هو أن

 
ّ

ل الذ
ّ
ي كيفّية �ش� اّ�ي. و��  اهتمامات األن��بولوجّي�ن، فقد أفاض �� تق�ىّ

ّ
اكرة اإلبداعّية أل�ي القاسم الش

ألّن  واألرشفة.  الّتخز�ن  ع��  من قدرة  تحملھ  بما  الّناقد  املؤّرخ  وذاكرة  املبدع  ذاكرة  ذاكرتان  التقت  عملھ 

الذي سلكھ   املسار  اعرة، ف�ي تحافظ ع�� رسم 
ّ

الش اكرة 
ّ

الذ أهّمية عن  تقّل  عر ال 
ّ

للش ا�حافظة  اكرة 
ّ

الذ

ا طر�ق  عن  عملھ  الشاعر  فإّن  و�الّتا��  والّصور،  والوثائق  والّنقدّية  تفاعلّية 
ّ
ال الّنصوص  وتجميع  �تيب 

ّ
ل�

ذي لواله لضاع اإلبداع. وأملنا أن يتّم حفظھ �� املستودعات الّرقمّية حّ�ى 
ّ
وسائطّي بامتياز أساسھ اإلبالغ ال

العر�ّية رهينة إرادة صادقة �إرادة  �ستفيد منھ أك�� عدد من الباحث�ن، ونحن ال �غا�� إن قلنا إّن الّ��ضة  

 بر�ط  
ّ
همل وت�ّحح توازنا مختال

ُ
ب�ن املغرب واملشرق.    متينة جسور  الّرجل وأمثالھ، ألّ��ا �عيد االعتبار ملا أ

النظر�ة  ا�حال أّن  فالباحثون ين�عون نحو العمل بطر�قة معزولة �ّل �� مجالھ و�تعاون خاّص مع مشا��يھ و 

ر مناسبات للّتال��. األدبّية يف��ض ��ا أن
ّ
 توف

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1- Thibaud Lanfranchi « L’historien face à la littérature » in. Acta fabula, Année 2011, volume 12, numéro6, 
p128.   https://www.fabula.org/acta/document6403.php 

https://www.fabula.org/acta/document6403.php


بي القاسم محّمد كّرو   قراءة في كـتاب "الّشاّبي.
ٔ
بحاث وثائق وصور" ال

ٔ
 مان يسلد. بسمة    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)525( 

  المصادر والمراجع:  

  المصدر: 
ا�ي (أبحاث -1

ّ
قا��، -وثائق-أبو القاسم محّمد كّرو، الش

ّ
صال الث

ّ
،  2009صور)، تو�س، املركز الوط�ي لالت

 .1ج

ا�ي (أبحاث -2
ّ

قا��، -وثائق-أبو القاسم محّمد كّرو، الش
ّ
صال الث

ّ
،  2010صور)، تو�س، املركز الوط�ي لالت

 . 2ج

  المراجع العربیّة: 
 ، 2020�سمة بن سليمان، الهوّ�ة الّسردّية للبطل، تو�س، الّدار الّتو�سّية للكتاب،  -1

شر،  حس�ن الود، �� تأر�خ األدب مفاهيم ومنا�ج، تو�س، دار املعرفة -2
ّ
 1980للن

العر�ي بن ع�� بن ثائر " من�جّيات الّتأر�خ لألدب العر�ّي من القصور والّضبابّية إ�� الوعود ا�خصبة"    -3

https://platform.almanhal.com/Files/2/56784 

   المراجع المترجمة: 
تار�خ -1 برو�لمان،  بعة    �ارل 

ّ
الط املعارف،  دار  القاهرة،  الّنّجار،  ا�حليم  عبد  ترجمة  العر�ّي،  األدب 

 . 1977ا�خامسة، 

   :  جنبیة المراجع األ
1- Gabrielle Napoli, La représentation de l’écrivain face à l’histoire dans les récits dAntonio 

Tabucchi et Imre Kertész: une littérature responsable, Hall archives ouvertes.fr, 

tel.archives-ouvertes.fr 

2- Nordmann Jean-Thomas. Pierre Citti, Contre la décadence - Histoire de l'imagination dans 

le roman, 1890-1914. In: Romantisme, 1989, n°63. Femmes écrites. pp. 116-119. 

3- Jean Louis Backhès «Les différents rythmes de lhistoire littéraires» in. Littérature et nation 

histoire littéraire, 1991, Publication de l’université François-Rabelais, Tours. 

4- Sylvain Doussot « Récit preuve et témoignage : argumenter en histoire à l’école » in. 

Cahiers de narratologie, analyse et théorie narratives, 

https://doi.org/10.4000/narratologie.7830 

5-   Michel De Certeau « Hagoghraphie » in. Encyclopaedia Universalis, 1990, Editeur à Paris, 

France. 

6- Todorov Tzvetan. L'histoire de la littérature. In: Langue française, n°7, 1970. La description 

linguistique des textes littéraires, sous la direction de Pierre Kuentz. p. 14 . 

 

https://platform.almanhal.com/Files/2/56784
https://doi.org/10.4000/narratologie.7830

	الملخّص:
	Abstract:
	1- مدخل:
	2- إنشاء حياة:
	3- سرديّة العرفان:
	3-1- قصّة الشّابي، قصّة شعب:
	3-2- قصّة الشّابّي، قصّة أدب:
	3-3- قصّة الشّابّي، قصّة حميّة وغضب:

	4- ألم النسيان:
	4-1- نسيان الشّاعر:
	4-2- نسيان الذّات كآخر:

	5- خاتمة:

	المصادر والمراجع:
	5-1- المصدر:
	5-2- المراجع العربيّة:
	5-3- المراجع المترجمة:
	5-4- المراجع الأجنبية:




