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        إذا كاف الشعر قد تحرر مف المادة ليستبدؿ بيا المغة، فإف ذلؾ قد سما بو فكؽ 
المحسكس كجعمو نكعا مف الكعي، إنو تجؿ حسي لمنشاط الذىني، كبما أنو الفف الزمني 
الذم يرتقي بالتنكيع كاالختبلؼ، فصفتو الحيكية تكسبو التجدد، كبذلؾ فيك لـ يقؼ عند 

 .النمكذج العمكدم بؿ تعداه إلى شعر التفعيمة

 ك معنى ىذا أف  قصيدة التفعيمة تتمدد في مدارات المغايرة، ككنيا الميبلد الذم خمخؿ 
ذلؾ االلتػػػػػزاـ النمطػػي لمسمطة األبكية، لتمثؿ زاكية االنحراؼ في مسار التشكيؿ 

اإليقاعي، كمنو فيي الكياف النصي الذم يغازؿ بغكايتو التحريضية االنتباه، مما يجعمو 
كبما أنيا تشكؿ  النص المستجيب لممخاض . ممتحما بالجمالية الكاقفة عمى قمـ التحرر

النفسي، فيي تتناغـ مع المكقؼ الحسي الذم يشكؿ صميـ البحث الجمالي، كتتأسس 
لحظاتيا الجمالية عبر الجسر الجامع بيف النغمية كاالنفعالية، أك خبلؿ نسؽ االنسجاـ 

 . كالتكازف في الكحدة النصية 

        كال شؾ أف مكاكبة قصيدة التفعيمة الجزائرية المعاصرة لمتغيير، جعمتيا تكافؽ 
بتنكيعاتيا النصية المكجة التجاكزية، التي بمغت ذركتيا في التسعينيات، حيث تـ أحيانا 
التحرر مف الجذكر الغنائية، كالبحث عف مكاشفة الكاقع عبر المخزكف الذاكرم، لترصيع 

المشػػػيد الػػػدرامي كىك ما تػػػػركيا تتػػػػصػػؿ بالجماليػة، التي تختػػػزؿ عناصر العمػػؿ 
األدبػػػػي، كترمي إلى الكقكؼ عمى المقاييس الفنية كالجكانب اإلبداعية، التي تحقؽ 

 .المصالحة بيف الداخؿ كالخارج

        ألجؿ ذلؾ كمو رأينا أف تككف الدراسة في إطار شعر التفعيمة الجزائرم، كىذا  
نما استمـز البحث في الشكؿ الحداثي  ليس شرخا معرفيا كال قطيعة مع الشعر العمكدم، كا 

الراىف تتبعا لخصكصية نظاـ التفعيمة كلسماتو الجمالية، عمى أف أكثر مف اختار األبنية 
 كىك ما يثبت قناعة التحكؿ كشرعية ىذه المحدثة كاف ممف درج في الكتابة العمكدية،

 .الكتابة 
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تقديـ نصيا :         كأما عف البحث في القصيدة الجزائرية دكف المشرقية فأسبابو أىميا
لمقراءة، السيما كأنيا تعاني قمة الممارسة النقدية فيما يتعمؽ بالبحكث المستقمة بشعر 
ف كجدت فقد اقتصرت عمى أسماء دكف أخرل، كعمى فترة دكف  التفعيمة الجزائرم، كا 
 . سكاىا، مما جعميا ال تفصح عف الصكرة المتكاممة لطبيعة البناء لدل شاعر التفعيمة

كنتيجة ليذا كانت عمة قصكر الخمفية النظرية في ىذا البحث، إدراكا منو أف الشعر 
الجزائرم أحكج ما يككف إلى المقاربة اإلجرائية منيا إلى الدرس النظرم التفصيمي،السيما 

الشعر " "يكسؼ ناكرم"أف العديد مف البحكث قد فصمت في التنظير، عمى غرار كتاب 
في كتابو سمطة النص مف " مشرم بف خميفة"، كما قدمو "الحديث في المغرب العربي

كقكؼ جزئي حكؿ الخصكصية، كحركية اإلبداع عند كؿ مف حمرم بحرم كاألخضر 
فمكس، كيمكف اإلشارة أيضا إلى دراسات ركزت عمى مبحث جمالي دكف غيره، كبحث 

 ". عبد الرحمف تبرماسيف"البنية اإليقاعية في القصيدة المعاصرة لصاحبو 

        كالحؽ أف ىذه الدراسة ىي محاكلة لممشاركة في تكسيع دائرة البحث، ليشمؿ 
أكثر الشعراء ثراء في العطاء الشعرم، محاكال االنتصار لمضمرات النص منتقيا أكثر 

 .النصكص تكافقا مع المنحى الدراسي

كال تكتمؿ تمؾ المشاركة إال  باختيار الفترة، التي يعتقد أنيا مرحمة تحكؿ نكعي  في 
شعر التفعيمة، إذ تعد استجابة لممخاض الذم ميز سنكات السبعينيات، كتتمة لمدراسات 
السابقة كاف االىتماـ بيذه الفترة، إذ حظي  الشعر الجزائرم بدراسات ترصد ظكاىره 

الفنية، كتتعقب معالجة الظاىرة عمى أساس عنصرىا الزمني، كما ىك األمر في كتاب 
الشعر الجزائرم الحديث، غير أف البحث تناكؿ فترة ما بعد الحركة " محمد ناصر"

، إضافة إلى بحث عبد الحميد ىيمة الذم يعالج الصكرة 1975اإلصبلحية حتى سنة
 . الفنية كلـ يتجاكز فترة الثمانينات
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        مف ثمة كانت حكافز امتطاء صيكة السفر في رحاب الخطاب الشعرم الجزائرم 
لئلجابة عف   ("2008-1980)جماليات شعر التفعيمة في الجزائر "بالبحث المكسـك بػ 

 :أسئمة تؤسس متنو نذكر منيا

 عميها المتف الشعرم لقصيدة التفعيمة؟ كما سما أهـ المقكمات النصية التي يتأس- 
  كظيفتها الجمالية؟

فيـ تمثمت خصكصية قصيدة التفعيمة الجزائرية؟ ك كيؼ تقدـ نسقها الجمالي بعيدا - 
 عف االنصهار في القصيدة المشرقية؟

        ك ال يفند عرض قصيدة التفعيمة مجزأة خضكعيا لكحدة النسؽ، إنما ذاؾ مطمب 
أكجبتو مقتضيات الدراسة، كمع ذلؾ فكثيرا ما أظير البحث تكحد البناء كتكامؿ التجربة 

الفنية عند شاعر التفعيمة في الجزائر، ككانت المككنات الشعرية تتعاضد لدل شعراء عدة 
 . ككأنيا تشكؿ منظكمة نصية كاحدة

كلعمو كاف طبيعيا أف ينتظـ البحث في أربعة فصكؿ، يسبقيا مدخؿ حكؿ الجمالية كشعر 
التفعيمة، يحدد فمسفة الجماؿ كصمتيا بالفف ثـ الشعر، كيتطرؽ إلى جذكر شعر التفعيمة 
رىاصػػػاتو المشرقيػػػة كالجزائريػػػػة، كتعقبيا رؤيػػػػة ختامية تجمػع أىـ النتائج كالمحصبلت،  كا 

 .التي تـ تعيينيا بعد تتبع مسار تجربة قصيدة التفعيمة في الجزائر

بعٌدىا الركف األساسي  - بجمالية المغة الشعرية المعنكف الفصؿ األكؿ        كيعنى 
بدراسة تنكع التشكيؿ العنكاني مما يحقؽ - الذم تقـك عميو الظاىرة الجمالية الحسية 

الكظيفة اإلغرائية الجمالية القائمة عمى االقتصاد المغكم مف جية، كالتكثيؼ اإلشارم 
كما يركز النسيج المغكم عمى المككنات . المنفتح عمى المغامرة التأكيمية مف جية أخرل

التركيبية كمممحيا االنحرافي، الذم يؤدم كظيفة تنبييية تسحؽ المتكقع لتؤسس جمالية 
 . المفاجأة كنغمية التنظيـ اإليقاعي
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تتكشؼ أغكار البكاطف، كعبر المغة الصكفية التي تمارس  كبمقاربة المغة السيرذاتية
 .االنزياح إلى عكالـ اإلشارة نممس الجماؿ الرمزم

 فيك محاكلة لمكقكؼ عمى بجمالية الصكرة الشعرية المكسـك  الفصؿ الثاني        أما
النظاـ المعرفي المتماسؾ في العبلقات التصكيرية، التي تسيـ في تنمية المعرفة 
الجمالية، خاصة أف المجاز يختزؿ التفاعؿ بيف الكعي كاالنفعاؿ، كبيف اإلدراؾ 

كالكجداف، ك يقـك عمى التقابؿ التناظرم بيف الصكر، كالتناغـ الضدم الذم مف شأنو أف 
يضفي عمى القبح جماال، كما لو فضؿ اإلبانة كبث الحياة في الجماد بتبادؿ مجاالت 
اإلدراؾ، كعميو كاف تناكؿ الصكرة بنكعييا الشعرية كالرمزية كصكال إلى تكظيؼ النص 

 .الغائب في الخطاب الشعرم

 دراسة جماليات التشكيؿ اإليقاعي الذم ظير بعنكاف الفصؿ الثالث        كيتضمف 
لئليقاع بكصفو الكجو األكثر إبرازا لمجمالية، إذ يعد شبكة مممة لمتشكيؿ الداؿ كالعبلقات 

المفظية المتبمكرة في مقاطع نغمية منسقة، كفيو تمت معالجة مسألة الكزف كتحكالتو 
البحث في جمالية النغـ السمعي الصادر  العركضية، ككذا ظاىرتي التدكير كالتقفية، ثـ

عف التكرار الصكتي، المرتبط بالنبض اليكائي، إضافة إلى قراءة النسيج المرئي القائـ 
عمى جمالية تكافؽ البنى اليندسية كالمغكية، كأخيرا دراسة اإليقاع الداللي المتابع 

 .الستئناؼ حركية اإليقاع السردم، كجمالية التداكؿ في المشيد الحكارم

المتصؿ بذلؾ الحمـ  - بجمالية المكاف الذم عنكف الفصؿ الرابع        كانصرؼ 
الطكباكم الجميؿ الباحث عف متعة االستقرار، كلذة االنتصار عف الكاقعي نزكعا إلى 

إلى البحث في المفيـك الفمسفي كاألدبي لممكاف - الممكف الجمالي كاستكشافا لممجيكؿ
، المعمف (مفتكح/ مغمؽ )كبياف صكرتو الحركية المتأرجحة عمى محكر التكاصؿ القطبي 

عف تداخؿ اإلحداثيتيف، كانتػػػػياء رحمة البحػػػػث إلى جمالية العػػػػكدة نحك الماضي مف 
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جية، أك تشكيؿ ذلؾ االنصيار اليندسي كالفضاء النصي، لكتابة منشكر قانكف الحماية 
 .المفتقد مف جية أخرل

        كاقتضت الضركرة أف يصاحب ىذه الخطة منيجا يعضد تقفي تمؾ العناصر، لذا 
اعتمد البحث عمى المنيج الفني االستقرائي، الذم يناسب البحث الجمالي، إذ يكشؼ عف 
الظكاىر الفنية التي تسيـ في التشكيؿ الشعرم، كما استفاد مف مناىج أخرل في التحميؿ 

 .كالمنيج الكصفي

يتـ النص ألحمد يكسؼ، ك كتاب :        كقد استقى البحث مادتو مف مراجع عدة أىميا
قضايا الشعر المعاصر لنازؾ المبلئكة ، كدير المبلؾ لمحسف أطمشف، كالقصيدة العربية 

 المعاصرة لكميميا عبد الفتاح، إذ أتاحت لنا ىذه دراسة تحميمية في البنية الفكرية كالفنية
 .  المراجع كأخرل سبؿ التحميؿ كالمعالجة

        كيتكرر القكؿ إف البحث مغامرة، كمغامرة ىذه الدراسة مغامرتاف، إحداىما البدء 
بمطاردة فكرة ىاربة حتى عند أصحابيا، كاالتصاؿ بمجاؿ يقبع تحت سمطة المفارقة 
المفيكمية، كاألخرل اختيار فترة تقارب النصؼ قرف يجعؿ الجيد مشتتا، ك كثيرا ما 

التي قررىا أرسطك، كلذة االمتطاء " متعة التعمـ"يجانب العمؽ كيمتصؽ بالسطحية، لكنيا 
كاعتذارم  التي حدثنا بيا بارت، لذا ديف عمي أف أقدـ أسفي عف كؿ خطأ جاء سيكا،
 .عف كؿ قصكر جانب الصكاب، عسى أف تككف الشفاعة ىيب أجر االجتياد

  ﴿      كال سبيؿ إلى الختاـ قبؿ حمد  الذم             ﴾، 

ك أصدؽ  ، كالمغة العربيةاآلدابقسـ صحاب الخمؽ كالفعؿ الجميؿ مف ثـ شكرا جزيبل أل
 عبداألستاذ المشرؼ : "الكفاء كأجزؿ الثناء لمف أحاط البحث بالتصكيبات كالمبلحظات

. جزاه ا كؿ خير كمنحو أتـ العطاء" الرحمف تبرماسيف
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 :الجمالية

 كما داـ )1(«إدراؾ عاطفي لمحقيقة»         ىناؾ ارتباط بيف اإلنساف كالفف، لككنو 
اإلنساف مياال إلى الجميؿ نافرا مف القبيح معتدا بالقيـ الجمالية، فإف الجماؿ يتدخؿ في 

مجمؿ ظركؼ حياتو، كقد كاف الفف غارتو التي شنيا عمى قبح الكاقع كسبغ عميو األبعاد 
قدرة عمى تكليد الجماؿ كميارة في استحداث متعة » (الفف )الجمالية، ليصبح 

 . )2(«جمالية

        كلقد تعددت المكاقؼ كاختمفت اآلراء في تفسير مفيـك الجماؿ؛ كذلؾ لتبايف 
 .المعارؼ كالمنطمقات الفمسفية كالعممية التي حاكلت اإلحاطة بمظيره

عمى أنو ممكة مثالية ال يمكف إدراكو بالمعارؼ الحسية، إنو " Platonأفبلطكف "فنظر إليو 
في المثاؿ مطمؽ أما في الكاقع المحسكس فنسبي، كبذا انتيى تفسير الجماؿ عند 

التكحيد بيف الجماؿ كبيف المثاؿ العقمي، الذم يتجمى في التناسب »أفبلطكف إلى 
الفف محاكاة؛ كلكنو لـ يقيده بالمثؿ، بؿ " أرسطك" ، ككذلؾ عد )3(«كاالئتبلؼ اليندسي

كجده يرتقي مف محاكاة ما ىك كائف إلى ما يجب أف يككف، لذا فالجماؿ عنده 
كمف أىـ صفات . لو كجكد خارجي يدركو العقؿ بخصائص مكضكعية مكضكعي،

أف " أرسطك"، كبذلؾ أدرؾ )1(«الترتيب كالتناسؽ كالكضكح كالغائية كالكحدة» *الجميؿ
 .الجماؿ سمك رؤيكم كارتقاء عمى الكاقع

                                                           

دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر، بيركت لبناف،  فمسفة الجماؿ في الفكر المعاصر،: محمد زكي العشماكم (1)
  .08،ص 1980، 1ط

  .10ـ ف ، ص  ( 2) 
  .65فمسفة الجماؿ أعبلميا كمذاىبيا، دار أنباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع،القاىرة، مصر، ص:  أميرة حممي مطر(3)  

 الجميؿ ال يتمخص في مجرد ترتيب األجزاء بؿ ينبغي أف يككف لو حجـ معيف يستحيؿ كجكده في ما ىك شديد *
فمسفة الجماؿ : أميرة حممي مطر (ليسيؿ النظر إلى ىذا الحجـ )الصغر كما يستحيؿ كجكده في الحجـ الكبير جدا 

 .85 صأعبلميا كمذاىبيا،



انجمانٍت وشعر انتفعٍهت:                                                                        انمذخم  

 

9 
 

، إذ (كسػػػػػيمة إدراؾ الخير)        كقد ارتبط الجماؿ في فكر العصػػكر الكسػػػػػػطى بالركح 
الجميؿ يشير إلى »في الجماؿ ارتبطت باألخبلؽ، ذلؾ ألف  "Plotinأفمكطيف "إف فمسفة 

لـ يبتعد " أفمكطيف"كيبدك أف ) 2(«الكاحد المطمؽ الخير الذم تصدر عنو الصكرة المشعة
كجػػػػػعؿ لو درجات . لمجماؿ، حيث كحد بينو كبيف الخير" أفبلطكف"كثيرا عف رؤية 

 .(المكجكد في الطبيعة )كأدناىا المحسػػػكس  (المثاؿ )أعبلىا ما ىك في العالـ العػػػػػػػقمي 

          كمع بداية العصر الحديث، أضحى الجماؿ بعيدا عف األخبلؽ كالمنفعة 
 Alexander Gottliebألكسندر قكتميب بكمغارتف"كالمثالية كارتبط بالعممية، فعرؼ 

Baumgarten
. *(4)األستطيقا" Aesthetics" عمـ الجماؿ في كتابو تأمبلت فمسفية بػ "("3)

كيعكد ىذا المصطمح في أصمو إلى المغة اليكنانية، كىي مشتقة مف الكممة 
"Aisthesis"5(، فعمـ الجماؿ يبحث في شركط الجماؿ كمقاييسو كنظرياتو(. 

 :كيقسـ جميؿ صميبا عمـ الجماؿ إلى قسميف

 .القسـ األكؿ نظرم عاـ، كالقسـ الثاني عممي خاص

                                                                                                                                                                              

في الجماليات نحك رؤية جديدة إلى فمسفة الفف، المؤسسة الجامعة لمدراسات كالنشر كالتكزيع، :  عمي أبك ممحـ(1)
  .30 كنص26، ص 1،1990بيركت، لبناف،ط

األسس الجمالية في النقد العربي، عرض كتفسير كمقارنة، دار الفكر العربي لمطباعة : عز الديف إسماعيؿ(2) 
  35 ، ص 1992، (دط)كالنشر، القاىرة، مصر، 

 مفيـك عمـ  حددفكلؼ أكؿ مف كرستياف  ؿكتمميذأستاذ فمسفة  كىك 1968 تكفي سنة 1714كلد في برليف سنة   (3)
مكسكعة الفمسفة، المؤسسة العربية لمدراسات :  عبد الرحمف بدكمفي مؤلفو األستطيقا ككضع قكاعده األكلى الجماؿ 

 .294، ص 1، ج 1984، 1كالنشر، بيركت ، ط
أما المعنى االصطبلحي فيك الدراسة  (عالـ األحاسيس المعرفة الحسية )أك الحساسية الكجدانية  األستطيقا تعني  *

  العممية لمنشاط الجمالي
عمـ الجماؿ كقضاياه، دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر، اإلسكندرية، القاىرة، :  ىالة محجكب خضر( 5) 

  .13، ص1،2006ط
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ييتـ بالبحث عف الصفات المشتركة بيف األشياء الجميمة، كىك يفسر طبيعة : القسـ األكؿ
كالمنطؽ كاألخبلؽ، أما الثاني فيك  Normatifالجماؿ تفسيرا فمسفيا؛ ألنو عمـ معيارم 

 )1(.يبحث في صكر الفف كيطمؽ عميو اسـ النقد الفني

في جزئو النظرم يركز عمى ما تجتمع فيو " جميؿ صميبا"إف عمـ الجماؿ حسب تقسيـ 
األشياء الجميمة، كما يمكنو في قسمو العممي أف يبحث في الفف عامة كتذكقو كالكعي 

 . بو، كعميو فالجماؿ مرتبط باإلحساس لذا فقد يختمؼ في تقدير الجميؿ

        كيبدك أف عمـ الجماؿ قد أقاـ بعيدا عف قيد الفمسفة الصكفية الغائية، حيث جعؿ 
 ممكة » كعد )2("نقد الحكـ"مجاال مستقبل في كتابو " kant  Imanuel كانط امانكيؿ" لو 

الحػػكـ كسيطا بيف ممكة الذىف المعتػػمدة في مجاؿ المػػػعرفة، كممػػػكة العػػػقؿ المعتمػدة في 
مجاؿ األخبلؽ؛ لذا أصبح الشعكر بالمذة كسيطا بيف المعرفة كاإلرادة، أما المبدأ الذم 

 . )3(«تعتمد عميو ممكة الحكـ فيك الغائية 

أستطيقية، ترجع في أساسيا إلى الذات المبدعة              إف العممية اإلبداعية عممية 
الجماؿ ىك ما يمكننا أف نتمثمو خارج أم »": كانط"ال إلى المادة الجمالية، لذلؾ يقكؿ 

مقكلة مف مقكالت ممكة الفيـ، باعتباره مكضكعا لمذة عامة، كلتقدير الجماؿ حؽ قدره ال 
مف خبلؿ ىذا تكضيح أساسيات الحكـ " كانط" كحاكؿ )4(«بد مف امتبلؾ عقؿ مثقؼ

                                                           

، ص 1،ج1982، (دط)المعجـ الفمسفي، دار الكتاب المبناني،كمكتبة المدرسة، بيركت لبناف، :  جميؿ صميبا (1)
408-409.  
 ىذا الكتاب إلى جزأيف األكؿ نقد الحكـ األستطيقي تتحقؽ فيو المذة مف تأمؿ الشكؿ بغير إدخاؿ ما ط قسـ كاف(2)

كيدخؿ في اعتباره التنظيـ الكمي المستمد مف العقؿ المطمؽ حيف . يجب أف يككف عمية  كالثاني نقد الحكـ الغائي
  .112 صفمسفة الجماؿ أعبلميا كمذاىبيا،: أميرة حممي مطر ينظر  .يفترض التصكر األمثؿ

  .108فمسفة الجماؿ أعبلميا كمذاىبيا،ص:  أميرة حممي مطر(3)
المدخؿ إلى عمـ الجماؿ، فكرة الجماؿ،ترجمة جكرج طرابيشي، دار الطميعة لمطباعة كالنشر، لبناف : ىيجؿفريدريؾ(4) 

  .109، ، ص 2،1988بيركت، ط
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، كىك (ما يمكننا أف نتمثمو ) بجعؿ الجماؿ إمكانية كاقعية قابمة لمتحقؽ )1(الجمالي
خارج مقكلة  )إحساس تأممي خالص يخمك مف دكافع الرغبة كالحاجة بعيدا عف المنفعة 

، باعتباره مكضكعا لمذة عامة كاتفاؽ كمي غير مرتبط بقكانيف (مف مقكالت ممكة الفيـ
مكجكدة  ))2(«ة غائيةػػػ يجػػػػب أف يككف الجمػػػيؿ ذا طبيع»منطقية كقكاعد مرتبة، كعميو 

 .فبل كجكد لغاية خارجية  (لذاتيا

إلى الفصؿ بيف الحكـ المعرفي كالحكـ الذكقي،  كالتأكيد عمى " كانط"        لقد انتيي 
 الخبرة الجمالية ال ترجع إلى النشاط النظرم، الذم يقـك بو الذىف كالذم يحدد »أف 

، كما ال ترجع إلى النشاط العممي الذم ءشركط المعرفة في عمـك الرياضيات كالفيزيا
يحدد السمكؾ األخبلقي المعتمد في اإلرادة، كلكنو يرجع إلى الشعكر بالمذة الذم يستند 

 . (3)«عمى المعب الحر بيف الخياؿ كالذىف

أف الشعر يربي المخيمة كيكسع مف آفاؽ الذىف، كيمدنا بما ال حصر »كقرر كفقا لذلؾ 
إننا لك حكمنا عمى قيمة الفنكف الجميمة باالستناد إلى الثقافة التي يزكدنا : لو مف أفكار

بيا كؿ فف أك مدل الترقي النفسي الذم يصيب ممكتنا مف جراء ممارسة ىذا الفف أك 
، كبذلؾ (4)«ذاؾ لكاف الشعر أسمى الفنكف جميعا، كلكانت المكسيقى آخر الفنكف قاطبة

الذم أنبنت عميو نظرية األجناس األدبية الفنية - استطاع كانط أف ييز األساس الفمسفي
 . في فركعيا المختمفة، ك التفت إلى جعؿ الرؤيا اإلنسانية مركزا لمكجكد كمفسرا لو

                                                           

فمسفة الجماؿ أعبلميا :  بع تفاصيؿ المحظات  أك مبادئ الحكـ الجمالي بتفصيؿ ينظر أميرة حممي مطرت لت (1)
 . 114-113-112ص ص كمذاىبيا،

  .109المدخؿ إلى عمـ الجماؿ، فكرة الجماؿ،ترجمة جكرج طرابيشي ،ص : ىيجؿفريدريؾ  (2)
  .11، ص 1،2013مدخؿ إلى عمـ الجماؿ كفمسفة الفف،دار التنكير لمطباعة كالنشر، ط:  أميرة حممي مطر (3)
تكظيؼ القصيدة العربية المعاصرة لتقنيات الفنكف األخرل، دار البداية ناشركف كمبدعكف، : تيسير محمد الزبادات  (4)

الفناف كاإلنساف، دراسات في عمـ الجماؿ كفمسفة : زكريا إبراىيـ، نقبل عف، .23-22، ص ص2010، 1األردف ، ط
  .134الفف، ص 



انجمانٍت وشعر انتفعٍهت:                                                                        انمذخم  

 

12 
 

عمى المحتكل " Fridrish Hegleفريدريؾ ىيجؿ "         كعمى العكس مف كانط ركز 
بما أف الفف تعبير حسي عف الركح المطمؽ، فيك يتناكؿ المظير »أكثر مف الشكؿ، 

الداؿ عمى الجكىر، كيمعب دكر الكسيط بيف الكاقع الحسي كالفكر الخالص، كيرد الكاقعي 
، كعميو ال تكمف حقيقة الفف في المحاكاة بقدر (1)«إلى المثالية، كيرتفع بو إلى الركحانية

ما تتجمى في ذلؾ التكافؽ بيف الخارج كالداخؿ، كبقدر ما يفصح العمؿ الفني عف الباطف 
 .يتحقؽ اإلحساس الجمالي ثـ اإلبداع الجمالي

ما يندمج تحت عمـ الجماؿ ىك الجماؿ الفني ال الجماؿ »عمى أف " ىيجؿ"كقد أكد 
كقد عد  ، (مكجكد خارجي )ألنو مف نتاج الركح كالركح أسمى مف الطبيعة الطبيعي،

 إنساف أفضؿ خترؽ فكركأردأ فكرة ت)أرقى مف الجماؿ الطبيعي،  (الفني)الجماؿ الداخمي 
 .(2) «(فالركحي أسمى مف الطبيعي...ك أرفع مف أعظـ إنتاج لمطبعة 

ذا كانت  فالحاؿ أف الفارؽ بينيما ...  اسـ تفضيؿ ال يشير إال إلى  فارؽ كميأسمى»كا 
ليس محض فارؽ كمي، فالجماؿ الفني يستمد تفكقو   (الجماؿ الفني كالجماؿ الطبيعي )

مف ككنو يصدر عف الركح ك بالتالي عف حقيقة، بحيث أف ما ىك مكجكد ال يكجد إال 
فالجماؿ الطبيعي انعكاس لمركح كال يككف ... بقدر ما يديف بكجكده لما ىك أسمى منو 

جميبل إال بقدر ما يصدر عف الركح، كعميو ينبغي أف نفيمو عمى أنو كيفية ناقصة لمركح 
 .(3)«متضمنة بذاتيا في الركح

الشعر ىك الفف الكمي لمركح الذم أصبح حرا في ذاتو كليس مقيدا بتحققو في »  كلككف 
المادة الحسية كبدال مف ىذا فإنو ينتشر بشكؿ مطمؽ في المسافة الباطنية كالزمف 

، فيك حمقة االنتقاؿ كالكصؿ بيف الفف كالديف، حيث تعبر (4)«الباطني لؤلفكار كالمشاعر
                                                           

  .127-126ص ص فمسفة الجماؿ أعبلميا كمذاىبيا،:  أميرة حممي مطر(1) 
  .08المدخؿ إلى عمـ الجماؿ، فكرة الجماؿ،ترجمة جكرج طرابيشي، ص  : ىيجؿفريدريؾ ( 2)
  .09 ـ ف ، ص ( 3)
عمـ الجماؿ كفمسفة الفف ، ترجمة  مجاىد عبد المنعـ مجاىد، مكتبة دار الكممة لمنشر كالتكزيع، : فريدريؾ ىيجؿ( 4)

  .149، ص 1،2010القاىرة، مصر، ط
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مكضع الصدارة بالنسبة  (الشعر )الفكرة عف نفسيا في قالب التصكر الخيالي، كما أنو 
أنو إلى كؿ ما عداه مف الفنكف، ذلؾ أف فيو أسمى ضركب النشاط الجمالي عمى اعتبار 

مما يثبت تحرر طبعتو مف المادة ،  (الفف المطمؽ لمفكر )تصكير ذىني لعالـ حسي  
الجميؿ ىك التجمي الحسي  ))لذلؾ فيك يرتبط بفكرة الجماؿ باعتبارىا مكضكعا حسيا 

 (.(لمفكرة

الفف العاـ األكثر شمكال، الفف الذم أفمح في االرتفاع إلى »        إف الشعر ىك 
. كمادتو المغة التي تتككف مف أصكات تختمؼ عف أصكات المكسيقى. الركحية األسمى

إف الصكت الذم في المكسيقى رنيف مبيـ تحكؿ إلى كممة ممفكظة كاضحة تعبر عف 
 )مشاعر كأشياء، لقد تحكلت األصكات إلى إشارات تمثيؿ في الشعر بأنكاعو الثبلثة 

كالشعر أكمؿ الفنكف ألنو يصكر الفف الركحي،كالشعر  (الممحمي كالمسرحي كالغنائي 
المسرحي خيره ألنو يصكر العالميف الباطني كالخارجي كيمثؿ التاريخ كالطبيعة كالنفس 

 .(1)«بينما يقتصر الغنائي عمى النفس كالممحمي عمى التاريخ

        كيبدك اعتبارا مػػما سبؽ أف ثمة ما يميز الشعر عف باقي الفنكف، كىك مبدأ 
الركحانية، إذ تتكفر لو القدرة عمى التعبير عف الجكانب الداخمية، ككذا الخصائص 
 . الخارجية أيضا مف خبلؿ التخيؿ، كبذلؾ فيك تعبير عف المفيـك الفمسفي لمجماؿ

، لكنو في "الصكت"إف ما يجمع بيف الشعر كالمكسيقى ىك كحدة الكسيمة الحسية 
المكسيقى صادر عف الخارج، بينما في الشعر ناتج عف الداخؿ متكجو إلى الخارج 

متحكؿ إلى إشارات لفظية كاضحة، تصكر تمؾ التمثيبلت التي تشير   (جياز النطؽ)
 .إلييا

                                                           

مدخل إلى علم الجمال، :  هٌجل فرٌدرٌك : نقال عن  .71فً الجمالٌات نحو رؤٌة جدٌدة إلى فلسفة الفن،ص : علً أبو ملحم(1)

  .145، ص 1978، 1ترجمة جورج طرابٌشً، دار الطلٌعة، بٌروت، ط
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ىناؾ ثبلثة أنماط لمشعر، أسماىا الشعر المسرحي؛ ألنو يجمع بيف الشعر الغنائي الذاتي 
 .كالشعر الممحمي المكضكعي

        كلعمنا سنكتفي بما تقدـ في تعريؼ الجماؿ كعممو مقتصريف عمى الفمسفة الغربية 
دكف الفمسفة العربية؛ ألننا كجدنا اقترابا بيف ما تعرضنا لو كما ىك كارد في مصنفات 
الفبلسفة العرب، لكننا سنتكقؼ عند أكثر الشعراء الجزائرييف إشارة إلى الجماؿ كىك 

 .عثماف لكصيؼ

عف اعتبار الجماؿ مرتبطا بالغمكض منفمتا -         لقد التقى تعبير عثماف لكصيؼ 
 " Jean Barthélémy  ترتهًٍىجاف "مػع  مقكلة - مف التطكيؽ االصطبلحي

 أف فكرة الجماؿ ال تقبؿ التفكير كال يمكف االستغناء عنيا ، ألنيا في كقت كاحد  »
 (1)«حاضرة ىاربة

 (2)الجماؿ يتجكؿ حرا طميقا

 أحاكؿ أف أمسؾ  بالباقة الدنية لمجماؿ

 فتنفمت مف بيف أصابعي 

 كالضياء الهارب

        كردد الشاعر كذلؾ فكرة الجماؿ الركحي الشائعة في الفمسفة القديمة متجاكزا 
  .(الخير )الجماؿ الحسي رابطا بيف الجماؿ كالطيارة 

 (3)الجماؿ نكع مف السر الركحاني
  ال تعانقه إال النفكس الطاهرة

 إذا أرت أف ترل الجماؿ الحقيقي 
                                                           

بحث في عمـ الجماؿ، ترجمة أنكر عبد العزيز، مؤسسة فرنكميف،دار نيضة مصر لمطباعة :  لبرتميـ جاف  (1)
  .10-09صص كالنشر ، القاىرة، 

  .23، ص 1999،  (دط )كتاب اإلشارات، دار ىكمة ، الجزائر، :  عثماف لكصيؼ (2)
  .27-26ص ص  ـ ف ،  (3)
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 فانظر إليه بعيف الركح 
 ال بعيف الجسد

................ 
   لف تفهـ الجماؿ إال إذا استطعت أف تتكحد به
بصار "العيف"ثمة حاسة أكالىا عثماف لكصيؼ عناية كىي  ، ألنيا تحقؽ إبصار الذات كا 

ينبغي أف يتحكؿ العمؿ الفني إلى عيف »مستندا عمى ما كصؿ  إليو ىيجؿ . الركح معا
ظياره  .(1)«في كؿ أجزاءه كي يكتسب القدرة عمى تحقيؽ الباطف كا 

 " :عثماف لكصيؼ"يقكؿ 

 ( 2)مف لـ يعبد الجماؿ فهك كافر

 .إف الجماؿ في الشعر الصكفي نكع مف العبادة ألنو يرتبط بالفضيمة
أفَّ الصكفية مف " غنيمي ىبلؿ" كقد يككف مبرر اجتماع ىذه اآلراء ما ذىب إليو 

 األدب الصكفي أساسوي كذلؾ ألف »كالركمانتيكية تمتقياف في نظرتيما إلى الجماؿ،
 .(3 )«الفمسفة العاطفية كاألدب الركمانتيكي

يد دم مكسيوأ"عند الركمانتيكيف مرآةي الحقيقة التي ينشدكف، يقكؿ كحده كالجماؿ »  لٍفرى
(A .de Musset) " : ((ال حقيقة سكل الجماؿ، كال جماؿى بدكف حقيقة )) »( 4) .

عمى حد تعبير -        صفكة القكؿ فيما ذكر أف الجماؿ المرتبط بالتناسؽ كالكحدة 
يجد امتداده في نص التفعيمة؛ ألنيا نص الكحدة العضكية، ككذلؾ الجماؿ - أرسطك

 .المتصؿ بالتحرر يتأكد مع حركة التمرد عمى المكرر في ىذا النكع مف الشعر

 :   كيمكننا أيضا أف نجد الرتباط الجمالية بشعر التفعيمة مبرريف
                                                           

، 1فمسفة عمـ الجماؿ عبر العصكر، دار اإلعصار العممي لمنشر كالتكزيع، األردف، ط: مجمكعة مف المؤلفيف   ( 1 )
   .100، ص 2010

  .24كتاب اإلشارات، ص  :  عثماف لكصيؼ (2)
 .17 3،(ت.د) ،دار نيضة مصر لمطباعة كالنشر، القاىرة،، الركمانتيكيةه :محمد غنيمي ىبلؿ (    3)
 .13: ـ ف  ( 4)
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 .أف ىذا الشعر كاف استجابة لتعبير عف ذلؾ الكمكف الداخمي -     أكلهما

ىك تمؾ القناعة التي أدركت في شعر التفعيمة أف الشعر ال يعد نتاجا آليا  - كثانيهما   
 . فبل سبيؿ إلى تقييده بقاعدة

 :شعر التفعيمة
 كقد ذكرت الككليرا، في العراؽ مع قصيدة *1947سنة استحدث شعر التفعيمة         

 تأكيدا منيا أف الشعر العمكدم لـ (1)ظركؼ كتابة ىذه القصيدة"  نازؾ المبلئكة"
مف التفعيمة شعر التفعيمة يتخذ  »يستكعب مشاعرىا؛ ألنو يقـك عمى كحدة السطر، بينما 

 كدكف التقيد ،الكاحدة ال مف أكزاف البحر كتركيب شطره مف التفعيبلت دكف التقيد بقافية
 . (2)« الشاعر لكي يكرره كؿ سطريستخدميا التي التفعيمةبعدد محدد مف 

        كترل نازؾ أف شعر التفعيمة بدأ خجبل، شأنو شأف كؿ حركة جديدة تتعرض 
المجتمعات » ، كتؤكد أف (3)لمثؿ ىذه الفجاجة، كىي تتطمب زمنا لتدرؾ أسباب النضج

                                                           

 في ديكانو 1946 كاف حبا هؿ  شغمت قضية السبؽ النقاد كعدكا انطبلقتو التفعمية لبدر شاكر السياب بقصيدتو  *
ألف النمكذجيف أتيا الستكماؿ ما سبقيما مف ، غير أف تمؾ القضية  ال تستحؽ ما أكليت مف أىمية ،أزىار ذابمة
، منشكرات إتحاد كتاب العرب، 1957الشعر الحر في العراؽ منذ نشأتو حتى عاـ : يكسؼ الصائغ   ينظر.محاكالت
 .48، ص 2006دمشؽ، 

 كقد حاكلت ، خبلؿ كباء الككليرا الذم داىميا،فقالت كتبت تمؾ القصيدة أصكر بيا مشاعرم نحك مصر الشقيقة  (1)
 كقد ساقتني ضركرة التعبير ،التعبير عف كقع أرجؿ الخيؿ التي تجر عربات المكتى مف ضحايا الكباء في ريؼ مصر

 كقد أرسمت نازؾ ىذه القصيدة إلى مجمة العركبة في بيركت ك نظمت قصيدة الككليرا شعر التفعيمة ،إلى اكتشاؼ 
 منشكرات مكتبة النيضة، بغداد،  قضايا الشعر المعاصر،: نازؾ المبلئكة ينظر.(المتدارؾ )عمى كزف بحر الخبب 

. 23 ص، 1967، 3ط
ص ، 2001 ،1 العربي لمنشر كالتكزيع، القاىرة، طمكسيقى الشافية في البحكر الصافية، اؿ:  عبد الحكيـ عبدكف(2)

35  .
  .26، ص نازؾ المبلئكة قضايا الشعر المعاصرينظر   (3)
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اإلنسانية ألفت عبر التاريخ، أف تقابؿ  التجديد في كثير مف الريبة كالتحفظ، فبل تتقبمو 
  .(1) «إال بعد رفض طكيؿ كمقاكمة

 ،الطريؽ الكحيد إلى المحافظة عمى التراث القديـ ىك السماح باستمرار الجديد »ف غير أ
 ألنو ىك ،اءػػػػحؽ البؽػػػكية التي تستػػػفظ مف القديـ بعناصره الحيػػػك الذم يحتػػديد قػػػػفالتج

 تغير طرائؽ التفكير تبلئـ بتمكينيا مف اتخاذ أشكاؿ جديدة ،الذم يجدد حيكيتيا باستمرار
 كتكاصؿ إخصابيا كىك الذم يغذييا بعناصر جديدة تجدد ،كأساليب االستجابة الفنية

 .(2)«شبابيا 

 تتعدل االنتظاـ ،باب البحث عف كتابة جديدةس المبلئكة أؾقد حددت ناز        ك
النزكع إلى مكافقة الكاقع، كالحنيف إلى :  في عكامؿ اجتماعية أربعة ىيالسنتيمترم

يثار المضمكف عمى الشكؿ،  دكف أف نسقط االستقبلؿ، كالنفكر مف النمكذج المتكرر، كا 
 .(3)المذككر سابقانفسي اؿمطمب اؿ

، عمؿػػػػم التي تصنع ىكية اؿػػ ألف الذاكرة ق، التحرر ال يعني الخركج عف الذاكرةكلعؿ
 ألف الكتابات الحديثة ،لـ يستطيع شعر التفعيمة الخركج الكامؿ عمى النمكذج األبكملذلؾ 

  .البد أف تحتفظ بالشكؿ التقميدم حتى تجد لذاتيا مكضعا

 ال يمثؿ ىجكما كال ينظر لمقديـ نظرة قصكر كجمكد بؿ ىك امتداد طبيعي لؤلكزاف كىك
 الغرض منو تأصيؿ تجربة جديدة تتيح حرية أرحب لئلبانة عف انفعاالت الذات ،القديمة
 األمنيةلقد كجد الشعراء في التفعيمة بدال مف نظاـ الشطريف ما يحقؽ ىذه  »،الداخمية

م التفكير كتجارب النفس بمختمؼ أنماطيا كصكرىا فبل غرابة أف حكيكشؼ عف منا
 .(4)«يؤثركا شعر التفعيمة

                                                           

  .37، صالمرجع السابؽ  (1)
  .   255ص ، 1964، (د ط )المطبعة العممية، القاىرة،  قضية الشعر الجديد، :محمد النكييي  (2)

  .47-43 قضايا الشعر المعاصر، ص:نازؾ المبلئكةينظر   (3)
منشكرات تحميؿ الخطاب، دار كائؿ  لمطباعة تشكيؿ الذات كالمغة في مفاىيـ النقد المنيجي ،: مصطفى دركاش  (4)

 .230ص ، 2008 (د ط ) كالنشر،
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 ال يعبر بدقة عف »        مف أجؿ ذلؾ  يرل بعض الدارسيف أف  الشعر الحر
مضمكف الحركة الشعرية المعاصرة، كيركف أف مصطمح الشعر الحر في االنجميزية 

لذلؾ . كالفرنسية يعني التخمي عف الكزف كالقافية كىذا غير ما يحدث في شعرنا العربي
شعر "أك " الحديث"أك " المعاصر"أك " الشعر الجديد"يستخدمكف مصطمحات بديمة مثؿ 

 ، كبالرغـ مف أف نازؾ المبلئكة اختارت مصطمح الشعر الحر، فإف  ذلؾ (1)«" التفعيمة
 .ال يعني مطمقا ضركرة االنصياع لما ىك شائع مع بداية قياـ الحركة

الشعر الحر، كما سمي في  البداية، اصطمح عمي »ك نجد صبلح فضؿ يذىب إلى أف  
 .(2)«تحديده فيما بعد شعر التفعيمة

لمجرد  جدة استخدامو، كلكف ألنو مصطمح " شعر التفعيمة"إال أننا ال نختار مصطمح 
الترجمة »عربي بخبلؼ تسمية الشعر الحر أكال، ثـ لمجانبة كقكع االلتباس بينو كبيف 

 التي ال تتماشى عركضيا مع ما vers libre"»(3)"أك  "free Verse"الحرفية لمصطمح
 .يطمؽ عميو مصطمح الشعر الحر في إبداعنا العربي ثانيا

 أف ىذه التسميات مجتمعة تحد مف قيمة الحركة الحديثة »        كيعتقد غالي شكرم  
في الشعر العربي، ألف ما طرأ عميو لـ يكف مجرد تجديد أك تحرر أك انطبلؽ، بشكؿ 

أك " الشعر الحر"أك  " الشعر الجديد " ]إف التعميـ الذم تتضمنو ىذه األلفاظ . عاـ
 (4) «.ىك الذم يجردىا مف عنصر المطابقة عمى كاقع الحاؿ [" الشعر المنطمؽ"

                                                           

  .204ص ، 1996، 1لمترجمة كالنشر، القاىرة،  ط  نكارهاإليقاع في شعر السياب،:   سيد بحراكم(1)
  1998،  (دط )دار قباء لمطباعة لمنشر كالتكزيع، القاىرة، أساليب الشعرية المعاصرة، : صبلح فضؿ( 2)

  .84ص 
 .18، ص 1967، 1الرحمة الثامنة،دراسات نقدية، المكتبة العصرية، بيركت، ط: جبرا إبراىيـ جبرا (3)
  .07، ص 2،1978 شعرنا الحديث إلى أيف، دار األفاؽ الجديدة، بيركت، ط: غالي شكرم (4)
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كالحؽ أنو ال بد مف االتفاؽ حكؿ استخداـ مصطمح كاحد يتبلءـ مع ما تقتضيو 
 .خصكصية النص كما يفرضو  جكىر الحركة ككاقعيا 

 :شعر التفعيمة في الجزائر

 تتبع تطكر الحركة الشعرية لقصيدة ت        قد يككف مف الكاجب الكقكؼ عند إشارا
 . التفعيمة في الجزائر

 : (1)عد محمد ناصر لشعر التفعيمة في الجزائر ثبلث مراحؿ

، كتميزت في (2) ميبلد شعر التفعيمة* كىي مرحمة (1962_1955):المرحمة األكلى
الكثير مف كتاباتيا بالػػػػميؿ إلى التقػػػريرية كالسطحية في التعامؿ مع التجػػػربة الجديػػػػػدة، 

 ىي نظيرة الككليرا في الشعر العراقي، 1955 ألبي القاسـ سعد ا (3)طريقيكقصيدة 
 باحثا فيو 1947كنت أتابع الشعر الجزائرم منذ سنة »كيقكؿ الشاعر تجاه دافعو لمتجديد 

                                                           

 ، بيركت، لبناف،دار الغرب اإلسبلمياتجاىاتو كخصائصو الفنية، الشعر الجزائرم الحديث، :  ينظر محمد ناصر (1)
  .166-149ص ، ص  1985 ،1ط
    كقد رأل عبد ا ركيبي أف الشعر الجزائرم يسير في خطيف متكازنيف مف حيث االىتماـ ىما الخط العمكدم   *

كخط الشعر الجديد عمى أف شعراء العمكدم يمتازكف باالىتماـ بالمغة بينما أصحاب المكف الجديد ييتمكف أكثر 
في زمف الحرية، دراسات أدبية كنقدية، دار الكتاب العربي لمطباعة ... الشعر: عبد ا ركيبي.بالصكرة الفنية كبالرمز

  .212، ص2009، (د ط )كالنشر كالتكزيع، الجزائر، 
الذم تميز بتعدد األكزاف " يا قمبي"  في نصو 1928 محاكلة رمضاف حمكد  سنة إغفاؿكالحقيقة أنو ال يمكف ( 2)

اتجاىاتو الشعر الجزائرم الحديث، : محمد ناصر ق في الشعر الجزائرمركتغير القكافي غير أف كفاتو  حالت دكف تأثي
 .150-149كخصائصو الفنية،ص 

 في جريدة البصائر العدد ىا مارس مف السنة نفس23 كنشرىا في 1955 مارس 15قاؿ الشاعر أنو كتبيا  في ( 3)
:  كيقكؿ فييا . 313

خمر كحب كانطبلؽ / كسكبت الخمر بيف العالميف/ كيؼ عانقت شعاع المجد األحمر/ سكؼ تدرم راىبات كاد عيقر))
/ في مركقي / اتبعكني أك دعكني/ إف ىذا ىك ديني/ كشدكت لنسكر الكطنية/ كمسحت أعيف الفجر الكضيو/ كيقيف

: نقبل عف. 53-52دراسات في األدب الجزائرم الحديث، ص :   أبك القاسـ سعد ا ((يا رفيقي/ فقد اخترت طريقي
الضائعة، تأمبلت في الشعر الجزائرم المختمؼ، منشكرات االختبلؼ، الجزائر، يتـ النص كالجينيالكجية : أحمد يكسؼ 

 . 59، ص 1،2002ط
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عف نفحات جديدة كتشكيبلت تكاكب الذكؽ الحديث، كلكني لـ أجد سكل صنـ يركع 
 .(1)«أمامو الشعراء 

 كبرغـ مف ظركؼ االحتبلؿ إال أف قصيدة التفعيمة كجدت طريقيا لمركاج السيما مع 
 .نزعة البحث عف اليكية

كىي مرحمة الرككد النصراؼ الشعراء، إما الستكمػػػػاؿ ) 1968_1962)المرحمة الثانية 
الدراسػػػػة أك لمعمؿ، ك كػػػػػاف حضكر قصػػػػػػيدة التفعيػػمة فيػػػػيا حضكرا نسبيػػػػا، تجسده 
نصكص متفرقة يتجاذبيا الكاقع بمحكرم الثكرة كاالستقبلؿ، كتسيطر عمييا النزعة 

 . الركمانسية

كىي مرحمة شيدت بعض التطكر، لبركز بعض   )1975_1968)المرحمة الثالثة
المجبلت كالصحؼ، لذلؾ يرل مشرم بف خميفة أف التجربة الشعرية عند شعراء 

 أصبحت ذات رؤية شمكلية كأداة تتحكـ في مسار تطكر اإليقاع المكسيقي »السبعينيات 
 لكف ىذا ال ينفي كجكد نصكص ضمت حبيسة (2)«المتنامي داخؿ البناء الكمي لمقصيدة 

 . المدار اإليديكلكجي المتأثػػر بالفكر االشتراكي، مما جعميا تفقد الكثير مف الركح الشعرية

        كبعد عرض مراحؿ تطكر شعر التفعيمة، حدد محمد ناصر أسباب نشأتو  في 
 : (3)الجزائر فيما يأتي

البحث عف نمكذج يجسد طاقة التغيير كالتمرد، كيسقط مبدأ التحكؿ الثكرم الكاقعي عمى 
الممارسة اإلبداعية، إضػػػػػافة إلى عامؿ التأثر بيف التجربتيف المشرقية كالجزائرية، كلعؿ 

العامؿ األقكل حسب رأم ىذا الباحث، ىك الخاصية النفسية الذاتية إلى البحث عف قالب 
                                                           

: نقبل عف. 58الضائعة، تأمبلت في الشعر الجزائرم المختمؼ، ص يتـ النص كالجينيالكجية :   أحمد يكسؼ (1) 
 . 51ص  (د ت  )مقدمة ديكاف النصر لمجزائر، مجمة آماؿ، الجزائر، : أبك القاسـ سعد ا

  .49، ص 2000، 1سمطة النص، منشكرات االختبلؼ،الجزائر، ط:  مشرم بف خميفة (2)
  .160-153ص اتجاىاتو كخصائصو الفنية، الشعر الجزائرم الحديث، :  محمد ناصر  (3)
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جديد، كقد نضيؼ إلى تمؾ األسباب الميؿ إلى اإليقاع اليادم حسب رأم بعض النقاد،  
 .كالرغبة في المحافظة عمى الكحدة العضكية

        كبما أف الشعر الجزائرم المعاصر شعر أفراد، فإنو يمثؿ ثراء التجربة 
لذلؾ تنـ كخصكصيتيا التي تجعؿ مف دارستو صعبة التناكؿ، كبعيدة عف التصنيؼ، 

قراءة شعر ما بعد السبعينيات عف تنكع في المكاقؼ الشعرية كاختبلؼ في البناء 
 .(القصيدة الصكفية كالسريالية كالغنائية كالدرامية)التشكيمي، يتجاكز المألكؼ 

التنكيع : ىذا ما جعؿ الكتابة الشعرية كفؽ نظاـ التفعيمة، تخضع إلى ظكاىر مختمفة مثؿ
، (المزاكجة بيف شعر التفعيمة ك الشعر التقميدم )، كالتناكب(تنكع األكزاف كفقا لممقاطع)

، ك التدكير لكننا لف نستطيع تتبع تمؾ (تداخؿ بحر شعرم في بحر آخر )كالتداخؿ
عمى حد  (حر/عمكدم )الظكاىر لسببيف أكليما أف الجمالية ال تتصؿ بفكضى االنسجاـ 

/ التداخؿ)، كثانييما ألف التجربة الجزائرية التي تستخدـ ظكاىرفتعبير الفبلسفة الكبلسيكيي
تكاد ال ترقى في ثراءىا إلى تككيف عينة نستطيع أف نتبنى مف خبلليا الحكـ  (كالتنكيع
 .المطمؽ
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 :تمهيد

        تمثؿ المغة أداة لمتكاصؿ، لذا فيي ركح العمؿ األدبي، كمادتو التي تشكؿ سماتو 
اإلبداع في تكظيؼ المغة كاالعتماد عمى »الخاصة كقيمتو الفنية، فالشعر يقـك عمى 

الغمكض كاستخداـ الرمزية كالمفارقة كالعناصر األسمكبية األخرل كىك ما يترؾ القصيدة 
، كبالتالي فالمغة تجسد المكقؼ الشعرم ك الفكرم كالمحمكؿ 1«مفتكحة لتفسيرات متعددة

 .الفمسفي، مف خبلؿ تصكيرىا لمختمؼ القيـ الجمالية كالثقافية كاالجتماعية ك التاريخية

        كالحقيقة أف المغة الشعرية لغة انحرافية، تستعيف بالتكثيؼ كاالختزاؿ،كاإليجاز 
بنائيا  ة فيػػػػلغة خاص» لذلؾ فيي لرسػػػػػػػـ غرض المتكػػػػػػػػمـ كاإلشػػػػػػارة إلى حاجتو، 

ىا تنفرد في قدرتيا عمى استيعاب ػػػػػػػ لكف،ىا عف حدكد المألكؼػػػػػ كال تخرج مفردات،كتراكيبيا
 باستعمالو تمؾ المغة استعماال ال يخرج عف تمؾ ،الصكرة المختمجة في نفس الشاعر

 لتعبر عف عالـ ،تجربة البكح الشعرية تنيػػػػػض مف العمؽكعميو فإف ، ( 2)«الحدكد 
الذات، حيث تتفرد كؿ ذات في خصكصية الكتابة بما يصنع مزية االختبلؼ، التي تدعـ 

 . الكظيفة التأثيرية لمعمؿ األدبي

فكؿ إبداع مغامرة » كلعؿ ما يؤلؼ خصكصية  الكتابة ىك المغامرة المغكية،         
كمف لـ يستطع أف يغامر مع المغة ، فسكؼ يضع نفسو في حدكد تضيؽ عميو يكما بعد 

أم طريقة . تقؼ عمى محكرم التأليؼ كاالختيار كالعممية المغكية (3).«يـك حتى تخنقو

                                                           

1 Tavakooh ,E.S,Kasgari A.A.A,G Moghaddam, H.G,2013,Study of creativity in Iran 

Contemporary poetry, Case study: FaryadShiri Winner of Iran Poetry prize 2002, 
Procedia, Social and Behavioral Sciences, vol 89 pp 387 390  (poetry has  sometimes 

been more generally regarded as a fundament al creative act employing language. The 
use of ambiguity ،symbolism, irony and other stylistic elements of poetic di ction often 

leaves a poem open to multiple interpretations.) 

  .149،  ص1989،  (ط. د)دراسات في النقد األدبي المعاصر، دار المعرفة الجامعية، :شماكمعمحمد زكي اؿ( 2)
ـ، 2009 ، 1 دار أسامة لمنشر كالتكزيع ، األردف ، عماف ، ط،التطكر الداللي في لغة الشعر: رة د ضرغاـ اؿ(3)

  .33ص
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يكزع بيا الشاعر مفرداتو؟ ككيؼ يختارىا كيجاكر بينيا؟ كبقدر ما يبتكر في تمؾ 
 .العبلقات التجاكرية بيف المفردات يككف ابتكاره في الصكر كاألخيمة

        كال يعني دراسة مككنات البناء متفرقة انفصاليا، إنما تمؾ ضركرة تطمبتيا متابعة 
عناصر التشكيؿ الجمالي في النص متابعة تفصيمية، فبنية المغة تضـ مجالي الداؿ 

فاألكؿ يمثؿ ميكانيـز المغة الشعرية، كىك ما يمكف معالجتو  في ىذا الفصؿ : كالمدلكؿ
بالكقكؼ عمى المغة االنزياحية، كالثاني يمثؿ الصكرة الشعرية، كسكؼ نتطرؽ إليو في 

 .الفصؿ المكالي مع أف األصؿ في األمر ىك اجتماع الفصميف معا

مكاناتو،  كقفت الدراسة المغكية عمى تمؾ الظكاىر المثيرة          كلمعرفة طاقة النص كا 
في العتبػة العنكانية، كدراسة  يػػػةؿمتشؾشعر التفعيػػػمة الجزائرم، بدءا بالبػػػنيػػػة اؿديكاف في 

الجممة الشعرية كأساليبيا التركيبية، ثـ دراسة المغة الشعرية السيرذاتية، كأخيرا المغة 
 .الصكفية

 :التشكيؿ الجمالي في العتبة العنكانية- 1
        يعد العنكاف بطاقة ىكية النص، كجزءا مف إستراتجية الكتابة الستفزاز القارئ 
كتكريطو، لذا أصبح لو أىمية بالغة، إذ يتشكؿ كيتنامى بتضاعؼ خمكم مككنا لنفسو 

 .كيانا ذاتيا يخمؽ منو نصا متكامبل يقابؿ نص المتف

        مف ىنا يقع القارئ أسيرا بيف سمطتيف، فينظػػػػػػر إلى العنكاف كسمطة 
مستقمة،كينظر إليو عبر التعالؽ النصي كبنية صغرل محتكاة في بنية أكبر، كال بد مف 

عبلمة » أف العنػػػػػػكاف محمػػػد فكرم الجػػػػزارلذا يرل ضـ البنيتيف لمحصكؿ عمى المغزل، 
ىك اآلخر عبلمة كاممة أخرل، كتأتي العبلقة التجميعية  [النص] كاممة كما يمثؿ العمؿ

تنبني » ىذه العبلمة الكسطية  ، (1)«يفت بيف االثفيةبيف العبلمتيف لتخمؽ عبلمة كسط
                                                           

،  1998، 1 ط، الييئة المصرية العامة لمكتاب، مصرالعنكاف كسيميكطيقا االتصاؿ األدبي،: محمد فكرم الجزار  (1)
  .19،20: ص 
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 الفراغ الحاصؿ بيف الداؿ كلعؿ، (1)«داؿ العمؿ كىي ىدؼ التحميؿ + مف مدلكؿ العنكاف 
 كتعدد المعنى كالمدلكؿ ىك الدافع إلى المعب الحر، الذم يحقؽ مبدأ النيائية الداللة،

 .بتعدد طرؽ المعب ك المراكغة
كبقدر اختراؽ القارئ لتمؾ المسافة بيف المتف كالعنكنة، كالتنقيب في حفرياتيا         

 أكثر -ىك في الغالب مجمكعة شبو مركبة (....)ف الجياز العنكاني، ألك». تتحدد الداللة
: صيغ تشكيمية مختمفة فمو -2«مف ككنيا عنصرا حقيقيا

 : تشكيؿ التضاد1.1
        تستند القيمة الجمالية ليذا النكع مف التشكيؿ العنكاني عمى أساس عبلقة 

التضاد، كىذا ما يجعؿ الدكاؿ تحتؿ حقبل ممغنطا تتنافر فيو األقطاب، مما يصعب 
 .القبض عمى أطراؼ الداللة التي تمارس انزالقيا الدائـ

لعز الديف مييكبي عمى حافتيف متباعدتيف " المعنة كالغفراف"        يقؼ عنكاف ديكاف 
ليكقعنا بيف فكػػػي جدلية الخطيئػػػػػة كالتكبة، كما يتنػػػػػاسؿ عف ىذا الجمع مف ثنائيات 

 .ضدية متعددة

فننحدر مف بداية العنكاف إلى نيايتو عبر متكالية تتدحرج بيف خندقيف، األكؿ تشاؤمي 
كاآلخر تفاؤلي، كىك المسار الذم يركض عبره اإلنساف منذ ارتكابو لمخطيئة بحثا عف 
المغفرة، فكأننا نتتبع خطى سزيؼ كمعاناتو األبديػػػػػة بيف المقاكمة كاالنكسػػار،كمف ىذا 

كىي مكاضع لمحزف كاأللـ كالبحث عف االنتماء كاالستقرار، . المنطمؽ نتابع نقاط البدء
 .لننتقؿ في الختاـ إلى الكجكد الحياتي النابض

 

                                                           

 .20ص   ،المرجع السابؽ (1)
السيمكطيقا كالعنكنة، مجمة عالـ الفكر، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاألدب، الككيت، المجمة : كم اجميؿ حمد (2)

  . 106: ، ص 1997، يناير مارس، 3، ع25
 



 جًانٍاخ انشكم انفًُ:                                                                               انفصم انثاًَ

 

26 
 

 (1) ..        أكال 
زفي كىعًدم   لىقٍد أٍخمىؼى الحي

طىفو  ثي عف كى  كمىاًزلتي أبحى

يَّيعىتهي المىسىافاتي   ..ضى

حًدم     مىازلتي كى

  

 (2) ..أخيرا                  .

 دىًمي نىبضه ًلكيؿٍّ النَّياٍس 

 كًجذًرم ًفي ذيرىل األىكرىاٍس 

كًحي آيىػػػػػػػػةه تيتػػػػػػػػػمىى  كري

 كتىطمىع ًفي المىدىل أعرىاٍس 

        كبيف البداية كالنياية تتشكؿ شبكة معقدة، تتصادـ فييا المكاقؼ، كتتضارب فييا 
العنكنة الجزيئية، لتتكافؽ أخيرا مسفرة عف تحد يعيد إلى الذات كجكدىا الشامخ كاألبدم، 

 .المكت كالشهادةكىك الشيادة كمف ثـ تتخمص الدكاؿ مف مضيقيا لتنفرج إلى خبلصة 
إف العنكاف القائـ عمى التضاد يتشكؿ مف خبلؿ نشاط بنائي، يتجو مف االمتداد إلى 

داللية -االرتداد كالتقمص، كذلؾ بانضغاط مادة النص كطاقتو الداللية في بنية تركيبية 
 (3)تسمى باالنسحاؽ الكبير...قصكل

                                                           

ص ، 1997 ، 1الجزائر، ط - المعنة كالغفراف، منشكرات دار األصالة لئلنتاج، سطيؼ :  عز الديف مييكبي (1)
08 .
 .85  ـ ف ، ص (2)
في نظرية العنكاف، مغامرة تأكيمية في شؤكف العتبة النصية، دار التككيف لمتأليؼ كالترجمة :  خالد حسيف حسيف(3)

 .49ص  ،1،2007كالنشر، دمشؽ،ط
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 :التشكيؿ التأكيمي. 2.1

        لعؿ فاعمية العنكنة كبنيتيا التأثيرية تقكد إلى دكائر التكثيؼ كاالختزاؿ، كىي الدكائر 
التي يشكؿ محيطيا المكاطف المحيمة إلى بؤرة انزياحية مطعمة باالرتكاز عمى البلمألكؼ، 

كعميو تنبعث صرخة العنكنة لتؤدم كظيفة تنبييية تثير المتمقي،كتميب دافع المغامرة  التأكيمية 
 .  لديو

" يكسؼ كغميسي" لمشاعر "في مكاسـ اإلعصار أكجاع صفصافة"        ك يمثؿ عنكاف 
بيانػػػا إغرائيػػػا يستحكذ عمى لغة انحرافيػػػػػػة، تجمع بيف األلػػػػػػػـ كالطبيعػػػة عمى خطى 

، مف ىنا (1)«فإذا كانت لحظة الفرح تكلد فكرة، فإف لحظة الحزف تكلد قصيدة»الركمانسييف، 
كانت لحظات الكجع كالعذاب، كما يترتب عنيا مف معاني الحزف كالغربة كالفجيعة كالنشيج 

 .كغيرىا، تتكاثر بشكؿ الفت لترتبط بمعاناة الذات كاضطرابيا

 "فاتحة األكجاع" كيقكؿ الشاعر مفتتحا ديكانو بقصيدتو 
مى نىهًر الهىكل افًتي تىجثيكا عى فصى  (2 )...صى
افةه  فصى قًؿ المىدىل صى  كهىكامى ًفي حى

قكلىنىا كقيمكعىنىا  ًريحه تىهزُّ حي
ارً   ًفي مىكًسـ اإلعصى

كىل  ًفي زىمًف الجى
        يعمؽ الشاعر جسرا تكاصميا ينبئ بتمؾ المصالحة القائمة بيف الذات كالطبيعة، عبر 

، كمف ثـ تتفاعؿ الذات كعالميا الككني لبناء كاقع جديد، (ىكام صفصافة )خيكط اليكل 

                                                           

،  1تقنيات التعبير في شعر نزار قباني ، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ، األردف ، عماف ، ط: بركيف حبيب  (1)
 . 74 ، ص1999

 .14، ص1995 ، 1أكجاع صفصافة في مكاسـ اإلعصار ، منشكرات إبداع ، الجزائر ، ط:  يكسؼ كغميسي  (2)
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جراء تصادميا مع الكاقع االجتماعي المنذر باألفكؿ كاالىتزاز، كىك نكع مف الفرار إلى دؼء 
 .الطبيعة

ظكاىر جكية كأخرل ككنية، :         كالمتأمؿ لحقؿ الطبيعة في ىذا الديكاف يجده ينقسـ إلى
- الككف )، كأما الككنية(البرؽ- الصقيع- المطر- الغيـ- الرعد- الريح- اإلعصار  )فالجكية
كتأتي الظكاىر الجكية أكثر مف الككنية لتجسد  (الدجى - النجـ - القمر-الظبلـ- الشمس

لتقاـك دكاليب الضياع في زمف  (الصفصافة  )ذلؾ الصمكد كالتحدم، الذم تتسمح بو الذات 
 .غياب الحقيقة 

النكر كالظبلـ لتبرز سعي الذات / في حيف ترتكز الظكاىر الككنية عمى جدلية الميؿ كالنيار 
  .نحك مستقبؿ أفضؿ

كًب،،  (1)أىًحفُّ إلى الشَّيمًس ًحيفى الغري
! كًحيفى يىًهؿُّ القىمرٍ 

يًؼ ًحيفى الشٍّتاءً   أًحفُّ إلىى الصَّي
 :كيقكؿ أيضا

قيعي   (2 )..يىسكينًني الصَّي
بٍت نٍفسها حاكمنا بأمكر الفصكٍؿ،  أًلفَّي الغيكـ التي نصَّي

ادىرٍت شىمسىنا  ..صى
باٍب، راءى الضَّي  خبَّيأٍتها كى

منىٍت قيدكـى الرَّيبيعٍ   ...!بٍعدمىا أعى
ًقيعٍ   ....يسكينًني الصَّي

        يمكننا أف نمحظ كيؼ جمع الشاعر بيف فصكؿ مختمفة، خريؼ تتساقط فيو األكراؽ 
كىك زمف الدمكع  كالمقاكمة، عمى اعتبار أف الصفصاؼ شجر الدمكع كالبكاء يكاجو الريح 

                                                           

 .66 المصدر السابؽ، ص (1)
 .102 ـ ف ، ص (2)



              جًانٍح انهغح انشعرٌح             :                                                  انفصم األول

 

29 
 

لكنو  (الصقيع )بصمكد بؿ كيتحمؿ الظمأ، كيأتي الشتاء ليحيط ىذه الشجرة باليأس كالعذاب
ما يمبث أف يعيد إلى الصفصافة الحياة، فالمطر يمثؿ قكة التغيير كالتحكؿ، كأخيرا يتحدث 
عف الربيع لككنو الزمف المرغكب كالمنتظر،إنو مكطف الجماؿ كالبياء، ك يظؿ حنينو قائما 

إلى الصيؼ كىك زمف الدؼء كالحرارة،  حيث تتجسد مكاضع االنتماء كاألمكمة، ككذا فصؿ 
 .العطاء كالجني كاإلثمار تتمثؿ فيو صكر البقاء كاالستمرارية 

              ك قد نكاجو المعجـ الحيكاني في ىذا الديكاف باندىاش شديد، حينما نجد أف 
- اليماـ- الطير - الغراب- الطاككس  )معظـ الحيكانات التي اختارىا الشاعر كانت طيكرا 

 ككميا تجػػػسد اليجرة كاالرتحػػػػػػػػاؿ الدائػػػػػػػػػػػـ الذم تمارسو  (العصافير

 .الذات، مف أجؿ البحث عف مكاطف االنتماء كاالستقرار 
يمثؿ فضاء ينفتح عمى " مرثية الرجؿ الذم رأل" "األخضر فمكس"ديكاف عنكاف         كلعؿ 
 : مؤشرات ثبلث 

ية الرجؿ الذم رأل ث                            مر

                 

الرؤيا          مرثية          الرجؿ                       

  " مرثية الرجؿ" :  فقكلنا  ،حزف كألـ كعزاء يكجو إلى اإلنسانية كيمتصؽ بيا:   فالمرثية-
 .يعبر عف اتصاؿ تحدثو ىمزة الكصؿ 

  (ردقات القمب كمراحؿ العـ) كيحمؿ نبضات زمنية .  يعبر عف الذات اإلنسانية  :الرجؿ- 
 الذم يعبر عف زمف ماض يستحضر التاريخ بكؿ آالمو رأل فمتعمقة بفعؿ  : أما الرؤيا- 

.   كآمالو
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. كحدة داللية مفادىا مرثية الذات اإلنسانية مع التاريخ: كاندماج الدكاؿ يتخمص في         
 كيشير االسـ المكصكؿ إلى استمرارية ىذا الصراع .كالصراع األسطكرم بيف الزمف كاإلنساف

.   عبر إحداثيات الزمف

ذا   كقكع داؿ الرجؿ قبؿ فعؿ الرؤيا يجعؿ الفعؿ متعمؽ  يمارس سمطة عمى الديكاف، ا بو؛ كا 
 أيف تشعر ، الذات اإلنسانية تحت حكافر العزاء المستمرم كتبؽ لكف المرثية تمحك ىذا الحكـ

، كتشد الذات اإلنسانية ف يتغيرأالزمف دكف مصارعة أعقاب الذات بالكحدة في ىذا الكجكد 
.  قطبية المرثية كالرؤيا، فتكبؿ حريتيا كتسقطيا بيف ضفتي المكت كالحياة 

.  كما أف الرؤية تربط الذات بالمعرفة؛ فإذا أراد الرجؿ أف يعرؼ فعميو أف يرل          
ف كانت مخيفة تكشحيا عزلتو ، يجب أف يرل حقيقتو كيتكقؼ أماميا ليكاجييا؟ماذا يرلؼ  كا 

حساسو ببل جدكل  .كيتحقؽ االعتراؼ بمشاركة الذات في لعبة الزمف .  كضعفو كا 

طمع الشاعر إلى ضكىنا م.  داؿ ارتكازم ينطمؽ مف الذات كيتجو إلى المرثيةفالرؤيا        
.  ليكتب مٌرثية ال تمحكىا يد التاريخ ،تمزيؽ األقمطة عمى ىذه الذات

ذات، كتكرار ػار ىذه اؿػػػؤكد انكسػػػػرئيسي لمديكاف ليػػػرعي في العنكاف اؿػػػرر ىذا العنكاف الؼػػػػكيتؾ
صراعاتيا عبر المكحات الجدارية مف قصائد الديكاف، إذ يرتفع منسكب االعتراؼ بالحقيقة 

.  ليغمر قصائده 

تربط الفعؿ الماضي بالجراح؛  "مرثية الرجؿ الذم رأل"فاتحة النصية في قصيدة فاؿ        
لتدؿ عمى كحدة الذات كجراحيا، فالحياة تبدأ بألـ العزلة كالخكؼ الذم يعانؽ الذات كىي 

.  بعيدة عف شكاطئ األماف 

 إذ يتنامى ،   كتتماكج الحركة لتتصاعد كتنحدر بيف التحدم كالخضكع كبيف النماء كالذبكؿ
:  نسيج القصيدة في نسؽ متكامؿ يبمغ إثارة عالية مع بؤرة القصيدة 
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َّـي   ٍؼ .. يىديًه إلىى قىمبًه – عيمرنا – ضى  (1) ..كارتىجى
. ًخٍفتى  الًفجاجى البىًعيدىة:                           قيمتي 

فتتصارع األزمنة كتقع الذات فريسة ليا ترتجؼ بيف أنيابيا، فيي تبدأ بالماضي         
 كتنطمؽ مرة أخرل نحك المستقبؿ، ،كتتجاكزه لتدؿ عمى الحاضر، ثـ تعكد إلى الماضي

اجترارا لصراع الذات اإلنسانية عبر منحى زمني متطاكؿ يترؾ  كتككف حركة المد كالجزر
القصيدة تتكالد دالليا، فتكشؼ الخاتمة النصية عف مصير ىذه الذات المصارعة في قكؿ 

:  الشاعر

اًؽ : قىاؿى                             إنٍّي أرىل قىمىرنا دىاًخبلن ًفي المىحى
(2) 
ًرؼٍ  ..                                      كدىرًبي الَّيًذم اعتىدتيهي ينحى

إذ ترل الكاقع كأرض ينمك عمييا الصراع المأساكم ك تمحك معالميا الظممة ك         
.  االنحراؼ

 ليبرىنا عف جدلية المكت كالحياة ككنيما ،   كيتكرر فعبل الرؤيا كالسقكط في القصيدة
.  (العماء ، التصاعد كاإلنقاذ)يحمبلف نقيضييما 

كًحًه تىركىعي الشَّيمسي            : يقكؿ الشاعر      مىى ري كالقىًتيؿي عى
(3) 

..   سىقىطتٍ ةه                               تىرًتيؿى 
                              كتىساقىطى فىكؽى السُّطيكًح، القىًريبىًة  

ؾ ..                                    ًنصؼي مىبلى
إنٍّي أرىل عاًشقنا تىتىخطَّيفيهي الطَّييري : قىاؿى             :كيقكؿ أيضا     

ٍؼ  )                                 (لىكنَّيه لـ يىخى
..................................                                

                                                           

 .15ص، 2002 ، 1مرثية الرجؿ الذم رأل، منشكرات االختبلؼ، الجزائر، ط : األخضر فمكس  ( 2 - 1)
 . 13ـ ف ، ص  (2)
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اؽً : قىاؿى                                  إنٍّي أرىل قىمىرنا دىاًخبلن ًفي المىحى
(1)  

ًرؼٍ  ..                                      كدىرًبي الَّيًذم اعتىدتيهي ينحى
فسقكط الترتيمة كتساقط المبلؾ غرضو الدعكة إلى إنقاذىما، إال أف استمرارية السقكط         
.   كتبقى الذات أسيرة الزمف.  المعادلة اإلنقاذيةكض يؽ(تساقط)في فعؿ 

كما أف فعؿ الرؤية كارتباطو بالمكت يؤسس الستمرارية تطكيؽ الذات بيف ذراعي ىذه الجدلية 
.  ( الحياة،المكت)

يابا تدؿ عمى كثبات الذات المتحمسة إلى إنياء الصراع،  كلعؿ الحركة التي تمتد ذىابا كا 
.   ف بقيت تكتب ممحمة ما تعانيوأىا بعد ئكالمرثية تتمثؿ في عزا

دكاال بنيت عمى أساس اختيارم،فكانت  " مرثية الرجؿ الذم رأل" في قصيدة  كنجد        
كما سبؽ  اكتجعؿ حركتيا إجبارية،ففعؿ الرؤم. تفرض كصايتيا عمى باقي الدكاؿ التابعة

 ليثبت تشبث الذات بالمجيكؿ كمحاكلة استكناىيا لمغيب كحبيا ؛يتكرر في القصيدةالذكر 
.  لمبحث عف الحقيقة

 مف رغـ عمى اؿفيذه اإلشارة تحمؿ زادا مف االلتصاؽ بالحياة كالتشبث بإحداثياتيا، 
.  ىذا االلتصاؽؼ الصراعات التي تتحقؽ خؿ

 الدكاؿ األخرل ككممة أنقاضكما نممس في ىذا الفعؿ نكعا مف اإلرادة، لذا أسس حكمو عمى 
 . العنكاف قد أكدت حضكرىا مف خبللو

 الذم يتكرر أربع مرات في القصيدة، كىك يرتبط بالمساف  القكؿثـ ىناؾ فعؿ        
حركة ئاف فينش" رأل"كحركاتو كيتجو إلى السمع، كيجتمع في القصيدة مع الفعؿ البصرم 

 في العنكاف يطؿ عمى الحقيقة مف خبلؿ االعتراؼ ادائرية الفتة لبلنتباه تجعؿ مجاؿ الرؤم
 .كالبكح

                                                           

 .15 المصدر السابؽ، ص (1)
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تغادر المغة مكاضع " جرس لسماكات تحت الماء"        كفي ديكاف عثماف لكصيؼ 
 لمتكتر المتفجر باإلشارات، حيث تغكص السماكات مبحرة في *االبتذاؿ كالرككد لتؤسس سياقا

 .تماكج فضائي تتقابؿ فيو األعالي كاألعماؽ

مرثية الرجؿ )        ك يحذؼ الشاعر المبتدأ في ىذا العنكاف عمى غرار العناكيف السابقة 
يرمي بالخبر في حيز االنفتاح، كيؤكد ؿ (أجاع صفصافة في مكاسـ اإلعصار- الذم رأل 

   .اضركرة ما يكد قكلو ألنو حقيقة يريد مف جميكره المتمقي فيمو

 ،لتمزؽ كاالنشطار بيف الكحدة كالتحدمالتركيبية في ظؿ غياب البداية ىي بنية ؿبنية اؿ ىذه 
 بؿ يتركو متحررا ، فالشاعر ال يتسمط عمى الخطاب،كصراع مممكس بيف الكجكد كعدمو

 مف سيطرة الكاقع كمحاكلة لقمبو ب داللتو، كما ىركبو مف سيطرة المبتدأ إال ىركلسابحا لترؽ
ل يساير رغبة الشاعر، كينشأ عمى ضفة سـكما أنو تأسيس لكاقع أ. قليبفرض الييمنة ع

. االختبلؼ كالتبايف 

 كقدرتو عمى إبراز ما يختمج في نفس ،كلعؿ تفرد الخبر دليؿ غناه عف باقي المحذكفات
 يمثميا ىذا الخبر المتسمط ، عف غربة ككحدةاالشاعر مف أحاسيس متنكعة، كربما يككف تعبير

. في فضاء ىبلمي عائـ 

        كالقارئ ليذا الديكاف يجده قد استخدـ فضاء مكانيا يقؼ عمى ثبلثية ىامة كىي 
السماء كاألرض كالبحر، كتترتب ىذه الثبلثية بدءا مف األعماؽ إلى المسطح ثـ المرتفع ، 

ظيرت زرقاء في »كيبدك أنو ليس غريبا أف يجتاح البحر الفضاء الجغرافي ألف األرض 
كألف أغمبية األرض مياه، كىي أغمبية ساحقة تتيح لمبحار أف تفػػػكز في ... العصكر الفمكية

 كقد عمد الشػػػاعر إلى تشكيش المكاف ليجعؿ البحر (1)«أم انتخابات بينػػػػيا كبيف األرض
                                                           

 عند جاكبسكف ىك الطاقة المرجعية التي يجرم القكؿ مف فكقيا، فتمثؿ خمفية لمرسالة تمكف المتمقي مف تفسير السياؽ *
محمد عبد ا الغذامي . المقكلة كفيميا  فالسياؽ إذا ىك الرصيد الحضارم لمقكؿ، كىك مادة تغذيو بكقكد حياتو كبقائو

 .10،ص 4،1998الخطيئة كالتكفير مف البنيكية إلى التشريحية، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، ط
 .09،ص1979، 1بحار الحب عند الصكفية، مؤسسة المعارؼ، بيركت،ط:  أحمد بيجت(1)
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نحك  (البحر بتماكجو كاىتزازه )كالسماء متقاربيف، كربما يككف ذلؾ ارتقاء لمذات المتصكفة 
 . االلتصاؽ بالذات اإلليية، كىجرتيا لدكنية األرض نحك العمؽ المجيكؿ

فالبحر مقابؿ لمبر لمداللة عمى الباطف كالمعنكم، في مقابؿ الظاىر كالبدني، فالبر سفر 
سفر تسمكو األعماؿ : كالبحر- سبحانو كتعالى- تسمكو األعماؿ البدنية لمكصكؿ إلى ا 

 (1)سبحانو كتعالى- الباطنية كالمعنكية لمكصكؿ إلى ا

 : يقكؿ الشاعر
الىةه شىبًقيَّيةه    (2)هىا إنَّيهىا انتىابٍت شيعكًرم حى
 فىرأيتي بىحرنا يىعتىًمي عىرشى السَّيماًء 

نينىهٍ   رىأيتي نىجمنا يىحتىًفي ًبحى
رٍس    كرىأيتيًني ًسرنا ييسىاًفري ًفي جى

 هىؿ كىافى مىسَّي عىناًصرم بىعضى الهىكٍس؟
كًفيَّيةه تىنسابي ًفي المىمكيكتً    هىؿ رىعشىةه صي

        إف الرعشة الشعكرية تقكد إلى الخمؽ اإلبداعي كالتجاكز الكاقعي، كبالكتابة ترتقي 
الذات إلى عالـ النقاء كالطيارة، عالـ التحميؽ الخيالي، ككذا األمر في الرعشة الصكفية التي 

تعتمي بالذات إلى مصاؼ العالـ الركحاني، كربما تشكؿ الصكرة الحمـ تأثيثا لذلؾ العالـ، 
 .الذم ال تسمك إليو الذات إال في لحظات التجمي كالكشؼ

:  التشكيؿ المرجعي 3.1

 فإنو يكشؼ في كثير مف األحياف عف مرجعيات ،بما أف العنكاف مفتاح النص        
  . تكجياتوحإيضاالفكرم كتسيـ في ك تعرض المخزكف األدبي ،ةإيديكلكجي

                                                           

 .183، ص 1،1981المعجـ الصكفي في حدكد الحكمة، ندرة لمطباعة كالنشر، بيركت، ط:  سعاد الحكيـ(1)
 .32، ص2008، 1جرس لسماكات تحت الماء،منشكرات جمعية البيت لمثقافة كالفنكف، الجزائر، ط:  عثماف لكصيؼ(2)
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التي تترجـ ،إف لمعنكنة كظيفة مرجعية كأخرل تناصية تسمح بمد شبكة مف العبلقات النصية
 كىك ما يفتح مجاؿ الحكارية بعيدا عف ،ذلؾ التفاعؿ الجمالي كالتكاشج الرحمي بيف الثقافات

 .التصدع كاالنغبلؽ

كيمنحو خ كجكد نصو س ليراإلسبلمي، الشاعر الجزائرم مع حسو ؿكلقد تكاص        

﴿ مف سكرة التكبة اآلية الكريمةمستمد"  براءة" فعنكاف عثماف لكصيؼ تو،شرعي        

                             

               ﴾ (1 )  

 الكممة صراط إلىيختار التكبة ، كىذا ما يجعمو  كالكفر لدل الشاعر ىك تجنب الصدؽ
:  مف دنس الزكر كاإلفؾ إبداعوليطير 

ًمزمىاره ال يىصدىأي .. هىذىا الطٍّفؿي العىاًبثي 
(2) 

تىهدىأي   نىاره الى 
ًريحه تىجتىاحي األرضى 

ٍد  كمىدٌّ يىتبىعيه مى
 ..................

ًطفؿى البىرًؽ كًطفؿى الرَّيعٍد  يا
دىمًدـ ًمؿء اآلفىاٍؽ 
 األعمىاؽٍ دىمًدـ ًفي أعمىاًؽ 

ارى كدىع  كيشتٍد .. الغىاضبى يىشتىدُّ اإلعصى
 عىربدى ًفيها السُّمطىاٍف افمىداًئنفى 

كطىغىى ًفيها الكيٌهاٍف 

                                                           

 .2-1اآليتاف، : سكرة التكبة  (1)
 .65-64ص ص ، 1،1997ط دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، الجزائر، براءة،:  عثماف لكصيؼ(2)
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، كافػػػػػكؽ األؾػػػػػذركه ؼػػػػػػػؼ لتػػػػؿ كؿ ما خػػػػػػح تحـػػػػدة لدل الشاعر رمػػػإف القصي        
مف أجؿ ،  حذر الصكاعؽـ في آذانوـ أيديوكفكصكت طفكلي طاىر يجتاح مسامع مف يجعؿ

. اقتبلع الفساد كجذ جذكر النفاؽ كالزيؼ
 ليقاتؿ "قراءة في آية السيؼ" آية السيؼ في عنكانو "مصطفى الغمارم"كيستحضر         

: زمف الخضكع كاالنكسار

قرىأ آيًتي اك
(1) 

آيةى السَّييًؼ 

دٍّ السَّييًؼ أرتىادي يىًقيًني  ًبحى

ًديبً دَّيرًب اؿاؿ بالكىعًد أٍمطارنا عمىى الن ميٍثؽى  ! جى

  ﴿ - مف سكرة التكبة36ية اآل ما لقبت بو ككه- يقكؿ ا في آية السيؼ    

                             

                         

                ﴾  

،  الشاعر ىذه اآلية ليعٌد ما استطاع مف قكة لمكاجية جذب السنيف المعصراتاستحضر كقد 
متخذا مف معمـ المقاكمة كالتحدم المعمـ الذم يرسـ عميو مخطط التحرر، كبذلؾ تتحقؽ 

 .المعرفة كتنجمي الحقيقة إلنساف كضع عمى مذبح الجيؿ قربانا لعالـ متحجر

 حديث الزىكر الذم سجمو لنا "قالت الكردة"        كفي المرجعية الشعرية يستدعي ديكاف 
 ". نزار قباني"كقصيدة قالت السمراء التي كتبيا " أمؿ دنقؿ"

                                                           

 .140ص ،1،1983قراءة في آية السيؼ، الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع، الجزائر، ط:   مصطفى الغمارم(1)
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كىك عنكاف يعكد بو الشاعر إلى التككيف األكؿ، إذ يحف إلى الفطرة تاركا كىج الحضارة 
خمفو، متحررا مف لغة الجسد كمف ترابيتو، مرتقيا إلى معارج صكفية في اغتراب يؤرخ لمحظة 

 .ىي الذات الباحثة عف ىكية في زمف الضياع. الخمؽ

 :يقكؿ الشاعر

 (1)كردىةه ًمٍف سىماكىاًتها

دىرٍت   انحى
رىاًئؽً   كًهيى اآلفى تىرقيصي بىيفى الحى

 تىشديك فىتىنميك العىسىاًلييي 
 كالمَّييؿي يىشهىؽٍ 
 شىبقنا كغىكل

حي   كردىةه بالنُّبكءىاًت تىنضى
 بالنُّكًر تىعبىؽٍ 

إلى معالـ الصفاء كالجماؿ،حيث  (المرأة)إف الكردة رمز أيقكني ينتقؿ مف مناطؽ الغكاية 
 . ينحدر لينير سكداكية المشيد الجريح كينتشؿ الذات مف عالـ الفساد إلى عالـ نكراني مختمؼ

كحياة القصيدة  صكفية الطير الشعرم" مقاـ البكح" "عبد ا العشي"        كيشكؿ عنكاف 
 (2)كيصبح مقاـ المحبة ...فمقاـ البكح ينفتح عمى المجاؿ الصكفي 

قًت سىيمًضي ـٍ ًمفى الكى  (3) ...كى

 كىٍي تىعيكدى الحيكًريىات

                                                           

 .75،ص 2000، (دط)قالت الكردة دار ىكمة لمنشر كالتكزيع، الجزائر،:  عثماف لكصيؼ(1)
سيميائية الخطاب الشعرم في ديكاف مقاـ البكح لمشاعر عبد ا العشي،عالـ الكتب الحديث، األردف، :  شادية شقركش(2)
 . 180، ص 1،2010ط
 .74ص   ،(دت )،(د ط)مقاـ البكح ،منشكرات جمعية شركؽ الثقافية، باتنة، الجزائر، :  عبد ا العشي(3)
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ٍتبًة بىاًبي مى عى  يىتىراقىٍصفى عى
 ...كيىعيكدى الهىمسي كالمَّيهفىةي 

 .كالبىكحي 
 ...يىعيكدى البىرؽي كالنَّيشكىةي 

 .كالسٍُّكري 
إنيا رغبة العكدة إلى زمف الكتابة، إلى زمف الميبلد كالكحي، حيث تبكح الذات بحرقتيا 

الباطنية، كتمنحنا سر ذلؾ الشجكف كتمؾ العكاطؼ في لحظات التكحد مع الكممة كالتكامؿ 
 .مع المفردة  أك قؿ في لحظات العشؽ القصكل

: مالمرئالتشكيؿ  4.1

تؤسس ، فإنو يؤدم كظيفة إغرائية،إذا كاف العنكاف بمثابة الطعـ الممقى إلى القارئ        
 ضمف إسقاطو  مف خبلؿ، ذات دكر فعاؿ في تنشيط ركح المتف الشعرمإستراتجيةلسياسة 

 .مكاضع اىتماـ المتمقي

ليس  ..أحبؾ "  إلى استخداـ التنقيط في عنكانو"خضر فمكساأل" لجأ الشاعر         كقد 
ـ عزؿ داؿ عف اآلخر ػػػػ حيث يت،ا فجكة فراغ مرئي يأسر البصرػػػػػػػػػػػراسـ" ا أخيراػػػػػاعتراؼ

، ليرسـ تعددا دالليا تتساقط ضمنو مختمؼ االعترافات المسككت مستبطئا قراءة الداؿ األخير
عمؽ ىذا الحب النابع مف صميـ ،إدراج نقاط التكاصؿ بيف الحب كاالعتراؼ يبرزعنيا، كما 

الذات كتميزه بااللتزاـ كالكفاء، ثـ يأتي االعتراؼ ليسمط الضكء عمى قكة التفاعؿ مع 
 كذات ( أحبؾ ) ىك أيضا جمع بيف الذات المفردةلوذلؾ الشغؼ الدائـ  ، كالمحبكب
  .( ليس اعترافا أخيرا)الجماعة

ىك محاكلة  بيف الجممتيف الفعمية كاالسمية في تركيب ىذا العنكاف الربط         ولعل 
حب لف يتغير أك ينجمي طالما أنو اؿكعناؽ بيف الحدث كصحتو، ؼ.  الذاتبكحً  إلثبات
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ـ الماضي بضمير الخطاب دليؿ آخر لثبات احفي التما رب ك، ىذا االعتراؼجددسيتكالى كيت
 : بالمحبكب تصاؿىذا الحب كديمكمتو كتعبير خالص عف اال

مى كىًبًدم كفى عى  (1) :يىسأليًني العىاًبري

قًّا؟ »   « هىٍؿ أيًحبُّؾ حى

يبىةى السَّياًئميفى إذىا مىا  فىكاخى

 !تىدثَّيرى ًجسًمي ًبعيشًب هىكاؾً 

 !لىيسى اعًترافنا أًخيرىا.. أيًحبُّؾً 

 ؟فىهىؿ تيدًرًكيفى العىبلقىةى بىيفى اعًتراًفي كمىكًتي

ـى  تَّيى أنىا ااً .. تىمفَّيعتي بالمَّييًؿ حى  !فىكينًت ديجى

 !كينًت ًضيىاا..هىًربتي ألكًردىًة النَّيجـً 

متي بىيفى الشَّيكاًطئ  تىدخَّي

ـى الًميااً   .!كالمىكًج كينًت ارًتطىا

دىاا كًت كينًت صى  !تىبلشىيتي ًفي الصَّي

هرىا  كًحيفى تىمفَّيظتي باسًمًؾ جى

 !كطىيفًؾ تىاا.. تىكالدى فيَّي احًترىاؽه 

 ككذا رحمة العابريف عف كبده كالسائميف عف صدؽ ،حباؿرحمتو في  الشاعر يترجـ         
عنكاف في اؿر اكرت كيعد  .ليس اعترافا أخيرا.. أحبؾ شعكره، كاإلجابة جيرية متكررة في قكلو 

 ، إذ يعكد مف حيث البداية ليعبر عف عدـ انتياء ىذا الحب،نبعـعكدة إلى اؿلؿ االقصيدة  مدار
 . حتى يشتعؿ مف جديد في حركة نٌكاسية متكررة ينطفئإنو ال 

                                                           

 .09ليس اعترافا أخيرا،المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر، ص ..أحبؾ :  األخضر فمكس(1)
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استرجاع ا بإيمافلعؿ حمكؿ الذات كانصيارىا في أرض الكطف المحبكب يجعميا أشد ك
 . كعكدة الركح كالنبض إلى ىذه الببلدالصكت، 

" كاف أكراس..في البدء" " عز الديف مييكبي"        كلمتشكيؿ المرئي حضكره في  ديكاف 
مف خبلؿ نقاط التكتر، ككذا النبر الصكتي لمداؿ األخير، كىك ما يفسر بداية التحكؿ كالتغيير 
مف داؿ مكاني ثكرم يمثؿ القمة كيشير إلى الشمكخ كالتعالي،كقد تككف الخبلصة أف الكجكد 

 :يعني التحرر، كبالنسبة لمجزائرم ال كجكد تحت ظمـ المغتصب الفرنسي

  (1) :قبؿ البدء
خري              يىا صى

 ..                   لىف أىبرىحى هىًذم األرضى 
 ..              رىأيتي الطٍّيفى يىذكبي 

ُـّ النَّيار إلى عىينىيؾى                كأنتى تىضي
 ..                             كتىرحؿٍ 

 :البدء
اذبي أكًردىة األٍككىافً   ..         تىتجى
 ..                تيميكر األىرضً 

ارً   ..                كتىسقيطي ًقطعىةي فيخَّي
 ..       الصَّيخري يىذكبي 

               ككينتي أمىًررُّ هىذا القىمبى 
ؤل النَّيارً     اًر ري ذ ًمف رىحـً األحجى ! ليىأخي

 (2) :بعد البدء

                                                           

 .31ص ،1،1985،الجزائر،ط دار الشياب لمطباعة كالنشر، باتنة كاف أكراس،..في البدء:  عز الديف مييكبي(1)
 .33-32ص  ص   المصدر السابؽ ،(2)
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غيرنا  ..         كينتي صى
 ..         أشىجاريؾى كىانىت كىاًقفىةن 

 ..كىانىت كىاًقفىةن ..          كالنَّياًسؾً 
 ..كال تىذبىؿٍ ..         كالفىجرً 

يشكؿ البدء عند الشاعر منشكر الثكرة التي تكتب دستكر التحكؿ، كتمنح الكياف الكجكدم، 
كتسحؽ أذياؿ الخضكع كاالنكسار، كقبؿ ىذا البدء تمتثؿ األرض قمة لمشمكخ كالتحرر كبيانا 

لميكية،  كبعد ىذا البدء تترسخ في كعي الذات معايير المقاكمة، مما تعممتو مف أرضيا 
 زمف االنييار مف جديد عندىا لف ترضى عف باألبية المقدامة، فيصعب عمييا استيعا

 .االستقرار بديبل

تشكؿ نقاط الحذؼ اليكة بيف العالـ " !تقريبا... العالـ" "فيصؿ األحمر"         كفي ديكاف 
الكاقعي كالعالـ المتخيؿ، كتعد نقاط الحذؼ المساحة التي تترؾ لمقارئ، حتى يتصكر ىذا 

ال بد »العالـ، أك ىي الفجكة التي تنأل بالعالـ بعيدا عف الذات، كتنأل بحقيقة العنكاف أبعد 
لمعنكاف مف قكة استبقاء فكرم قادرة عمى الظيكر كأحد أىـ شكاخص جغرافية النص اإلبداعي 

 (1)«. كالذم تحقؽ لو كثافتو الداللية كقصره

كمف الكجية المغكية يظؿ المبتدأ مغتربا منتظرا مف المتمقي تأكيؿ الخبر، ليكتمؿ المعنى كىك 
 ":في االقتراب مف العالـ" ما يبحث عنو في مكضكع القصيدة 

كيؿُّ شىيءو يىظىؿُّ مىبلًمحى أيبًصريهىا ثيَّـي أجهىميهىا
(2) 

اكري إذ تىتنىاطىح ارحي أك تىتجى ؿي كىي تىتصى  تىتىداخى
 كتىعيكدي ميشكَّيهةن 
      إٍذ تىعكدي 

                                                           

 العنكاف كاالستيبلؿ في مكاقؼ النفرم، دراسة جمالية، دار الحامد لمنشر كالتكزيع، األردف،:  عامر جميؿ شامي الراشدم(1)
 .33، ص 1،2012ط
 .16ص ،2001، 1،منشكرات إبداع ،الجزائر،ط!تقريبا..العالـ:  فيصؿ األحمر(2)
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      كقىد ال تىعيكدٍ 

ناـً   صيكره ًمف ًببلًد المى

ياؿٍ  كاًحي الخى مى صيكرو ًمف ضى  عى

اًنيفً  مى أيطيرو ألراًضي المىجى  عى

 .....ثيَّـي 

ارً  ؤيىا نىًبيٍّي لىدىل االحًتضى ائطو لىًبنىاتيه ري  إلىى حى

ٍجهيهي يىكـه ًلكيؿٍّ الزَّيالًزؿً   ككى

      ًفي بىطًف أٍرضو تىميدٍ 

 كاعًتباره ًبقيرًب اعًتبىارو 

 بىعيدٍ ...بىعيدياي يىبديك البىًعيدى بىًعيدنا بىًعيدنا

        كبيف االقتراب كاالبتعاد تتشكؿ صكرة مشكىة لعالـ مشكه، تآكؿ تحت لفيح المادة 

كأضاع قانكف الضمائر كالقيـ، كىك ما جعؿ الذات تحاكؿ البحث عف حقيقتو المستعصية 

 .كتتيو في ضياع أبدم

كراسة - العالـ الفاضؿ)تصب في مجرل الدىشة كالغرابة " فيصؿ األحمر"كمجمؿ قصائد 
كىي في مجمميا  (ككاليس التاريخ البشرم - كصايا ميت- شاىد عمى نياية القرف العشريف

 .بحث عف الحقيقة التي مف شأنيا أف تسيـ في إنشاء عالـ بديؿ
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: التشكيؿ الزمني 5.1

المتداد زمني تصنعو لغة الكتابة، مف  بؤرة زمنية" الربيع الذم جاء قبؿ األكاف " يمثؿ ديكاف
خبلؿ إيقاعيا االنزياحي، مما يككف عالما تخيميا يختزؿ الزمف، كيتمرد عمى الخطية ليغير 

 :راىف القسكة كالتصمب إلى أفؽ جمالي خصيب

اءى  ًبيعي الَّيًذم جى اءٍ .....الرَّي  (1)جى

ًذرنا  ....حى

دياي طىمقىاتي الشٍّتىاءٍ   تىترىصَّي

 .....يىتىمٌفتي 

ٍثرىة  ًفي كيؿٍّ نىاحيىةو عى

  ....يىتىنٌفسي 

 ًفي كيؿٍّ نىاًحيىةو زىهرىةه 

ـي   ...يىتىقدَّي

 ميقتىًفينا أثىرى الشُّهىداءٍ 

        يرل الشاعر أف الكتابة الحداثية  اقتفاء  لمسار الشيادة، إنيا الثكرة التي تسعى إلى 
ىي االنفصاؿ الكامؿ عف النظاـ القديـ بجميع .  ىي ما يجب أف نكتشفوالكتابةؼ «التغيير 

الكتابة . ىي كالثكرة إقامة بنية جديدة. ىي تثكير المغة باستمرار. مكستكياتو الرمزية كالبنيكية
كىي كالثكرة تجاكز التفسير، نظاـ العالـ القديـ، إلى التغيير . ممارسة اليجـك: أبدا، كالثكرة

 (2) » .نظاـ العالـ الجديد

                                                           

 .17، ص2004، 1الربيع الذم جاء قبؿ األكاف، منشكرات إتحاد الكتاب الجزائرييف، الجزائر، ط:  عاشكر فني(1)

 . 115 ص ،2،1978دار العكدة، بيركت، لبناف، طزمف الشعر،:  عمي أحمد سعيد أدكنيس(2)
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:  التشكيؿ الرقمي 6.1

تركيبو مف الرقمية ك يمتفت " أربعكف كسيمة كغاية كاحدة  "" كسيمة بكسيس"يستمد  ديكاف 
كيشيػػػػر  .* Niccolo - Machiavelliنيككلك مكيافيمي : لػػ "الغاية تبرر الكسيمة"إلى مقكلة 

كػػماؿ دكرة العالـ، أك باألحرل إلى إيقاع التجارب »العدد أربعػػػػكف في معجـ األعداد إلى 
الدكرية في الككف كتصؼ التكزفية أربعيف باإلنساف المندمج في الككف الذم يقاتؿ أمير 

كيرمز إلى مفيـك ...الفكضى كتضيؼ أف أربعيف يمثؿ الفترة الكاممة كالنيائية إلتماـ أم عمؿ
 (1)«التطيير

 :كتعبر الشاعرة في ديكانيا ىذا عمى الترفع عف الكاقع بحثا عف الحقيقة كمطاردة لؤلمؿ

مىة كيمَّيمىا تىنتىًهي مىرحى
(2) 

مىة  أٍشتىًهي مىرحى

 ...أنىا امرىأةه تىعشىؽي الغىكصى أىعىمىؽ

 أىعمىؽ

إف الذات تعيش رغبة دائمة في البحث، كتياجر عبر دكرة مرحمية تقتفي أثر الحقيقة، لذلؾ 
 .فيي تنبش في العمؽ تاركة السطح مف أجؿ الكصكؿ إلى ما تريد

 إال نادرا ف       كالحقيقة أف ىذا التشكيؿ ال يظير عنكنا رئيسا في دكاكيف الشعراء الجزائريي
لكنو يرد بصكرة ال بأس بيا في العناكيف الفرعية خاصة عند عقاب بمخير في ديكانو بكائيات 

                                                           

ف كاف لـ يتعمـ المغة اليكنانية، كصار 1469 كلد في سنة  فيمسكؼ كسياسي إيطالي*  كتربى تربية كبلسكية ممتازة، كا 
كىك في التاسعة كالعشريف مستشارا ثانيا ككاتبا لمجنة الحرية كالسبلـ  كاشتغؿ باألمكر . 1498مكظفا في الحككمة سنة 

 .463، ص 2ج المكسكعة الفمسفية ، : عبد الرحمف بدكملئلفادة ينظر .  1527الحربية، تكفي سنة
 .37،ص 1994، 1، مكتبة ناشركف، بيركت، لبناف، ط (عربي/عربي )معجـ األعداد، رمكز كدالالت،: جاف ـ صدقة( 1)
 .51، ص 2007 (دط)أربعكف كسيمة كغاية كاحدة، كزارة الثقافة ، الجزائر، :  كسيمة بكسيس(2)
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- أغنيات متعددة لحب كاحد - الحكريات الثبلث )األكجاع كصيد الحيرة في زمف الحجارة 
  .  (كقائع الميمة األخيرة بعد األلؼ- البكائيات األربع

 : التشكيؿ المكاني7.1

تشكيبل مكانيا لحيز مفتكح،ىك مدينة " عثماف لكصيؼ"لصاحبو " غرداية "        يمثؿ ديكاف
 .كاد مزاب العريقة بخصكصيتيا المعمارية  كثرائيا الفكرم كالثقافي

ك يتحكؿ ىذا الفضاء المكاني المرتبط بالمدينة في المخياؿ الشعرم إلى فضاء داؿ عمى 
 :الكطف

كيؿُّ يىكـو أيطاًرديها ًفي المىدىائفً 
(1) 

 عىبىر شىكاًرًع كهرىافى 
 ًفي نيكًر ًبسكىرىةو 

................... 
 .كعىبرى الفىبلى .. ًفي الًجباؿً 

كهي في الكؿٍّ كاًحدةه  
تتىقمَّيصي كىؿَّي الرُّمكًز كتىمبسي كيؿَّي المىعاٍف 

آاو امرىأة تىتسمَّيى فىيبتىهي اهلل  
: ثيَّـي تيردٍّدهىا الكىاًئناتي 

زاًئرٍ  !  جى
زاًئرٍ   ! جى
زاًئرٍ   ! جى

                                                           

 .82-81ص  ص ،1،1997غرداية، دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر، ط:  عثماف لكصيؼ(1)
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        إف رمز المدينة يظؿ مشحكنا بتكثيؼ داللي مرجأ بصفة مستمرة، يجعؿ منو يتنامى 
كيتكالد ممتحما بالفضاء الطبيعي ليجسد بداية رمز مغاير، إذ يتصؿ بالجسد األنثكم فيغكص 
في ذلؾ االمتداد األسطكرم المكركث، كالمخبر عف أمكمية األرض كىناؾ يمتص جؿ دكاؿ 

 .الخصب كالعطاء كالجماؿ ممتصقا بالحياة
ثـ يؤكؿ في النياية إلى صكت أزلي يقرع األسماع، في جماؿ إيقاعي يتناغـ مع الكجكد 

 .لتكتمؿ صكرة الكطف

        يعد ىذا التأجيؿ الداللي صكرة مكازية لمبعث، إذ يتشكؿ الرمز المدني حقبل دالليا 
إلى متعددا يستقطب الدكاؿ ليعمؿ عمى تقكيضيا مستثمرا دكاال مغايرة كىكذا، حتى ينتيي 

 تراه ذلؾ كؿ في الشاعر»حمادم كىنا يمكننا العكدة إلى ما قالو عبد ا " الكطف"الذركة  
 الخكض بصدد ألنو ؛التجريبي اليقيف يمـز كما يمزمو الذم الحس ليقيف لغتو في ينقاد
 الكجكد مصراعي عمى المفتكحة المكسعة االستعارة بساطة بكؿ لو يقاؿ شعرم بحر في

لى كاحد آف في كانبعاث مكت إلى فيو الشعرية الكممة فتتحكؿ ،كالمتغير الثابت بشقيو  ىدـ كا 
 (1)«.اعزالف متكاصؿ كبناء

 بيف مدينتيف "إلى القدس قصائد مف األكراس"في ديكانو " حسيف زيداف"        كينتقؿ 
 :ترتبطاف بالقداسة

كالقداسة تتمثؿ في التحميؽ عاليا فكؽ دنس الخضكع كالذؿ، إنيا الثكرة التي تسمك بالذات إلى 
التحرر، أك ىي رحمة االرتقاء في معارج الكممة التي تصارع إفؾ الكاقع لتيبنا الحقائؽ دكف 

 :تحريؼ
ـي ًفي دعة  (2)أنَّيا سافرتى فكٍف قكسىا...الشَّيمسي تيغىمًغ

 "أكرىاًسي"كاحًمٍؿ ًفي قىمًبؾى 
 "طيكرنا" "الكىرمىؿ"فىسييٍبعىث في 
 أيىا ميكسىى:- كييناًدم اهللي 

                                                           

 . 07ص  ،2001 ،3 عبد ا حمادم البرزخ كالسكيف، منشكرات جامعة قسنطينة، الجزائر، ط (1)
 .49ص  ،1،2002،الجزائر طSEDقصائد مف األكراس إلى القدس،منشكرات :  حسيف زيداف(2)
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 اعرىٍؼ أعدىاءىؾى يا قيدًسيٍّ 
 ال تىبحىث ًفيهـ عىف لىيمىى

 يىا ميكسىى: دىٍع لىيمىى تىصريخي 
 كاٍجهٍر بالدَّيعكة يا ميكسىى
مة الهىمسً   !مىا أقسىى مىرحى

إف النص نسخة مكررة مف الخطاب القرآني يستقي منو قكة المتانة كالجير، ليبث قانكف 
 .المكاجية كيبعث الثكرة، ألجؿ تحقيؽ ذلؾ التكاصؿ بيف الكائف كانتمائو

كيتشكؿ النص تشكبل دراميا، يرمي إلى ذلؾ الصراع الداخمي في النفس اإلنسانية،مف أجؿ 
 .البقاء لذا يستحضر رمز المعجزة لصناعة التغيير

داللية ؿ كحؽمجاؿ جامع ؿ حكؿأسفرت دراسة العنكنة عمى تمحكر المعجـ العنكاني         
  . كاألمؿثالث لمحباؿلمكطف ككالثاني لحزف كاأللـ األكؿ ؿ: ثبلثة تتضافر لتمنحنا لغز القصيدة

تميز التشكيؿ في العتبة العنكانية بالتنكع كاالختبلؼ، مما يفسر اختبلؼ األبعاد الداللية في 
العنكنة مف أسطكرية، إلى دينية، إلى نفسية، إلى فنية باعتبار الكظيفة المرجعية التي تؤدييا 

 . العتبة العنكانية

ترؾ فرص التأكيؿ مإف العنكنة في الشعر الجزائرم مبنية في معظميا عمى اقتصاد داللي 
 في أحياف دفعمالحد مف اإلطناب كالثرثرة، كىذا ما مف خبلؿ  جمالية السياؽ احقؽـلمقارئ، 
أف حذفو يجعؿ التعبير دقيؽ »  في كؿ مرة كالذم يرل الجرجاني المبتدأ إلى حذؼ كثيرة 

 فنصية ،المسمؾ لطيؼ المأخذ، كأنؾ بالحذؼ أنطؽ ما تككف إذ لـ تنطؽ كأتـ بياف إذ لـ تبيف
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ذىنية المتمقي، كعبء الحديث يرمي إلى غمكضو، ففي الخفة في الكبلـ ال تبدم إال تشكيشا 
. (1)«مك الكبلـ حتى يصؿ إلى قكة السحرػػ كيس،تكمف الببلغة

 فتصبح داال متحركا في فضاء سيتكببلزمي مائع غير ،إنو بكح يكسع مف مساحة الكممة
 عمى كسر دائرة الحصار كقكقعة االصطبلح المغكم، حيث يعمؿ ،خاضع لضغكط السياؽ

  . في غياىب التعبير المطمؽالقارئرمي مؼ

 لتقرير المكاقؼ كالمجابية كمحاكلة التصدم، إنيا أكثر  بصفة أكثراعتماد الجمؿ االسمية
كتجسد فكرة الصراع األزلي مع  ية، ترمي إلى االستقرار،ارتباطا بالذات كتعبيرا عنيا

 .المكجكدات

 التجدد كاالنبعاث، ككذا التمرد كالرفض ىدفو البحث عف آليات الجممة الفعمية إف المجكء إلى
 .كاالنتفاضة

دليؿ آخر عمى التأكيد فيك  ،حضكر كؿ مف أدكات الجر كالعطؼ كاستعماؿ اإلضافةأما 
 كما اجترار المركبات الكصفية كاإلضافية ،كمحاكلة الثبكت في ظؿ الظركؼ الصعبة

 .كالعطفية إال بعث آخر ليذا الكياف 

نو أسرع ؾلجأ الشاعر إلى استخداـ المعارؼ في مسمياتو فغالبا ما بدأ بالنكرات،ؿمكثيرا ما -  
عنيا بصفة جمية كاضحة خالية  كيضيا باإلضافات، كىذا لتشخيص قضاياه كالتعبيرؽإلى ت

 .مف االلتباس 

كلعؿ ذلؾ االقتصار المغكم قد تسمؿ إلى البنيػة النصية لتتسمط أحيانا لغة االختزاؿ،إذ تـ 
تضخيـ حضكر المدلكالت في دكاؿ بعينيا، ككاف لذلؾ االمتزاج بيف االسمية كالفعمية حضكره 

                                                           

 د التراكيب النحكية عف الكجية الببلغية عند عبد القاىر الجرجاني، دار المريخ العربية السعكدية،: عبد الفتاح الشيف  (1)
   .160 :  صط،  
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أيضا، إذ تتابعت الجمؿ الفعمية، لتجسد تسارعا حركيا يعبر عف فرار الزمف كىركلة الذات 
 .  خمفو، في حيف تمخض عف استعماؿ االسمية تحديثات مشيدية تؤمـ سردية الكصؼ
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 :الجملة- 2

 : تعريف الجملة1.2

أقؿ قدر مف الكبلـ يفيد السامع معنى مستقبل بنفسو، » الجممة في أقصر صكرىا         
 .، إنيا قاعدة الكبلـ كأساسو(1)«... سكاء تركب ىذا القكؿ مف كممة كاحدة أك أكثر

ـٌ بو الفائدة ؼ»كىي عند الجرجاني   لـ تفٍد كما ال ،كسكتَّ " نيإف تأتً : " قمتلكالمركَّب الذم تت
 كال كاف منكٌيان في النفس معمكمان ، فمـ تذكر اسمنا آخر كال فعبلن ،كسكتَّ " زيد ":تفيد إذا قمت

 (2)«"مف دليؿ الحاؿ

 األلفاظ ال تفيد حتى تؤلؼ ضربا خاصا مف التأليؼ كيعمد بيا إلى كجو مف  ك»       
  (3).« كالترتيبالتركيب

 * ركزا عمى اإلفادة في الجممة، كأثبتا أف مقصدية الخطابىناؾ تكافؽ بيف التعريفيف حيث
 .تتحدد بنكع التركيب كالبناء في الجممة، لذا كجب الكقكؼ عمى نكع الجمؿ كعمى تركيبيا

 : الجممة الخبرية2.2

تركيب إسنادم يحتمؿ الصدؽ أك »      تتناظر الجممة الخبرية كاإلنشائية في ككف األكلى 
 ند عقؼكسف  (4)«الكذب، أما الثانية ال يمكف كصؼ مضمكنيا ال بالصدؽ كال بالكذب 

                                                           

  .277، ص1966، 1أسرار العربية،مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة،ط:   إبراىيـ أنيس(1) 
 . 111، ص (د ت)أسرار الببلغة، تعميؽ محمكد محمد شاكر، منشكرات دار المدني، جدة، :  عبد القاىر الجرجاني(2 )
. 04 ـ ف ص (3)
الكصكؿ إلى  ) يحدد بنفينيست الخطاب في استيعاب المغة عند اإلنساف المتكمـ كالمقصدية  تحاكؿ إعادة االعتبار لمذات  *

معجـ المصطمحات األدبية المعاصرة ، دار الكتاب المبناني، : ينظر تفسير ىذه المصطمحات في  السعيد عمكش (المعنى
. 178 ك ص 83،ص1985، 1طبيركت ، لبناف ، 

، 5األساليب اإلنشائية في النحك العربي، منشكرات مكتبة الخانجي، القاىرة ط:  ينظر عبد السبلـ محمد ىاركف(4)
  .23،ص 2001
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مجمكعة الظكاىر اإلفرادية كالتركيبية التي إلى  ثـ االسمية كنشير، الجمؿ الخبرية الفعمية
 .تسيـ في نسج نظاـ مف البنى البارزة كالبلفتة  

 (فعؿ)ىيكؿ مصنكع مف الكممات، كحدث : القصيدة عبارة عف مككنيف»ك إذا كانت        
 فإف المككف األكؿ يمثؿ بحثا في 1 «(مكجو إلى القارئ )قد يككف تاريخي أك ذاتي أك غيرم 

الظكاىر اإلفرادية كالتركيبية، كالمككف الثاني  يمس الظكاىر التركيبية كيتعداىا إلى المضمكف 
 .  الكمي لمنص، لذا كجب دراسة المككنيف معا لمعرفة الناتج الجكىرم لممحتكل

 كمنو يثير تكالي الفعؿ المسككف بتعارض الحدث  كمف المبلحظ أف الفعؿ أساس بناء الحدث
تبلعبا دالليا، يسجؿ ذلؾ التحكؿ كالتعاقب بيف الفعؿ كرد الفعؿ، مما يشكؿ بناء تتخذ فيو 

 :األفعاؿ الكضع التقابمي

مٍيؾى هينىا   (2)عىثىرتي عى
.. تيغًمضي قىمبىؾى 

... أختىًفي
دفىةن  تىكًشؼي مىخبىًئي صي

أكًشؼي ًغشَّيؾى ًفي المَّيًعٍب 
... أغًمضي 
... تىختىًفي

أعشىؽي هىًذا المُّعبىةى 
اًئنٍه  الخى

                                                           
1  culler j onathan: literary theory, a very short introduction, oxford university, paress new 

york, 1997, p74.« a poem is both a structure made of words (a text) and an event (an act of the 

poet, an experience of the reader, an event in literary history).» 

  .15- 14ص،   ،2007،  1دار األخبار لمصحافة، الجزائر، ط  منشكرات أرتيستيؾ، ما لـ أقمو لؾ ،: ةزىرة بمعالي ( 2)
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 بحدكدية الزمف كمنظكمة القانكف دكف األخذ ،تتكئ الشاعرة عمى تكالي الجمؿ الفعمية
 فتجد ،ليػػػلة الخفاء كالتجػػػػتسابؽ إلى حيك ،كلي العابثػػػػعكد إلى عالميا الطؼػػػ لت،االجتماعي

  .مف يبادليا الدكر مخادعا
 ، إذ ىك زمف البحث عف االنتماء،فيككف زمنيا الماضي كالحاضر كاحدا ال يخمك مف الخيانة

 .(تغمض قمبؾ)الذم يقؼ عمى جدؿ الحضكر كالغياب المكافؽ لمتبلعب المغكم 

 فبل تجد الحتجاجيا بدا سكل ،(غمبة أفعاؿ الغياب )  كتصطدـ حينيا الذات بالحياة الخائنة
فتجعؿ حضكر ، لذلؾ تربط بيف الفعؿ كالفاعؿ،المشاركة في فتنة االقتتاؿ مف أجؿ التكاجد

 كالتعايش الذم ال يؤسس ، تكطينا لفاعمية المشاركة بيف االثنيف،األكؿ يكافؽ حضكر الثاني
  .القطيعة بيف السككف كالحركة

 

   

     

 

         

 يمثؿ التقابؿ المكضعي لمفعؿ: (01)مخطط                    

فيك عنصر عبلقة، يقيـ عبلقات :  أف لمفعؿ دكرا مثمثا»إلى         لقد أشار إلياس خكرم
كىك ثانيا،حركة فالعبلقة التي يعبر عنيا الفعؿ، ...األشياء كيربطيا ببعضيا مف خبلؿ الكعي

  تغمض

   أختفي

  تختفي   

أغمض    

أكشف    

تكشف      
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ىكذا يشير الفعؿ إلى التحكؿ، كىك ثالثا الزمف العبلقات .. ىي حركة األشياء في جدليا
 . كىذا ما يدفع إلى ككنو داال عمى تجدد زمني(1)«كالحركة ىي عناصر تجرم في تعاقب 

 تمؾ الداللة مشيرا أيضا إلى التحكؿ الذم أحدثو االستمرار "عثماف لكصيؼ"        كيستثمر 
 :الحركي عمى المحكر الزمني مف تغيير عبثي

ًهيى ًذم األرضي تىدعيكؾى 
(2) 

أٍف تىتمىطَّيؼى 
كهىٍر  ٍمجيبلنا كجى تىزرىعيهىا جي

 الكىاٍئنىاًت لكنىكاًفح تىهفيك عؿ
فىتسكىٍر 

.................... 
تيًريؽي الدٍّمىاءى  
كتيفًسدي مىا أبدىعى اهللي  

 فتكممت تدعك ساكنيا لمتريث ،تشير البنية الفعمية إلى زلزاؿ الفساد الذم ضرب األرض
 التي تسيج الكجكد تحت رداء االندفاع ، كىك يستمر في ىمجيتو كىتكو لمحدكد،كالتمطؼ
لقد شؽ .  كىذا ما يبرر استعماؿ الفعؿ المضارع بكثرة، متناسيا األمانة التي حمميا،كالمغامرة

.  مع أنو سيد الكائنات فكرا،ىذا الكائف مسالؾ اليبلؾ مفتكنا بشيكة الرغبة دكف تعقؿ
كيرسـ االمتداد الزمني لكحة تجسد المراحؿ التي سمكتيا اإلنسانية في تقدميا لتطكيع         

 انقيادا كراء االنتيازية ، حتى نشكء سياسات االغتصاب كاالستئصاؿ،المعمكرة خدمة ليا
 تكطيف انسجاـ مماثؿ بيف بني في رغبة منو ، كعميو يقؼ النص عمى انسجاـ البنى،كاألنانية
. البشر

                                                           
  .89، ص 1981، 2دراسات في نقد  الشعر،  دار ابف رشد،ط: لياس خكرمإ (1)
  .59قالت الكردة ،ص : عثماف لكصيؼ  (2 )
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        كقد يقكد الفعؿ حركة السطر الشعرم، فتتشابؾ األسطر لبناء الجمؿ الشعرية في مد 
 :انسيابي ممفت لمنظر

 (1) ..أتىأىهَّيبي ثىاًنيةن 
مى قىدىًمي ... كأىهيشُّ عى

ؿي ًفي فىيٍّ الكىًمماٍت   أىٍرحى
كأيًعيدي إلى الشَّيكًؽ ريجيكلىتهي 

 )...(كأريدُّ إلى المَّييًؿ مىظاًلمىهي 
بيٍركىافي مىفاًتنها يىخًذليًني 

بًر هىزىائمىهي إلىكييعيدي   الصَّي
فىأىميدُّ ًذراًعي ًلنىٍكهىًتًه 
... كأيمىنٍّي النَّيفسى ًبطىمعىًتهً 

.. عيكدي هىباءن مى ؼى ...أبذيرياي 
 . أنشرا              
أىٍكتيبهي فىيعىرٍّشي شىكقنا )...( 
 . أيًحرقيهي ...         

 ، مع كؿ بداية*يمثؿ البناء الفعمي دكرة متجددة تنكسر مع نياية كؿ سطر لتنيض منتصبة
 التي يجسدىا الشاعر مف خبلؿ تتابع ،(المكت كالفناء) ك(الحياة كاالنبعاث)كتمؾ ىي جدلية 

 ، كانت داللة التجدد كاالستمرارية متصمة بالمضارعف كا  ،الفعؿ المضارع المسند إلى المتكمـ
                                                           

(1)
  .151ص  البرزخ كالسكيف،: عبد ا حمادم  

ابى / ًلمىاذا تىًقٍؼ؟: سىأىلتي ًجدىارنا:  يقكؿ عز الديف مييكبي ؟ : أجى ميكسى بيٌّ تىعمَّيؽى في ../ سىكتٌ / كهٍؿ تىٍعرؼي الجٍدرافي الجي فىقىاؿ صى
ًر التُّكتً  عز الديف ). كأٍصبحى ميستىكينا كالكىًتؼٍ ../  إذىا نىاـ أٍصبحى بىاءن كتىاءن كثىاءن .." / سىٍؿ قىبؿى هىذا الًجداًر األىلؼٍ :/ "شىجى

 (  .58، ص ، 2002، 1منشكرات أصالة لئلنتاج ، سطيؼ، الجزائر،ط ،عكلمة الحب عكلمة النار: مييكبي
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ككأف الفعؿ ىك البذرة التي تتسمؽ سمـ السطكر  فيي متصمة باألنا التي تعيد الكرة مف جديد،
 تمثؿ كثافة تراكمية كاعية ا،إحدل عشر فعبل في ثبلثة عشر سطر )لتدفعيا إلى التنامي 

: كتجعؿ الحدث يتجدد مشكبل إيقاعا دراميا في اتجاه عمكدم، (لؤلحداث
       أمني    أبذر    أنشر  أمد  أتأىب  أىش أرحؿ أعيد أرد 

 .أكتب        أحرؽ
 مما يصؼ رحمة الذات المستقرة إلى ،فقاعدة ىذا البناء المكلبي ىي التأىب كقمتو االحتراؽ

 كيجمي الرحمة المعراجية التي تسمك ، كما يكضح متعة الكتابة التي تنتيي باالحتراؽ،الفناء
  .بالذات إلى الحمكؿ في الذات اإلليية

ثمة أيضا إشارة إلى تساقط العطؼ في كثير مف األحياف لتزداد الحركة الفعمية دفعا إذ يككف 
 ): كما نمحظ تنافر المفردات عمى مستكل البنى االفرادية. اتصاليا داخميا عبر غياىب النفس

كىك ما  (نكية الذراع/ ىزائـ الصبر/ بركاف المفاتف/ مظالـ الميؿ/ رجكلة الشكؽ/ فج الكممات
يمثؿ ذلؾ التنافر انكسارا لدكرة  )-يشكؿ تكترا دالليا لمسياؽ يحدث بترا في عرل المعنى

ال يمكف تجاكزه إال  - (التجدد التي يحدثيا الفعؿ عند نياية السطر، كما سبؽ كأشرنا
 .باستبطاف المستكل العميؽ

 بما ،يستعيف الشاعر بالتشكيؿ الدرامي لحركة األفعاؿ كلك عبر الحكار مع اآلخر       ك
 : كالمعنكم، كاإليقاعي،يحقؽ بنية محفزة عمى المستكل العاطفي

مى كىهىًي الكىككىًب الميتنىاًئي مىمتيًؾ نىقشنا عى حى
(1) 

  .!قٍ كلىكحى السَّيًفيفى 
بتيًؾ عىٍف أىعييًف الرَّياًحًميف  جى حى

كؾً  ـٍ ييبًصري  .. فىم

                                                           

  .9-8-7ص  ص ليس اعترافا أخيرا،.. أحبؾ: األخضر فمكس (1) 
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ًحيدىا   .كًعشتي كى
ًتي لمرَّيًفيؽً  اجى .. فىمىا حى

ًديفى ك  .!قٍ أٍنًت ًبقىمًب كىألًؼ مى
 ...................

مى كىًبًدم كفى عى  :يىسأليًني العىاًبري
قًّا؟ »   « هىٍؿ أيًحبُّؾ حى

يبىةى السَّياًئميفى إذىا مىا  فىكاخى
 !تىدثَّيرى ًجسًمي ًبعيشًب هىكاؾً 

 !لىيسى اعًترافنا أًخيرىا.. أيًحبُّؾً 
التي تحتضنيا  (المكاف) ليكجو خطابو إلى األنثى ،يمًحؽ الشاعر الفعؿ بكاؼ المخاطبة

 كىك ما يجعؿ ،فػػثى الكطػػكؿ رمز األفػػ إلى مصاؼ العاقؿ لتش بياسمكػػ ت، كاية الذاتػػػرع
.  السطكر تمتؼ لتهمنح زنبقة اعتراؼ لممحبكبة

  . تدعك المتمقي لممشاركة،كتغدك البنية النصية باقة مف المثيرات المحفزة لذىنية المستمع

كتعزيزا لمحمة التعمؽ بيذه األرض جعؿ الشاعر أفعالو تتصؿ بالمخاطبة أكثر مف اتصاليا 
كيجكز أف يككف بيف ...  الكاك لمترتيب»بذاتو كما استعاف بالعطؼ ليربط الصمة بينو كبينيا 

 ، كقد ركز اىتمامو عمى الماضي الذم كقع في قبضة الذات 1«المتعاطفيف تقارب أك تراخ 
أحبؾ ليس  )كأضاؼ الحاضر رغبة في امتداد تمؾ المحمة  (حجبتؾ- حممتؾ  )األنثى 

 .(اعترافا أخيرا

التي تحرؾ ، كيشكؿ الصكرة الحمـ، الفعؿ بعبلمة التأنيث يكمؿ المعنىتصاؿا        كلعؿ 
 : كبينيا كبيف اآلخر،العاطفة كتبعث ركح األلفة كالتكاصؿ بيف الذات كمحيطيا

                                                           
، تحقيؽ كشرح محمد عبد المطيؼ الخطيب، المجمس الكطني  كتب األعاريبمغني المبيب عف : ابف ىشاـ األنصارم(  1)

. 352، ص 4 ، ج 2000، 1لمثقافة كالفنكف، الككيت، ط
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مىا كينتي أىدًرم ًبأىنَّيًؾ تىحتىًمًميفى السُّككتى عمىى النَّيارً : قىاؿى 
(1) 

 أىنَّيًؾ ًفي لىحظىًة الًعشًؽ تىرتًجًفيفى ؼي رً عٍ مىا كينتي أى     : 
اًني تًر الهىمسىًة الحى مى كى ! قٍ      عى

يىا ًطفمىةى المىكًج : قىاؿى 
    أىيفى الزُّهكري الَّيًتي احتىضرىٍت ًفي الًكتىاًب 

! قٍ لىقٍد دىحرىجٍتهىا يىدي العىاًشًؽ الميتىدثًٍّر ًبالمَّييًؿ لمهىاكمى : فىقىالىتٍ 
..         ًعندىهىا

     أٍخرىجى الزَّيهرى ًمف قىٍمًبًه كالتىفىٍت 
ٍيرى ًكحدىتًه فىبهىٍت  ـٍ يىًجد أىحدنا غى     لى

عي المَّييمىةى التىاًلي مَّيهىا تىرجى ! قٍ     كتىكسَّيدى غيربىتىهي عى
 إذ تمتحـ أفعاؿ القكؿ ،تقرع جممة مقكؿ القكؿ أجراس الذىف لتعمف قانكف اإلنصات كاإلصغاء

  (التمتع بمخاطبة اآلخر) كالعاطفي ،(الماضي) الزمني ييفمستكاؿالمتناظرة عمى 

 "قالت" بينما يستقبؿ الفعؿ ، ليحيؿ عمى الحمـ، في دائرة التساؤؿ المؤجؿ"قاؿ"يتحرؾ الفعؿ ك 
 الذات عمى الكحدة دكف انطفاء فتيؿ ؿ حينيا تيحكَّ ،مكجة الحمـ ليفتتيا عمى صخكر الكاقع

  . كىك ما يشير إلى استمرارية صراع األنا مف أجؿ البقاء مستعينة بفسحة األمؿ،الرؤيا

 ، في مكاقع عديدة"السيف كسكؼ"تعتمد شعرية األفعاؿ عمى حركؼ االستقباؿ         ك
فراغ ،لتحقيؽ فاعمية الذات في الماضي كالحاضر   .صكرة التحدمؿ ىا مشاعرىا كرسـكا 

 (2)فَّي الشٍّتاءى إتىقيكؿي الشَّيحاًريري 

ًبيًع  سىيمبىسي ًفي السَّينكاًت القىًريبىًة زىهكى الرَّي

                                                           

  .84مرثية الرجؿ الذم رأل ،ص : ألخضر فمكسا  (1) 
  .38ص  ،1986،  1ط   أشكاؽ مزمنة، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر،:عمي مبلحي( 2)
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ؿ أيُّها البيرتيقاؿ،،  أجى
سينٍشًهري سىيؼى الًكتاًب،، 

كنىخطبي ًفي الفيقراًء ًبأفَّي السَّيماءى  
 ،، سىتيمًطري ًمف كىنزًهىا األزىًليَّي
بًّا نىًديَّيا،،  حي رىًحيقنا شىًهيَّيا ،، كى

إف مرارة الكاقع تجعؿ الشاعر يبلحؽ الحمػػػػػػـ مف خبلؿ جسر االستقبػػػػػػػػاؿ، ليبحث عف مخرج 
كلعؿ ذلؾ مف سبيؿ االلتزاـ بقضية الذات كالجماعة معا،كبالتالي يمـز التحكؿ . لمتنفيس العمني

الذات االنطبلؽ مف النتائج متدرجة نحك األسباب في صيغة متماسكة ناتجة عف عبلقة 
السببية بيف مدلكالت األفعاؿ ، فالكساء الجميؿ لف يحدث إال بعد األمطار ككذا ال يتـ التعبير 

 .(نخطب-سنشير )(ستمطر- سيمبس )إال بعد إثبات القكة 

يتحرؾ الفعؿ المضارع باندفاع  يكازم تطكر الصراع الداخمي ، إصرارا لتحقيؽ الرؤيا كتمسكا 
   .باألمؿ

 لبناء إثارة تمفت استجابة ،يستعيف الشاعر بالنفي المصاحب لمفعؿ بشكؿ متكاؿ        ك
    : مف خبلؿ تزاكج الداللة كالمد العاطفي،المتمقي

 (1) ،،زىمٍّمكًني فىإفَّي المىسافىاًت تىجرىحيًني

مىٍت  !! الخيطىى رىجفىةن ميٍزًمنىهٍ ًفي كالخيطىى أرسى
كأىنىا،، 

لىـ أميدَّي يىًدم،، 
اًئؼي   ،،فأىنا الخى

ةو، ؿى  ـى تيفَّياحى ـ أذيٍؽ طىع

                                                           
 . 38-37صص ، 2007، 1دار األخبار لمصحافة،الجزائر، ط فجر الندل ،منشكرات أرتيستيؾ،:  ناصر لكحيشي (1)
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، لكنَّيًني  -  يا فيؤاًدم- لىـ أرى الظٍّؿَّي

 السَّيراٍب ؾى أرىاًكدي ذىا

 /المضارع الكاقع في أسر الماضي) تراكمية مف الفعؿ المنفي تركيبية يباغتنا الشاعر ببنية 
كحينيا ، (الرؤية- الذكؽ– الممس  )تتدرج تباعا لبتر الحكاس ، (لـ أر- لـ أذؽ- لـ أمد

 كىنا تستند البنية ،نرتقب شمؿ الذات لكف النفي يترجؿ مسبكقا باالرتجاؼ كمنتييا إلى المراكدة
ق ػػػػػػػػ كتمزؽ كؿ معرفت،ةػػػػػػػره لمسقكط في فجكة الغرابػػػػػػػػ لتضط،مػػالنصية عمى مفاجأة المتمؽ

  .السابقة لتأتي إلى االستدراؾ الذم يكتب ممؼ الخطيئة عمى كـ المقطع

 متكاليػػػػػػػػػػػة فعميػػػػػػة تستنػػػػػػػد عمى النفػػػػػػي لمعكدة إلى "حسيف زيداف"               كيقدـ 
الماضي أك االتصاؿ بالمستقبؿ، كالتعبير عف ذلؾ االرتياب الباطني الناتج عف صدمة تبايف 

 :الزمنيف

اهر: كقىاليكا ـٍ يىنتىًحرٍ .. اٍنًتحى  (1)(..)كلى
كقىد شيبٍّهى القىبري لمغىاًصبيفى  
ياةو  فىظنُّكا ًبه هىاًربنا ًمٍف حى

مميكا أفَّي ًفي القىبًر ًسٍر   ( ..)كمىا عى
كًفي السرٍّ ًمفتىاحي مىٍف سىكؼى يىأًتي  

 (..)كىأنٍّي أرىااي عيمرٍ 
ٍكا رىايىةى الحىؽٍّ  تَّيى يىرى كلىٍف ييؤًمنيكا لىؾى حى

ٍهرىا  جى
ٍكا سىٍقطةى  تَّيى يىرى كلىٍف ييؤًمنيكا لىؾى حى

الميسًرًفيفى 

                                                           
  .141 -140ص2002،، 1شاىد الثمث األخير، دار ىكمة، منشكرات إتحاد الكتاب العرب ،الجزائر،ط: حسيف زيداف  (1)
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إف التحاـ الخطاب بالغائب كتراكـ النصكص يكلد مفارقات عدة، فتصبح المكت داال تناظريا 
لمرفعة التي يرجكىا كؿ مف عايش سكء قير ىذا الزمف، كىي الحياة المجيكلة التي ليا 

ف كاف ال ييمنح إال لمف اختار الفناء بديبل لتمؾ الحياة  .مفتاحيا، كا 

كلعؿ البحث تحت بردة عمر عف زمف عادؿ يستند إلى منشػػكر الحؽ، ىك السبيؿ إلى إعادة 
 .مصداقية ىذا الكجكد

إف االعتماد عمى نفي الفعؿ ىك بحث عف عالـ بديؿ لو فتنتو التي تستفز اآلخر نحك تممس 
 .("لف"استخداـ المضارع المتصؿ بالمستقبؿ بفعؿ أداة النفي  )سر عالـ الغيب كالمجيكؿ

 صراعا بيف "نكر الديف دركيش" يشكؿ تداخؿ الجمؿ االسمية كالفعمية في قصيدة        ك
  : مف جية أخرل تكاصبل يشير إلى سر ىذا الكجكد المنسجـك  مف جية،الحركية كالثبات

ًدينىةً  أنىا ابفي المى
(1) 

يؼى لىكنَّيًني أعشىؽي األٍرضى  ال أىعًرؼي الرٍّ
أكرىثىًني الطَّييري ًسرَّي الًغنىاٍء 

أيغىرٍّدي ًحيفى أشىاٍء 
كًحيفى تىًضيؽي ًبيى األىرضي 

بي نىحًكم البىنىاديؽي  كَّي ًحيفى تيصى
كحى ري ؼً فاستى  أسميك ًبها .. الرُّ

ثيَّـي أرًسؿي ًمف سيدرىًة المينتىهىى قىبسا ًمف ًضياٍء  
تجعؿ بعػػػػكثة منػػو، ق الـػػبالمتصمػػػة لطتيا عمى المكاف ػػػ كس،اءػػػػذات عمى الفضػػػػػػة اؿػػػىيمفإف 

كما تبكح بإرادة ، (أكرثني/أغرد/ ؽػػأعش )رح بيذه العبلقة الحميمية ػػػػمف البنية الفعمية تص
  .(األعداء - الحصار- الضيؽ )الذات كحضكرىا ضمف مشيد المكاجية 

                                                           
  .40ص  ،2004، 1دار أمكاج لمنشر، سكيكدة، الجزائر، ط  البذرة كالميب ،:  نكر الديف دركيش(1)
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 داللة رمزية، تنبعث بامتداد "عبد اهلل العشي"كتشكؿ المدينة في خطاب                   
 .السطر الشعرم كتتابع االسمية

بىةه   (1) ..بىغدىادي ميعرى

كميقًبمىةه  ... بىغدىادي مىاًضية ه

سىًد الكىبلـً  كبىاًقيىةه بىقاءى الًميـً ًفي جى

التينىا ... بىغدىادي حى

... كميستىثنىى هىزائمينىا

معه  ـه " ميفرىده "بىغدىادي جى سىاًل

بىغدىادي ليؤليؤةي المىكاًسـً ًفي حيقكًؿ الغىيـً 

.. أك بىردي الًخياـٍ 

ـٍ   قىمره يىما

 التي ، كاصبل بينيا كبيف المغة في تقمباتيا كتحكالتيا،يحاكؿ الشاعر أف يربط األرض باليكية
 كالنمك مستنجدا باإلشارات التي ، كاالستمرارية،ال تمنحيا إال تطكرا دالليا يرقى بيا إلى البقاء

 .(ماضية مقبمة معربة  )تصنع التحكؿ 

 تثقؿ مف نبض ،ة البارزة متصؿ بتربة إيقاعيةمكربما يككف جذر ذلؾ العرم مف الصيغ الفعؿ
ـ سرد ئ كيترجـ ثبات االنتظار كاليدىدة التي تبل، يكاتي صكت التذكرببطءكشح مالتسارع ؿ

  .القصص الجميمة

 ، يتدثر الشاعر راغبا في استنشاؽ عبير العراقة متباىيا،كتحت دؼء تمؾ األمكمية        
ليرسخ داللتو في ذىف ،(بقاء الميـ في الكبلـ  )كالبقاء (البنى االسمية )فيعزز ركاسي الثبات

                                                           
(1) 

  .82، ص2008 (دط)يطكؼ باألسماء، منشكرات دار القمـ، الجزائر،: عبد ا العشي 



              جًانٍح انهغح انشعرٌح             :                                                  انفصم األول

 

62 
 

 كىك األمر الذم جعمو يكصؿ المكحة البغدادية بالمشيد ، مطمع فجره القادـكيؤكد ،القارئ
 ليرسـ ،(الغيـ القمر)التجسيمي الكاصؼ لمطبيعة في تأىيميا لئلخصاب كعكدة الحياة إلييا 

.  لنا كاقع األمة العربية التي تصارع مف أجؿ الحفاظ عمى اليكية

        كيعكس حضكر األنا ارتباط الشاعر باليكية، كبحثو الدائـ عف حقيقة الذات 
 :لبلنطبلؽ نحك معرفة حقيقة الكجكد

مقىةى األٍزمىاف ًمنٍّي كٍحًدم أيشىطٍّبي حى
(1) 

ٍـّ كالتَّيعًبير  كاًس الشَّي رَّيدي ًمف حى كأنىا الميجى

ة التَّيغًيير  كأنىا الميمىدَّيدي بىيفى كيؿٍّ ميثبَّيت أىك مىكجى

كأنىا الميكىٌسري فىكؽى ظىاًهرة الًكزىارة ًلؤلًمير 

ًزير  كأنىا الميقٌعدي تىحتى فاًجعىة اإلمىارة لمكى

 السترداد اليكية ،يتكرر المسند إليو ليعبر عف سمسمة البحث المستمرة التي تمارسيا الذات
 في ظؿ ما تعيشو مف كىف كانكسار كعجز، لذلؾ تكاجو صراع ،محاكلة إثبات الحضكر

كىك السبب الذم جعؿ ، كتنكمش تحت لفافة الصمت كالثبات،الكاقع النفسي كاالجتماعي معا
.  الخطاب يرتكز عمى المركبات االسمية لتمثيؿ الثابت

، محاكلة لمفت انتباه المستمع أماـ اإلحساس "أنا"كلعؿ استناد البنية عمى تكرار الضمير
 .باإلىماؿ كاالنسحاؽ كالتيميش

 جممة مف "أحمد عبد الكريـ"        كفي محاكلة لمتكاصؿ مع الذات أيضا، يحشد  
 :التشبييات بحثا عف الحقيقة

شـه ، تىغرَّيبى ًفي زىحمىًة األىزًمنىهٍ   (2) ..كىأنٍّيى كى

                                                           
(1)

. 17 ص ،(د ط ) الجزائر،   منشكرات اإلمتاع كالمؤانسة،فجائع اإلسمنت كالعربر،: ناصر معماش 
  .86،  ص (دت)، 1منشكرات دار أسامة لمطباعة كالنشر ، الجزائر، ط  مكعظة الجندب،: أحمد عبد الكريـ(2)



              جًانٍح انهغح انشعرٌح             :                                                  انفصم األول

 

63 
 

.. كىأنٍّيى نىخؿه تىشىرَّيدى فىكؽى المىراًفئ كاألٍرًصفىهٍ 
.. كىأنٍّي احًتراؽي البيخيكرً 
مَّيمةه بالنُّذكرً  .. يىدامى ميحى
 يصؼ ذلؾ االغتراب كاإلقصاء الذم تعانيو ،يعبر تكالي الجمؿ االسمية عف تشظ داخمي

 التي تجعؿ الذات ،االسمية جممة مف الحقائؽ الثابتةالبنى التركيبية ترجـ ىذه تالذات، كما 
. المحاصرة تختنؽ في أجكاء مف اليأس كاإلحباط

 ليؤكد عزلة قيرية كدائمة تطبؽ بفكييا عمى ،كيمتحـ االمتداد الزمني مع المكاف المكشكؼ
. اإلنسانية

تعمؿ عمى كسر القيد الداللي عف المشبو، كفتحو عمى احتماالت " كأف"إف أداة التشبيو »
 تفيد معنى »-كما ذكر ابف ىشاـ  المغني - ذلؾ أنيا ( 1)«الداللة التي يقدميا المشبو بو

كالتقريب التشبييي بيف شيئيف ال يككف أحدىما اآلخر أبدا، كلكف يظؿ لكؿ »، 2«التقريب
 .3«شيء خصائصو المميزة لو مف اآلخر

        كتستيقظ البنية النصية في شعر األنثى عف حركة دكرية مماثمة لخطاب اآلخر، 
 :تسعى نحك الكشؼ عف حقيقة طي النفس كخباياىا

ياةى ًببلى ميٍنتىهىى ال حى
(4) 

ـى ًببلى ميٍشتىهىى  را ال حى
بىهىا  كَّي ؤىل ًفي الكيجيكًد ًببلى شىاًعرو صى ال ري

كـً بىعيدنا ًبها مى النَّيهًر ديكفى احًتفاًؿ النُّجي ... ال مىرايىا عى

                                                           
 . 164ص ، 2001، 1تراؾ لمنشر كالتكزيع، القاىرة، طم محمكد دركيش ، اعندالخطاب الشعرم :  محمد فكرم الجزار(1)
  . 78ص ، 3جمغني المبيب عف كتب األعاريب، : ابف ىشاـ األنصارم  (2) 
 (3)

 . 104 محمكد دركيش ، ص عندالخطاب الشعرم : محمد فكرم الجزار 

  .67أربعكف كسيمة ك غاية كاحدة، ص : كسيمة بكسيس (4)
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 كأخرل عمى االمتداد كالتكامؿ، ،تقدـ الشاعرة معادالت متكافئة تقـك عمى األضداد أحيانا
 مرتكزة عمى النفي الداؿ عمى التجاكز ، المختمفةأبعادهكىي بذلؾ ترسـ خطية الكجكد كترصد 

.  كالرفض

كالذات الػأخرل  (اإلنساف)إف االستعانة باالسمية يسمح بكشؼ تمؾ العبلقة بيف الذات 
 .المكجكدات

 : كالكاقع أف الحديث عف الكطف يعزز إنطاؽ الخامد مف صدؽ مشاعر االفتخار كاالنتماء

طىٍف  ٍيرى هىذا الكى  (1)لٍيسى ًلي كطىفه غى

رى هىذا الَّيًذم  ػٍ فه غىيػلٍيسى ًلي كطى 

يٍنبيتي الحبُّ ًفيًه                

كتىٍنتىًشري األيٍغًنيىاٍت               

رى هىذا الَّيًذم يىٍكثيري الًعٍشؽي ًفيًه  ػٍ غىي

              كتىٍزدىًهري األيٍمًنيىاٍت  

ٍيرى هىذا الَّيًذم   لٍيسى ًلي كطىفه غى

               ًفي ًدمىاًئي سىكىٍف 

يصنع تكرار الجمؿ االسمية كتمة مثقمة بحقيقة عاطفتي الحب كالكالء لمركز اليكية،حيث 
 ال  كترل أف الكطف كالذات كياف كاحد،تشعر الذات أف االستقرار ىك شرط الكجكد األمثؿ

 .يمكف العزؿ بينيما

كيشكؿ التأكيد عمى بنى تركيبية بعينيا حجة قانعة كضاغطة عمى المتمقي لتستحكذ  اىتمامو 
 .   بضركرة االنتماء

                                                           
  .36،  ص1،2003رصاصة لـ يطمقيا حمة لخضر،نشر إتحاد الكتاب الجزائرييف، دار ىكمة،ط:  سميماف جكادم (1)
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: تكالي الجمؿ ك أشباا الجمؿ 3. 2
        قد تتكالى الجمؿ كأشباه الجمؿ، لتمنح بعدا عاطفيا كآخر دالليا يثير ذىنية المتمقي، 

 .ك يدغدغ أجراس سمعو، بفضؿ االنسجاـ الصكتي في البنية المكسيقية

 حتى تجرؼ ما بطريقيا مف أىدتنفؾ ت عاصفة حركية ال "فيصؿ األحمر"         فنص 
 :تبدد الغيـك كتطمس معالـ المشيد المأساكم بأبجدية تشاؤمية كدراميةإنيا ركاسب، 

اًحًبي  (1)أينظير اآلفى يىا صى

 هىؿ تىرىل الميختىًفي سىكؼى يىٍبديك لىنا ذىاتمىا مىرَّية
ـٍ تيرانىا سىنأكيؿي مىا تىبىقَّيى مىف العيمرً   بىٍحثىا... أى

 ...كنىيأسي ... نىشقىى... نىبحىثي ... ننىقٍّبي 
كح... نىغديك  ...نىعكدي ك نىفشىؿي .. .ينىري

 كىي يىصريخى القىمبي ًمثؿى قيمكبو غىدٍت كقيمكبو سىتٍغديك
 «تجؿَّي ...رىجاءن ...إلًهي»

يستخدـ الشاعر الجمؿ الفعمية دكف ربط، كىي في سرعة تتابعيا تصؼ تمؾ الحركة 
المستمرة، كتختصر الزمف اإلنساني، كتميث متبلحقة لترسـ جكا خانقا لذات راكضة خمؼ 

 .الحقيقة تتقمب بيف اليأس كاألمؿ

ذا كاف اآلخر قد اختار الحدث، فإف األنثى تفضؿ في كتاباتيا االرتكاف إلى          كا 
فقىةه                :االسمية  (2)خى

 نىشكىةه 
 لثىـه 

                                                           
 . 11ص  ،2002،(د ط)منمنمات شرقية،، إصدارات رابطة إبداع الثقافية، الجزائر، :  فيصؿ األحمر(1)
  .31بعكف كسيمة كغاية كاحدة، ص رأ:  كسيمة بكسيس(2)
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 رىقدىةه 
 يىقظىةه 
 لىيتىهي 

 لىـ يىكفٍ 
 مىا رأىت
ٍمما  حي

عمى شد 1«حقيا الشرعي في االستقبلؿ بالسطر الشعرم»تعمؿ البنية االسمية التي تبنت 
عرل التكاصؿ، كجعؿ المتمقي يتابع بعناية ذلؾ االنيمار المفظي المتخمص مف عقبات أدكات 

 . الربط باحثا عف نقطة النياية  كىك يشيد عمى ذلؾ الحؽ
دكاميا،  (األنثى )كربما يختزؿ ىذا المشيد المككف مف بنى إفرادية صكرة حالمة تتمنى الذات 

لذلؾ تستعيف بالجمؿ االسمية، لتعبر عف تدفؽ شعكرم أك فيض مف المشاعر القكية المنسابة 
 .التي تختمج بكاطف الذات، كتيز أعماقيا في لحظة الكتابة 

 Williamكيبدك أف ثمة اقترابا بيف ىذا المعنى الذم قدمتو الشاعرة كبيف قكؿ كردزكرث 

Wordsworth «(2)« الشعر انسياب تمقائي لممشاعر القكية 

 :  الفعؿ المضعؼ في قكلو"عاشكر فني"        كيستخدـ 
ة فىأًضيعي  اجى  (3)أمرُّ ًلحى

ة أيخرىل اجى  أحسىبيًني أىميرُّ ًلحى
 نىكاًفذيكـ ًبذىاًكرىًتي تىميرُّ كىشىفرىة

                                                           

استنطاؽ الخطاب الشعرم لرفعت سبلـ، الييئة المصرية لمكتاب،  ىكذا تكمـ النص، : محمد عبد المطمب  ( 1)
  .100، ص 1997 ( ط د) 
ينظر مقدمة .: نقبل عف97، ص 1998، (دط )في نقد الشعر، دار غريب لمطباعة كالنشر، القاىرة ، : محمد الربيعي(  2)

  .English Critical texts (wordsworth's Preface )في  ((قصائد قصصية غنائية ))كردزكرث لديكانو 
  .92.،ص 2007، (ط د)دار القصبة لمنشر، الجزائر،  زىرة الدنيا ،:  عاشكر فني (3)
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جهه يمرُّ   كى
 أمرُّ ًبي

 كتىمرُّ كىاًجهىة
 رىأيتي دىًمي ييكزَّيعي ًفي الكيؤكًس عمى

 ضييكؼ
 غىاًمًضيف

ليكثؼ حضكر الفعؿ المضعؼ، في محاكلة مف الشاعر لتحقيؽ قيمة " مرَّ "يتكرر فعؿ 
كتكرار المركر كيشكؿ . أسمكبية تفيض بالتكتر كاالضطراب، كىك ما يؤدم إلى ارتباؾ الخطى

"   J .Vendryesس مفندر. ج"رؤية كابكسية مفجػػعة تمخػص االنفعاؿ الداخمي، كقد اعتبر 

 (1)«التضعيؼ يحقؽ قيمة انفعالية كاضحة جدا»
 : انطبلقا مف تتابع أشباه الجمؿ"عقاب بمخير"        كتتنامى البنية النصية عند 

 (2)كالطىاًئراتي تىًصيدينىا
جٍر  تىحتى الحى
فىكؽى النَّيظٍر 

 ًفيهىا نىميٍر  الَّيًتيًفي كيؿٍّ زىاًكيىةو ًمفى األٍرضً 
مـً  كاآلفى ميتَّيسىعي الحي

يًف نىاره تى  ـٍ  رً طى ٍض ًفي مىفرًؽ البىحرى
ـٍ أًصراعى الذَّياًت كاٍخريٍج ًمف بىدٍٍّد  لى

ـٍ ؽً كاٍصنىٍع ًمفى الطَّيمقىاًت ذىاًتؾى كانتى 

                                                           
  .201، ص1950المغة، ترجمة عبد الحميد الدكاخمي ك محمد القصاص، مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة،: سمفندر. ج (1)
 36، ص 1999، 1الدخكؿ إلى مممكة الحركؼ ،منشكرات التبيف الجاحضية، الجزائر، ط: عقاب بمخير (1)
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 إال أنيا في الجممة األكلى ، كظيفة مكانية القترانيا بكؿ زاكية في مفترؽ البحريف"في"تؤدم 
 كمكضعية ، ما يعيننا عمى االقتراب مف مشيدية القصؼ كالحصار،ال تقترف بالمكاف المحدد

 كانطبلقا مف ذلؾ يقدـ ،تحسر الذات الكاتبة نتيجة تحقير اآلخر لكيانيا ك معارضتو لكجكدىا
متسع " كينحك باتجاه التمرد كاالنتقاـ ، لينفي صفة الذؿ"رؽ البحريفتمؼ"الشاعر الحيز المغاير 

 كمما تقدـ ، يتمكف مف مغادرة دائرة االستثناء كاأللـ إلى فضاء التمرد كاالنتقاـحيث ،"الحمـ
. يشير إلى دكر أشباه الجمؿ في خمؽ عبلقة تكتر بيف الزماف كالمكاف

 
 تشاكؿ االمتداد الفضائي كال نهائية الزمف : يمثؿ"02"مخطط             

مف الكاضح أف مغزل الجممة ال يمكف أف يتـ إال مف خبلؿ جكدة التركيب، فحسف المجاكرة 
بيف الكممات بعضيا لبعض يكشؼ عف الغرض الذم قصد إليو المتكمـ، ك يمكف المستمع 

 .  مف فيـ مقصده، كبذلؾ تتحقؽ الفائدة المرجكة كيحدث االتصاؿ

 :عمى سبيؿ الخبلصة
 مف -يرسـ تسارع اإليقاع الزمني في االرتداد مف الحاضر إلى الماضي أك المستقبؿ

مخطط رفض الكاقع كالتطمع نحك كاقع  بديؿ، أما - خبلؿ نسؽ الفعؿ المقترف بالنفي
بياف العكدة إلى الزمف الماضي فيك مسار حتمي رغبة في معالجة ثغرات ىذا 

الحاضر، ك عمى صعيد آخر يشكؿ القفز عمى ىذا الحاضر في أحياف كثيرة فقداف 
 .االنسجاـ بيف األنا ككاقعيا

  تنصرؼ الذات ك قد استكلى عمييا اإلحباط نتيجة الشعكر بفقداف الحاضر نحك محاكلة
 . (الثكرة مف أجؿ البقاء )التحدم كاثبات الحضكر 
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  تمثؿ حركة األفعاؿ المتنامية في النص مؤشرا ىاما يطمعنا عمى الطبيعة النفسية
 .عبر المحاكر الداللية المختمفة في القصيدة (االضطراب / التكتر )

  أكدت التفاعبلت المغكية، كىي تكشػػػؼ عف العػػبلقات الداخميػػة بيف المفردات أف
مضمػػكف البنػػػية النصية يتصػػؿ بالكاقػع الخاص المتعمػػؽ بالتجربػػػة الفرديػػة، كالكاقع 

 . العاـ الجماعي
  تقـك البنية النصية عمى حركة المد كالجزر المستمدة مف اصطداـ الحركة كالسككف 

 .نتيجة التقاء االسـ بالفعؿ كال يمكف ليذه البنية أف تنمك إال مف خبلؿ تمؾ المنافرة
  كثيرا ما تستخدـ االسمية طمبا لمثابت، لذا نجد نسبة استخداـ االسـ تزداد عند الحديث

عف المكاف باعتباره مكطف االنتماء، كمكضع إثبات الذات كتأكيد اليكية ، أما حينما 
ينكب الضمير عف غياب االسمية فذلؾ يترجـ شعكر الذات بالدكنية كالعجز، حيث 
 .يصبح التعمؽ باألنا بحثا عف حقيقة العالـ الداخمي لمحاكلة كشؼ الكجكد الخارجي

  اسـ )إف االسـ الذم يدخر الحركة سكاء مف خبلؿ المعنى، أك مف خبلؿ بنيتو الصرفية
 .التمرد كالرفض يتحكؿ إلى طاقة كامنة جاىزة لتجسيد مسار (اسـ مفعكؿ/ فاعؿ
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 -3 :األساليب التركيبية ك جمالياتها التعبيرية
        بما أف التراكيب أساس تكضيح المعاني، فبل يمكف استيعاب قصد المتكمـ إال بالنظر 

مف خبلؿ رصد تحكالتيا - إلى عمؽ الركابط في ىذه التراكيب، ذلؾ ألف الكشؼ عف داللتيا 
يفسر التجربة الشعكرية - التي تفارؽ المألكؼ، كتتمرد عمى جبرية الحضر في النظاـ المغكم 

 . لمشاعر

 ككمما تمت مجاكزة تمؾ العبلقة المباشرة بيف الداؿ كالمدلكؿ اتسعت دائرة االحتماؿ كالتأكيؿ، 
 .ككاف القارئ أماـ نص استفزازم يدعكه لممشاركة في تحديد المعنى

:  األساليب اإلنشائية1.3
أف ىذه األساليب تعرب عف حيكية المغة بأربعة " محمد اليادم الطاربمسي" يرل        

 (1):عكامؿ رئيسة

النغمة : كخاصة منيا الطمبية_ ، فمف مقكمات التراكيب اإلنشائية العامؿ الصكتي:أكلها
الصكتية، فيذه ال تنخفض في آخرىا لبقاء الكبلـ في حاجة إلى جكاب بالقكؿ أك استجابة 

. بالفعؿ أك تعميؽ أك ما مف شأنو أف يجعؿ الكبلـ  منفتحا غير مغمؽ

كاألداة في )فالتراكيب اإلنشائية ترتكز عمى أدكات خاصة  ،العامؿ النحكم الصرفي: ثانيهما
كصيغة األمر أك صيغة ما أفعمو أك )أك صيغ معينة تنبني عناصرىا  (االستفياـ أك القسـ
. كتساىـ فييا العناصر بأكبر قسط في تحديد مدلكليا (أفعؿ بو في التعجب

فمف مقكمات ىذه األساليب في ظاىرىا الترجمة عف _ العامؿ المعنكم الببلغي: ثالثها
االنطباعات العاطفية دكف المقررات العقمية، فيي تعكس أزمة الشعكر كحيرة العقؿ أكثر مف 

. حقيقة العمـ كصادؽ الرأم

                                                           
  منشكرات 20 ـ عدد،خصائص األسمكب في الشكقيات،السمسمة السادسة الفمسفة كاآلداب:  محمد اليادم الطرابمسي(1)

  .349 _350ص  ص ، 1981الجامعة التكنسية، تكنس،
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فيذه األساليب تنبني بقياـ حكار ،كقد تفضي إليو كقد ال العامؿ النفسي المنطقي : رابعها
.    كبحسب ذلؾ تتمكف معانييا كداللتيا. تفضي

 )كستركز الدراسة عمى أكثر األساليب اإلنشائية استخداما مف قبؿ شاعر التفعيمة في الجزائر 
  : (األمر/النداء/ االستفياـ 

 :االستفهاـ (1.1.3
يطمب العمـ بشيء لـ يكف »  كىك أسمكب،        يعد االستفياـ مف أساليب الطمب النحكية

كىك ، (2)«مء مجيكؿػػػػػػطمب العمـ بش» رلػػػػ إنو بعبارة أخ،(1)«ةصامعمكما مف قبؿ بأداة خ
. مف مقكمات التركيب شأنو شأف األساليب األخرل

 لذا فكثيرا ما ،(3)«طمب ما في الخارج أك تحصيمو في الذىف»كقد عرؼ أيضا عمى أنو 
 ؛ كالتخيؿاإلبداعاإلثارة كاإلقناع في لغة   إال أنو يياجر نحك،يككف حقيقيا في المغة العادية
.    كمف ثمة يمكف النص مف الخركج عف التقريرية كالمباشرة،ألنو يفصح عف أسرار الداخؿ

 بكثافة تعتمي ،كلقد تميز النص الشعرم الجزائرم باستخداـ ىذه السمة األسمكبية        
 فيزعزع ىدكء ،أساليب اإلنشاء األخرل، ذلؾ أنو يجعؿ لغة النص تيتز عمى سمـ االرتياب

. القارئ، كمف ثمة استطاع أف يترجـ مكاقؼ التعجب كالحيرة كاالستنكار كغيرىا

، ليعبر عف "الخركج مف الزمف المدني"  االستفياـ في قصيدتو"فني عاشكر"كيستخدـ 
: اضطراب باطني يكازم إحباط الداخؿ ككجعو كيقنعنا بفجيعة ىذا الكاقع المأساكم

 (4)كقىٍد يىسأليكنىؾى هىؿ أنتى أنٍت؟؟
                                                           

  .88، ص 1985، 1عمـ المعاني، دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر، بيركت، ط:   عبد العزيز عتيؽ(1)
أسمكب االستفياـ في القرآف الكريـ غرضو إعرابو،مكتبة الغزالي لمتكزيع،  :  عبد الكريـ محمكد يكسؼ(2)

  .08 ، ص 1،2000دمشؽ،سكرية،ط
 أساليب الطمب عند النحكييف كالببلغييف،بيت الحكمة لمنشر كالترجمة كالتكزيع، بغداد،:  قيس إسماعيؿ األكسى(3)
  .308، ص 1،1988ط
  16.زىرة الدنيا ،ص : عاشكر فني (4)
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كًمف أٍيفى جئٍت؟ 
فىتىحضفي نىفسىؾ كىي ال تىًضيٍع 
ًميٍع؟  ـى الى يىسأليكفى الجى تيرىل ًل

كتىكتيـي أىلؼى سيؤاؿو 
ـٍ أٍنتى ًنصؼى سيؤاؿو  كتىسأىليه
فىيتىًهميكنىؾى ًبالكيفًر كالشٍٍّرًؾ  

    كالشَّيغىًب المىدًنيٍّ 
 يصرح بقمؽ نفسي مفتكح عمى أزمة التشظي ،تفضي البنية التساؤلية إلى حكار داخمي

كاالرتياب بيف الرفض كالصمت، التي يقع فييا اإلنساف تحت طكؽ الضياع كالبحث عف 
. االنتماء في زمف التشكيؾ

نكار كيانيا) أيفكهؿ :ػػكتمنح صيغتي االستفياـ ب  بحيث ،(كتعيف المكاف\ نفي الذات كا 
تصبح الذات ال مستقرة تقفز عمى مدار التكتر، كىناؾ تقع ضحية الحيرة كيزج بيا في 

.  متاىات الغياب كالكبت

- ألؼ سؤاؿ –  تسأليـ - ال يسألكف الجميع- يسألكنؾ)ىذا كقد أتاح تكرار داؿ السؤاؿ 
 تؤدم ثمارىا إلى رغبة جامحة في البحث عف ،مسافة كاسعة لحركة لكلبية (نصؼ سؤاؿ

 .  الحقيقة، كالتحرر مف سبلسؿ األرؽ الداخمي كعكالؽ الذىف

 كتدغدغ سمع ، بنية استفيامية متكاترة تضاعؼ حجـ شعكره"عيسى لحيمح"ك يقدـ         
: القارئ بجرسيا المتجانس

ًريؼ   (1) ..ًحيفى يىأًتًني الخى
! ربَّية الشٍّعًر أدًرًكيًني

بَّيةى الشٍّعًر أرًضًعيًني.. كأًحبٍّيًني قىًميبلن  ! رى
                                                           

  .27، ص 1985،  1دار البعث ، قسنطينة، الجزائر، ط  ، كشـ عمى زند قريشي:  عبد ا عيسى لحيمح (1)
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لُّكا .. كيؿُّ مىف أٍحبىبتي كى
؟ اًلصي الًعشًؽ ييمىؿُّ ًحيحه خى ! أصى
بَّيةى الشٍّعًر الميًبيًف؟ حيحه رى ! أصى

اًلصان لمشاًربيفٍ ..ذاؾ دىمًعي   فاسكيًبيًه خى
لعؿ مكقؼ الشاعر ينطمؽ مف سمطة التحكؿ الزمني القاىر، الذم يجعؿ الذات تناجي 
نما يحمؿ داللة  أعماقيا، كىي تستند إلى السؤاؿ التعجبي، الذم ال ينتظر الجكاب كا 

بطاؿ ما بعد االستفياـ، غير أف ارتكاز الذات عمى ىمزة االستفياـ تمؾ ال يعينيا  االستنكار كا 
.    بؿ يضطرىا لتقديـ دمعيا لذة لمشاربيف،عمى إيجاد زمف الحب كالمكدة

 في شكؿ متتالية تبرز حسرة االبف ،يتكجو السؤاؿ نحك الكالد" أحبلـ"كفي قصيدة         
: كحيرتو

 (1) - :يىا أًبي - ًلماذىا 
ـٍ تىفقىه الهيٍدهيد  لى

ـٍ لنىممىًة الكىاًدم  ـٍ تىبتىًس لى
ـٍ تىنتىًبه لسىاًؽ بمًقيس تىًفيضي بالشُّطآًف؟  لى

قتي ك االٍنًثيىاؿي  النُّبكءاتي ك الكى
 بىاتي كالمَّييؿي كاالبًتهىاؿي االرَّياً 

يحقؽ االستفياـ مدا دالليا مف خبلؿ االنفتاح عمى الخطاب القرآني، إذ تحاكؿ شخصية الكالد 
االرتقاء إلى مصاؼ النبكة، إال أنيا تحمؿ كزر الخطايا في ككنيا تتجرد مف كؿ ما ألفينا 

، كىك ما يبعدىا عف حيز القداسة كيرمي بيا في بيك "سميماف عميو السبلـ"فعمو مف قبؿ 
.  المعصية

                                                           
  .66-65ص  ص ،2002،  1ببلغات الماء،منشكرات االختبلؼ، الجزائر، ط  : مصطفى دحية  (1)
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كتتصاعد البنية الدرامية لمنص انطبلقا مف التعدد الصكتي، كاعتماد األسمكب         
. الحكارم فتطفك الرؤيا الكابكسية التي تحاكـ الذاكرة 

إيقاعا سالبا ينطكم عمى قمؽ  (لـ تنتبو- لـ تبتسـ - لـ تفقو  )كيشكؿ تكالي الفعؿ المنفي 
. الذات كارتيابيا، السيما كىي تكاجو سياط التأنيب كانحراؼ المسار

كال بد أف ذلؾ االنحراؼ اتسعت مزالقو في فضاء الزيؼ، أيف تآكمت صحؼ الطيارة         
: كالبراءة، يقكؿ الشاعر

 (1) :مىف قىاؿى 
إفَّي المىدينىةى تىقرأ أنكىاءها؟ 
ألىيسى الرَّيًصيؼي غىمىامىتهىا 
كالتَّيآكيؿي نىجمىتهىا األبىديَّية  

جًههىا الهىمًجيٍّ  ًفي رىًحـو لمبىدىاكىًة – كالبىحثي عىف كى
هىا السَّيعدي؟  – كالشٍّعًر  بيرجي

 الذم يعد طاقة فاعمة في ،يعتمد الشاعر في بناء تركيبو االستفيامي عمى السؤاؿ التقريرم
شراكو في األمر، باستثارتوالضغط عمى ذىف المتمقي  فيعترؼ ىذا ، مف أجؿ استمالتو كا 

. األخير كىك يخضع لتمؾ المكاجية بدنس المدينة كبربريتيا
 لذا كجب عمى قاطنيا التسمح ،إنيا الفضاء االضطرارم الذم ينتعؿ الغربة كيمزؽ كؿ القيـ
. ببراءة الشعر كاالغتساؿ بفيضو الطاىر مف كجع العذاب

 كطعـ محاكر ، ىك ما أليب كقكد البنية التساؤلية،كلعؿ ذلؾ الفضاء المكفف برداء المكت
.   الداللة المرجأة عمى حد تعبير ركاد التفكيؾ

 "عز الديف ميهكبي" يمكت السؤاؿ في ممصقة ،كتحت لفيح التأكه كصراع الذات        
": مذنب"

                                                           
  .83-82ص المصدر السابؽ، ص   (1)
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 (1)ًفي ًببلىًدم 

جـً الًمشنىؽى  ـي مىٍرسيكمنا ًبحى اًك   قٍ أىصدىرى الحى
رىقٍه  ميٍذًنبه مىٍف خى
.. كيؿُّ مىٍف يىفعىؿي هىذىا

 .. مىاذىا؟:قيمتي 
قىيَّيديكًني ًفي ًسًجبلَّيتو كقىاديكًني ًلبٍيتو ميغمىقىٍه 

ـٍ أٍفهىـ  مىاذىا ؟ ؿً قيمتي لى
رؽى  مَّيميكًني كى  ..قٍ سى

ةه ًجدًّا .. تيهمىًتي كىاًضحى
: كمنامى أًلنٍّي قيمتي 

هىٍؿ رىأيتـي سىاًرقنا يىمبىسي ثىكبنا سىرىقىٍه؟ 
، التي تخضع لسمطة الظمـ  في صياغة ساخرة يسكؽ لنا الشاعر العبلقة بيف الحاكـ كالمحكـك

 بؿ ،فالحكار الذم يقيمو النص ال يقـك عمى جدؿ النقاش كالمبادلة. كاالعتداء كسطكة التكميـ
.  لذلؾ يختزؿ في عجالة إلدراؾ الخاتمةيرتد إلى الداخؿ كيصطدـ بصمت اآلخر

في ،كيظير كاضحا ما تحققو البنية التساؤلية التخاطبية لمذات مف فرص البحث عف مخرج
 ككذا في حقف الكعي ،سبيؿ ىجرة الذؿ كاالنكسار كالتحرر مف مضيؽ القيد كاالنحصار

رادة التغيير .  بفمسفة الرفض كا 

 ىك ما يكثؼ ،إف ىذا العرض العبثي لصراع الذات كتطكيقيا بالقانكف الجبرم        
: التراكيب االستفيامية يقكؿ الشاعر

اؼي ؟ [مـٌ ] ًممَّيا  (2)تىخى
كٍب؟ ، ًمٍف أىمٍّ الدُّري .. ًمٍف أىمٍّ طىقسو أٍنتى

                                                           
  .140ص ، 1،1997منشكرات أصالة لئلنتاج ، سطيؼ، الجزائر، ط  ممصقات ،: عز الديف مييكبي   (1)
  .63شاىد الثمث األخير ، ص :  حسيف زيداف (2)
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كٍب؟ ، كمىا الغيري .. مىا مىكًقعي األٍبعىاًد ًفيؾى
مىا لىكفي هىًذم الًفتنىًة الكيبرىل 

؟  ..!ًبأٍمًسؾى أك ًبيىكًمؾى
أىمُّ ًسرٍّي ًفيؾى لىـ ييٍكشىٍؼ 

.. فىتىهًتكىهي الغيييكٍب؟
 مف أجؿ كتضافرىا بفضؿ تكالي أدكات االستفياـ كتنكعيا ،ىي طاقة استفيامية تصؿ الذركة
 ثـ االتصاؿ بالككف ، كمعرفة الكياف اإلنساني كاالتصاؿ بو،البحث عف سر الذات كحقيقتيا

  . لذا يمتحـ الزماف كالمكاف ليبلمس تمؾ األبعاد التي تسيج الكجكد،مف خبللو

 ، لتمقي بو في دكامة االحتماالت االمنتيية،(المتمقي)كلعؿ البنية التخاطبية تتكجو إلى اآلخر 
 كمف ثـ ،الذات لتصكغ المدار المكلبي الذم ييتز بعكاصؼ الحيرة كاالرتجاؼ كتعكد إلى

. تمارس البنية النصية حركتيا الدكرية عمى خيكط الحضكر كالغياب

، جددة ػػػؽ داللة متػػػػدره كؼػػكركث الحضارم لتصػافة الـػػقي الدكاؿ بثؽػػكفي الغياب تمت        
: يقكؿ الشاعر

يىاري  يىا شىهرى
(1)  

مىتىى تىمىؿُّ ًمفى الدٍّماًء؟ 
مىتىى تىكيؼُّ عىًف الذُّنيكًب؟ 

؟  مىتىى تىتيكبي
ا،  مىا ًزلتي أٍذكري أفَّي ًلي ليغةن كأٍرضى
ا،  ًني كنىبضى أفَّي ًلي ًديننا ييحًرضي
أفَّي تىاريخى البيطكلىًة ًفي دىًمي  

                                                           
  .29-28ص ص ، 2002 ، 1مسافات،إصدارات رابطة إبداع الثقافية الكطنية، الجزائر، ط: نكر الديف دركيش (1)
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 تعزيز مف خبلؿ ليحاكـ الممؾ شيريار ، نحك الماضياتكجوـيبدأ الشاعر خطابو بالنداء 
 التي تتدرج تنازليا لتقدـ لنا خبلصة ،(متى تفعؿ  )البنية التساؤلية المتكافقة مع التركيب 

.   كىي الخبلصة التي يرغب الشاعر بتمقينيا لمحاكـ اآلني،(التكبة  )السؤاؿ 

  لتبعث حاضر الذات كتطعمو،م الغائبم التي تح،كيتابع الشاعر خطابو بإنعاش الذاكرة
جممة السؤاؿ : مف خبلؿ تكالي جممتيف  (المغة ، الديف، التاريخ ) بمقاح إثبات اليكية كاالنتماء

. الفعمية، كجمؿ اإلثبات كالتككيد

نحك " مف"  المتمقي مف خبلؿ استفيامو بػػ"عثماف لكصيؼ"كفي كقفة تأممية يقكد         
 : متتالية استفسارية مستفزة

 (1)يا أنىا؟.. يىا أٍنتى 
مَّيمؾى السُّقكطى إلىى  عمىى؟ األى مىٍف عى

؟  مَّيمىؾى الغىكصى إلىى الًقمـً مىٍف عى
اـً الغىيـً  مىٍف غىرزى أظىاًفرؾى ًفي أرحى

اًئًر  كمىٍف يىقًذؼي تىحتى قىدمىيؾى دىمدىمةى المىصى
؟ ...كهىًديرى الطُّكفىانىاتً 

 مف خبلؿ تكرار األداة يسمح ببناء أفؽ تكقعي ينكسر مع كؿ ،إف تراكـ الجمؿ االستفيامية
 ليقدـ لمقارئ ما يخالؼ المنطؽ معتمدا عمى الجمع بيف المتنافرات ؛بناء جديد

، افر يشكؿ حقبل ممغنطا يبعث لذة المباغتةػػ كىذا التف،(القمـ /الغكص- األعمى /السقكط)
 "أنتى " إذ يفتتح بنيتو الحكارية بتبلشي ضمير المخاطب ،كتمؾ إستراتجية تبلـز الشاعر

 كالتي يغرييا بريؽ ، ليتحكؿ الخطاب إلى الذات المرتحمة بحثا عف الحقيقة،كتماىيو في األنا
 لذا فيي الذات المعظمة التي تعد ، كمكاجية العكائؽ بأبجدية المقاكمة،الخكض في المجيكؿ

. مثاؿ الشاعر المتميز بسفره في رحاب القصيدة

                                                           
  .32براءة، ص  : عثماف لكصيؼ (1)
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صفحة " في قصيدتو "ألخضر فمكسا"كمف صكر االستفياـ المتبلحقة ما يكتبو         
": ضائعة مف سفر أيكب

دىاًئبلن  ًصيًب جى يىا ظىاًفرى المىكًت الخى
(1) 

مىٍيؾى عىكىاًصؼه  ، مىرَّيٍت عى
مًتهىا السَّياًجي  كبي ًبصى كتىدىثَّيرىٍت ًتمؾى الدُّري

 !فىهٍؿ هىدىأٍت أىعىاًصيري الًجرىاٍح؟
رقىاءي ميتعىبةن  مَّيًت الكى ًاٍنسى

نىاحٍ  يىاًء ًببلى جى مىى فىرىًس الضٍّ مٍت عى  !ًمفى التَّيابيكًت كاٍرتىحى
ـى  )قىٍد أىٍكمىضٍت  كنىادىٍت ًطفمىهىا * (إرى

ًر كىاألىقىاحٍ   !كاٍنشىقَّيًت األىسكىاري تىحتى مىعاًكًؿ األىلىـً المينىكَّي
 كيهيكؼى السٍّرٍّ لت إؿى ؿٍ هىا قىٍد كىصى 

هىٍؿ نىامىٍت أنىاًشيدى الرٍّدىل؟ 
كهىًؿ اٍستىرىاحى فيؤاديؾى المىسكيكفي ًبالذٍٍّكرىل 

ًنيفً  هىًؿ اٍستىرىاحى ؟؟ .. كًنيرىاًف الحى
الذم يدؿ عمى طمب »" ىؿ"تظير البنية التساؤلية التخاطبية اعتماد تكرار حرؼ االستفياـ 

ك لعؿ ذلؾ جعميا تقـك عمى  ،(2)«التصديؽ االيجابي دكف التصكر كدكف التصديؽ السمبي
الفؤاد المسككف /االستراحة) (أناشيد الردل/ النـك ) (األعاصير/ اليدكء )عبلقة تبادلية تقابمية 

 كىذا ما يفسر ، مما يكحي بفقداف أساسيات الراحة كاألمف كالكجكد،(بالذكرل كبنيراف الحنيف
 ."يا ظافر المكت الخصيب جدائبل" بداية الخطاب بالنداء 

                                                           
. 44 ، ص 1990، 1حقكؿ البنفسج،المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر، ط:   األخضر فمكس (1)

. إـر قصيدة مف ديكاف بدر شاكر السياب ينظر اليامش مف المصدر نفسو* 
. 324، ص 4مغني المبيب عف كتب األعاريب، تحقيؽ عبد الطيؼ محمد الخطيب، ج:  ابف ىشاـ األنصارم (2)
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 لمتعبير عف ذلؾ اإلحساس ،كربما ينبغي اإلشارة إلى تعاضد األساليب اإلنشائية كتنكعيا
. بالفقد كتكريس المد العاطفي المتكج بعبؽ الحنيف إلى زمف الطمأنينة كاالستقرار

": مف القصيدة إلى المسدس" في قصيدتو "أحمد شنة"كنحك الرغبة ذاتيا يتجو أمؿ         

ًهيؿو سىكؼى أىنسىى ـٍ ًمٍف صى كى
(1) 

رًؼ ديكفى هىزاًئـو  اًد الحى .. كىٍي أعيكدى إلىى رىمى
كًد  ري ـي فىكؽى قىًذيفىةو أىك ريبَّيمىا فىكؽى الكي كأنىا

ثىٍث؟  كريبَّيمىا بىيفى الجي
ـٍ ًمٍف ًكشىاـو سىكؼى أىٍمحيك؟   كى

ـٍ ًمفى الكىممىاًت أذبىحي ًفي فىًمي  كى
اًا الرُّمًح  كىي أىٍجعىؿى الصَّيحرىاءى تىرسيك ًفي اتٍّجى

ًة كالدٍّيىاٍر؟ رويحى .. !كالمُّغىًة الجى
 لئلشارة إلى عبثية الكتابة كالبحث ؛ترتكز ىذه الدفقة التعبيرية عمى تناكب االستفياـ كالتعميؿ

.  مف خبلؿ اكتساب أداة التغيير الحقيقية،عف الحؿ األساس
 الذم تعيشو الذات كىي تسعى ،يكثؼ ذلؾ اليكس الداخمي" كـ"إف تكرار الكحدة االستفيامية 

 كىك ما يكشؼ االعتماد عمى سؤاؿ العددية كبناء ،إلى محاكلة احتماؿ الكاقع بكؿ ظركفو
 . التي تقكد الذات نحك المقاكمة المستميتة،السياؽ عمى االستمرارية

 :حاصؿ النظر فيما درس  

شراكو في الفيـ ،إف اعتماد االستفياـ يسيـ في استمرار جسر التكاصؿ مع المخاطب -    كا 
 كلعؿ التجربة الشعرية تجربة تتجو نحك ، حيث يتـ تحريؾ كعي المتمقي لمتفكير، كاإلدراؾ

.  كتنتيج سبؿ االستفزاز إلثارة الذىف كأسره،المتمقي كتنتظر منو االستجابة

                                                           
  .29، ص 1،2000مؤسسة ىديؿ لمنشر كالتكزيع، عنابة، الجزائر، ط مف القصيدة إلى المسدس،:  أحمد شنة(1)
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 تكسع مف مساحة التعدد ،لعؿ تعميؽ االستفياـ في الخطاب الشعرم يشكؿ مسافة تكتر- 
.  الداللي كتحيؿ إلى تأـز الدكاخؿ كأرقيا

 ليبرىف عما يعترم الذات مف ذىكؿ ،كثيرا ما يستند النص الجزائرم إلى االستفياـ التعجبي- 
   .كحيرة كىي تنقؿ كاقع الخيبة كاالنكسار
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: النداء (2.1.3
 ألنو كسيمة مف كسائؿ الخطاب ؛مف األساليب الميمة إذ ىك مطية المكاقؼ كاألفكار        

أسمكب يطمب بو إقباؿ المنادل، أك » فيك ،البارزة التي يمجأ الشاعر إلييا لدعكة المنادل
 (1)«التفاتو إلى أمر ما

كالنحكيكف يركف في حرؼ النداء كالمنادل بعده جممة مقدرة بالفعمية فقكلؾ يا زيد بمزلة »
 (2)«قكلؾ أدعك زيدا كىك مف قبيؿ اإلنشاء الكارد بصيغة الخبر

 كاف ىذا األسمكب أكثر طكاعية في ،قتراء الببلغييف حكؿ إنشائية النداء أك خبرمآكباختبلؼ 
 لذلؾ أفاد منو الشاعر الجزائرم لتعبير عف ،إبداء اآلراء كتفسير التجارب الشعكرية

. لتكاصؿ مع اآلخر مف أجؿ استعطافو أك استنياضوؿ  ك،االنفعاالت كالمشاعر

 مف النداء عتبة استيبللية ينتقؿ مف "أحمد عبد الكريـ"يجعؿ " األبجكرة"ففي قصيدة         
:  خبلليا نحك الخطاب القرآني 

  (3)أيُّهىا األىًلؼي اإلٍلؼي 
امى أىهيشُّ ًبهىا عمىى عيزلىًتي   أٍنتى عىصى

.. م الهىذىيىافٍ غيفً ًحيفى يىٍنزى 
أيُّهىا األىًلؼي األبىجيكرىةي كالشَّيمعىدىاٍف 

؟  لمىاذىا تيرىاًكديًني الفيٌكهىاتي
 .كقىد كينتي آًخرى مىف تىصطىًفيًه الًجهىاتي 

في "-أم"مسقطا حرؼ النداء لكجكد الكصمة -  كاالستفياـ  المعرؼيجمع الشاعر بيف نداء
  كىك ما يسمح ، تتابع رمزية انتصاب األلؼ كارتباطو بعصا مكسى المعجزة،لغة صكفية

                                                           
، ص 1،1995النحك العصرم، دليؿ مبسط لقكاعد المغة العربية،مركز األىراـ لمترجمة كالنشر،مصر،ط:  سميماف فياض(1)

242.  
  .136األساليب اإلنشائية في النحك العربي ، ص :  عبد السبلـ محمد ىاركف (2)
  .11 ،ص 2002، 1معراج السنكنك، منشكرات االختبلؼ، الجزائر، ط : أحمد عبد الكريـ  (3)
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 باعتبارىا سند الذات لمكاصمة صراعيا مع ىذا الكجكد كمعجزتيا التي ،بتفسير كظيفة الكتابة
. تمكنيا مف الخمكد

 ىي تطمع الذات إلى االمتزاج بيذه المعجزة التي ،كربما تككف العمة كراء حذؼ أداة النداء
  .تيبيا قكة ىدـ جدارية االغتراب كمحاكلة اتقاء الخطايا

 كيبعث كيانيا كيستجمع طاقتيا لتجد ،لقد مثؿ النداء ىنا جسر تكاصؿ يمممـ كجكد األنا
. لنفسيا مخرجا

:  بالنداء ليصكر سكء حاؿ ىذا الزمف في مرارة عميقة"عز الديف ميهكبي"كيستعيف         
 (1)يىا أىٍزًمنىةن تىنبيضي ًبالمىكتً 

كعيرم األيَّياـً  
يىا أىٍزًمنىةن تىجتىرُّ بىقايىا أٍسطيكرىًة  

  ..هىذىا العىالىـً 
ًمف قىرًف الثَّيكًر  
.. كشىكًؿ األىٍرضً 

.. إلىى الطَّيبًؽ الكىهًمي
ـٍ  إلىى األٍهرىا

إف بنية النداء تكشؼ عف صياح ينبعث مف دكاخؿ الذات القمقة ، لذلؾ يمكننا اعتبار النداء 
 كلعؿ ىذا ىك سبب ، بو تتمزؽ شرنقة الشعكر بالكحدة كاالغتراب،طاقة تفريغ لمكبكت داخمي

إف نداء . تكاتر أداة النداء لمبعيد المرتبط برغبة الذات في استبعاد أزمنة المكت كالضياع
.  كيحررىا مف قبضة الزمف المميت، األعماؽسىالذات نداء تكجع كأنيف يترجـ أ

                                                           
  .27، ص 1997، 1مؤسسة أصالة لئلنتاج، سطيؼ، الجزائر، ط  النخمة كالمجداؼ،:  عز الديف مييكبي (1)
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غرائيا في التأثير عمى القارئ كجمب إيؤدم النداء دكرا " ىجائية" كفي قصيدة         
: اىتمامو

لىًكنَّيمىا قىدىمىاؾى ميكىبَّيمىتىافً ! آاً 
(1) 

نىاحاؾى مينكىًسراًف  جى
أيىا سىيًٍّدم ًفي الميًحيطىاًت  

اءاًت   أك ًفي الفىضى
كرىقنا أًزليًّا  يىا زى

امىااي كيؿَّي الطُّيكٍر   كيىا طىاًئرنا تىتحى
 مما يثير انفعاؿ المتمقي ،يحقؽ النداء التعبير التعجبي بصفتو ركيزة تكحي بانفعاؿ الشاعر

.   كتشكقو لمعرفة ىذا السيد المرتحؿ كالمغامر،إلدراؾ سر ىذا التعجب
ف ػػػ ألسر الذه، (آه )كلعؿ ذلؾ ما يجعؿ الشاعر يستيؿ مقطعو باسـ الفعؿ الداؿ عمى التكجع

امىااي كيؿَّي الطُّيػػطىاًئرنا تىت) كرة التسامي اآلنفةػػم بصػػػكرة االنكسار اآلفػػػط صػػكرب  في ، (كرً ػػحى
 كرغبتيا ،محاكلة لحقف الذات الغائبة بالمضاد الحيكم الذم يؤىميا لمكاجية معاناتيا الحالية

 .في رفع الكىف كىجرة دكائر الذؿ كاليكاف

بالنداء فحسب بؿ تستعيف بأساليب " نبدأ..لك "  في قصيدتيا "ةزهرة بمعالي"كال تكتفي         
: أخرل لتتمكف مف التعبير عف مكقفيا بعمؽ

 (2)يىا جيرحي ..لىٍك نىبدىأي 

ًحكىايىتىنىا  
فىًبأمٍّ مىآًسينىا  

نىبدىأ؟ 
يبىًتًه  ٍجهه يىذبيؿي ًمٍف خى كى

                                                           
  .99ص  ، (د ت  ) (دط)دار ىكمة لمطباعة كالنشر، الجزائر،  المتغابي،:  عثماف لكصيؼ(1)
  .51_50ص  ص ما لـ أقمو لؾ ،  :ة زىرة بمعالي(2)
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كمىكىاًسـه ميكًغمىةه  
ٍزًف  ًفي الحي

ؤىل تىٍصدىأ  كري
 كىي تسرد قصة ،يتضافر أسمكب النداء كالشرط كاالستفياـ في صياغة خيبة الذات كفجيعتيا

لما ليا مف امتداد تفرغ ، "يا"الحسرة كالكجع مشخصة الجراح التي تخنؽ الكاقع بأداة النداء 
. خبللو الذات بعض تكترىا كشعكرىا باليأس

 لذا ،كتجعؿ الشاعرة الشرط يسبؽ النداء لتأخر النياية مستعينة بالمبدأ عميا تجد المخرج
.  ىي الحكاية باالستفياـ في محاكلة ربط الكاقع بالحمـ كالماضي بالحاضرتسرعاف ما تف

 كتجعمو يشرؾ ذاتيا ،إف تمؾ األساليب التي لجأت إلييا الشاعرة تمد كشائج االلتقاء بالقارئ
.  كيتفاعؿ مع أسرار تمؾ القصة المسركدة،في كتابة ما تكتب

لتسيـ في تعديد أكصاؼ " الببلبؿ تعتصر العنب"كتتكالى صيغ النداء في قصيدة         
: الكطف كاالعتزاز باالنتماء إليو

طىًني   (1)شىفىؽه أىنتى يىا كى
أيُّهىا البىحري 

اراًت الكىًبيرىةً  ًبيؿى الحىضى  ،يىا زىنجى
  ،ةى العىاًشًقيفى تى كتي يىا 

 ،يىا هيدهيدى الثَّياًئًريفى 
جًهًهـٍ  مىى كى ـى الهىاًئًميفى عى   ،يىا بىمسى

ـى الًكبًريىاءً ،يىا نىدىل الفىاًتًحيفى    . كيىا سيمَّي
هىاهينىا سىبىأه كالمىرايىا ًبهىا ًبركىةه ًمٍف قىمىٍؽ  

ايىا مى كىفٍّهىا دىاًلي، هيبلًميَّيةه كالقىضى كـي عى  قٍ  كالنُّجي

                                                           
  .21، ص2011،  (د ط)الجزائر،  منشكرات الجاحظية، البحر يقرأ حالتو،: عمي مبلحي (1)
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 حيث تجسد ،يحشد الشاعر متكالية مف المنادل المضاؼ ليعبر عف التصاؽ الذات بكطنيا
 كبذلؾ يككف الكطف الحافز الباعث لحركة ، كرغبتيا في إثبات اليكية،حاجتيا إلى االنتماء

  . كاندفاعو كيكجو ثكرتو كىيجانو، يقكد نشاطو االنفعالي،انفعاؿ الذات

 باعتباره معبره في بمكغ جية اآلخر ككسيطو في ،كيستند الشاعر عمى أسمكب النداء المكرر
 .نقؿ رسالة عشقو نحك المحبكب 

" حرائؽ الفتكف" اليمزة لنداء حبيبتو في قصيدة "عبد اهلل العشي"ك يستخدـ          
ًبيبىًتي اٍقتىًرًبي  (1)أحى

حيطٍّي ًخيىاًمًؾ ًفي دىًمي 
ًليٍد  كتىعىهَّيًدم الطٍّفؿى الكى
ًنيٍف  ًبالنَّيٍغنىغىاًت كى ًبالحى

ًبيبىًتي ... أحى
مٌي  هىٍؿ كىافى مىغًشينا عى

مىى إيقىاًعًؾ القيديًسيٍّ  ٍت عى حى ... فىصى
ذىاًتي  

: كرىأٍيتي أٍجمىؿى مىا رىأىٍيتٍ 
كزةن ًمف سيٍنديسً   فىيري

 إذ يعد النداء الركيزة التي يعكد إلييا الشاعر في ،زمةالتتكالد البنية النصية مف خبلؿ تكرار اؿ
المنادل المضاؼ إلى  )انطبلقا مف الجذع المشترؾ  ليرسـ انحدار أسطره الشعرية،كؿ مرة

 .(ياء المتكمـ

                                                           

  .39-38ص ص عبد ا العشي مقاـ البكح،  (1) 
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كلعؿ تعزيز نداء القريب باألمر دليؿ عمى عمؽ التكاصؿ كالتكافؽ بيف الطرفيف، ذلؾ أف 
 تبرز حظ اآلخر مف  فعؿ المشاركة ،(تعيدم - حطي -اقتربي )سمسمة  أفعاؿ األمر 

. كالتفاعؿ

 كمف ثـ ،كتظير استعانة الشاعر باالستفياـ أيضا قداسة المكقؼ الذم تتحدث عنو الذات
. نصؿ إلى إدراؾ حقيقة تمؾ العبلقة الركحية القائمة بيف المحب ك محبكبو

معانا مف           يستعيف بالنداء ليحرض ، في كاقع االنكسار كاليكاف"فيصؿ األحمر"كا 
: اآلخر عمى النيكض

طًك ًغذىائنىا...كينَّيا هينىاؾى  ييبىاًرؾي اهللي األىرىاًضي تىحتى خى
(1) 

ثيَّـي نىمًضي آيتىيف ... هىيَّيا نيغىيٍّري هىًذا اآليىاًت فىكرنا
رى  جَّي ثيَّـي نىسًرم كالسَّيكاًقي  هىاًدًئيفى ... هىيَّيا نيبىدٍّؿي مىا تىحى
اًمًديفى ...هىيَّيا نيفىتٍّتي مىا تىشىتَّيتى  أىك نيًذيبي الجى

 التي تمـز اآلخر ،د الصيغة التنبيييةعيحرص الشاعر عمى تكرار النداء لمعمؿ عمى تص
. بيجرة مكاطف الخنكع كالتخاذؿ

 لتحقؽ نزعة ثكرية قائمة عمى ،كتتضافر األفعاؿ المضارعة المسندة إلى جماعة المتكمميف
- نسرم - نبدؿ - نمضي - نغير  ) إذ إف معظـ األفعاؿ المستخدمة ،الرفض كالتجاكز

 كىذا ما يمارس ضغطا عمى ،تكرس معاني التحكيؿ كالمعالجة كاالنتقاؿ (نذيب- نفتت 
.   كيدعكه لتسخير تماـ جيده في تغيير الكضع،المخاطب

البكائي ما يدعك إلى حضكر االستغاثة لمتغمب عمى ثقؿ " عقاب بمخير"كلعؿ في خطاب 
  :ذم كتـ عمى األنفاساؿاليأس 

، يىا ًلمٌطكىاًحيف ًحيفى رىمىتًني قىٍد عىرىكتي الطَّيكىاًحيفى
(2) 

                                                           
  .91منمنمات شرقية، ص : فيصؿ األحمر (1)
، 1طالجزائر، مطبعة دار ىكمة، بكائيات األكجاع كصيد الحيرة،إصدارات رابطة إبداع الثقافية، الجزائر،: عقاب بمخير  (2)

. 70ص ،2003
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دىٍر   مىى ميٍنحى كأىلقىٍت ًبًجٍسًمي عى
إًيًه نىٍفًسي ،ًلمىٍف يينسىبي الكىهـي كالكىهـي ًفيًؾ، 

 كأٍنًت الَّيًتي تىٍحميًميفى ًبهىذىا المىفىرٍ 
 ، مف أجؿ الثبات في كجو زمف السقكط كالتراجع،تستعيف الذات بالنداء في صراعيا األبدم

 لتنيض مف جديد باحثة عف مفر تغادر مف خبلؿ ،تتدحرج مع صخرتيا باتجاه األسفؿك
مممحا  لذا فأسمكب النداء التعجبي يمثؿ ، كترفض البقاء داخؿ الحفر،فجكتو كيكؼ االنكسار

 .إشاريا أك صكتيا لمتخمص مف خامد المكبكتات

الذم يعطي معنى حٌدث بالنداء استنطاؽ لمنفس كمخاطبتيا " إيو"إف إلحاؽ اسـ فعؿ األمر 
 .بالحسرة

 :ك صفكة القكؿ فيما ذكر

 ،ؤثر فيهػػارئ كتػػة تستفز الؽػػصائد عتبة استهبلليػػعض الؽػػػلكب النداء في بػلقد كاف أس- 
.  كبذا تقكد العكاطؼ نحك التأجي،ر األزمة كالمرارةملككنها تسهـ في تصك

 كيسمح بتعدد األصكات مما ينتقؿ ،يفٌعؿ النداء بنية الحكار الداخمي في النص الشعرم- 
. بالقصيدة مف الغنائية نحك الدرامية

ستغؿ ليركز األنظار عمى داؿ الكطف اي  لذلؾ ،أسمكب النداء يقكد إلى االهتماـ بالمنادل- 
. باعتبارا مكضع االنتماء اإلنساني

 ليجعؿ الخطاب الشعرم أكثر كثافة ،كثيرا ما يتضافر النداء مع أساليب إنشائية أخرل- 
يجازا  .  كبذلؾ يدفع القارئ نحك التفكير كالتخيؿ،كما يسهـ في تغذية الصكرة الشعرية، كا 

النداء أداة تنشيط كحركية تحقؽ تنامي البنية النصية كانسيابها ككنها تسمح لمشاعر - 
.  بفضؿ المدكد في أدكاتها مف التفريغ كهنا تكلد طكؿ النفس
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: األمػػػػػػػر (3.1.3

ىك صيغة تستدعي الفعؿ، أك قكؿ ينبئ عف استدعاء الفعؿ مف جية »فعؿ األمر         
 كيحدث التفاعؿ بيف الذات ، كباستدعاء الفعؿ تقع الحركة(1)«الغير عمى جية االستعبلء

. اآلمرة كالمأمكرة

 ألنو يشعره بالقكة كيمكنو مف ترجمة ما ،ك يستثمر الشاعر الجزائرم أسمكب األمر        
 بؿ كمشاركتو ، إنو يفسر تكتره كسعيو نحك إثارة المستمع،يصطرع مف مد كجزر في دكاخمو

. في ذلؾ التكتر كتحريؾ عكاطفو ليتفاعؿ معو كيقتنع بخطابو

 ، االستيبللية في كؿ مقطعل إذ مثؿ البف،فقد كرد األمر في قصيدة طكاحيف العبث بكثرة
:  كتؤسس لرؤيا تحريضية تكشؼ عف حضكر الفت لمذات،ككاف بؤرة تتحمؽ الدالالت حكليا

مٍّي ًلكىي أىٍسمىعؾٍ ... تىكىمَّيـٍ   (2)فىإنٍّي أيصى
 ...نٍّي أىسيدُّ الثُّقيكبى الَّيًتي ًفي الًجدىارً إك

ؾٍ .. ًلكٍي    .أيٍخًرجى
ارى إك ... نٍّي أيمىمٍّي الًبحى

 .تىكتيبؾٍ .. ًلكٍي 
مغنا مٍّؽي ًفي النَّيخًؿ صى نٍّي أيعى  ،كا 

 .أىرسيمؾٍ ..ًلكٍي 
 ..فىبل تىمتحٍؼ ًبالًبطىاحً 

..  ًبالجينكفً مكال تىحتىـً 
فىإنٍّي رىجعتي 

أٍشكرىٍؾ ...لكٍي                        

                                                           
الطراز المتضمف ألسرار الببلغة كعمـك حقائؽ اإلعجاز،مطبكعات المقتطؼ،  : يحيى بف حمزة ابف عمي إبراىيـ العمكم  (1)

 . 282-281، ص 3، ج 1914مصر، 
 1طكاحيف العبث، مؤسسة ىديؿ لمنشر كالتكزيع، عنابة، الجزائر، ط:  أحمد شنة(2)

.125ص ،2000، 
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 ليتجاكز الكاقع  مسافرا ،إننا نتابع سياقا حكاريا يستيؿ باألمر المنحدر نحك التعميؿ كالنيي
 السيما أنو أخرس الذات كجردىا ،بالمغة الحجاجية نحك زمف يعكض فيو الكبلـ الصمت
 . الحضكر، بينما يحقؽ النطؽ ثكرتيا كاستمرارية بقائيا

 ((العكدة–الرجكع )) ،الماضي)- كيمد الشاعر جسرا لتكاصؿ األزمنة الثبلث         
 أمبل في ( ((الخركج كالكتابة كالرسـ)) ،المستقبؿ ((االحتماء كالتكارم كااللتحاؼ)) ،الحاضر

 لذلؾ يبدأ ، كيعارض القطيعة كالتباعد،نسج فضاء تحررم صارخ يركض باتجاه المطمؽ
 فىبل تىمتحٍؼ )كينتيي بإلزاـ النيي كالكؼ (تكمـ )الخطاب بفعؿ المشاركة كالتفاعؿ 

.  (.. ًبالجينكفً مكال تىحتىـً ..ًبالًبطىاحً 

إلى تفعيؿ حركة فعؿ األمر "  طفؿ المعاني"  في قصيدتو "حسيف زيداف"كذىب         
:  دفعا النفتاح النص عمى ثراء داللي

يًر العىمىٍؿ  مىى خى يَّيا عى  (1) ..حى
ـٍ  : قيمنىا لىهي ...قيٍمنىا لىهي

ٍحيى  "  ميؾى اٍلكى أٍنًزٍؿ عى
.. كىاىقرأٍ " 
ٍؿ "  .. !لىيسى غىيرىؾى مىا نىزى
ٍقًمؾى "  ٍلتىنطىًمٍؽ أىفرىاحي عى كى
.. ثيَّـي قيؿٍ  ًفي اٍنًعتىاؽو،" 

مىى ًطٍفًؿ المىعىاًني  يَّيا عى حى
ا ًلمًعبىاٍد؟ .. كٍلتىقيٍؿ مى

يىارى  ؿي شىٍهرى إنٍّي أيفىضٍّ
زاٍد  ؿي شىهرى كالى أيفىضٍّ

                                                           
 .57-56  صشاىد الثمث األخير، ص:  حسيف زيداف(1)
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األمر الصريح  )يكثؼ الشاعر حضكر البنى األمرية مف خبلؿ تفاعؿ صيغ األمر المختمفة 
 لشحف الخطاب ،(األمر باسـ فعؿ األمر– األمر بالفعؿ المضارع المقترف ببلـ األمر – 

 مف خبلؿ حركة الصراع الداخمي كالكاقع الخارجي، لذا فالرسالة الطمبية ،بعامؿ التكتر المفعؿ
المكجية إلى اآلخر تنـ عف كعي الذات بنفسيا كباآلخر معا، كعميو تعكد إلى الذاكرة 

، أك بيف الزيؼ (شيريار)ك النكر  (شيرزاد)لتستنطقيا معمنة تكارث ذلؾ الجدؿ بيف العتمة 
دفة التراجع اصـ كيكقع األمة بيف فكي  ،كالحقيقة الذم يحدث االرتباؾ اآلني

، كما استعانة الذات بتكالي صيغ األمر إال إلعادة تأىيؿ العدة الركحية (االنيزامية)كاالنكسار
. كالفكرية، كاستنياض اليمـ مف أجؿ إلياب فتيؿ الركح الثكرية لصناعة غد مشرؽ

عف طاقة كامنة ال تحررىا سكل " رجعة أيكب" في قصيدتو "عقاب بمخير"كيتحدث         
:  لقرع أسماع الذات كاستنياضيا لمتفاعؿ مع الغضب المتأجج،شحنة األمر المكرر

ٍبًز ًفي طىعىاًمنىا  (1)اٍحذىٍر فيتىاةى الخي

اٍحذىر بىنىاتو نىاًعسىاتو دىاًخؿى األٍستىاٍر 
يىاتنىا فً ؿي ًفي عىينىيًه أـٍ بكاٍحذىٍر ًمفى الطٍٍّفًؿ الَّيًذم تيح

سىيٍطمىعي الطٍّفؿي ًبغيصًف التٍّيًف ًمٍف ًغبللىًة األىٍسكىاٍر 
 اٍحذىٍر ًمفى الًذئىاًب ًفي الٌسحٍر  

ـي ًمف سىهىٍر   كًمٍف عيييكفو لىـ تىزٍؿ تىعيسُّ ال تىنىا
 تينًجبي األىٍحرىاٍر فى كاٍحذىر ًمفى النٍّسىاًء لىـ تىزٍؿ بيطيكنيه

طىًني اٍحذىٍر ًمفى الثُّكاًر مىا زىاليكا هيناؾى ًفي الًجباًؿ  ًفي كى
             يىجثيمكفى كالقىدٍر 

 الَّيًتياٍحذىٍر ًصغارى القيدًس ، أىٍطفىاؿي المىدىاًئًف 
             تىٍكتيـي أىلؼى ًسٍر  

                                                           
  65-64بكائيات األكجاع كصيد الحيرة في زمف الحجارة،ص : عقاب بمخير(1)
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 لتقدـ متكالية تحذيرية قائمة عمى ترفيع كتيرة ،تتضافر أفعاؿ األمر في ىذه البنية النصية
. منحى الصراخ التيديدم المكجو إلى اآلخر

: كتؤدم تمؾ النبرة االستعبلئية ميمتي التأثير كالضغط عمى الذات كاآلخر معا مف خبلؿ

 كتطعيـ الكعي ، تصعيد تسارع نبض العزيمة بحقف حكافز التحدم كاإلصرار كاليقظة:أكال 
. الذاتي ببث  طاقة الغضب الرامي إلى رسـ كاقع بديؿ

 ك مد ذبذبات التكتر ، تراجع سمطة الفساد العدكاني المستبد بحقف مفعكؿ الخكؼ كالريبة:ثانيا
.  الداخمي

 السترداد ،"بكائية بختي" أسمكب األمر في قصيدة "عز الديف ميهكبي"كاستثمر         
: كجكده شعكرا منو بالقير كالضياع

 (1)ٍمنىًحيًني إ

طىننا أىك ًزنبىقىٍه    كى
كىفىننا أىك ًمٍشنىقىه 

ٍمنىًحيًني أىمى شىٍي ا
كيؿُّ مىا بىيفى يىًدم 

فرحه تىٍحًمميهي هىًذم المىسىاءىاتي إلىٍي 
ٍمنىًحيًني سىاعىةن ًمٍف ًدؼًء عىينىيًؾ ا

            كنىاًمي كىنىًبٍي   
كمف ثـ يشكؿ خطابا  (امنحيني)يعتمد الشاعر عمى تكالي المفعكالت المتعمقة بفعؿ األمر 

الكفف / الكطف الزنبقة ) لتنشأ فجكة مفارقة ،طمبيا تتزاحـ فيو المطالب المتعمقة بالتمني
 تعبيرا عف اضطراب عميؽ كصراع داخمي تتصادـ فيو ،تدفع النص باتجاه التصاعد (المشنقة

                                                           

  .64المعنة كالغفراف، ص  : عز الديف مييكبي(1) 
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مفردات اإلعداـ ك  )كاألقطاب السالبة (مفردات االطمئناف كاليدكء )األقطاب المكجبة 
.   لتسفر عف تضارب الحمـ كالكاقع في مسار اإلنساف العربي،(المكت

بدالالت مشاركة اآلخر شحذا لنشاط الذات " قفا نبؾ"كيشي األمر في قصيدة          
  :كتفعيبل لمعزيمة

اًحبيَّي   (1) !صى

َّـي  إذىٍف .. اهىمي

ذكىةن  ذىا ًمٍف دىًمي جى كخي

تىتكىهَّييي كىٍي يىهًطؿى الغىيثي  

ككيؿَّي الميديٍف .. يىغًسؿي كيؿَّي الشٍّعىابً 

كٍلنيهىاًجٍر مىعنا 

عىبرى هىذىا السَّيًديـً البىًهيـً  

كنيبًحٍر ًبغىيًر سيفٍف 

كٍلنىنغىًمٍس كيمُّنىا ًفي المَّيًهيًب ..آاً 

ًبيبىًة   نيسىبٍّحي ًباسـً الحى

ًباسـً الميهٍيًمًف كىاًهًب كيؿَّي الًمنىٍف  

إلى األمر بصيغة افعؿ  (ىمما)تختمؼ صيغ األمر لدل الشاعر مف األمر باسـ فعؿ األمر 
/ لنياجر ) ثـ أخيرا الفعؿ المضارع المقترف ببلـ األمر،(خذا )المتصمة بألؼ االثنيف

 ، الذم يصبك إليو الشعراء، تتبدل مف خبلليا فاعمية التجاكزالتماسكة ػػػػػىي دع. (لننغمس
 كمغامرة تيجر بالدكاؿ إلى ،فالكتابة مف منظكر الشاعر رسالة حياتية تنتصر عمى الزكاؿ

                                                           
  .73ص  المتغابي،:   عثماف لكصيؼ(1)
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بحار مف غير سفف،مناطؽ الخصكبة  كتنتيي بالغياب ، لتصؿ إلى الفعؿ، إنيا تبدأ باألمؿ، كا 
صفر عمى اؿ كعميو يصرح الشاعر بمذة الكتابة حينما تصؿ إلى الدرجة ،(ننغمس في المييب)

. (Roland Barthes)حد تعبير ركالف بارت

جممة مف أفعاؿ األمر تحديا " فكاصؿ لمحب" في قصيدتو "سميماف جكادم"كيحشد         
 :لآلخر كتقديسا لمفعؿ الشعرم

ـٍ شىاًعرنا مىٍف كىافى ًمنكي
(1) 

فىٍميىرفىًع اليىدىيٍف 
كٍلييطًبًؽ الشٍّفىاا 

كٍليىميٍت ًبحىسرىتىيٍف 
مًؽ اهلًل  ـى خى ا ك ٍليىعتىرٍؼ أمى

ـٍ تيكتىٍب  أفَّي أجمىؿى األٍشعىاًر لى
 كالكاقعة في جكاب الشرط ،تتبلحؽ البنى األمرية بصيغة الفعؿ المضارع المقترف ببلـ األمر

 تصكغ مف خبلليا األنا االعتداد بالنفس ،المتعدد لتعمف عف مناظرة تحدم كتعجيز اآلخر
.   ك تسيـ في تكضيح رؤيتيا التفاؤلية،متناىيةالكالتعبير عف ثقة االنتصار اؿ

 مما يمنح ، مف األمر المرفؽ بالنيي مبعثا لمقكة كالصمكد"سميماف جكادم"كيتخذ         
: الثبات لمذات كيعزز لدييا طاقة  الصبر كالتحدم

كيىدىؾى ال تىنتىًحرٍ  ري
(2) 

كيىدىؾى ال تىنتىًحٍر  ري
هكىةى المىجًد  فىالَّيًذيفى اٍمتىطيكا صى

ًمثمىؾى مىاتيكا 

                                                           
  .38-37 ،ص 2007، (د ط )ال شعر بعدؾ، منشكرات أرتيستيؾ، دار األخبار لمصحافة، الجزائر، :  سميماف جكادم (1)
  .29-28صص رصاصة لـ يطمقيا حٌمة لخضر، :  سميماف جكادم (2)
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ٍيرى النٍّسىاًء  يٍّ غى ـٍ يىبؽى ًفي الحى كلى
االن - قىٍسرنا- كبىعضي الَّيًذيفى ييسىمَّيكفى  ًرجى

كيىدىؾى ال تىنتىًحرٍ    ري
 أكليا ،يشكؿ االنتقاؿ بيف محاكر الزمف مظيرا مف مظاىر القمؽ الذم يسيطر عمى الذات

 ≠السمك كالرفعة ) (امتطكا            ماتكا )أفكؿ المجد كغيابو في إطار الزمف الماضي 
لـ يبؽ غير  ) كما يناظرىا مف داللة النفي التي ترتد بالفعؿ إلى الماضي ،(السقكط كاالنتياء

. كتثبت انييار الرجكلة (النساء

- بعض الذيف يسمكف  )كثانييا ما يكازم ىذه القطيعة مع المجد مف صكر الضعؼ كالذؿ 
 -(ال تنتحر) (تميؿ )ركيدؾ -كقد مثؿ استخداـ اسـ فعؿ األمر كالنيي  .(رجاال- قسرا

 ، إذ يعتمد الشاعر مف خبلليما عمى التحدم،المكرريف نمطا مف أنماط المحافظة عمى الذات
.  ليعبر عف ردة الفعؿ المكازية لفعؿ االنييار كالسقكط اآلنؼ

ركيدؾ ال تنتحر     ثبات 
ركيدؾ ال تنتحر   ثبات 

 امتطكا صهكة المجد    ارتقاء 
 مثمؾ ماتكا    سقكط 

لـ يبؽ غير النساء    سقكط 
 ركيدؾ ال تنتحر ثبات

كتبدك فاعمية التكرار في المكحة ذات داللة تتنامى في إطار التفاعؿ الصكتي         
كىك  (البلـ كالتاء ك الراء) فنمحظ تكرار الصكامت ، لتصؿ إلى بناء صكرة مكتممة،كالمفظي

 تتعدل حدكد الصكت إلى حدكد الداللة ،تكرار تكمف فيو إمكانات تعبيرية عميقة كمكحية
 كاستطاع أف يرسـ الداللة السمبية ،فالتاء مفتاح صكتي نيض بمسؤكلية تكضيح المعنى
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 ككاف صكت الراء ، مثمما كرس البلـ معنى الرفض كااللتصاؽ بالحياة،لبلنتحار كالمكت
.  لحثيا عمى مقاكمة فعؿ المكت،الصدل القارع بصفتو التكرارية عمى سمع الذات

 بفضؿ االعتماد عمى أسمكب األمر عف عبلقة الذات الكطيدة "عاشكر فني"كيكشؼ         
:  بالمكاف الممتد رمز المغامرة كالثكرة

ٍكًتي فىاٍفتىحيكا كيكَّيةن ًفي الهىكىاًء أًلٍسمىعى صى
(1) 

ًتًه  ًببىحَّي
كأىرىل صيكرىًتي عىٍف كىثىٍب 

اًف  كدىعيكا البىحرى ييمًعفي ًفي الهىيجى
ةى قىمًبي كىأٍركىبيهىا  ألىختىارى نىبضى
اًيقيًني،  اتي تيضى هىًذًا النَّيبىضى

ذيكهىا  فىخي
ًميعنا  جى

ةن كىاًحدىٍا  دىعيكا نىبضى
 فقد يئست مف حياتيا ،تعبر الجممة الطمبية عف حيرة الذات أماـ ثنائية االنتزاع كالترؾ

لذا غدا حديثيا ،  كشعرت ببل جدكل العكاطؼ أماـ دكامة الكاقع المرير،التراجعية كالمضطيدة
 إذ ،شعكرا باليزيمة كاستندت إلى فعؿ األمر المسند لمجماعة السترداد خصكصية ىكيتيا

 كىي الييئة ،لترسـ الجسد بركحو (أسمع صكتي كأرل صكرتي )تجمع بيف الصكت كالصكرة 
. المكتممة كالتامة لكياف الذات

 إذ باختزاؿ أفعاؿ األمر ،كتميث الذات خمؼ األمر رابطة بيف نبضيا كنبض البحر        
.../ دعكا البحر يمعف في الييجاف )-نجد انسجاما تكراريا  (خذكا / دعكا  )غير المكررة 

 ، ينحدر باتجاه إحداث تكافؽ نبضي ثائر يطمح إلى االىتزاز كالمغامرة-(دعكا نبضة كاحدة

                                                           
  .38زىرة الدنيا، ص :  عاشكر فني(1)
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  نبضات ،كمف ثمة نصؿ في النياية إلى نبضة القكة التي تعكض كؿ النبضات المختزلة
.  (خذكىا جميعا )الضعؼ كاالضطراب 

لـ يخرج أسمكب األمر عمى تأدية تمؾ الكظيفة اإلغرائية التنبييية التي استندت إلى أسمكب - 
 كيستكقؼ ىذا األخير لمتفكير ، فيك أسمكب يمد أبعاد الحكار بيف الشاعر كالقارئ،النداء

. كالتأمؿ 
 مما يجعمو طاقة شحذ ،كاضح أف فعؿ األمر فعؿ إلزامي إذ يدؿ عمى طمب القياـ بالحدث- 

 لذلؾ كاف األنسب في ،تحريضية تفٌعؿ تنشيط الذات كتشعرىا بالقكة كتدفعيا إلى النيكض
 ، كالقصيدة الجزائرية أحكج ما تككف إلى سمطة تبديؿ الكاقع،مكاقؼ الثكرة كالتجاكز كالتغيير

. كصناعة كاقع أشد تماسكا كطمأنينة

 فيك أيضا جسر لممشاركة كالتفاعؿ بيف ،إذا كاف األمر أداة كصؿ بيف الشاعر كالقارئ- 
. اآلمر كالمأمكر بفضؿ تناكب الكبلـ بينيما

 تتجاذبو لتزيد مف ،كانت تمؾ أكثر األساليب الطمبية تحكما في النص الشعرم الجزائرم
 لكف القصيدة لـ ترض ، كأشد إيجازا كتأثيرا، كأبمغ كبلمال،حركيتو ك تغذيو ليككف أكضح معف

ثرت بنيتيا باستبداؿ الرتب لتصبح النص آ بؿ ،العيش قسرا تحت كنؼ اإلنشائية فحسبب
.  تميب فكر القارئ كتستدرج انتباىو دكما،المراكغ كالمرتعش في ضفاؼ الغمكض
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: يب االسناديةتراؾاؿ 2.3

        كثيرا ما تنبو النقاد إلى تتبع العبلقات القائمة بيف المسند كالمسند إليو، نظرا ألىمية 
ىذه العبلقة، كقد حاكلكا الكشؼ عف أسرار الترابط بيف الطرفيف ضمف جكانب ببلغية 

مختمفة، ركزنا في دراستنا ىذه عمى جانبيف منيا التقديـ كالتأخير كالحذؼ، باعتبار كركدىما 
 .بشكؿ كاضح في شعر التفعيمة الجزائرم

: التقديـ كالتػػػػػػػػػػػػػأخير 1.2.3

 مف أبرز عناصر التحكيؿ كأكثرىا كضكحا، ألف المتكمـ »يرل خميؿ أحمد عمايرة أف الترتيب
يعمد إلى مكرفيـ حقو التأخير فيما جاء عف العرب فيقدمو، أك إلى ما حقو التقديـ فيؤخره 

  (1)«طمبا إلظيار ترتيب المعاني في النفس

إف تبادؿ المكاضع بيف الدكاؿ أمر يقتضيو المعنى، ك المخاض النفسي لمذات، كبذلؾ يمكننا 
 .اعتبار تتبع حركات الدكاؿ بحثا في عصب الداللة المقصكدة 

 إلى تحامي نظامية المقياس النحكم، إشارة الختزاؿ زمني "عمي مبلحي"        كقد عمد 
 :  يمتيـ أعمارنا

 (2) ..ًمثؿى عىادًتهً 
..  دىغدىغى الشَّيمسى ًفي كجًههىا

.. بىمَّيؿى األٍرضى ًبالكىممىاتً 
اـً  ًلؤلمى طا خيطكىة ن .. خى
رقىةو   ...كطىارى إلى زي

ا كىافى ال يىرتىًخي سىاًعدا  كىادحن
                                                           

  .88،ص 1،1984في نحك المغة كتراكيبيا، منيج كتطبيؽ، عالـ المعرفة لمنشر كالتكزيع، جدة، ط: خميؿ أحمد عمايرة( 1)
  .75البحر يقرأ حالتو،ص : عمي مبلحي (2)
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 ليرسـ مشيدية تفاني الذات كسعييا الدائـ ،بادؿ الشاعر أدكار الجممتيف األكلى كالثانية
 ،كدػػػاعبل مع الكجػػػم تؼػػة الماضػػػة الفعمية بصيغػػرزت المتكاليػػ كقد أب،كؿ عمى الرزؽػلمحص

لذلؾ تبكأت قمة الخطاب رغبة في إبراز  كتساميا لذات عبل شأنيا مف خبلؿ إخبلصيا،
صرار،شأنيا .   فيي الذات التي تتحمؿ أعباء مسؤكليتيا بتحد كا 

 بيف التقديـ كالتأخير كالحذؼ، ليكسب خطابو قيمة جمالية   "األخضر بركة"        كيجمع 
 :تثير القارئ

 (1) ...يىاًبسه 
بَّيأتهي عىًف النَّياًس أيمٍّي  دىميهي ًفي القىًميًص الَّيًذم خى

: تىمىمَّيستيه
دىاًفئ الطَّيعـً ميستىيًقظنا مىا يىزاؿي 

كمىاذىا كًرثتي ًسكااي أبا 
.. ًتمؾى فىكؽى الًجدىارً ..بينديًقيتيه 
مَّيقىت  لمتقاسيـ رائحة مف تراب ..فىكقىهىا صيكرىة ..عى

إف لتشكيش الرتبة في الخطاب السابؽ، داللة كاضحة عمى عمؽ تمؾ المشاعر التي يكنيا 
ما يزاؿ دافئ الطعـ  )كدؼء االنتماء  (دمو يابس )االبف ألبيو، حيث ربط بيف التضحية 

 .في صكرة إيحائية، تشي بمدل تمجيد صفة األبكة، كاالعتزاز بشرؼ االنتماء إلييا (مستيقظا
إف خمخمة التركيب المألكؼ أسفرت عف ارتياب شعكرم، كاف سببو تمؾ العبلمة الفارقة في 

 .حياة الذات، مابيف لذة االنتماء كألـ الفراؽ، أك بيف ذكرل القرب كأزمة البيف

 خطابيا يفضي إلى قصد ضمني، مف خبلؿ تكزيع عناصر "زهرة بمعالية"        كتجعؿ 
 :الجمؿ كفؽ حاجة النفس

                                                           
(1)

.  54-53 ،ص 2002، 1منشكرات االختبلؼ، الجزائر،ط إحداثيات الصمت،: األخضر بركة 
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دًرم فىكىيؼى  يٍّؽه صى  (1)ضى
تىسكيفي ًلآلف ًفيًه  

ٍع؟  جى يىا كى
قىاؿى كاٍمتىدَّيٍت خيطىااي 

ًفي دىًمي 
.. كاٍزدىادى عيمقنا

 كاتَّيسىٍع 
 الذم يطارد المكانية ،أخرت الشاعرة جممة النداء لتبدأ باالستفياـ الداؿ عمى تساؤليا الممح

 كىك ما دفع إلى تطعيـ البنية ، فتثقمو صخرة األحقاب كتيزه محنة االستقرار،كيستبؽ الكجكد
 ، إذ تبادؿ المسند كالمسند إليو رتبتييما ليتبكأ النكرة األمامية،التركيبية بمزالؽ تشكيش أخرل

 ،كالبياض الكرقي  محاكلة لرفع كىف األزمة االنفعالية كمف ثمة تتـ مقابمة الضيؽ باالتساع
 كتنحدر البنية ،كاأللـ أعماؽ سيدة الحزف غير أف الكجع يزداد عمقا ليحدث تجكيفو في

 لتشكؿ تخطيطا إيقاعيا تتجاذبو القكل كتناطحيا ،النصية تنازليا ممارسة لعبة المد كالجزر
.  كبيف االستسبلـ كالتحدم تقبع ذات مصارعة،المستمر

عمى مضمكف مختمؼ يستدعي " بيف القصيدة كالمسدس"        كيكشؼ التركيب في قصيدة 
 :االىتماـ

رىاًئطه   (2)بىيفى القىًصيدىًة كالميسىدَّيًس ًفٍكرىةه كخى

رَّيٍبتى األىلىـٍ ... فىمتىٍنكىًسرٍ  .. إٍف أٍنتى جى

رَّيٍبتى الرَّيًحيؿى إلىى النَّيهاٍر ..كٍلتىٍنفىًجرٍ  إٍف أٍنتى جى

ا .. فىمىقٍد أىعيكدي إلىى ًقبلًعؾى فىاًتحن

                                                           
  .124ما لـ أقمو لؾ، ص : ةزىرة بمعالي (1)
  .25مف القصيدة إلى المسدس ،ص : أحمد شنة  (2)
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اًئدً مفىمىقٍد أىعيكدي إؿى  ..  األيكلىىمؾى ميٍمتىًشقنا دىًمي كقىصى
في السطر األكؿ إلى  (تأخير المبتدأ كتقديـ شبو الجممة )ينتقؿ الشاعر مف التأخير الكجكبي 

 إذ يجعؿ جممة جكاب الشرط تستبؽ فعميا معجبل ببركز الزمة ما تكتمو الذات ،تقديـ الجائزاؿ
 بتخطي عائؽ التراجع كالخمكؿ أمبل في ،مف ثكرة تقكد إلى خمخمة القانكف كتجتاز المألكؼ

 . كتزينو زنابؽ التحرر كاالستقرار،ارةضاستحداث غد يحفو الضكء كالف

 يحقؽ التغير المعتنؽ مف اللتفات ىك ممارسة ،كلعؿ االنتقاؿ مف األنت إلى األنا كالعكس
 في ،ا تستحدث البنية الفعمية غمبة الصراع كالصراخ العاصؼ برتابة الكاقعػػ كربـ،طرؼ الذات

.  مف أجؿ متابعة المسير كرفع التحدم،حيف يصنع الحرؼ فجكة السترجاع النفس

 :" عبد اهلل العشي"   كيؤدم تعطيؿ الترتيب المعيارم دكرا ىاما في إظيار الداللة في قكؿ 

تي أتىرىنَّيحي يىا مىكالى
(1)  

 ...تىتقىاذفيًني ًريحه 
ُـّ شىتاًتي أىٍمطىار   كتىم
يىحًجبًني قىمره عىٌني  

ًؾ أقمىاٍر       كتىعرٍّجي ًبي نىحكى
 ليشكؿ متكالية فعمية تتمازج  (أترنح/ تتقاذفني/ يا مكالتي )يبادؿ الشاعر مكاقع الجمؿ

 كىك األمر الذم دفعو كذلؾ ، لتصنع بنية تكتر تعترؼ بتشظي الذات كانشطارىا،كتتقاذؼ
 ، ليعطي مدلكؿ الشتات الكثافة،(تمـ أمطار شتاتي )إلى تقديـ المفعكؿ بو عمى الفاعؿ

تعرج أقمار بي ) كتسيـ أشباه الجمؿ المتقدمة. ألنو متمكف مف نفسية الشاعر،كالتخصيص
 في تعميؽ  الذات عمى كتر االغتراب النفسي الدافع إلى إلجاميا بالمسككت عنو (نحكؾ

  .(القصيدة)

                                                           
  .33-32مقاـ البكح ،ص : عبد ا العشي (1)
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 :  قصيدتو بإضافات أسمكبية الفتة"عز الديف ميهكبي"        كيقدـ 

 (1) ..سىأٍقرىأي كىفَّيؾى -
لىًكٍف مىتىى سىافىرى القىمىري  

ـي الميتعىبى  دٍّعي كالشَّيمسي كاألىٍنجي   قٍ الميتىصى
/  القمر)داال عمى غياب مصدره الضكئي   عمى المسند إليو (متى)يقدـ الشاعر االستفياـ 

كىذا إلحساسو بالزمف الضائع كالمفقكد ، إنو زمف المحظة النكرانية التي تتكؽ  (النجـ/ الشمس
 . الذات السترجاعيا، حيث لحظة الكشؼ كعناؽ الحقيقة

لمشاعر " كقفة أماـ البحر"        كلتفسير رحمة األلفاظ مف مكضع إلى آخر في قصيدة 
 :نتتبع قكلو" عثماف لكصيؼ"

   (2)كىًاقىؼه كالبىحري يىمتىدُّ أمىاًمي
 قٍ ًفي مىرايىاًا العىًميؽى 

اـً  طكى الغىمى أجًمي خى
رىاًسمنا ثىَّـي طىًريقىٍه  

جيكؿى   قٍ كىًاقىؼه كالشَّيمسي تىمتىاحي خى
ًفي احًمرىارو كىالعىًقيقىٍه 

  قٍ بىعدى أنىاتو طىًكيؿى 
  قٍ سىقىطىٍت ًفيًه غىًريؽى 

  رٍ كىًاقىؼه أٍلمىحي  أٍنقىاضى العيصيك
ٍر  رجى نىايىا تىتجى ًفي الحى
زىًفيرو    ًفي شىًهيؽو كى

                                                           
  .54ص  النخمة كالمجداؼ،:عز الديف مييكبي ( 1)
  .68 ،ص1،1997دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر،ط إرىاصات، :عثماف لكصيؼ( 2)
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ؿى  ٍـّ كعى خيكٍر  ل صي  الصُّ
  ..تىتكىسىرٍ 

 إذ يحطـ البناء التركيبي االعتيادم ،تتصاعد مستكيات الخرؽ كفؽ منظكمة اليدـ كالبناء
كىًاقىؼه )  مف جممة(أنا) السيما كأف البدايات تكلد مبتكرة  حذؼ المبتدأ،لتنشأ تراكيب جديدة

 ،ىا الذات تجاه الزمفػػػػػتة تشفػػاكمة مستميػػػػػكؼ داللة مؽػػػليككف الكؽ ، (دُّ أمىاًميػػكالبىحري يىمتى 
 يصدر دافع االحتماء بفضاء امتدادم كاتـ لزفرة ا،كما تأمؿ المد المرتجؼ إال داال إقناعي

. التأكه اإلنساني

 كأخرل ،كتتجانس حركة المد كالجزر مع ما تقدـ مف أشباه الجمؿ عمى المفعكؿ بو أحيانا
 الذم يغالب الذات كىي تبحث عف خبلصيا عامدة ،عمى الفعؿ لتسجيؿ االنكسار الداخمي
 كىي تحصد دكاؿ االنييار ، غير أنيا تستسمـ لقمقيا،إلى قتؿ ىذا التمزؽ بمبلحقة النعكت

. ( االنكسار-التجرجر- السقكط )

 "نكر الديف دركيش"        كلمربط بيف عناصر الداللة كفؽ ما تستدعيو المعاني، يعمؿ 
 :عمى تغيير المراتب

كًتي ميَّي صى كيمَّيمىا نىادىيتي رىدَّي عى
(1) 

ٍحدىؾى ًفي العيييكًف ميسىاًفرنا  كينتى كى
رتي ًفي عىينىيؾى نىجمنا ثىاًقبنا  أبصى

رتي ًفي عى  ا يىٍستىًغيثي مأبصى ًريحن نىيكيمىا كطىننا جى
كبىعضي آثىاًر السٍّهىاـً  

يمارس كضع االرتياب في النظاـ الترتيبي لمجممة سمطتو عمى ذات قيرتيا محف االغتراب 
 لذلؾ ، كىي المطاردة بحثا عف انتماء، فمجأت إلى أشباه الجمؿ ترتمي في بالكعاتيا،كالعزلة

ىا ػػ كلعؿ، لتعمؽ مسار رحمتيا التي ال تنتيي"مسافرا" يسبؽ خبر كاف "كحدؾ"ؿ حاتجعؿ اؿ

                                                           
 )71.1مسافات ،ص : نكر الديف دركيش (
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  كتصكنو مف ،يداػػكتيا تخؿػػػ صغ لتصب،رارمػػػاز البناء التؾػػػرتؾاكرة تستند عمى ػػػكىي المقو
. االنقطاع خاصة كىي ترسـ مشيد رؤيتيا الجارحة

        كفي بنية تأممية تأسر المتمقي، مف خبلؿ تبديؿ مكاضع بعض الدكاؿ كحذؼ بعضيا 
 : قصتو مع الكجكد" عثماف لكصيؼ"يكتب 

ريبَّيمىا بىرعىمىت نىجمىةه ًفي يىًدم
(1)  
ًبيًني القىمٍر  ـى فىكؽى جى ريبَّيمىا نىا

ةه أكـى أى ريبَّيمىا  ٍت ًلي بىنىفسىجى
ريبَّيمىا مىاؿى نىحًكم نىهٍر  

.. ريبَّيمىا
 إلى ابتعاده تاركا المسرح ألشباه ،إف انتقاؿ الفاعؿ مف مجاكرتو لمفعؿ في الجممة األكلى

 ، كتقديـ اإلسناد التكميمي عمى المسند إليو،الجمؿ متخطية لو يسمح بتبلـز الفعؿ ك الظرفية
 كالكقكؼ عمى االحتمالية السابحة في ،فتنساب حركية النص بتسارع نحك تيشيـ البنية

  . ينيار فيو السائد كينحك باتجاه أسس المغايرة،مدارات األمؿ كالتطمع إلى زمف أفضؿ
 فإنيا تتصؿ بالذات في كؿ مرة لتعمي مف ،كرغـ أف البنية التكرارية تستند عمى االحتماؿ

 إذ تتصؿ (نحكم ماؿ نير) فتصنع كيانيا ،"لي" كتمنحيا السمطة كالتممؾ (فكؽ جبيني)شأنيا 
 .بالصفاء كالطيارة

        كتياجر البنية التركيبية نحك تحقيؽ داللة جدية تسيـ في بث قيـ تأثيرية جمالية 
 ":  قالت الكردة"ضمف لغة إيحائية في قصيدة 

زىعيًني   (2)سيحيبه تىتىكى

ًفيفنا أىريٌؼ  ًفيفنا خى كخى

                                                           
  .26ص   قالت الكردة ،:عثماف لكصيؼ (1)
 12ـ ف ،ص  (2)
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يىاء  أًطيري الضٍّ
كحو أنىا   مىٍحضي ري

تىتغىمغىؿي ًفي ًكيميىاًء السَّيمىاًء 
 إذ تمقي الذات ، كالخبر عمى المبتدأ،يتمثؿ الخرؽ التركيبي في تقديـ الحاؿ عمى صاحبيا

 التي حممتيا لتككف خفيفة طاىرة متحكلة إلى كياف محمؽ كضياء ممزكج ،بجؿ أكزارىا
 كتتأخر األنا الدالة عمى الجسدية لتتقدـ الركح مبرىنة عمى تسامي الذات ،بمككنات السماء

  . كفنائيا في الذات اإلليية، المكجكداتفكؽ

، لتجسيد معاناة "ياسيف بف عبيد"        كتتفاعؿ العناصر المغكية في السياؽ النصي لدل 
 :الذات

 (1)لمضيحىى
ٍجهيًؾ الميتىدىفٍّؽي أيغًنيىةن  كى

ـى   قٍ ًلمىكاًسمىًؾ القىاًد
أٍيفى ًمنهي أىنىا 

ـى  اًل  قٍ كًلمىٍف هىًذًا المَّيحظىةي الحى
 ..........................

غىرًٍّدم ..غىرًٍّدم 
ٍت  هىًذًا شىهكىةي البىدًء الحى

 هينىا
ظىمىأه ميكًشؾه 

ـى  اًت  قٍ إٍف أنىا أٍفمتىٍت ًمٍف يىًدم الخى
 مقدما الداؿ الزمني ،مكاقع اؿيؤجؿ الشاعر الجممة االسمية عمى شبو الجممة لمضحى ليبادؿ 

 تتابع صدل النبض النصي، كلعؿ ، إذ تقع بيف فكي الزمف،عمى الذات التي تتكارل مبلمحيا
جو الشاعر ت كم، يجعؿ االستيبلؿ ينطمؽ مف أشباه الجمؿا كنفسيا لغكمافي ىذا التقديـ اغتراب

                                                           
 .86-85ص  ص ،1،2007غنائية آخر التيو، منشكرات أرتيستيؾ، الجزائر،ط: ياسيف بف عبيد  (1 )



              جًانٍح انهغح انشعرٌح             :                                                  انفصم األول

 

105 
 

 فيستعيف بتغير ترتيب المألكؼ مؤخرا فعؿ ،مف المحظة الحالمة ىذه نحك مطاردة الخاتمة
 كربما كانت رغبتو الممحة في االحتفاظ بيذه ،الشرط ليحتضف النتيجة التي يخشى حدكثيا

 كتعمقو "انفمتت " كبحثو عف دكاميا سببا في إسقاطو لمحركية مع تأجيؿ الفعؿ ،المحظة الراىنة
 .باتثباالسـ الداؿ عمى االستقرار كاؿ

المألكؼ خركجا نحك " لمسات يكمية"        كلكسر أفؽ التكقع يخالؼ التركيب في قصيدة 
 :االنزياحية

 (1)قىاؿى ًلي سىتيًحبُّ 

اًمتى   ... قٍ كتىجرىحيؾى المىرأىةي الصَّي
ذىٍر   فىمىًبٍستي الحى
ٍر  .. ًحيفى مىرَّي العيمى
.. فىجأىةن ًفي الطَّيًريؽ

اًمتى   قٍ شىقَّيًت القىمبى ًنصفىيًف  إيمىاءىةه صى
في بنية حكارية قائمة عمى الصراع الداخمي، تبرز الذات كىي متباطئة الخطى خكفا مما 

 كىك ما يعبر عنو الشاعر ،سيحممو الزمف، لكف حذرىا لف يجنبيا بمكغ ما شكؿ ارتيابيا
 ،طارػب مف انشػؿػار ما أصاب الؽػق بإظوػا مفػػاـػـػ اىت،كؿ بوػعػػػػؼػقدما لمـػؿ ـكػاعػال الؼػؤجػـ

 كتبرز القيمة الجمالية ،كىك يشعر المتمقي بثقؿ التكتر الناتج عف تفاعؿ الذات مع القصيدة
.   حتى يتابع السامع البحث عما أخر،جميا في تقديـ النتيجة عف السبب

 لدليؿ عمى  ،عف الجممة الفعمية (فجأة في الطريؽ) كلعؿ في تقديـ شبو الجممة          
تقديـ المبيـ كتأجيؿ الكاضح كتغييب الحركة؛ ليستدؿ بالمكاف كالزماف الممتحميف لتييئ 

ظيار حيرة الذات كذىكليا كىي تسقط أسيرة الكتابة، لذلؾ كاف نبض النص  الحدث الكاقع، كا 
.  يزداد تسارعا بتكالي البنى الفعمية الممتدة مف المستقبؿ إلى الحاضر حتى الماضي

                                                           

. 07مرثية الرجؿ الذم رأل ،ص : األخضر فمكس (1) 
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يستخدـ الشاعر أسمكب التقديـ كالتأخير إلثراء " مقاطع مف سير الفتى"        أما في قصيدة 
 :الداللة

ردىةي البىٍحًر  كىشىفىٍت مىرَّيةن كى
(1) 

ٍجًههىا   عىٍف كى

  قٍ لىحظىةه كىاًحدى 

فىهىكىل القىمبي  

كاٍختىمىطى الثَّيٍميي ًبالنَّياًر  

كالرَّيٍمؿي ًبالمىاًء  

  ًباألٍسًئمىهٍ كالصَّيمتي 

ٍردىةي  البىحًر   أٍغمىقىٍت بىابىهىا كى

دٍ  مرىةي الصَّي ٍت جى   رً فىاٍنفىتىحى

  قٍ كاٍنهىارىًت المىممىؾى 

ليجمع بيف االنزياح  (أغمقت بابيا كردة البحر )عمد الشاعر إلى تقديـ المفعكؿ بو في الجممة 
 كىك ما يمكح ببراعة فنية تتمثؿ في ،التركيبي كالداللي فيحدث التفاعؿ مثيرا يستفز المتمقي

ثر تأجيؿ الفاعؿ الذم يسيـ في صناعة الخطاب إ كمفاجأة القارئ ،تشخيص الكركد أكال
 سياؽ مألكؼ ال مجاز فيو كبإنياء الجممة يظير تعقيؿ (أغمقت بابيا)المجازم ثانيا؛ إذ إف 
 حيث ، كىناؾ يكتمؿ الجانب الجمالي الناجـ عف مجانبة المعمارية،غير العاقؿ الفاعؿ

. يتقاطع فعؿ الغمؽ مع كسيمتو ليكشؼ عف أسى الذات كحسرتيا

                                                           
  70يطكؼ باألسماء ،ص:  عبد ا العشي( 1)
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 ، في الجممة األكلى سكل مؤشرا لئلماءة الصامتة(مرة)في حيف ال يمثؿ تقديـ المفعكؿ فيو 
  .جأة كالمباغتةاؼـالتي تتكشؼ مرتبطة بزمف الميبلد كىك زمف اؿ

 :كال حرج أف نقؼ أيضا عند القيمة الجمالية لمطباؽ المآلؼ بيف أربع ثنائيات ضدية        
 ليشتبؾ اإليجاب ،(االنفتاح كاالنغبلؽ) (الصمت الكبلـ) (الظمأ االرتكاء) (البركدة الحرارة)

 كالناجمة عف مخاض التكتر الداخمي ،بالسمب كتتعانؽ األركاف المتصارعة في زكايا القمب
 .لحظة الكتابة

عف معيارية القاعدة " قيس كالعشاء األخير"        كتخرج البنية التركيبية في قصيدة 
  :النحكية

ًة لىٍيمىى يىاًت القىًديمى ًر الذٍّكرى  (1) ،ككىانىٍت تيمىكٍّحي ًمٍف قىمى
ًلحىضرىًتهىا ًفي الهىًجيًر الميعىربىًد ًظؿٌّ كطؿٌّ  

مىى ظىمأىًة الرَّياًحًميفى   اسي الًميىاًا عى كلىيمىى اٍنًبجى
ؽى الشُّعىراءي  ..لهىا ذىا الهىًديؿي األىًخيري  كمىا زىقزى

يمىةو ًمف سىرىاب   ًهيى اآلفى ًفي خى
بًح ًحنَّياءهىا،  تيًعيري إلىى شىفىًؽ الصُّ

دىاًئٍؿ  إك ًة المَّييًؿ سيكدي الجى ٍتمى لىى عى
 فكانت لغة االنحراؼ ، مف األسر كاالستفزاز لذىنية اعتادت المعياريةانكعيمارس الشاعر 

 ليرسـ كعي المتمقي كفؽ بياف تتغير فكاصمو لترافؽ عكاطؼ التكتر ،طعما ينتشؿ االنتباه
.  النفسي لمذات الكاتبة

اىتػماما منو بزمف العشؽ زمف،  (كانػت ليمى تمػكح)لقػد أخر الشػاعر اسـ الناسخ عف خبػره 
الفناء في المعشكؽ، لذلؾ لجأ أيضا إلى الفصؿ بيف الفاعؿ كالمفعكؿ بو بأشباه الجمؿ 

 (إلى عتمة الميؿ )تعير سكد الجدائؿ  (إلى شفؽ الصبح )المشيرة إلى الزمنية تعير حناءىا 

                                                           
  .113مكعظة الجندب ص : أحمد عبد الكريـ (1)
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بما يشكؿ ثنائية ضدية تسمح بترجمة ذلؾ التضارب الزمني في دكاخؿ الذات التي ترسـ  مف 
 .مخطط  الصكت الثكرم (العشؽ/ الماضي )خبلؿ  صكرة األنثى 

: الحػػػػذؼ 2.2.3
إسقاط »  كقد شغمت النقاد قديما كحديثا كىي،الحذؼ ظاىرة لغكية تشترؾ فييا المغات        

باب دقيؽ المسمؾ ، لطيؼ المأخذ، عجيب » كبتعبير الجرجاني (1)«جزء الكبلـ أك كمو لدليؿ
 أزيد ، كالصَّمت عف اإلفادة، أفصح مف الذكر، شبيو بالسِّحر، فإنؾ ترل بو ترؾ الٌذكر،األمر

 مما يجعؿ (2)« لـ تنطؽ، كأتـ ما تككف بيانا إذا لـ تبفذا أنطؽ ما تككف إؾكتجدلئلفادة، 
يجازه»الحذؼ    كىذا يفسر غكاية اإلثارة التي (3)«مظيرا مف مظاىر تكثيؼ التركيب العربي كا 

. تتحقؽ بفعؿ ىذه الظاىرة 

، كمف ثـ يحكؿ القراءة مف مؤلىافالحذؼ يصنع الفجكة التي تنتظر مف المتمقي         
عممية استقبالية إلى إبداعية جامعة بيف نص الغياب كالحضكر؛ ألنو أسمكب يعمد إلى 
اإلخفاء، كلذلؾ فالداللة مرجأة فيو إلى غاية االستحضار، كىك ما يتيح االنفتاح النصي 

.  كتعدد الداللة

 كربما يحقؽ المسككت عنو اإلمتاع الفني رغبة في إعادة الطيكر المياجرة، كما يقكؿ        
يستقرئ منو حركة طيراف الطيكر، يتتبع المعمؽ في النص مناطؽ معينة  »  بارت ركالف

.   (4)«لمقراءة لكي يستطيع أف يرصد فييا ىجرة المعاني كنشكء الثغرات، كانتقاؿ المقتطفات

                                                           
البرىاف في عمـك القرآف، تحقيؽ محمد أبك الفضؿ إبراىيـ،  مكتبة دار التراث، : بدر الديف محمد بف عبد ا الزركشي  (1)

  .102ص، 3ج ، 3،1984القاىرة، ط
  .146ص  ،5،2004دالئؿ اإلعجاز،تعميؽ محمكد محمد شاكر،مكتبة الخانجي،القاىرة، ط:  عبد القاىر الجرجاني(2)
 .136ص ، 2004،( ط  د)التراكيب المغكية ، دار اليازكرم، عماف، األردف،: ىادم نمر( 3 )
نقبل عف  .337،ص 1998 ، عالـ المعرفة،المرايا المحدبة مف البنيكية إلى التفكيؾ:  عبد العزيز حمكده( 4)
  Roland Barthes, Trans.Richard Howard ( 1975 in French; New Y ork: Hill and Wang, 1977), p14.  
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 كتمؾ الرحمة ،ف الحذؼ سفر لممحذكؼ مف البنية السطحية إلى البنية العميقةإيمكننا القكؿ 
 .يرصدىا تأمؿ المتمقي كبحثو الدائـ عف الجزء المفقكد

كقد استخدـ الشاعر الجزائرم الحذؼ بصكرة كاضحة لتعميؽ الداللة كتكثيؼ البنية         
 ، مف أجؿ االىتماـ بدالالت معينة، كتطكيع النظاـ المغكم لخدمة الغرض،الجمالية المستترة

: "ناصر معماش"كنبدأ رصد ىذه الظاىرة مف حذؼ الفعؿ كالفاعؿ في خطاب 

 (1)لىـ أٍنسى شىٍكًمي
ؿٍ ًقطعىةى اؿ يَّيرتيهىا، ًمٍف بىعدً حي ـى ـً الَّيًتي حى ؿَّي   ابٍ ؼٍ ا كى . تيهىا ًعٍشؽى السَّيحى

فىٍجكىةى الحيبٍّ الَّيًتي رىقىعتيهىا 
ثىٍكرىةى الشَّيًؾ كتىمًريفى الًحسىاٍب 

 فينفتح ، ليتجمى المفعكؿ بو كيبلـز المنزلة األمامية،يمارس الفعؿ كالفاعؿ لعبة الخفاء
 التي تحتاجيا الذات لقراءة صحؼ ،الخطاب عمى اسمية تمارس سمطة السككف كاالستقرار

  . بعيدا عف كاقع يمتيمو فتيؿ المكت المشتعؿ،الذاكرة كالفناء في عبقيا
.  كيتابع تفاصيمو ناسجا خيطا لتسمسؿ الحدث كتتاليو،فالحذؼ يختزؿ الزمف ليسترد الماضي

 إذ يقرأ ،ىزة لدل المتمقيالشعرم " عبد اهلل العشي"خطاب ك ييحدث الحذؼ في         
: الجممة الفعمية مبتكرة دكف أف ينتيي معناىا

   (2)كيٍنتي أٍعًرؼي 

ًلهه  لىًكنَّيًني عىاًشؽه كى

لىيسى ًلي غىيرىهىا 

ـي  اـً المَّيًجٍب فً مىٍف ييمىمًم م  ًفي الزٍّحى

                                                           
 . 10فجائع االسمنت كالعربر، ص :  ناصر معماش(1 )
  .43يطكؼ باألسماء، ص : عبد ا العشي (2)
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 ليترؾ فعؿ المعرفة متعمقا بمسككت عنو يقبع تحت أشكاؾ العشؽ ،يضمر الشاعر المفعكؿ بو
 فيدؽ ، كيشيد حينيا الزمف الماضي عمى معرفة مبتكرة ال تحقؽ إال نسبية الكجكد،كالكلو

 كتستعيف باالستدراؾ كالنفي ، لذلؾ تبحث عمف يؤنس كحدتيا،اليأس قمب الذات المتشظية
. أمبل في صنع كاقع مختمؼ

 ليفتح أفؽ ، جكاب الشرط"عز الديف ميهكبي"يحذؼ " شمعة لكطني"كفي قصيدة         
: تكقع المتمقي

كا ًكبًريىاءى الشُّميكسً  إذىا كىسىري
(1) 

انيكا السَّيمىاٍء  كخى
فىإٍف لىـ تىميت أىنتى 

.. هيك
.. أنىا    

.. ًهي      
.. هيـ          

.. هيفَّي               
ًميعا                    نىحفي جى

طىفٍ  اًحًبي كىيؼى يىٍحيىا الكى  ..فيىا صى
 إلى مسقط جكاب ،تنحدر متكالية الجممتيف الشرطيتيف عبر سمـ تعدد الضمائر كاختبلفيا

ثر ذلؾ ينتقؿ الفعؿ المنفي إلى مرادفو إ ك،الشرط الكحيد المشدكد عمى كترم النداء كاالستفياـ
 (خانكا- كسركا) كتغيب مبلمح الجممة األكلى بفعمييا ،عبر حبر االلتفات (يحيا- لـ تمت )

.  ليتسع فضاء الكجكد المعمؽ عمى كتد االنتماء،تحت ركاـ الكحدة

                                                           
  .73المعنة كالغفراف، ص : عز الديف مييكبي(1)
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 التي تمنع استرساؿ الحديث ،كلعؿ صفة البتر تجعؿ الخطاب مصمكبا عمى مصقمة التضحية
 كمتكقفا عند ، لتتعمؽ بانتصاب ممدكد مع يا النداء، ك تكارم عار الخيانة كاليزيمة،مف جية

. منفذ الخبلص مف جية أخرل

ليبدأ  "الصكرة المصطفاة " إلى حذؼ المبتدأ في قصيدتو "نكر الديف دركيش"كيعمد         
: خطابو بالنكرة

أنىا رىاًحؿه 
1 

ًدم القىًديمىًة   ـه ًمٍف ًببلى قىاًد
ًمٍف عيٍمًؽ أٍعمىاًؽ صيكرىتيًؾ الميٍصطىفاىةي 

سىأٍمًضي 
كتىمًضي مىًعي األيٍغًنيىاتي 

 ،ارسو الشاعرػػحاؿ ذاتو الذم يـػػاالرت" الدم القديمةػػقادـ مف ب" يمارس المبتدأ في الجممة 
 (الجممة األكلى ) كيجعؿ الخطاب يتدلى عمى كترم الحضكر،ليرمي بالخبر في أفؽ االنفتاح

 كتأسيس ، محاكلة لقمب الكاقع كفرض الييمنة عميو،كيؼ التعدد كالغياب ميربا الداللة إلى
.  كينشأ عمى ضفاؼ التميز،كاقع أرقى يساير رغبة الشاعر

 لقدرتو عمى البكح عما ،كيمارس الخبر المتفرد الحضكر سمطتو مستغنيا عف باقي المحذكفات
 الذم يفقد البداية ، كربما يككف الحذؼ اغترابا لغكيا يصاحب اغتراب الشاعر،بأعماؽ  الذات

. كيقع في دكامة المتاىة التي تنتظر منفذ الخبلص

 كىذا لحث المتمقي عمى إعادة ، الحذؼ إلسقاط الخبر"عبد اهلل العشي"كيستثمر         
: تشكيؿ النص مف جديد

 (2) ...هىا أنىا 

                                                           

  .51، ص 1992، (دط)السفر الشاؽ، رابطة إبداع الكطنية، باتنة، الجزائر،:  نكر الديف دركيش(1) 
 . 22يطكؼ باألسماء، ص:  عبد ا العشي(2) 
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ًمثمىمىا ًشئتى  
ًبأىٍرًض التٍّيًه  

ال عىرشى ، ال مىٍجدى، ال تىاجى 
كال ًظؿَّي ًلكىي أىبًكي تىحتىهي 

سطى هىًذم الهىاًجرى   قٍ كى
 ليعبر عف رفضو القاطع لممكانية ،مكتفيا باسميا (ىنا )يحذؼ الشاعر خبر ال النافية لمجنس 

 . السيما إف كانت رديفة ألرض التيو كالضياع،التي تفتقد اليكية

 الذم يمنحيا م كتحف إلى المكاف األمـك،فالذات تشعر باغترابيا داخؿ كسط مجيكؿ كممتد
 .األمف كالطمأنينة

 كعميو تتجرد مف عراقتيا لتخكض ،إف تكرار ال النافية لمجنس ينفي عف سمطة الذات جذرىا
. في عتمة التيو كالفقد

: خرآلكقد يمثؿ الحذؼ لعبة لغكية تجعؿ الدكاؿ تتدحرج مف سطر         

مًت أتىكا  (1) ..النَّياسي ًمف صى
ًدينىًة قىد أتىكا مًت المى .. النَّياسي ًمٍف صى

ًدينىًة كالمىسىافىًة قىد أتىكا مًت المى .. النَّياسي ًمٍف صى
ًدينىًة كالمىسىافىةً  مًت المى .. النَّياسي ًمٍف صى

.. يىا فىتىى ًمٍف قىمًبًه المىذبيكح يىتبىعي مىف أتىكا
ًدينىةو   كيىعيكدي بىعدى رىًحيًمًهـ ًلمى

..                             ًمنهىا أتىكا
  يضمر الشاعر المركب ،إلى جانب لعبة التكرار التي تتخذىا الذات المتكأ المستندة إليو

لعؿ ك .(أتكا )  ثـ يعمد إلى حذؼ الفعؿ كالفاعؿ،اإلضافي كالعطفي ليعيد إبرازىما مف جديد
ة الصامتة كالرحيؿ لمبحث عف ػػػطي المكانيػػنى تظير تخػػػآلية القفز الذم يمارس عمى الب

                                                           
(1)

  .107عكلمة الحب عكلمة النار، ص : عز الديف مييكبي 
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الخطاب يعيش استقرارية يجعؿ  غير أف الرجكع إلى حذؼ الحركة مع إسقاط الفعؿ ،مبلذ
 .ساكنة تنكء بصبر الذات كتحدييا لزمف الجمر كالجماجـ

  بأشباه ئاالجممة االسمية مبتد" ساكف في الحفيؼ" في قصيدتو "عثماف لكصيؼ"كيختزؿ 
: الجمؿ

ًفيؼٍ   (1)سىاًكفه ًفي الحى
ًفي رىذىاًذ البىنىٍفسىًي ، ًفي الرَّيعشىًة الكىككىًبيَّيٍه 

اٍء   أٍبتىًني لمغيصيكًف فىضى
ميثقىبلن ًبالغىماـً الشَّيًفيٍؼ 

ؤىل النَّيبىكيَّيٍه .. ميغرىقنا ًبالهىكىل كالرُّ
ينتقؿ الشاعر مف مكاراة المبتدأ إلى إسقاط المبتدأ كالخبر معا لتتكالى أشباه الجمؿ محتمة 

حينيا يجتمع الرذاذ بالرعشة كنعيش مع الذات طيارة االرتجاؼ الصكفي في فضاء ، الصدارة
. يجمع بينيا كبيف الذات اإلليية

 الذم يتكؽ لو المتصكؼ ،ىذا الحذؼ حقؽ مساحة تأممية تتناسب كمكضع الفناء كالحمكؿ
. ؿ كجداني يعمؽ ارتياب الذات المرتعشةاكعبر عف انفع

 لتنتقؿ إلى مكاضع "عثماف لكصيؼ"        كتمارس الدكاؿ حركة مكضعية في خطاب 
 :جديدة تعميقا لمداللة

كىافى مىنبيكذنا
(2)  

كسىًقيمنا  .. يىًتيمنا
كحيهي ظىمأىل كالى ًشيءى يىبيٌؿ الجيرحى .. ري

ًميمىٍه  أك ييشًفي غى

                                                           
  .39براءة، ص :  عثماف لكصيؼ(1)
  .85المتغابي، ص : عثماف لكصيؼ( 2)
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عميككنا شىقيَّيا  كىافى صي
شىنفىرل قىد نىفىرٍت ًمنهي القىًبيمىٍه 

 مكحيا لو ، تاركا القارئ يجكب أغكار مسافة التخيؿ،يتكئ الشاعر عمى حذؼ الناسخ كاسمو
 فقد أظير ىذا الحذؼ ،أف ذلؾ االغتراب المغكم نظير عزلة الذات كخركجيا عف الجماعة

 .اإلقصاء الذم يعيشو المحذكؼ

 إذ يصبح الغائب ذلؾ الكحيد ،بتكضيح غمكضو (الشنفرل )ىك تطرؼ يسمح عطؼ البياف
.  العاجز الذم يبحث عف مكاطف السكينة كاالنتماء

 ليثرم النص كيزيد ، كالجار كالمجركر أحيانا أخرل،كيحذؼ الشاعر الفعؿ أحيانا        
 :غناه المعرفي

 (1)ًهٍمتي ًبأٍفكىاًههىا..ًهمتي 
ًؿ السَّيمسىًبيٍؿ ..بالتَّيعىاًشيبً  بالطَّيمًع كالعىسى

لىًكنَّيًني هىًذا المَّييمىة انتىابىًني هىكسه غىاًمضه  .. ًهمتي 
ـٍ أيًطٍؽ لىيؿى أىسكىارًهىا  لى
ارًهىا  ـٍ أيًطٍؽ بىردى أٍحجى لى

ثىًنيٍّ الثَّيًقيٍؿ  متىهىا الكى ـٍ أيًطٍؽ صى لى
؟  أم ًذٍكرىل أفىاضىت ذىكاًرؼى عيىنىيَّي
 ، لبناء متتالية مف أشباه الجمؿ،ينتقؿ الشاعر مف حذؼ الجار كالمجركر إلى حذؼ الفعؿ

. تنتج جممة مف التصكرات التي يتقاسميا فعؿ اليياـ

 مف خبلؿ االستدراؾ المشير ،كلعؿ االستعانة بالحذؼ تبرز تردد الذات كاضطرابيا الكاضح
كىنا يصبح التكرار الحاجز الذم تتخطاه . إلى ثقؿ ما تتحممو الذات مف مرارة ىذا اليياـ

.  لمبحث عف مخرج الخبلص مع االستفياـ،الذات

                                                           

 
  .72-71ص  ص غرداية، : عثماف لكصيؼ (1)
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 فحسيف زيدافكمف صكر الحذؼ التي اعتمدىا الشعر الجزائرم حذؼ الحرؼ،         
 ليجعؿ خطابو أبمغ فعالية في إقناع ،"شبكة لتيريب الكممات"يختزؿ أداة النداء مف قصيدتو 

 :اآلخر كاستمالتو

هىاًت الًبشىارىاٍ ..سىيًٍّدم
(1) 
ا ٍرحن ـٍ ًلمدٍّيًف صى .. كٍلتيًق

ت طىكرنا؛ ايىغًسؿي الثٌارى 
.. كييدىاًكم الجيرحى تىارىاٍ 

 السيما كىك ،يحذؼ الشاعر أداة النداء لييمس بأكجاعو الحزينة محاذرا أف يسمعو الغير
 لذلؾ اختار البحث عف متنفس مرة عبر ، فيو القيـ فضاؽ بذاتو المقاـتيعيش زمنا تمزؽ

 الذم يفٌعؿ طاقة التغيير كيبعث الطمأنينة ، كأخرل مف خبلؿ االتصاؿ باآلخر،نقاط التكتر
. منيارةاؿكالثقة في الذات 

 مف خبلؿ ، التي تعد مكاضع يتسرب منيا نسيـ األمؿ،فالحذؼ يسمح بترؾ مجمكعة الفجكات
. نماء الحمـ كامتداده

 أداة النداء في مكاضع عدة "غرداية" في قصيدتو الديكاف "عثماف لكصيؼ"كيحذؼ         
: ليجعؿ المنادل قريبا

 (2) امرأة ال تزاؿ تناـ الضحى!آا
غير عابئة بالمغٌنيف 

امرأة هامت الشعراء بها 
كؿ المجانيف ..كالمجانيف

امرأة هي سيٍّدة الممكاًت 
                                                           

  .15قصائد مف األكراس إلى القدس، ص :  حسيف زيداف(1)
  .57، ص 1997،(د ط)أبجديات، دار ىكمة لمنشر كالتكزيع ، الجزائر، :  عثماف لكصيؼ(2)
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كسيٍّدة الكمماًت 
 كىي تتكدد ، كمدل ما تعانيو الذات مف ليفة كتحرؽ،إف فعؿ التكجع  يشير إلى مرارة البيف

.  المرأة فاتنة تزداد تمنعا ليزداد اآلخركف شغفا كرغبة

 لتككف ىذه األنثى أكثر اتصاال ، لذلؾ يحذؼ الشاعر أداة النداء مجتازا حكاجز الفصؿ
. كمقربة مف الذات 

.  إلى ككنيا االنتماء كاليكية، فتخرج مف ككنيا األنثى،كتتكرر النكرة لتتعدد صكر رمز المرأة

ثارة النتباه؛ ليقع السامع ؿبعث  »كخبلصة القكؿ أف الحذؼ         لفكر كتنشيط الخياؿ، كا 
 .(1)«عمى مراد الكبلـ، كيستنبط معناه مف القرائف كاألحكاؿ

يحقؽ الحذؼ الخفاء كالغكاية ،إذ تتعدد الداللة كينفتح النص ليؤدم كظيفة إغرائية ككفقا لذلؾ 
. تتعدد القراءة

يحاءتإذا كاف  فإف الحذؼ يفعؿ لغة الرمز كاإلشارة كيترؾ لممتمقي ، لغة الشعر لغة إيماء كا 
عادة تشكيؿ النص نتاج معرفة جديدة كا  . فرصة المشاركة كا 

  يتأمؿ حو، ليحتـ عميو عممية التكاصؿ مع الخطاب بكؿ جكار؛يكقظ الحذؼ فكر المتمقي
. مكاطف اإلسقاط ليكمؿ المعنى

        عكسػػػت التراكيػػػب الشعرية المػػػػكقؼ الشعػػػػكرم لػػػػركاد شعػػر التفعيمة في الجػػػػػػػزائر، 
كترجمػػػػت خصكصية كتاباتيػػػػـ، حيث كضعػػػػت تجربتيػػػػـ بيف نزعتيػػف تشاؤمية، كأخرل 

تفاؤلية تعبر عف صراع األعماؽ ككثيرا ما جسدت مخطط الداخؿ بتقمباتو االنفعالية، ليككف 
التركيب بنية خاضعة لصكت الذات، كمف ذلؾ يصبح صكت الخطاب الشعرم اعترافا يشي 

 .بحديث الباطف، حتى إنو ينحدر أحيانا نحك التجربة السيرذاتية

                                                           

، ،القاىرة منشكرات مكتبة كىبة خصائص التراكيب دراسة  تحميمية  لمسائؿ عمـ المعاني،: محمد أبك مكسى (1) 
  .160، ص 4،1996ط
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 :المغة الشعرية السيرذاتيه- 4
 يسجؿ فيو الشاعر شكبل مف ،قكؿ شعرم ذك نزعة سردية»القصيدة السيرذاتية         

 تظير فيو الذات الشعرية الساردة بضميرىا األكؿ متمركزة حكؿ محكرىا ،أشكاؿ سيرتو الذاتية
، معبرة عف حكادثيا كحكايتيا عبر أمكنة كأزمنة كتسميات ليا حضكرىا الكاقعي خارج "األنكم"

متطمبات كالشركط اؿميداف المتخيؿ الشعرم، كقد يتقنع الضمير األكؿ بضمائر أخرل حسب 
 .(1)«التي تحكـ كؿ قصيدة سير ذاتية

 كتبكح بخصكصية ،إف القصيدة السيرذاتية ىجينة تسير عمى خطى السردية الكاقعية        
ح لمنص سمطتو كسياقو الخاص ف التي تـ،األنا لتصنع فضاء ممتدا مف الخصكصية الشعرية

ا في االستقبللية ظ ك بذلؾ يككف النص أكثر ح،المسيج لحماه كالمانع لمتميع اليبلمي
 .كالحفاظ عمى اليكية

يشترط في اعتماد السيرذاتية في القصيدة حصكؿ اعتراؼ ما مدكف »كمؤكد أنو          
 ، أك المكانية، يؤكد فيو الشاعر عمى نحك ما المرجعيات الزمنية، أك تعبير،كؿػػػػػػ أك ؽ،بإشارة

ثاؽ المعقكد م كتؤكد صبلحية الـ،أك الشخصيات لمحكادث كالحكايا التي تتضمنيا القصيدة
 حيف ذاؾ بإمكاف النص أف يأسر ،(2)« األسسق كالسارد كالمتمقي عمى ىذ-بيف الشاعر

 ، كيؤجج عكاطفو في متابعة الكاقع الشخصي المتعمؽ بالذات،المتمقي بصدؽ االعتراؼ
 ككنيا تتميز باستكشاؼ حقيقة ،ة تتمتع بيالة مف التشكيؽػػػػح القصيدة حكامػػػػػػػكتصب

إف القػػػراءة السيريػػة ذات أثر في الكشؼ عف الذات، ثـ اكتشاؼ ذات القارئ »،"األنا"
 حيث تتضافر المغة كالتأمؿ فينتج التفاعؿ فمسفة البكح الذم يتشكؿ فيو الكعي (3)«أيضا
   .بالذات

                                                           
تمظيرات التشكيؿ السيرذاتي في تجربة محمد القيسي السير ذاتية، منشكرات اتحاد الكتاب العرب، :  محمد صابر عبيد(1)

  .200، ص 2005دمشؽ، 
 . 200ص   ـ ف ،(2)
مرايا نرسيس، األنماط النكعية كالتشكيبلت البنائية لقصيدة السرد الحديثة، المؤسسة الجامعية لمدراسات :  حاتـ الصكر (3)

  .151، ص 1999، 1كالنشر كالتكزيع،بيركت، ط
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        : بنية الزماف كالمكاف1.4
 مشخصا دالليا كمككنا معماريا يكضح شكؿ الكحدة السردية، »        يعد الزماف في السرد 

كيحٌمؿ الكحدات السردية المرىنة طابع الكمية كالحركة كاالنسجاـ، عند ترىينو لكحدات 
سقاطو لكحدات أخرل، كما يسعى إلى إضفاء درجة مف المعقكلية كالمنطقية عمى المنجز  كا 

 في النص » كىذه المعقكلية ال تكتمؿ إال بالتحاـ الزماف مع المكاف باعتباره (1)«القصصي
السيرذاتي أكثر بؤرة بكصفو ذا كظيفة مزدكجة، األكلى قبمية تتمثؿ في ما أحدثو في ذات 
المؤلؼ مف تأثير قبؿ كجكد النص، بكصفو مكانا حقيقيا سبؽ المؤلؼ أف عاش فيو كبادلو 

يعتمد   ك (2)«بعدية بكصفو عنصرا مككنا لمنص فيما بعد كجكده: التأثير كالتأثر كالثانية
 إذ تتجمى سيرة ، عمى الخطاب الشعرم السيرذاتي في كثير مف قصائدهعثماف لكصيؼ

 مما ، ككذا اسـ زكجتو كابنو، كقد حضر اسمو الشخصي في تجاربو،الشاعر ممثمة في شعره
  :يؤكد أف الشاعر يكلي الخطاب السيرذاتي أىمية خاصة

 (3)الشَّيكىاًرعي غىبراءي 
اًرقىةه  كالشَّيمسي حى

كاألنىاًبيبي ال مىاءى ًفيهىا  
السَّيرابي 

ًلهاثي الًكبلًب 
يختار الشاعر المكاف األكثر شعبية لينطمؽ منو، لكنو يحكلو إلى محطة سرابية ال حركة 

، لذلؾ يرتد الشارع إلى (السراب-الجفاؼ- االحتراؽ)ثؼ دكاؿ الحجب كالمكت اتؾتفييا، إذ 

                                                           
ص  ،1،2010ط بنية النص كتشكيؿ الخطاب، عالـ الكتب الحديث،األردف، خمبيؿ شكرم ىياس، القصيدة السيرذاتية،(1)

 جاسـ حميد جكدة،  السرد في قصص جميؿ القيسي القصيرة، رسالة ماجستير، إشراؼ فائؽ مصطفى أحمد :نقبل عف .349
 . 15، ص 1997، جامعة المكصؿ، كمية التربية، 

 .250 ، ص  ـ ف (2)
(3)

  .55، ص 1997، (دط)دار ىكمة، الجزائر،  عثماف لكصيؼ المؤلؤة، 
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الصحراء كأفؽ لممجيكؿ كالصمت، كمف صكرة المكاف تمؾ تعرض صكرة الذات المعمقة عمى 
:   حباؿ تصدع كشقاؽ األنا مع ذاتيا كالعالـ
عاًليؾي يىفتىًرقيكفى   (1)الصَّي

 المىسًجًد الميطمىًئفٍّ إلىىكشىيخه يىًسيري 
ره ال ًظبلؿه  ... كال شىجى

ـي ًفي الطُّرقىاًت    ك ًحيدنا أيهىكٍّ كيٍنتي كى
 ،تبدأ سيرة المكاف بمغة االفتراؽ كالصعمكة في مقابؿ صكرة االطمئناف كالطيارة        

 راسما مشيدية الكاقع كصكرة ، الذات المعزكلة اليائمة في الطرقاتفليكشؼ البعد الضدم ع
 :ماثر ذلؾ تناـ الحيرة عمى كتؼ الذات كاشفة عف قمؽ كتمزؽ تعانيوإ ك،نافرتتصالح كاؿالاؿ

الىًة ..كأٍسكيري  تَّيى الٌثمى أسكيري حى
(2) 

ًحيفى أىرىل زىهرىةن 
تىتفىتَّيحي بىيفى البييكٍت 

يىسكيفي الًجفُّ هىًذم الشَّيكاًرعى 
 تىسكينيهىا المُّبؤاتي 

... كتىسكينيهىا العىاًصفىاتي 
اًئـً   مؿى التَّيمى كلىًكنَّيًني أٍكرىاي حى

كفى جيفي كينتي أيحبُّ اؿ
ـي الطَّييشى  كأٍستىمًه
 كالشَّيبؽى البىربىًرمَّي 

                                                           
  .55ص   المصدر السابؽ ، (1)
  .56-55 ـ ف ،ص  (2)
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، محدكدال كتختار التيو رمزا لمسفر اؿ،عندما تتجرد الذات مف عبلقتيا بالعالـ الحسي        
 مف مككنات االنسبلخ عف التحصيؿ اعتناؽ الجنكف مككف (غياب العقؿ )كيأتي المحك 

 مف خبلؿ ،لتتضح القطيعة (الحياة عمى اليامش)ينفرج مجاؿ االغتراب حينيا  ،الذات
 .(البربرية – الطيش )خطكات التمرد المعمنة 

        كفي تخصيص حالة الذات كبياف صكرتيا، تباشر األنا الساردة في كشؼ أزمة التيو 
 :التي تعانييا

 (1)ذىاًهبه ًفي التُّرابً 
تىنىازًعيًني المَّيفىتاتي  

 م النَّيظرىاتي فً ؼي طً كتىخ
ًمي  ..كىأنٍّي أىًسيري إلىى أجى

ذىاًهبه ،هىٍؿ تيفاًجئيًني النَّياري 
ـٍ تىصطىًفيًني المىبلًئؾي  أ

 كالحيكري 
 ، ليطعـ دالالت التيو في عركؽ األرض، المرتبط باألنا(ذاىب)يحضر اسـ الفاعؿ         

 ،( تتخاطفني/تتنازعني)في التصاقو مع أفعاؿ الشمؿ الحركي   السيما،الذم يقكد إلى الفناء
 عبر االستفياـ ،كىك ما يجعؿ الخطاب يأخذ شكؿ المناجاة خاصة عند شحنو ببنية التكتر

 ،(مفاجأة النار لمذات)ليتجو إلى فضاء التكقع كاالحتماؿ المتدحرج عمى قطبي السمبية " ىؿ"بػػ
 .(اصطفاء مبلئؾ الحكر لمذات)كاإليجابية 
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 تمكنو مف ،إف رحمة التيو التي يمارسيا الشاعر بحثا عف حقيقة جكىر األشياء        
كحينيا يمكنو االنعتاؽ مف أزمة التشظي -  كما حثو عف ذلؾ سقراط -استيعاب كمعرفة نفسو

.  كاالنشطار
        كتنتقؿ الذات فيما بعد لتعكس إحساسيا بعنؼ الفجيعة مف خبلؿ ما تثيره مف جك 

  : نفسي محزف يستعيد مصير الفناء المقمؽ
ـٍ يىرى النُّكرى نيكر  (1) !لى

فرىةه   مىهدياي حي
كالًكسىادىةي ًمٍف تيربىةو 

اطي لىفاًئؼي ًبيضو  ـى كالؽً 
ًبير..كأٍجنىحةه   كعى

تتصؿ ىذه المقطكعة بفضاء القصيدة السيرذاتية بكشائج القصيدة العائمية، إذ يمثؿ رثاء الكلد 
 حينما ، تبحث تحت مخازف التفاصيؿ لتعمك آىات الفقد،مساحة لمحزف كالمكت بمغة كصفية

 مف ، كتتكبد الذات مرارة المصير،يتحكؿ البيت العائمي إلى حطاـ يمثؿ التراب فيو الكسادة
  .(القبر- البيت )خبلؿ عناؽ األمكنة المغمقة 

 ، إال أف الشاعر يرسـ فضاء مناظرا ليذا،كيتواكعمى الرغـ مف سكداكية المشيد كمأس        
 إشارة إلى النقاء ، كذلؾ في مف خبلؿ حضكر المكف األبيض في التحامو مع األجنحة

في بكاطف  ينمك صراع نفسي كفقا ليذه الجمالية المنبثقة مف ركاـ القبح ك،كالطير
      : لتعميؽ حقكؿ الرثاء،لشخصياتا

ـٍ يىرى النُّكرى نيكر  (2)! لى

هىا أنىا اآلفى  
أٍرفىعي كىفٍّي نىحكى السَّيماًء  

                                                           
. 14،ص أبجديات : عثماف لكصيؼ   (1 )
  .17ص   ،ـ ف  (2)
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كأٍغرؽي بىيفى الرٍّماًؿ 
مٍّي  كًفي البىيًت ثىكمىى تيصى

كافً  ؽي ًمٍف حىسرىاتو  حي جى هىا تتىمىزَّي
رى    زه يىستىًنيري كأٍدميعهىا خي

،  ليكلد مدارات الزمف اآلتي،(السماء كالبيت)رصد الشاعر عناؽ األمكنة المفتكح كالمغمؽ 
 كالمشبع بالصمكات تأسيسا لتكجيات المككف الثقافي، فالمناخ ، األدعيةبػػػخكرطر بػػػالمع

ف حسرات أ غير ، يضخ حرارة شككاه إلى المكلى،العائمي بكصفو بؤرة الجك األليؼ كالحميمي
: آالـ الفقد تمزؽ األنا لتسحب اآلخر إلى منطقة السرد

 (1)تىبًكي كىًهيبىةه ! آاً 
  ..تىٍبًكي

يَّيا يىغيكري  تىيًف كَّي كففكعىينىاًف ًمثؿى سي .. ميحى
تيف  ٍذبيكحى اًف ًفي المىاًء مى تىغيكصى

الغيبلـي اٍختفىى  
ـي اٍنطفىا  كالغىرا

الشُّعاعي األًخيري .. كالشُّعاعي 
 ، لترسـ لحظات الكداع لغبلـ اختفى، البنية النصية ككأنيا بكائية تذرؼىػكمت        

مطفئا كؿ   ليعكضو ظبلـ الزكايا،كتستعيد الذاكرة بريؽ عينيو في لحظة يتكارل فييا الحب
 ،كشؼ إنسانية الشخصية السيرذاتية  مما يككف جكا جنائزيا يسيـ في،مدارات الضياء
 كيعمؽ الحس األمكمي الممفكؼ بأقمطة ،(رثاء الذات مف خبلؿ رثاء اآلخر)كأبعادىا الفكرية 
  .الصبر كالمقاكمة
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 (اآلف/كنت)        كتعتمد األنا الساردة عمى طاقة السرد لتفتتح مشيد التتابع الزمني 
 :(كقكع الذات بيف فكي الماضي كالحاضر- كنت أنا اآلف )المسفر عف تناـ لمحس المأساكم 

 (1)ككيٍنتي أىنىا اآلفى 

أٍحًمؿي قىاًرًبي الميتىآًكًؿ  
ٍسًمي إآًخرى 

 االٍنًتظىارً سىنىاًبؿ أىٍزًمنىًة 
دًر أيمٍّي   مىى صى عى

ميسىاًفرىةه ًفي الذُّبيكٍؿ 
نَّيًة الميستىًديرىًة   سنبيمىةي الجى كي
فًف كالشَّيفىتىيًف  نىاًسكىةي الجى

.. كىصٍمًت السَّيمىاءً 
             كطيهًر البىتيكٍؿ 

 يسفر عف ،إف تمظير المكحة السيزيفية التي تقذؼ باألنا في بمكعة الصراع الدائـ        
 لذات تشعر بالضياع كتقتات عمى فتات ،بؤرة الحدث المتصؿ بياجس الخكؼ كالفجيعة

 الذم يطكؽ الذات كيحاصر ، كيزداد إصرار الشاعر عمى رسـ ذلؾ المدار المغمؽ،اليكية
 كغياب ، إذ ال تمثؿ صكرة االنتظار كالمجكء إلى الصدر األمكمي إال ذركة االغتراب،كجكدىا
.  حينيا يسافر االخضرار باتجاه الذبكؿ كاالنكسار،الفاعمية

صكرة عفكية تنقؿ كاقع " عكلمة الحب عكلمة النار"        كيرسـ االسترجاع في قصيدة 
 :الخيبة كالتراجع

 (2)أًبي كىافى يىٍسأليًني عىف كىذىا ككىذىا 

                                                           
  .101عكلمة الحب عكلمة النار ، ص :  عز الديف مييكبي  (1)
) 2( .46، ص ـ ف 
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يىًغيبي أىًبي سىاعىةن ثيَّـي يىأًتي ًليىسأىلىًني المىرَّيةى األىلؼى  
   "ًقٍندىهىارٍ "                          عىف 

ًبيثىا"كيىسأىليًني عىف رىسىاًئؿ تىحًمؿي  مرنا خى  "جى
ا"ػكعىف مىًمؾو نىًسيىتهي السُّنيكفي ب كمى  "ري

  ..يىًحفُّ إلىى عىرًشهً 
 كغىاٍر ..              مىًمؾه بىيفى غىارو 

ييًمحُّ أًبي ًفي السُّؤاٍؿ 
 فيستحضر شخصية ،يشكؿ الحكار عصب التكتر المفعؿ لحركية الحدث الدرامي       

لحاحيا عمى تمؾ األسئمة،الكالد عبر تقنية المنكلكج الداخمي ير إلى ػػػػ يش مما ككثرة أسئمتيا كا 
 فتتنامى البنية النصية ،ترابػػػػىا باالغػػػر عف إحساسػػ كيسؼ،يةػػػم لمشخصػػأـز الصراع الداخؿػػػت

 .اعتمادا عمى تأجيج المعاناة في زمف الضياع كالخضكع
إف المكنكلكج حيف يدخؿ إلى السياؽ الشعرم يعبر عف اليرب مف الخارج إلى الداخؿ »

حيث تتكجو المغة إلى الداخؿ كتفرز أصكاتيا ... مستقرئا مشاعر الذات في صكرتيا األكلية
 (1).«في الخارج أصداء ىذه الحالة الفريدة كالخاصة بصاحبيا

 : تكاتر الزمف كتنامي الحدث2.4
        تعد دراسة العبلقة بيف نظاـ ترتيب األحداث زمنيا في القصة، كبيف نظاـ تشكيمػػيا 
في الخطػػػػاب ذات أىميػػػػػة بالغػػػػة، إذ مف خبللػػيا يتـ رصد المفػػػػارقة الزمنيػػة، كلعؿ تمؾ 

 فينتج عنيا مسافة كاسعة بيف الشخصية كىي تعيش »المفارقة تتضح في النص السيرذاتي
الحدث، كمكقع السارد كىك يتذكر كيركم ىذه األحداث التي عاشيا، بكصفو كائنا سيريا في 

 في تجربتيا مف لبنة "ةزىرة بمعالي"كربما تنطمؽ ، (2)«النص عميو يدكر مكضكع النص

                                                           
  .120-119ص ص الخطاب الشعرم عند محمكد دركيش، : محمد فكرم الجزار  (1)
  .356القصيدة السيرذاتية، بنية النص كتشكيؿ الخطاب،ص : خميؿ شكرم ىياس (2) 
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 كلعميا في ىذه كاألمة، لتبحث في عبلقة الذات باآلخر منطمقة مف قضايا الكطف ،سيرذاتية
:  مف خبلؿ البنية الزمكانية،السرد الكاقعيتستند عمى المقطكعة 

 (1)ككىانىتٍ ..كينَّيا

غيرؼي الطٍّيًف الهىٌشة  
تىحًمينىا  

ًمٍف زىمفو بىاًردو 
عو مىاًطرو  جى ًمف كى

يىسكيفي رىٍغمنا عىنَّيا ًفينىا  
.. ككىافى ..كينَّيا 

ـي ًفي مىكًقًدنىا  اًل مري الحى الجى
ًنينىا  ألي أٍشكاقنا كحى يىتؤلى

قؼ غرؼ الطيف اليشة المشحكنة بطاقات التراث في ت إذ ،يرتبط المكاف بالتاريخ        
 كالتي تشكؿ صرحا أمكميا ، كتستعيد الذاكرة تفاصيؿ األلفة كاألمف العالقة بيا،مكاجية الزمف

.  يستكعب بكاطف المكاجع كاأللـ
 ليبعث صكرة البيت الحالـ ،كيظير الزمف الماضي ثانية ممحا عمى القصيدة السيرذاتية

.  لمقضاء عمى راىف التمزؽ كالضياع،المعبؽ بالحنيف
 ،كل عمى ىزيمة االغترابػػ ربما تؽ،ر الذاكرةػػػكرة المخبأة بيف دفاتػػػإف تمؾ الص        

 :كتجاكز الكاقع المرئي إلى أفؽ مأمكؿ
أىذكيري اآلفى كينَّيا مىعنا
(2) 
اتىفىقنىا اٍنطىمقنىا مىعنا 

                                                           
  .108ما لـ أقمو لؾ، ص :  زىرة بمعالية (1)
  .23مسافات ،ص :  نكر الديف دركيش  (2)



              جًانٍح انهغح انشعرٌح             :                                                  انفصم األول

 

126 
 

.......................... 
أٍذكيري اآلفى كيؿَّي التَّيفاًصيًؿ   

مًمنىا شىاًئؾه،، إلىىقيمنىا الطَّيًريؽي   حي
اًلؾه  لىيمينىا حى

يىنبىًغي أٍف نىظىؿَّي مىعنا،، 
تَّيى النٍّهىايىةى  أٍف نيكاًصؿى حى

أك أىٍف نىميكتى مىعنا  
  ،(األرض كالطريؽ )ـ الذاكرة باسطا سمطة المكاف الجماعي ػػػلؽ الشاعر مف منجػػػينط

 "معا"رار ػػػعؿ تؾػػ كؿ،ليبحث في مكاجع التمزؽ الذم أصاب لحمة األنا في ارتباطيا باألصدقاء
 لتخضع التكجو البصرم نحك نياية ،رةػػػػـ إليو الذاؾػػػػة الذم تحتؾػػػيد عمى قانكف الجماعػػػتأؾ

  .مصير الذم ينتظر الفرد في عبلقتوتمخص اؿ ،مكحدة
 ليسحب جؿ مداراتو إلى ،إف الذاكرة تمثؿ ذلؾ الزمف التراكمي الذم ينسج خيكط النص

 التي تحف ،ة الذاتػػػق مع قضيػػػ كتصعيدا لتعاطؼ،مػػػالمخزكف الفكرم لمشخصية تحفيزا لممتمؽ
ـٌ شتات الذاكرة كتحيينياىدؼ ب،إلى زمف التكحد كالتآلؼ عادة شحنيا مف جديد لتمتحـ ، ل  كا 

.  بالكعي المتجدد
 مسار التحكؿ مف الفردية إلى الجماعية     (03)مخطط

 
        

 
 
 



              جًانٍح انهغح انشعرٌح             :                                                  انفصم األول

 

127 
 

كال بد أف زمف الذاكرة زمف ىاـ ألنو يكشؼ عف كثير مف الجكانب في حياة                 
 :الشخصية كىك السبيؿ إلى ربط األزمنة مف أجؿ تفسيرىا

 (1)أًحفُّ إلىى ًدرهىـو ًمٍف أىًبي،،
 كينتي أىٍرقيبهي،،
مكىةن   أىٍشتىًرم حى

بىاحو أىًنيؽو،،  ًفي صى
 ..كًفي غىمرىةو ًمٍف فىرحٍ 

 أًحفُّ إلىى دىندىناًت الخيشىيبىاًت،
 ليطًؼ العىًجيًف،،

اًت،، يصى  كًسرٍّ القيرى
ًؿ الًمٍسطىراٍ  جى  إنٍّي أًحفُّ إلىى خى
اًحًبي،،  كالطَّيباًشير قىد هدَّياي صى

!! بىعثىراٍ 
طان ًبعٍشًريفٍ   .أىًحفُّ إلىى أٍف أيسىطرى خى

ـى األربىًعيفٍ  !!! آا يىا ألى
إف الجمؿ االسترجاعية تفتح أفؽ الزمف عمى الماضي لتظير صكرة الطفكلة السيرذاتية، 
كىي صكرة لعالـ مدرسي تؤثثو األداة المدرسية، بحيث تتـ استعادة التفاصيؿ كاليكامش، 

/ دندنات الخشيبات )لرسـ فضاء استرجاعي دقيؽ يفعؿ الصكرة البصرية كالسمعية معا 
كيتصاعد الزمف نحك الحاضر  (الطباشير قد ىده صاحبي/ خجؿ المسطرة/ لطؼ العجيف

آه يا  )مكحيا بدرامية المشيد، إذ تختتـ خيكط الحنيف تمؾ بنبرة حزف يصاحب الزمف اآلني

                                                           
  .98فجر الندل، ص :  ناصر لكحيشي(1)
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مما يؤرخ سيرة الذات كيثبت فرارىا باتجاه جمالية عالميا الطفكلي كبراءتو  (ألـ األربعيف
 .(سف األربعيف )كعفكيتو، مقابؿ الحاضر 

        كالستيعاب الزمف أكثر كفيمو بصكرة أكضح قد تسعى الذات إلى اختزالو أك تقميصو 
 :أك تعطيمو

 (1) ...ييسىاًئميني
هىٍؿ ًلي طىمب ؟ : ًبالهىمسً 

ٍب  أيطميٍب تيجى
شىا بَّيأي ًفي الحى ... هىتؼى الميخى

يًحي أنىا ... كى
كرَّيطتي نىفًسي لىـ أيفكٍٍّر مىرَّيتىيٍف 

ارى مىكًتي مىكتىتيٍف  كٍيًحي أنىا قىد صى

ف مساره، م مف أجؿ اإلسياـ في تطكير الحدث كتبي،يعمؿ الحكار عمى تعطيؿ الزمف السردم
 كذلؾ نتيػػػػجة ،غير أنو ال يمكف ضبط مقدار السرعة كالبطء لككف المشيد يتأرجح بينيما

 ، كنقاط الحذؼ المستخدمة،(...اػبَّيأي ًفي الحىشى ػػػؼى الميخى ػػػػهىت )ت غير المحددةػػػػؽ الصـػػػػدقائ
 تصطبغ بمكف مف الخكؼ ، إذ إف عباراتو مقتضبة،كلعؿ ىذا المشيد الحكارم يتسـ بالسرعة

   .كاالنفعاؿ يكجو االىتماـ بنتيجة الحكار الذم يعبر عف حرج الذات بعد غفمتيا
 ،فػػؿ إحداثيات الـزػػػثؿ في تبدمػػداد كالتكتر يتـػػػػز عمى االرتػػػاع الزمني المرتؾػػػإف اإليؽ

  .فيمارس انزياحا بغية تشكيش الرتابة كخمخمة الصيركرة الخطية

                                                           
  .75ص  ،1،2009سر الغجر، منشكرات أىؿ القمـ، الجزائر، ط:  حنيف عمر  (1)
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تشعر الذات بمذة امتبلؾ الزمف الذم إذ  ،كتمؾ المنافرة تحث جمالية المراكغة كالمفاجأة
 كيعد الخمط الزمني طعما مستفزا النتباه المتمقي عبر عنصر التشكيؽ ،استحكذ عمييا دائما

  .كاليدـ

 حينما ،بؿػػػكض في المستؽػػػكؿ كالخػػػٌكف الذات مف استشراؼ المجوػػاؽ يـػػػاالستب         إف 
 الغرض منو التطمع إلى ،يتكجو بيا إلى األماـ كيككف في حاالت عديدة مجرد استباؽ زمني

 Gérard ) "رار جنيتمج" كيقرر (1) أك محتمؿ الحدكث في العالـ المحكي،ما ىك متكقع

Genette )النقيض المحسف أقؿ تكاترا مف االستشراؼ الزمني، االستشراؼ، أك أف 
 (2)كذلؾ في التقاليد السردية الغربية عمى األقؿ (االسترجاع)

 تسارعا زمنيا يكجو انتباه القارئ إلى فاجعة لعز الديف ميهكبي" الطفؿ"كتجسد قصيدة 
 :الخاتمة

ًبيًبي ـٍ حى نى
(3) 

غىدنا أٍجًمبي الكىٍعؾى لٍؾ 

.. سىأًمؤلي ًحيننا يىدىيؾى 

كًحيننا فىمٍؾ 

.. سىأٍحًمؿي كيؿَّي الهىدايىا

................ 

 

                                                           
،المركز الثقافي العربي، بيركت، لبناف، " الفضاء، الزمف، الشخصية"بنية الشكؿ الركائي :  حسف بحراكم  (1)

  .133ص  ،1990،  1 ط 
خطاب الحكاية، بحث في المنيج، ترجمة محمد معتصـ كآخركف، المجمس األعمى لمثقافة،  :  جيرار جنيت (2)

  .76ص  ،1997، 2ط 
  .32، ص 2000، 1سطيؼ، الجزائر، ط منشكرات أصالة لئلنتاج، كاليغكال يرسـ غرينيكا الرايس،:  عز الديف مييكبي(3)
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 .................

مى فىرحو لىٍف يىي ـى عى  .. غىدنامءى كنىا

 ليرسـ لنا صكرة جمالية لغد أفضؿ تتناغـ فيو ،يقفز الشاعر عمى حاضر الفجيعة كالحسرة
. أكتار اليدكء كالطمأنينة 

 ألننا نجد فيو متعة الراحة التي تظير حميمية ؛كلعمنا  نترقب مع الشاعر ىذا الزمف أيضا
 نرتطـ ، أك كسر أفؽ االنتظار بعد زمف الحذؼ، لكننا ككفقا لخيبة التكقع،الجك العائمي كدفئو

 . كيمحك تفاصيؿ الزمف الحالـ إجماال،بجدار النفي كالعزؿ الذم يكقع االغتراب الذاتي
 :ينمك حمـ الذات الجديدىا  نفس السابؽ كبكتيرة التكيف        

ًتي   (1) ..غىدنا فىٍرحى
ًعدُّكا ًلقىمًبي الَّيًذم تىشتىًهيًه النٍّسىاٍء  أى ؼى 

ةن أك ًكسىاٍء   رىقصى
ًتي .. غىدنا فىٍرحى

هىؿ يىًجيءي غىدنا؟  
لجأ إلى قطع كتيرة الحاضر المفتقر ؼ ،(المستقبؿ )يقدـ لنا الشاعر تكقعات الزمف الثالث 

 عبر البنية التساؤلية الدالة ، لكف الذات تسقط مرة أخرل صريعة حمميا المفقكد،لرغبة األنا
 كىذا االستباؽ يكثؼ كتيرة ذلؾ التمزؽ ، كريبة الكقكع الفعمي لزمف الحمـ،عمى طكؿ االنتظار

إنيا كمما الحقت الزمف عبر البنية .  كيثبت األزمة التي تعانييا الشخصية،الداخمي
.  فصراعيا أزلي كحتمي ال مفر منو، فر منيا مف جديد،االستشرافية

           تسيـ المغة السيرذاتية في دعـ النسيج السردم بعناصره المكانية كالزمانية، كيشير 
حضكر المفارقة الزمانية  في الخطاب السيرذاتي إلى إثبات التحكؿ الزمني، كالتكاصؿ مع 

                                                           
  .39ص  : المصدر السابؽ(1)
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الذاكرة كالماضي لفيـ الحاضر، كما يمزج زمف االنتصار كاليزيمة لمبحث عف حمكؿ بعد 
   .ة نفس االستمرارمطالتقا

إدراؾ ذلؾ التعايش الذم يضـ المتخيؿ كالكاقعي معا ، حيث تصبح ىي القصيدة السيرذاتية 
الغكاية غكاية مضاعفة، إيحاء كحقيقة تنصيراف لتندمجا في نص تتضافر فيو الذاكرة كالفكر 
كالمغة عمى بناء مشركع اليكية مف أجؿ تدكيف كثيقة الكعي العائمي كالسبللي، الكثيقة التي 
تجعؿ مف الذات مكضكعا لذاتيا، كتعيد ترتيب الحياة بتجميع المحظات الماضية محاكلة 

.  إثبات حضكر األنا،  كتقدير مقاميا
ثمة حقيقة تبحث عنيا القصيدة السيرذاتية، إنيا حقيقة الذات كىي حقيقة كشفية تسعى إلييا 

أيضا القصيدة الصكفية لمعرفة سر الككف كالكائف، مف أجؿ االقتراب مف الذات العميا، 
نحك النكر كيجتاز كؿ المكانع كالحجب رغبة في كشؼ سر العالـ كبكاطنو  فالصكفي ينجذب

 .كالكصكؿ إلى لحظة التجمي
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 المغة الصكفية- 5

 : التقاطع بيف التجربة الفنية ك التجربة الصكفية_1.5

ف الكتابة الشعرية مغامرة بالمغة فإف أكثر ما يجسد جمالية النص لغتو الشعرية،         بما أ
إذ تحمؽ بالمعنى كتعمك بالكممات عمى ذاتيا، لتتجاكز سجف المسارات المعجمية كتنحرؼ 

 . باتجاه التعدد الداللي، فتأسر الذىف كتيجر التقريرية لترقى عمى محدكدية التأكيؿ

بيف كالمغة الصكفية ىي األخرل لغة تجاكز، مما يسمح بكجكد ترابط كتعالؽ كثيؽ         
الفنية، األمر الذم يخمؽ صعكبة في التفريؽ بينيما،السيما أف التجربة  التجربتيف الصكفية ك

ة ػػػػة إبداعيػػد الكتابة، حرؾػػػػػػعمى صعي»فيي . الصكفية تترجميا الكتابة الشعرية كالنثرية 
بو ػػػػىا ما يشػػػػػأشكاال أخرل نثرية نجد في ة،ػػػػػػق الكزنيػػػػر، مضيفة إلى أشكاؿػػػػت حدكد الشعػػػكسع

 .(1)«ح عمى تسميتو، في النقد الشعرم الحديث بقصيدة النثرػػػػػالشكؿ الذم اصطؿ

، ـػػػػػده ال يستؽػػ، كاألمر بضارػػػشاع كؼػػكؿ متصيكػػػػكف اس ػػػذا األسػػػػػػ كعمى ق        
ر، ك المعيف الذم ػػػػىا عند الشاعػػػػىي نفس [كفيػػػالص]ند ػػػػأداة اإلدراؾ ع »كف ػػػػػػـ مف ؾػػػػػػبالرغ
اعر، ك الكسيمة التشبييية التي ػػػػق الشػػػػػم مفػػػذم يستؽػػػك نفسو المعيف اؿػػػػػػم منو قػػػػيستؽ

ىي  معنى ىذا أف لغة الكشؼ .(2)«يستخدميا في أداء ما يؤديو ىي نفسيا كسيمة الشاعر
ة يشارؾ فييا النص الشعرم الصكفي، لينتج االمتزاج تحررا نحك المطمؽ كالتحاما ػػػلغ

 .بالحقيقة، رغبة في صبر أغكار المجيكؿ كالغكص في الغائب

 

                                                           
. 22ـ، ص1992، 1ريالية، دار الساقي، بيركت، لبناف، طكالصكفية ك الس:  أدكنيس 1

ـ، 2000، 1، دار األمير، القاىرة، ط(األثر الصكفي في الشعر العربي المعاصر  )الشعر ك التصكؼ :  إبراىيـ منصكر 2
 .24ص
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ما يعانيو الشاعر خبلؿ عممية تجسيد ما اختمر في ذىنو مف تساؤالت ك أفكار »إف         
ق، كما يتشابياف في الكسيمة ك يتحداف في ػػػػػيشبو ما يقـك بو الصكفي في مقاماتو ك أحكاؿ

لكف ذلؾ ال . (1)«اليدؼ، فكبلىما ال يعكؿ عمى المنطؽ، كيضع العقؿ بعد القمب في الترتيب
يجسد تشابيا بيف الذاتيف، إذ تككف لغة الصكفي أشد استنادا إلى الباطف مف لغة الشاعر، 

ر، تحاكؿ ػػػػػالظاهسطػػح ألٌنيا تطارد الجكىر كتنبش عف جذكره لتنفذ إلى الصميـ مخترقة 
كف، تحاكره في نبرة مكغمة في الشفافية، تكحي بتمؾ ػػػػؼ عمى عتبات الؾػػػػػتؽ »تعرية الكاقع ك 

الٌرغبة المتكىجة في تجاكز االغتراب، اغتراب اإلنساف عف ذاتو ككاقعو البلمرئي، محاكلة 
. (2)«إلغاء الحدكد الكىمية القائمة بيف األنا ك المطمؽ

أف تمغي سياج الكاقع المادم لتتعمؽ كلعا بنكر لمشخصية المتصكفة كعندىا يمكف         
يقكض كؿ قكانيف العزؿ، كيفاعؿ بيف الظاىر كالباطف ليمكف الذات مف الفناء بمحبكبيا 

. األزلي 

 مف أٌف المغة الصكفية ىي تحديدا،لغة شعرية، "أدكنيس"ما أكده في  تكمف ما سبؽ كمحصمة
كؿ شيء ىك ذاتو ك شيء : ك أٌف شعرية ىذه المغة تتمثؿ في أٌف كؿ شيء فييا يبدك رمزا

إٌنيا صكر الككف ك . الحبيبة مثبل ىي نفسيا، كىي الكردة، أك الخمرة، أك الماء، أك ا. آخر
. (3)تجمياتو

مأكؼ كتتدفؽ في حركة الإف المغة الصكفية لغة ىدـ مف أجؿ البناء، تنزع نحك اؿ        
إنيا نسغ يسرم في عركؽ .  يشكؿ كؿ مدلكؿ فييا رمزا لمدلكؿ آخر.انسيابية المتناىية

 لممتمقي، بزعزعة ئةالداللة ليرتقي بيا إلى فضاء التعدد كالكثافة الرمزية صانعة بؤرة مفاج

                                                           
، 2،2008ط منشكرات بكنة لمبحكث كالدراسات،الجزائر، الٌرمز الٌصكفي في الٌشعر العربي المعاصر،: الٌسعيد بكسقطة (1)

  .138ص
نمكذجا،  (أدكنيس-دركيش-سعدم يكسؼ-السٌياب)في بنية الشعر العربي المعاصر : محمد لطفي اليكسفي: ينظر (2)

 .156- 157، ص1992، أفريؿ 2سراس لمنشر،تكنس، ط
  .23الصكفية ك السكريالية، ص:  أدكنيس (3)
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 حينيا يكاجو المتمقي الغمكض كاالستعصاء، خاصة ذلؾ الذم ،الثكابت كنسؼ االعتباطية
بعبارة ثانية، يتعذر الدخكؿ إلى عالـ التجربة . يدخؿ إلييا معتمدا عمى ظاىرىا المفظي»

،  إلى كلكج النص(1 )«فاإلشارة ال العبارة، ىي المدخؿ الٌرئيس. الصكفية عف طريؽ عبارتيا
 مف أجؿ معانقة الركحي كالفناء ،بيذا يككف المعنى المضمر ىك قكاـ المغة الصكفية الرئيس

كازم ػػػػػ ماكدػػػػتنتج كج [الثانية]» ف في ككفػػػػ يكـ"التجربة الفنية"فيو، كفاصميا األساس عف 
ادم ك يثريو، بينما تككف التجربة الصكفية  حالة فناء ينعدـ فييا الكجكد المادم ػػػػػػالكجكد الـ

. (2 )«مف بدايتيا إلى نيايتيا

 كترتدم كساء الغمكض متنزىة عف ،إف المغة الصكفية تتجاكز الكعي لتخمؽ المغايرة        
المغامرة كالسباحة في  القصد كالنفعية محممة برؤل الذات، تدعك المتمقي إلى رككب صيكات

 . النصبحار

: صكفية الكينكنة 2.5

إف اإللحاح الدائـ عمى محاكرة المكجكدات، كالبحث في ككامف الطبيعة كركحيا         
االجتماعي  ىك نكع مف االستسبلـ ألحضاف الككف الدافئة، كفرار مف بركدة الكاقع .المستترة

 البحث الحثيث عف مبلذ إنسانية أرقيا ، مف ثـ كانت رحمةالكئيب، كاقع اليزيمة كاالنكسار
.  تفكؾ شمكؿ الكاقع لتكشؼ ما يعتريو مف نقص دائـفجعميا الصراع، 

كشؼ ما تالسباحة في مدارات الككف لبللتصاؽ بنكاتو مف أجؿ تقكيضيا يبدك أف ك        
يعترم الذات مف خسراف كعزلة، العزلة التي تشعر الذات بالغياب األزلي كتجعؿ مف مظاىر 
الطبيعة منبعا حيكيا لمجسد اإلنساني حامؿ الركح، كشرط عكدة الٌركح إلى أصميا اإلليي، ىك 

                                                           
  .23المرجع السابؽ، ص( 1)
، دار الكتاب الجديد المتحدة، (السٌياب ك نازؾ ك البٌياتي )الٌرمز ك القناع في الٌشعر العربي الحديث :  محمد عمي كندم(2)

. 33ص ،2003، 1بيركت، لبناف، ط
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تفتت الجسد ك عكدتو إلى أصمو، مف ىذا يظير الٌتبلـز بيف رغبة  الٌركح في الٌتعمؽ بحب 
 (1).ا، كبيف االتصاؿ بالطبيعة ك األرض

اإلنساف الركحي كتناكبو بيف الغيبة كالحضكر كتصكره ، " عثماف لكصيؼ"        كيصؼ 
 :باعتباره فمكا ككنيا تدكر المكجكدات حكلو

كًلي المىرايىا تيرىٍفًرؼي حى
(2) 
كؽي تيطىًكقيًني   البيري

كٍر   مىى ميقمىتىٌي أيليكؼي الصُّ كتىًفيضي عى
كاًعؽي ًتمؾى الَّيًتي كينتي عىانىقتيهىا   كالصَّي

تىٍنبيتي اآلفى ًمؿءى دىًمي  
ٍر   سينبيبلن كشىجى

ريبَّيمىا بىرعىمىت نىجمىةه ًفي يىًدم  
ًبيًني القىمٍر  ـى فىكؽى جى ريبَّيمىا نىا

ةه أكـى أى ريبَّيمىا  ٍت ًلي بىنىفسىجى
ريبَّيمىا مىاؿى نىحًكم نىهٍر  

.. ريبَّيمىا
 خطى الثكرة متشبيا ، متتبعا محمقا نحك سفر التيو،ينطمؽ الشاعر مف سجكف القمؽ        

. بشخصية الحبلج 

نجمة في يدم ناـ فكؽ جبيني  ) المتكررة االحتماؿ إلى معالـ الكجكد كالضياء"ربما"كتقكد 
الحمكلية بيف الذات كىذا الكجكد  إذ تحدث ،(القمر أكمات لي بنفسجة ماؿ نحكم النهر

                                                           
، (ط د)، أفريقيا لمشركؽ، المغرب، (الحٌب، اإلنصات، الحكاية )أبعاد الٌتجربة الٌصكفٌية :  ينظر عبد الحٌؽ منصؼ  (1)

. 108ـ، ص2008
 .26عثماف لكصيؼ قالت الكردة ،ص  (2)
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الفناء، كمف ثمة فإف ذلؾ السفر الدائـ الذم يمتطيو الشاعر ىك سفر مف أجؿ الحقيقة البعيدة 
 ألف الممكنات ال تتناىى ،مكافال عف عالـ الحس، لرؤية العالـ رؤية شاممة ال يحدىا زماف ك

 (1).عمى حد تعبير ابف عربي

        كيرسـ الشاعر طريؽ الصكفي إلى معراجو كىك يكاجو الحجب لمكصكؿ إلى المؤل 
 :األعمى

سىًدم ..آًا  سىدى الطٍّيًف يىا جى  (2) !يىا جى

مىختيؾى ًباألٍمًس عىنٍّي   إٍف سى
فىٍر   كغىادىرتي هىذىا التُّرابى كهىًذم الحي

فىًمكىٍي أتىبطَّيفى غىاًمضى ًسرٍّم  
اًعًؽ الرَّيٍعًد  أك ٍنحىتي ًمٍف صى

 ًلهىذىا الكيجيكًد لمىٍعفى 
ٍرفىعي ًبالدَّيـً كالنَّياًر  أك

ًمعرىاجى كيؿٍّ البىشىٍر  
ًفي قىراًر السَّيماكىاًت  

يثي الًبدىايىات   يثي النٍّهايىات حى حى
يٍّ غىؿؿغى  كهىًرم الحى    تي ًفي جى

ًميًض اإلتي كالمىس ًهيٍّ  ؿى  نىبضى الكى
رتي العىناًقيدى   ثيَّـي اٍعتصى
مرنا  أترىعتي كىأًسيى خى

فاءن ًشؼُّ تى   صى
يىاًة   تىعمَّيمتي أٍف أتىغىنَّيى ًلمىجًد الحى

                                                           
 .236ص   ،2000، (ط. د )، الدار العربية لمنشر كالتكزيع، مصر، اإلبداع كمصادره عند أدكنيس:عدناف حسيف قاسـ (1)
 .27-26ص  ص قالت الكردة ، :عثماف لكصيؼ  (2)
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 كأٍف أنتىًصرٍ 

 كىك السالؾ إلي سبيؿ .يأمؿ الشاعر مبلمسة لحظات التجمي محاطا بالعناية اإلليية        
 كالراغب في إدراؾ الحقيقة اإلليية، يتحرؽ شكقا لمفناء فييا،لذا ينسمخ مف دكنيتو خالعا ،التكبة

 طمعا في الرحمة كالمغفرة، حينيا تشعر الذات بنشكة ىا، مبتعدا عفممذات الدنيكيةكساء اؿ
  .المقاء كاالنتصار كالقكة

 بكصكليا إلى قكة ىا كتحقيقيا لمذة المنشكدة،ئ تكشؼ حالة السكر تخمص الذات مف ظـقدك
 : عالـ المكاشفة النكرانية ارتكاء بحب الذات اإللييةإلى كارتقائيا (1)االنفعاؿ 

هىا سىمىاؤؾى تىفتىحي أٍبكىابىهىا 
(2) 

ؽي اإللىًهيُّ يىحًمميًني اكالبير

يًه ثيَّـي يىًطير   ناحى ًفي رىًفيًؼ جى

مىى األٍنًبياًء   السَّيبلـي عى

ًليَّيةً   ،أرىل سيدرىةى المينتىهىى تىتىؤلألي ًبالخيضرىًة األزى

 كالتعمؽ بالكاقع ،رحمة التي تمارسيا الذات طمعا في الخبلص مف الكاقع المادماؿإف         
 كىك ما يجعؿ الذات تيجر غيابيا الماثؿ ، لمكصكؿ إلى معرفة حقيقتيا تماـ المعرفة،الركحي

  .اإلنساف الكماؿب  في فمؾ سػػػػدرة المنتػػػػيى ك تتصؿ لتتجدد ،ةػػػفي صميـ الكينكنة اإلنساني

 كرحمة الشاعر أمبل في الكصكؿ إلى سدرة المنتيى (ص)ثمة تكاز بيف إسراء الرسكؿ 
، غير أف المعراج المحمدم يمثؿ أعمى المعاريج باعتباره قد تجاكز سدرة الحضرة اإلليية

  .المنتيى

                                                           
مجمة المخبر ، أبحاث في المغة كاألدب  الرمز الصكفي في الشعر الجزائرم المعاصر كآليات التأكيؿ،:  عبد الحميد ىيمة(1)

 .84ص ، 2008، 4جامعة بسكرة، ع منشكرات الجزائرم، 
. 39ص   ،1997،(د ط)دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر، نمش كىديؿ،:  عثماف لكصيؼ (2)
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 :كيمكننا تمثيؿ تمؾ الرحمة المعراجية بدءا برفرفة المرايا كانتياء إلى سدرة المنتيى كما يأتي

 

 
 . معارج االرتقاء إلى اإلنساف الكامؿ في قصيدة قالت الكردة :(04)مخطط

 :        كيبدك الصكفي صاحب كجد كشكؽ دائـ رغبة منو في اتصالو بقداسة عالـ األنكار

ًؾ الميٍستىًكنَّيًة ًفي رىعشىًة السَّيهًك  هىاًبطه أٍرضى
(1) 

ًة  كضى  دىرًبي  األبىًديَّيةً أٍفتىحي ًفي رى

كأٍدخيؿي مىممىكىةى اهلًل  

أٍخمىعي نىٍعًميَّي  

مىى التُّكًت   السَّيماًكمٍّ كاأليقحيكافً أٍمًشي عى

مىكاًت كأهًتؼي ًباسًمًؾ  أيكًغؿي ًفي غىبًش الصَّي

أٍدنيك ًمفى العىرًش  

                                                           
. 20ص  المؤلؤة ،: عثماف لكصبؼ  (1)
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يىا اٍمرأًتي الميستىًحمَّيًة بالنُّكًر   ..ألقىاًؾ 

أيٍطًمؽي عيصفيكرىةى النَّياًم  

أقرىأي تىعًكيذىةى الًعٍشًؽ  

ابى   أٍرفىعي عىٍف كٍجًهًؾ القيدًسيٍّ الًحجى

دي ًعندى التَّيجمٍّي  كأٍسجي

 إذ يمتصؽ ،يطير الشاعر األرض كتنتيي بالسجكد، عبر رحمة تقتفي أثر الكميـ عميو السبلـ
 مستكحيا رحمتو مف قكلو  حيث نقطة التكميـ،لـ السماكمعاتقاطع مع اؿم ك،برعشة السيك

﴿ :تعالى                                   ﴾(1)
  

 ،أفتتح أدخؿ،ىابط)كتحت لفيح ىذا التجاذب تتدرج البنية الفعمية منتقمة مف الياء إلى اليمزة 
 لترسؿ كىج الكصؿ بيف الذات ( أسجد، أقرأ، أطمؽ، ألقاؾ، أدني، أكغؿ، أمشي،أخمع

  ،المتصكفة الكاصمة لئلنساف الكامؿ

ألقاؾ )كيبدك أف البنية النصية تصرح بدكاؿ االتحاد قبؿ الكصكؿ إلى رفع الستار كالسجكد 
ؽ شر فت(الذات اإلليية ) إذ يحدث التبلحـ بيف الذات كالنكر،(يا امرأتي المستحمة بالنكر..

  .المقبميف عميو قمكب قباؿ الحؽ عمىإأنكار 

 :طمأنينة الذات كراحتيا" افتتاف"        كتحقؽ رحمة البحث الكشفية في قصيدة 

كًح ذىلؾى البىًريؽٍ   (2)ًحيفى ييكًمضي ًفي الرُّ

هكىًة العيٍمرً  ؿي قىمًبيعىف صى   ...يىتىرىجَّي
... كىٍي يىستىًريحى ًبًظمَّيًؾ 
هًد السَّينىكاتً    .ًمٍف صى

                                                           
  .12-11اآليتاف : سكرة طو   (1) 
 17مقاـ البكح ،ص : عبد ا العشي (2)
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... كيفتىحي بىابى العيركًج إلىى قيبَّيةو 
اًء السَّيًحيؽٍ   .ًفي الفىضى
 لتتعمؽ بالذات اإلليية ممغية أسباب التمزؽ ،إف فتنة الذات بمحبكبيا تجعميا تمج باب العركج

 لذلؾ تأنس األنا لمراحة مف عناء الزمف ، مف خبلؿ الكحدة،كصكال إلى الكجكد المطمؽ
 كخارج سمطة الحدكد المكانية ، كتتكجو في حركة متسارعة نحك مدارات المستقبؿ،الماضي

أم تتحد الذات بالمطمؽ كتنعتؽ مف عبكديتيا  (الفضاء السحيؽ)

         كتتكرر صكرة الذات الضامئة إلى االتصاؿ بالعالـ الركحاني، كالتكاقة إلى لحظة 
 " :مقاطع مف سيرة الفتى"الفناء في قصيدة 

 (1) يؿٍ كيمَّيمىا لىمعىٍت نىجمىةه ًفي المىدىل الميستىحً 

شىدَّيًني نىحكهىا الظَّيمأي القىاًحؿي  
يىا طىًريًقي الثَّيًقيٍؿ  
جعي القىاًتؿي   أيُّهىا الكى

لىيسى ًلي قىمىرنا أك دىًليٍؿ  
ـه   كأنىا سىفىره دىاًئ

ما ىك ك .تطمع الذات إلى نكر الضياءيدؿ عمى استمرار  (كمما )يبدأ المقطع بأسمكب شرطي
 بعدما ، مما يدعكىا إلى الدخكؿ في حضرة المعبكد،ظمأىا إلى لكامع النكرانية اإللييةيفسر 

  .مجرد مف كؿ القيـاؿمفجع كاؿ ىاعالـفي فقدت أسباب الكجكد 

 فأالنا ،إنو الظبلـ الدامس الذم يثقؿ الطريؽ كيجعؿ األنا تبحث عف شعمة تجد بيا المخرج
 إذ ىي ارتحاؿ مف غير ،لييا تعكد كؿ العناصر كالمككناتإ كحكليا ك،ىي مركز الكجكد

  .استقرار

                                                           
 .63ص  يطكؼ باألسماء ،: عبد ا العشي  (1)
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 .تكضيح مدلكالت األنا عند الصكفي (05)مخطط            

: الصكفية السريالية 3.5

تياجر نحك الغمكض ؼ ، مف قبضة المألكؼةتحررالـتمتقي الصكفية مع السريالية         
 لتقدـ كؿ قكانيف العقؿ كالضكابط الخارجية ،منقبة عف الحقيقة تحت طبقات الكاقع أيضا

. لممقصمة مطمقة سراح البلشعكر كالحمـ

 كذلؾ السريالية تترجـ أحكاؿ ،ككما أف الصكفية تغكص في أعماؽ النفس كتعايش مكابدتيا
 كالقصيدة الجزائرية تنيؿ مف الصياغة الصكفية ،الذات الداخمية متحررة مف سجف الحسية

 تكاد تككف ، الذم يكاجو الكتابة بمفاىيـ مغايرة"مصطفى دحية" بفضؿ شاعرىا ،السريالية
 ليكشؼ عف حقائؽ مختمفة كيعمؿ عمى تحرير النص مف أغبلؿ المنطؽ ،مشفرة كيعمف التمرد

 مف خبلؿ التكاصؿ مع المطمؽ كالتحميؽ في فضاء االتساع بعيدا عف عالـ االنكسار ،الثقيمة
. كالفكضى

: يقكؿ الشاعر

يىأًتي النَّيًعي ًمفى الميساءىلىًة األىًخيرىًة 
(1) 

                                                           
  .42-41ص ، ص 1993،  1منشكرات الجمعية الكطنية لممبدعيف، الجزائر، ط  الكىـ، اصطبلح: مصطفى دحية  (1)
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يىنتىًشي مىكًتي  

كييكًغؿي ًفي تىبلًفيًؼ الرَّيمىادًة  

اًع ًفي النَّيٍزًع المىتىاًح   تىختىًفي بىانيكرىامىا األىكجى

مًمي كىًبيره كىالتَّيهافيًت   حي

ٍغرىل إنىاءه مىكسىًميٌّ  ًتي الصُّ عىفكى

كأنىا أًسيري إلىى انًتبىاًا لىكلىبيٍّي الى ييبىاًرحي 

كءىاي                                     ضى

رافضة  تيجر أكجاعياإذ  ،في عالميا المحدكد كالحسي  مف إدراؾ غياب األنافناءة اؿحؿتبدأ ر
 في رحمة تمرد تنأل بالذات عف دكنيتيا باتجاه ،االستسبلـ لعبلئؽ ذلؾ الكجكد المختصر

  .(النكر اإلليي)  يكتمؿ كجكد الذات بالتحاميا مع الحقيقةحيث ،النكر القدسي

 ، كاالتصاؿ بعالـ ركحي عالـ الكميات،ثمة إذف رغبة في الخبلص مف شقاء الكجكد االغترابي
.  الحقيقة التي تناشدىا باستمرار كىناؾ يرتد الغياب إلى حضكرمحرابحيث تمج الذات 

 :يشكؿ انجذاب الذات نحك قطب الفناء مبتغى الصكفي كضالتو" رغبة"        كفي قصيدة 

 (1) :يىا ًلمشَّيمعىةً 

تىتثىاءىبي ًفي ًمرآًة العىتماًت 

ات المَّيذًة   كتىحًمميهىا مىكجى

اًف المىنًسيَّي    قٍ نىحكى الًخمجى

  :يىا لمدَّيمعىةً 

                                                           
  .92-91ص  ص ببلغات الماء، :مصطفى دحية   (1)
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فيكًنياًت  ـتىعًزفيهىا السٍّ 

كًفيَّي    قٍ كتىمهىيي ًفي األٍككاًف الصُّ

 مف خبلؿ االلتفات إلى إيقاع ، استخدـ  الشاعر النداء لمعبكر إلى لحظة التكتر كاالستمرارية
 كيعتبر ،* الذم يجعؿ النص متدافعا كمتبلحقا باتجاه النياية إلى األككاف الصكفية،التكرار

  . كاالحتراؽ رغبة في معانقة المذة األزلية،المقطع المكرر بنية ارتكاز تترجـ قصة التبلشي

متشبثا "  السير إلى الثمث األخير مف الرحمة"في قصيدتو " مصطفى دحية"        كيبقى 
 :بمحظة االنحبلؿ اتصاال بأنكار الييبة اإلليية

 (1) :عىينىاؾً 

هىذىا المينتىأل السَّيهًبيُّ 

تىٍسترقىاًف ًمٍف مىكًتي هىكىاٍم  

يٍّ اٍختىًزلًني ًفي ًسكامى   يىا سىاًمرى الحى

. فأنىا أسىامى .....تىمىؿَّي ًفي أيحديكثىًتي

مًر، كاستىبٍقتي   رفىٍأتي أٍنكىاًئي ًبمىاًء الجى

:              ًمٍف سىٍؤًر التَّيذىٌكًر آيىتيفً 

عىًف اليىًميًف، 

افى المنتىهاٍم  ٍزء حى كعىًف الشٍّماًؿ الرُّ

ٍحيىهي   بُّهىا الكثىًنيُّ أىٍجمىى كى ذىا حي

أٍبمىى يىًقيًني ًفي خيطىاٍم 
                                                           

*
 هناك الكون الجامع و هو اإلنسان الكامل عند ابن عربً وثمة  والكون الجامع األصغر والكون الجامع األكبر الكون األول والكون الثانً 

 .(988-987معجم الصوفٌة ، ص  : سعاد الحكٌم) (اإلنسان )والعالم الصغٌر   (العالم الخارجً )مختصر الحق ومختصر  العالم ، العالم الكبٌر 
 .16-15ص  ص اصطبلح الكىـ ،: مصطفى دحية (1)
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تحقؽ االتصاؿ م ؼ، عالـ الغيبضمفغزليا المحمـك في ممككت الككف كتسبح بتحمؽ الذات 
كيصدر الميؿ لمذات شيكة الحمكؿ ، قكس العشقيةطاؿ فكح بخكرتحيث ، عالـ القدسيذلؾ اؿب

  . األسى عالـنائية عف

ف أجؿ تخطي مصاعب الكاقع ـ ،إنو التعمؽ بالحب اإلليي كالسير في رحاب سبمو النكرانية
 .السفمي

تتجاكز الذات شيكتيا  لتتغمب عف جؿ نكازعيا " سفريات ذكرياتية"        كفي قصيدة 
 :  كتعتمي جماؿ الطير

دىًتيتً مىازٍلتي أٍذكيري مىكتى   (1) :م كًكالى

يًف كىانىا ًفي النَّيهاًر  ٍنكى صى
ميًمي  كًفي المىسىاًء ييعىاًقراًف حي

أأنىا الَّيًذم بىارٍحتي ًميثىاؽى الطُّفكلىًة أـ أنىا ؟ 
 ...اليىكـى أٍجمىعي ًمشيىًتي

انىاًت عيمًرم ـي األلكىاحى ًفي خى  ..كأيحطٍّ
سىًدم ًببلى نىزعو كالى رىجعو  كىي أرىل جى

مىى ...  عى
.. ريدهاًت مىك
ًت الذَّياًكرىٍا 
 لتحطـ كؿ القيكد كتتحرر مف كؿ سمطة، إنيا تنفصـ ،إف الذات تعمف تمردىا عمى الثابت

أجمع )كتمممـ  (..أحطـ األلكاح) تعف جسدىا ذم األصؿ الترابي كعف الذاكرة لتتشت
 مف أجؿ خمؽ كاقع مغاير كمقاكمة ذلؾ االنشطار الداخمي لذاتيف ترتداف بيف الكالدة ،(مشيتي

                                                           

 .43ص   ،المصدر السابؽ (1)
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تقاء كاليبكط، ىي ما رالتي تماثؿ ضدية اال ( االنتياء≠البدء )كالعدـ، تمؾ العبلقة الضدية 
يترجـ فعبل التكتر النفسي كاالضطراب الذم يسكف أغكار النفس، مما يجعؿ الشاعر يرتكز 

 شحف ؿ؛(مازاؿ كاف المساء النيار اليـك العمر الذاكرة  الطفكلة  )عمى دكاؿ تتصؿ  بالزمف 
بكح بالتقمب كالتغير المكازم اؿ كمف القفز عمى االصطبلح ،ق مكفخبليا النص بدينامكية ت

  .الرتياب الكجداف

 يجعميا ترتقي أمبل في الكصكؿ إلى المعرفة العميقة التي ،كما أف تخمص الذات مف دكنيتيا
  .األنا في األنا حمكؿتختمؼ عف الظاىرية، إنيا معرفة تدعك إلى 

:  تقاء كالتسامي ما يكثؽ الصيغة الثكرية المتصمة بالسرياليةركلعؿ في ىذا اال        
أهرىقتي ًفيًؾ نيبيكءىًتي كًكتىاًبيىا 
(1) 

ك حىضرىًتي كًغياًبيىا   كطىفىقتي أٍذري
ًتي؟   بكى سىد ييطاًكؿي صى ، هىؿ جى كاٍرتىٍبتي

ذكىةه تىًهبي السَّيماءى رىماًديىا؟  أك جى
ممتيهي   سدي الَّيًذم حى يىا أيُّهىا الجى

مىى ذيراا البىاًكيىا  ا، ككينتي عى غىضًّ
 جمدىا الترابي الذم يربطيا بالعالـ خمعىا تؿ يجع،ف كاقعيا المدنسع الذات كتمردىا تذمرإف 

 لتكلد بعيدا عف عالـ الجمكد كالتحجر في كثبتيا ، كيكصميا بفجيعة العرم كالخطيئة،السفمي
خر البنية التساؤلية معراجا لخبلصيا مف االرتياب كاالنفصاـ س كعميو ت،نحك العالـ الركحاني

 .  كبحثيا عف مخرج آمف يدنييا مف السماء،الداخمي

كما النزعة البكائية التي ينيي بيا الشاعر مقطكعتو إال تفسيرا لتمؾ المعاناة الكجدانية 
   .المصاحبة لمذات
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:  صكفية التأمؿ  4.5
لعؿ الذات كىي تتحد بيذا الكجكد ترقى بتطابقيا معو إلى التعمؽ في أسراره كفيـ         

 تتخذ سبيميا تمؾ الرؤية ، كتطارد ألغازه المستعصية، لتبحث في عبلقاتو المتشابكة،كنيو
.  التأممية التي تكشؼ المحيط كتبلحقو بالتساؤالت

 كتستمذه الدىشة ، الشاعر الذم تغريو المغامرة"أحمد عبد الكريـ"كربما كاف         
 لذلؾ كتب مكعظة الجندب مستميما مف ،  ليحصد صكر العبرة مف ىذا الكجكد؛كالمفاجأة

 : التي تجعمو يفقو سر ىذا الككف كسر الحياة بو،رمكز التاريخ كاألدب المكعظة
 (1) .أىنىا هينىاًمٍف  .. هينىا ًمٍف أىنىا .. هينىا أىنىا.. هينىا أىنىا

فرىًة الزَّيعفىرافً    .هىذىا تيرىاًبي المىرشيكشي ًبصي
مَّيمًني أٍف أرىل ًبالقىمًب مىا ال ييرىل   .هيكى الَّيًذم عى

هي  هي كشىطحى ًرٍثتي بىكحى .. كى
متىهي  ًرٍثتي ًسمىتهي كصى كى

هىذىا ًبرٍّم البىهيُّ  
مىا أكسىعًني كمىا أٍضيقىٍه 
 .مىا أٍضيقىًني كمىا أكسىعىهٍ 

حيث تتحكؿ ،رل ما كاف يرلتلقد أصبحت األنا ال ؼ ،إنو السفر مف أجؿ االرتقاء إلى الحقيقة
راه بعيف ت ما كاف يفترض أف ة أم لـ تكف ترل بالعيف المجرد؛رؤيا بالمكاشفةالرؤية إلى 

  .بط المشاىدة بالرغبة في الفناءت كبيذه الرؤيا تر،القمب
 ا داخمياشكؿ بذلؾ إيقاعت ؼ، مف أجؿ الكصكؿ إلى الباطف، النظر العقمي الذاتتجاكزتبيذا 
 كىنا ،مارس الشطح بالكممة لعبة مراكغةثـ ت ،حاكؿ مبلمسة اليقيفت ك، بالتبادؿامرتبط

.   مف العبارة إلى اإلشارةة الحدكد منتقؿةعانؽ التجمي متجاكزت ؿ،تخطى الكاقع المتدنيت
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 :        كيشعر المتمقي بصدؽ العاطفة التي تجسد رغبة الذات، كتحمسيا التاـ لكجد التجمي

 تىًجيًئيفى  

 (1)،أٍنًت الًغيىابي كأٍنًت اإليىابي 

  قٍ فىأيشًعؿي أىشكىاًقي البىاًكيى 

مىامنا  كيىٍرتىدُّ قىمًبي حى

  .ييهىاًجري نىحكى الًقبىابً 

 .فىأٍسًرم إلىيًؾ اٍحًترىاقنا

ًنيفً خى أي  دًر نىامى الحى  ،بٍّئي ًفي الصَّي

.. كآًتيًؾ ًمثؿى القىكاًفًؿ ميتعىبىةه ًبالمىكاًجًع كاالٍغًترىابٍ 

شـه تىغىرَّيبى ًفي  .. حمىًة األىزًمنىهٍ زى كىأنٍّيى كى

.. كىأنٍّيى نىخؿه تىشىرَّيدى فىكؽى المىراًفًئ كاألىٍرًصفىهٍ 

.. كىأنٍّي احًترىاؽي البيخيكًر 

مَّيمىةه ًبالنُّذيكرً    ..يىدىامى ميحى

 ،كىكيؿٍّ الدَّيرىاكيًش آًتيًؾ أٍهًتؼي باهلًل كاألىنًبيىاءً 

اًلًحيفى ك  .األٍكًليىاءً بً كأٍهًتؼي بالصَّي

كًفيَّيةى العىاًشًقيفى  مٍّي كصي ٍجدى التَّيجى . لىعمٍّي أىدخيؿي كى
 كد،ػػػػػح الخؿػػػػػت لفيػػػػرىا بالقمؽ االغترابي تحػػػػػػ يشع،مػػػػذا الكجكد الفافػػػػػإف تأمؿ الذات لو 

  إنيا ىشيـ يسحقو صراع البقاء األزلي،. قمقيا األبدم المرتبط بكجكدىا المنتقصييفتح
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 كتسقط ،كتشتتو أيادم المكاجع؛ لذلؾ ترتاد األنكار كتحمؽ باتجاه المطمؽ، لتمقؼ عالـ المنطؽ
. كىي تنعـ بمذة االحتضاف كاالنتماء لعالـ الكماؿ. ألكية رقابة األنا

        كينطمؽ الشاعر مف تجربة الحب الحسية إلى الركحية عبر استحضار شاىد الكجد 
 :في الذاكرة المشتركة

 (1) يىًدم ًفي يىًدؾٍ 
ًة الشَّيهقىاًت  ًكبلنىا ييراًكحي ًفي ليجَّي
كزىاديؾى ًمٍف رىعشىًة البىكًح زىاًدم 

ٍدتي ًفيؾى تىمىامنا    تىكحَّي
جًهي سَّيٍستي كى طىٍفتي  .. لىعىمٍّي كىهىمتي ،تىحى اٍنخى

ًبينىؾ يا قىيسي ًفي لىمعىاًف المىرايىا   سَّيٍس جى تىحى
فى ًمٍنٍؾ؟ ..أأٍنتى أنىا  ـٍ تيرىاًني اٍستىعٍرتي التَّيغىضُّ أ

 ككذا ، ليستدعي رمز الشدة كداؿ التعمؽ،ة قيس العشقيةػػػر كىك يتكئ عمى تجربػػػػإف الشاع 
 ،الفناء في ذات المحبكب، يحاكؿ التماىي في ىذه الشخصية ليمارس تجربة اليياـ كاالحتراؽ

. فيشعر بما يشعر بو المتيميف تعمقا بالذات اإلليية كمحبة الحؽ
 ليجعؿ خطابو حمكلة مثقمة ،تمؾ المعايشة الكجدانية تجعؿ الشاعر يستضيؼ النص الغائب

 كمد جسكر ، ككثيقة ترنك إلى التكثيؼ الداللي مف خبلؿ االنفتاح النصي،بأرشيؼ التاريخ
 كىك ما يكازم رغبة االنعتاؽ التي تعمنيا الذات باتجاه المطمؽ كاالنضماـ ،المحاكرة كالمجاكرة
.  لمعالـ الركحاني

سباخ " في قصيدتو "أحمد عبد الكريـ"        كبما أف التجربة الصكفية تجربة كشفية فإف 
 :يمح عمى الرؤية الباطنية ككنيا جكىر الحقيقة" الركح

هىٍؿ أىرىل مىا أىرىل
(2)  

                                                           
  .114مكعظة الجندب، ص :  أحمد عبد الكريـ (1)
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كًح شىاًسعىةه  ةي الرُّ سىبخى
رىةه   ًديَّيةي إٍسكى إنَّيمىا األٍبجى

. كالبىبلغىةي مىاءٍ 
قتي ًعظًني   أيُّهىا الكى

كأيعًطيؾى ًمٍف دىٍهشىًتي  
  .مىا تىشىاءٍ 

كؿ ما حكـ » ىا إلى سؤاؿ المكعظة مف الكقت الذم ىكفإف قمؽ الذات كنظرتيا التأممية يقكدا
 باعتباره آكنة النكر القائـ بالركح ، فالمتصكفة ال ييتمكف إال بالكقت الحاضر(1)«عمى اإلنساف

. كىي متصمة بالعالـ العمكم
 ،لذلؾ تجد الذات المغة القامكسية عاجزة عف كشؼ صكرة الكماؿ كالتماـ كاالتساع        

  .فتتحد باإلشارة التي مركزىا اإلضمار كالتنكر
يستند الشاعر إلى المرجعية الصكفية لتكثيؼ اإلشارة كالرمز، غير أنه يستعيف         

أيضا بمصادر ثقافية كمعرفية مختمفة تثرم البنية الداللية في خطابه، مف خبلؿ تداخؿ 
 .النصكص كتكسيع مساحات اإليحاء كالتأكيؿ

كأماـ راهف الهزيمة اإلنساني تزداد نزعة البحث في عكالـ التاريخ، كتتأجي في األعماؽ 
متعة االرتحاؿ نحك المجهكؿ، مجهكؿ الذات كالتاريخ كاألسطكرة تكقا لمبحث عف الجماؿ، 

.كفرارا مف سمطة الكاقع كقسكته

                                                           
  .1225المعجـ الصكفي ، ص :  سعاد الحكيـ (1)
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: جمالية الصكرة الشعرية 1
مفهـك الصكرة - 1.1

تعد الصكرة ركح القصيدة كأساسيا، لذلؾ عٌد القدماء الشعر جنسا مف الٌتصكير،          
 في تصنيفاتيـ عف الفيـ الٌصحيح لمصكرة الٌشعرية، إذ كاف حكميـ يعتمد عمى الكٌنيـ ابتعدك

 .المنطقٌية، كيجعؿ العقؿ سمطانا في الحكـ عمى جكدة الٌصكرة أك قبحيا
        كتظير أىمية الصكرة مف حيث ككنيا تمد النسؽ الشعرم بطاقات إيحائية كتعبيرية، 

المغة »م المغة كتبدؿ م تحمما يرفع مف مستكل القدرتيف اإلبداعية كالكظيفية، لذلؾ فيي
 تردىا الصكرة إلى الطفكلة، كقبعت مجمدة آسنة في الداللة النفعية، البراغماتية  التي شاخت،
 (1)«.كتفر مدلكالتيا مف الجكامد فرار ذكات الجناح فتسكنيا المفاجأة كالدىشة،

  بأنيا مكصكلة العرل بمستكييف أساسيف،* دم لكيس في تعريفو لمصكرةالحظقد ك        
 شحكنةرسـ قكامو الكممات الـ»  إنيا . كالمستكل النفسي،المستكل اإليحائي الداللي: ىما

  بشرل مكسى صالح دـ تعريؼ  يؽ، كغير بعيد عما قدمو دم لكيس(2)«باإلحساس كالعاطفة
 تمثبل ، الذم بكاسطتو يجرم تمثيؿ المعاني،الصكغ المساني المخصكص» عمى أنيا الصكرة 

                                                           
. 99،ص1980 ،(ط د)مبلمح األدب العربي الحديث ،دار النيار لمنشر،بيركت،:انطكف غطاس كـر (1)

 
أللفاظ  كيمتقي مع ا ضرب مف أضرب الفف أداتو عدؼ فرع مف مقكلة أرسطك طاليس بشأف الشعر  الذم مىذا التعر *

: عز الديف إسماعيؿ. (ركيبة عقمية كعاطفية في لحظة مف الزمف ت إف الصكرة تتقدـ )ؿ ػػػ القائ Ezra Poundتعرؼ باكند 
كمع  . 134، ص (دت ) ،3، طالقاىرة  الفكر العربي ،قضاياه، كظكاىره الفنية كالمعنكية، دار الشعر العربي المعاصر 

 محمد فتكح أحمد ، الرمز كالرمزية في الشعر (.تجسيـ لفظي لمفكر كالشعكر )مقكلة تنداؿ أحد نقاد المدرسة الرمزية 
 .141 ، ص 1978، 2 ط،المعاصر، دار المعارؼ، القاىرة

. أحمد نصيؼ الجنابي ، مالؾ ميرم ، سمماف حسف إبراىيـ ، مراجعة د.  ترجمة د،لصكرة الشعريةا:  سي دم لكيس: (2 )
  .23، ص 1982 ،1طعناد غزكاف ، مؤسسة الخميج لمطباعة كالنشر ، الككيت ،
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 ىك في ، كذلؾ الصكغ المتميز المتفرد، بما يحيميا إلى صكرة مرئية معبرة،جديدا كمبتكرا
 (1)« عدكؿ عف صيغ إحالية مف القكؿ إلى صيغ إيحائية،حقيقة األمر

مف البيف أف الصكرة ترتكز عمى صياغة لغكية مخصكصة تحقؽ االبتكار كالجدة في تكضيح 
بيذا يصبح الخرؽ الداللي السمة المميزة المعنى بصيغة إيحائية مراكغة تنتظر التأكيؿ، 

لمصكرة، لذا فيي مثير انتباىي يستفز الذىف لممراجعة، حيث تعمؿ باقتصادىا المغكم عمى 
تفعيؿ حركة الداللة، كبذا تكرس قكة التأثير باعتبارىا مخاطبة كجدانية تكتسح المكامف 
كنت : " كاألعماؽ لتعرفنا عمييا، لذلؾ يعمد نكر الديف دركيش إلى بث الحياة في لغتو فيقكؿ

 .(2)"أبحث عف جممة ال تناـ
تستحيؿ الصكرة إلى انحبلؿ لمعالـ المألكؼ لؤلشياء كالترابطات كالتداعيات التي »        ك

ثـ إعادة تركيب لو، نبعا غػػػػريبا لعبلقات جديدة، طرية، غضة لـ نألفيا -  تثػػػيرىا في النفس
 ( 3)«في تطمعنا اليكمي لؤلشياء

كمف ثـ فالصكرة تجعؿ الكتابة تتجاكز النقؿ الحرفي لتكشؼ عف ركابط كتفاعبلت عميقة 
 إذ تمنح النص العضكية محدثة كصبل داخؿ (4)«جكىر فف الشعر»تحدث اإلدىاش لذا فيي 

 . السياؽ يعمؽ التجربة كيعكس جمالياتيا، كما يشخص الفكر كيبمكر المكقؼ الشعكرم
:   أنكاع الصكرة الشعرية -2.1

 إذ ىي أبسط ، تشكؿ الصكرة المفردة جزمء المادة التصكيرية : الصكرة المفردة1. 2.1
 ، كالتحاـ ىذه الجزيئات يدفعنا تدريجيا نحك الكصكؿ إلى الصكرة المركبة.أنكاع التصكير

                                                           
الصكرة الشعرية في النقد العربي الحديث، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، : بشرل مكسى صالح (1)

 .03، ص 1،1994المغرب،ط
 .27السفر الشاؽ، ص :  نكر الديف دركيش(2)
، ص 3،1984جدلية الخفاء كالتجمي، دراسات بنيكية في الشعر، دار العمـ لممبليف، بيركت، لبناف، ط: كماؿ أبك ديب (3)

45. 
 .238، ص 1998، 1 في النقد األدبي، دار الشركؽ، القاىرة، مصر، ط النظرية البنائية: صبلح فضؿ(4)
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 (1)«تقـك عمى خرؽو كاحد لمعبلقات  الداللية المألكفة» ف ىذه الصكرة إكاختصارا يمكننا القكؿ 
نحرافيف فأكثر في العبلقات الداللية السياقية المألكفة في العبارة الشعرية اكقد تشمؿ 

. (2)الكاحدة
 كثيرا ما تمبس بمباس »كستتـ دراسة الصكرة التشبييية كاالستعارية عمى اعتبار أف المجاز

العرؼ، إف الذم يفسح مجاؿ االستعماؿ كالركاج ىك مجرد العرؼ، كليذا فإف مجاؿ اإلبداع 
فيو ضيؽ جدا، كما إف قيامو عمى استبداؿ شيء بشيء آخر يبلزمو أك يجاكره ال يجد فيو 

 (3)«المتمقي أية قيمة جمالية 
الكناية أقرب ما تككف إلى طبيعة المجاز المرسؿ، كذلؾ ألنيا مثمو تقـك عمى عبلقة »ثـ إف 

المعنييف الحقيقي )المجاكزة ال المشابية كما تتغذل مف ذلؾ النزكع  العرفي عند المستعمؿ 
، أما حضيا مف اإلبداع فبل يمكف أف يقارف بالتشبيو  (كالمجازم ال ينفي أحدىما اآلخر

   ( 4)«كاالستعارة المذيف يفاجئننا في كؿ حيف
 : الصكرة التشبيهية.1.1.2.1  

       اىتـ النقاد بالصكرة التشبييية قديما كال زالكا كذلؾ، بكصفيا بحثا كشفيا يغكص في 
 .حقائؽ األشياء، ليشكؿ المكقؼ الجمالي في التجربة الشعرية

إف الصكرة التشبييية تثرم الداللة بجمعيا المتنافرات كلميا لممتباعدات، حيث تمثؿ المعاني 
 .كتجسد األحاسيس، السيما إذا تناسبت كالحالة الشعكرية، ك تميزت بالجدة كاإلدىاش

                                                           
 21ص  ،2008  ،1بدر شاكر السياب دراسة أسمكبية لشعره،دار كائؿ لنشر، األردف،ط:  إيماف محمد أميف الكيبلني(2( )1)

، 1993بنية القصيدة عند أمؿ دنقؿ ، رسالة ماجستير، الجامعة األردنية ، األردف، : أبك محفكظ ابتساـ: نقبل عف  .22- 
 .88ص 
 

 ،1،1990الصكرة الشعرية في الخطاب الببلغي كالنقدم،المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب،ط: محمد الكلي(3)
 17- 16صص 

 .21 ـ ف ،ص (4)
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إذا استقريت التشبييات كجدت التباعػػػػػد بيف الشيئيف كمما كاف أشٌد، كانت  »:يقكؿ الجرجاني
إلى النفكس أعجب، ككانت النفكس ليا أطرب، ككاف مكانيا إلى أف تحدث األريحٌية 

كذلؾ أف مكضع االستحساف، كمكاف االستظراؼ، كالمثػػػير لمدفيػػػػػف مف االرتيػػػاح، .أقرب
أنؾ ترل بػػيا الشيئيػػػػف مثميػػف متباينيف، كمؤتمفيف ... كالمتألِّؼ لمنافػػػػر مف المسرة 

 (1)«.مختمفيف
يظير أف المدخؿ إلى الصكرة التشبييية ىك المباعدة، التي تحدث الغرابة كترمي إلى تعدد 

كمع أف الجرجاني أسس التشبيو عمى المباعدة، إال أنو . التأكيؿ، مما يحقؽ الكظيفة اإلغرائية
في االستعارة ركز عمى القكة كلـ يجعميا قائمة عمى ذلؾ المبدأ ،ألف التأكيؿ يصبح عندىا 

 .مستحيبل 
        كلعؿ التشبيو في القصيدة الجزائريػػػػػة كثيرا ما أكضح الجانب الشعكرم لمذات، كعبر 

: عف مكنكناتيا مما أتاح رؤية مغايرة
  (2)فيىا أىبىًتي

ًريٍد  ره ًفي الكى تنىا ًخنجى ٍيحى إفَّي صى
مـً أٍنتى  ؿي الحي أىكَّي

كآًخرياي أنتى 
ًعيٍد  بىينكيمىا ميٍشرىعاتي عييكًني لهىاًربىةي ًفي الصَّي

 صنعتيا خطيئة مف ركاسب انطبلقا  الجمالية يكٌضح التشبيو البميغ قيمة النص الشعرم
. اإلنسانية األكلى، فتصبح دكالو جكابا يمكح بآىات الذات كعذابيا المستمر

 تكادا ا فيمتزج في طرفييا المجٌرد بالمادم ليحدث،تمؾ اآلىات تنسكب عمى الصكرة التشبييية
د لذاتو مكضعا في ىذا الكجكد، لكف الكجكد يأبى ػػػػعٌمو يج، د في كاقع الشاعرػػػبيف ما يتباع

                                                           
 .130أسرار الببلغة، ص :  عبد القاىر الجرجاني،(1)
 50، ص2007، ،1ىناؾ  التقينا ضبابا كشمسا،منشكرات كزارة الثقافة ، الجزائر ط : ياسيف بف عبيد (2)
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 جاثمة عمى صدر اإلنساف الذم ال يجد مدخبل لمقاء غير ،إال أف يجعؿ الفراؽ سٌنة مف سننو
: سؤالو

 (1)قىًريىبيًف ًفي البيٍعًد كينَّيا
!!! بىًعيدىيًف ًفي القيرًب ًصرنىا

!.. ًلمىاذىا؟!.. ًلمىاذىا؟
اًؿ التىقىينىا؟ افىتىيًف ًبكاًدم الرٍّمى !  ًلمىاذىا كىصٍفصى

،،تىعىانقنىا ثيَّـي افتىرقنىا؟ ،، كمىكجو كرىمؿو ! ًلمىاذىا كصيبحو كلىيؿو
دىاًع التىقىينىا؟جٍّ  ًلمىاذىا ًبؼى  !  الكى

!  ًلمىاذىا بىدأنىا؟ ككىيؼى انتىهٍينىا؟
ثمرة جمرات األسئمة التي  (! كصفصافتيف بكادم الرماؿ التقينا؟ ) األداةيمثؿ التشبيو المثبت 

زكلة ػػػػػتطرحيا الذات الحائرة كالقمقة، خاضعة لمتناقضات الكجكد، تعتقؿ عبلقاتيا األزمنة، مع
الذم تأنس نكره مف الصكرة  ر مف الصبر،ػػػػػػػػػػ لتتحمؿ عبئيا بكثي،في ىذه الحياةظامئة 

. التشبييية الحاضنة لممحسكسات
كيبدك أف تأخير المشبو كحذؼ العمة التي مف أجميا كاف التقريب بيف طرفي التشبيو مف شأنو 

 .أف يستفز القارئ، إذ يكسع دائرة التفكير كيستدعي  جممة مف االحتماالت
    : فيتناكؿ الصكرة التشبييية تناكال كميا ثـ يفتيا ،كقد يسقط المشبو مف يد الشاعر        

رىاؼى   (2)قٍ أٍقبمٍت تٍمًشي خي
اؼو  كميضى

اؼى  رٌان باإلضى ًرٍرفى اليىكـى جى .. قٍ كالعىذارىل قد جي
.. كالغىكىاًني
هىديؿو مف الهىٍمسي ًجنافه - كٍجهيهىا 

                                                           
 38أكجاع صفصافة ص: يكسؼ كغميسي (1)
 .61كشـ عمى زند قريشي، ص : عيسى لحيمحعبد ا  (2)
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ٍمسىًبيؿو  كغناءو سى
فمف كصؼ األنثى إلى كصؼ كجييا، تناثر لممشبو كمتابعة ألحكاؿ المشبو بو، يجعؿ األنثى 

 قكقعتيا دىاليز ذىنيات المجتمع ،قرينة المغة، تعتقؿ في دائرة الكمـ ليست إال تاء مربكطة
را باإلضافة ككميا فركع مجرك أف تككف مضافا أك كإنيا ال تعد. *كما ترل فضيمة الفاركؽ

 كاغترابيا كانكسارىا المتكالد مف تاريخ األمة ،تكابع تحدد قمع األنثىكتبتعد عف األصكؿ، 
. كالجارية
:  كلكنيا قد تصبح األسطكرة الخالدة في نظر الشاعر ذاتو،إنيا في ىذا النص الغكاية        

يًزمَّي  »ًنيتىأًتي اتً  « قحى شمنا ييًضيءي التَّيؿَّي الكىاحى  (1)كى

ًؿ كالدٍّمىف  مىى األطبلى جهه كىدىمعىًة شىاًعرو يىٍبًكي عى كى

سىدا كاندفىاًع المىكًج  أشتىًهي جى

يىشطيري الظُّممىةى ًنصفىيًف ..كالشٍّهاًب الثَّياقبً 

كيىشطيري قىمًبي ًنصفىيًف 

كيىشطيرًني 

تعتصـ محدثة عبلقات مختمفة تختزؿ الكؿ في ؿ تتراقص التشبييات عمى جسد النص، 
 كالشهاب  عمى التركيب االستعارممأجزائو، كتجمع بيف المحسكس كالتصكير الخيالي المبف

 كحضكرىا مجترة متكررة في كاؼ األداة، كتنتقؿ بيف غياب يشطر الظممة نصفيف..الثاقب
. التشبيو

                                                           
*
 ص   تاء الخجؿالرئيس عنكانا فرعيا لعنكاف ركايتيا ((تاء مربكطة ال غير))استخدمت الساردة فضيمة الفاركؽ عبارة   

33. 
 61 ، ص1986، 1غفا الحرفاف، المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر، ط: عيسى لحيمحعبد ا   (1)
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يتحدث بخمكد ك ،عبلقات مف شأنيا جعؿ األنثى كشما سائدا يخرج مف عبكة الزمفاؿ ذهق
إنيا جسد  ل كجيا حامبل لمبلمح الحزف،ػػػػيقدـ األنثالذم  ،اب األسطكرمػػػػالذات في الخط

.  ثائر متقمب بإمكانو قمع القمب كتقسيمو، بؿ بإمكانو اجتياح الجسد ك شطره

.   كغيابيا يكازم انشطار القمب ثـ انشطار الجسد كتشظيواألداةتبٌني كيمكننا القكؿ إف 

:  بصفات المشبواإللماـكيبدك أف الشاعر يمجأ إلى تعدد المشبو بو حينما يعجز عمى         

 (1)يىأًتي بىرقنا،

ينا  أك زهرنا برٍّ

مَّيؽي قىٍبرى شىًهيٍد  يتسى

يأًتي طٍمقنا، 

اًف السَّيٍهبً  : كىًحصى

اًت الفىٍجرً  : الهىاًرًب ًفي نىبىضى

كزنبقىةو في يد زىنبقىةو 

ككقيٌبرةو طىارٍت نحك الشَّيمًس 

 ...يأًتي هىمسنا كالهىمٍس 

قبلن  .. يىأًتي حى

بايىا يٍركيٍضفى   ،كصى

عمى سىاحاًت القىمًب      
                                                           

 .71-70ص،ص  ،1986، 1 المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر، ط ،أجراس القرنفؿ:حمرم بحرم  (1)
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بحث عف ؿتتكالى الصكر التشبييية باختبلفيا إذ تتناكب بيف المشبو باألداة كالمتحرر منيا ؿ
. حقيقة الحب المتدفقة كالمنفمتة مف قبضة  المفاىيـ 

لذلؾ نجد التشبييات ، تراكغ متعبة مف يحاكؿ تتبعياك ، تبتعد كتقترب،ىي حقيقة ال تتجمى
  .تتكجو صكب نفسيا لتصطدـ بذاتيا كتنتيي إلى الفراغ

 مما (1)«ذات نفس فني كاحد ككأنيا قصيدة كاحدة »كالحؽ أف قصائد ديكاف أجراس القرنفؿ 
 . لمصكرة(2)«الخصكبة النفسية»يفصح عف انسجاـ األجزاء كيتيح 

يمنح التشبيو عمقا دالليا يغرم القارئ بمتابعة الركابط الجامعة " غرداية"        كفي قصيدة 
 :بيف طرفي الصكرة

دي بالذَّيهىًب الميتىرقًرًؽ ًعندى المىًغيبً  أتىكحَّي
(3) 

ا كزىجن ًنيفٍ ..كبالمَّييًؿ يىنثىاؿي فىيري         كحى
دي  حَّي  حتَّيى أًصيرى أنىا البىرؽي كالهىٍينمىاتي ..أتىكى

 أنىا السٍّحري كالغىمغىماتي 
 أنىا النَّيامي يىجرحي قىمبى السُّككفٍ 

 كأًصيرى أنىا أنتً 
سيكيكفٍ .. أنًت كمىا كىافى فيؾً   كمىا ى

تنفتح الداللة في الخطاب الشعرم عمى فضاء صكفي يجمع بيف عالميف عالـ الغيب 
ا/أتكحد بالذهب المترقرؽ عند المغيب)كالممككت كعالـ الممؾ  ( كحنيفٍ ..كبالميؿ ينثاؿ فيركزجن
  كترتقي الذات مف خبلؿ التحكؿ، (حتَّيى أصيرى أنا البرؽ كالهىٍيمنمات..أتكحد  )كالشيادة 

                                                           
 .29سمطة النص، ص :  مشرم بف خميفة(1)
 .32 ـ ف ، ص  (2)
 .32غرداية، ص :   عثماف لكصيؼ(3)
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لتتصؿ بالصكت كتعتمي صفة المجرد مياجرة دكنية المحسكس، حيف ذاؾ يتـ ، (أنا السحر)
 .(أنا أنت )الحمكؿ كالفناء في الذات اإلليية 

 حكؿ الذم ينجب تشبييات عدة تدكر ،تكلد الصكرة مف صكرة قبميا عبر مخاض التكرار ك 
كالمقطع الشعرم يحمؿ حركة دائرية   بكجيييا الباطني كالظاىر،ةقيؽ الح:محكر كاحد ىك

 (.  الفناء )(0)إلى المركز ، حتى الكصكؿ المشبو بوبمتكاترة تماثؿ المشبو 
 إف التشبيو ىك أبرز أنكاع »        كمف المثمر بعد ما ذكر أف نكافؽ الطرابمسي قكلو 

كلـ يفقد التشبيو ... التصكير اطرادا في كبلـ البشر عامة المسمكع كالمقركء عمى حد السكاء
 .قيمتو الفنية بسبب اٌطراده كسيكلة بنائو كما ييدده مف جمكد جراء التقميد كالقكالب الجاىزة

»(1 )      
فيبنى عمى التقاط كحدة األثر النفسي بيف األشياء كتصكيرىا » أما التشبيو  النفسي         

 (2)«تصكيرا فنيا مؤثرا لينقؿ عدكل الشاعر إلى المتمقيف
: يقكؿ الشاعر

ًريؼً   (3) :كىزٍهًر الخى
ًحيدنا أتىيتي  : كى
 ،كًفي القىمبً 

أىٍحمىى قىصيدو نىقىشتي 
كهىا أٍنًت نىحكى الذُّبيكٍؿ 

 ،ًت كالعيمري نىهره ؽٍ ابى سى تى 
 

                                                           
 .142ص خصائص األسمكب في الشكقيات ، : مس محمد اليادم الطرابمي1
، (دط)التصكير الشعرم رؤية نقدية لببلغتنا العربية، الدار العربية لمنشر كالتكزيع، مصر، :  عدناف حسيف قاسـ (2)

 87،ص،2002
 81أجراس القرنفؿ ص،:حمرم بحرم  (3)
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قيكٍؿ   مىى ًضفىتىيًه الحي تيغىنٍّي عى
كأخيرا المشبو كؿ  (زىر الخريؼ ) أكال ثـ المشبو بو  التشبيو د الشاعر إلى كضع أداةعـ

مصير اؿصؼ رحمة الذات في مكاجية ت التي ذلؾ لسحب المتمقي نحك بؤرة الصكرة التشبييية 
تتنفس مف رئة حيث - تمتيـ كجكده ك  تفكؾ الكياف التي ،االغترابقصة  مف حتمي،اؿ

- الذبكؿ–الخريؼ )االرتباط المعجمي بيف الكحدات الركمانسية المتمثمة في أدكات الزمف 
 عمفت، لذلؾ (1)«مكاجية الذات لمذات» إلى جبرية التحدم كالصمكد  -(الحقكؿ- النير

.  عبر الكممةخمكد فتتباىى الذات الكاتبة بثمرة اؿ، برسكميا األبجديةبقاءالقصيدة اؿ
ق الحقائؽ مع الظكاىر األسطكرية ليكثؼ مكنجد الشاعر يقابؿ بيف طرفي التشب        

: الحضكر الداللي
 (2)أنىا الًفيزياءي 

 أٍمنىحي الكىكفى آيىاًتهً 
 كًغكىايىاًتهً 

 ًسنًدبىادي األىعىاًلي أنىا
 هىا المىجرَّياتي تيسىبٍّحي ًبي
 كالسَّيمىكاتي تىسطىعي ًبي

بلًؿ البىهىاءٍ   كتيقىمٍّديًني هىالىةن ًمف جى
  تتعدد،لي منفتحػػػػػػػػؾ أفؽ دالئػػػػع المعنى عمى محػػػػػضلي  يمجأ الشاعر إلي الصكرة التشبييية،

 كالسندباد، كىي مادة الككف كمحرؾ البحث كالتطمع، إنيا عمى ءفيو صكرة الذات فيي الفيزيا
 .حد تعبير المتصكفة نكاة الكجكد كالفمؾ الذم يدكر حكؿ األرض

 
 

                                                           
 .30سمطة النص، ص :    مشرم بف خميفة(1)
 .14قالت الكردة، ص :  عثماف لكصيؼ(2)
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: تبادؿ مجاالت اإلدراؾ .2.1.2.1  
        حينما يستعار مف المحسكس صفات لممجرد كمف المجرد صفات لممحسكس، تتبادؿ 

تـ إعادة الصيغة كمخالفة المغة اإلخبارية، ليكتسب الخطاب طاقة مجاالت اإلدراؾ، كبذلؾ ت
تعبيرية كشعكرية، تثرم المعنى اإلشارم كاإليحائي كتبعث قيمة النص الجمالية مما يعزز 

 .عممية التكاصؿ المغكم
        كتعد الصكر االستعارية جسرا رابطا بيف المحسكسات المادية كالجمادات كبيف 

العاقؿ، لتعامميا مع األنساؽ االستبدالية، فاالستبداؿ يسعى إلى تنشيط السياؽ بتفعيؿ كثافة 
الكتمة الداللية، كاالبتكار الببلغي الذم ينشط ىك اآلخر ذىنية المتمقي بآلية المفاجأة 

كاإلدىاش، فيدعكه لمتنقيب في حفريات البنية التحتية لمداللة كمطاردة ما تحتفظ بو الصكرة 
 . مف تمايز بيف المنطكؽ كالمقصكد

تعٌد األسس الجمالية في البناء االستعارم، ( 1)كلعؿ عناصر التشخيص، كالتجسيـ، كالتجريد
 .لذا كثيرا ما يعتمد الشاعر عمييا لبث شبكة مف التناغـ تعينو عمى ترجمة المكقؼ الشعكرم

        ك ينقؿ الشاعر الجزائرم كاقعو الداخمي كالمكضكعي، عبر الصكرة القائمة عمى تبادؿ 
مجاالت اإلدراؾ، فيبعث الحياة في كثير مف المكجكدات كيحاكر عناصر الككف كجزئياتو 

: بحثا عف الحقيقة
ًطيرٍ  افى الرٍّهاًف الخى  (2)                        يىا ًحصى

                        انتىًبٍه 
ٍذ ًلنٍفًسؾى مىكًضعىهىا                          خي

تَّيًؽ العىاًصفىاتى القىكاًصؼى ا                       ك
                                                           

.  التجسيد ىك أف تكتسب المعنكيات صفات حسية أك مادية مجسدة غير حية(1)
ىك أف تكتسب المحسكسات ؼالتجريد أما   /التشخيص كىك أف تكتسب المعنكيات أك الماديات أك المحسكسات صفات حية

 الرمز: محمد فتكح أحمد .كالماديات صفات معنكية مجردة، كىي صكرة يتبادؿ فيو الحس كالفكر، كالمادم كالمعنكم
 139كالرمزية،ص 

 38، ص1985،  1 أحمد حمدم تحرير ماال يحرر، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر، ط (2)
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                        لىف يىفًقدى الفيقىراءي  
ـٍ                          ًسكىل قىيدىهي

ياًح العىًنيؼى   قٍ                         ًفي الرٍّ
ًطيٍر  افى الرٍّهاًف الخى                         يىا ًحصى

 قٍ دى الطُّيكرى األًليؼى مً                         لىف تىؼ
                        كلتىكيف ًمثمىمىا تكيٍف 

                        بٍيفى السُّيكًؼ 
ردىًة الميستىًحيؿى   قٍ                        أًك الكى

إف تعدد الصكر التشخيصية يرفع غير العاقؿ إلى منزلة العاقؿ، أك قؿ يساكم 
. بينيما، كفي ذلؾ تمثيؿ ألطركحة  الصراعات المستديمة بيف اإلنسانية

تمؾ التشققات تحقؽ منافذ تعبر عبرىا صفة التشيؤ إلى اإلنسانية، كتصبح المعادلة متجية 
. نحك االلتزاـ بعدة القكل لتحكـ بيف طرفييا 

ذا كانت صكرة الحيكاف  كاجية خارجية لمعاف خفية، تتعدد مع تعدد النداء ك   كا 
كتتكلد كمما عاكد المقطع الشعرم الظيكر، فإف صكرة المكاف أيضا  ليا ىيبتيا، إذ  األمر،

مكاف اؿتبعث الحياة فييا، فتنصير في كىا، ػػػػػتحرؾ حكاسكة تستكقؼ الذات، ػػػػػػػػػإف قكة الرائح
: الذم تتجدد حياتو كمما كيرر السؤاؿ

مىى نىمىًش الرَّيمًؿ؟ ًبيؿى عى ؽى الزَّينجى                        مىٍف هىرَّي
(1) 

مًر نىهدىيًؾ؟                         مىى جى مىٍف فىتَّيتى البيٍرتيقاؿى عى
بكات؟   ًؿ الصَّي                        مىٍف غىمسى البىحرى ًفي عىسى

ـى؟                        .. كمىٍف سىاؽى نىحكًؾ هىذىا الميتىيَّي

                                                           
 30ص ،لؤلؤة ،:  عثماف لكصيؼ(1)
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تعكس تعاطفو، حتى إنو يشعر أف ؼ بيا الشاعر المكاف يساءؿ استفيامات ةىي أربع
 نحكه، كىك العاشؽ دفعو مكطفؿ بينو ك بيف اؿػػػػػػػالحكار الكاصؼ.المكاف يفيـ لغة أحاسيسو
غير أف ىذا التزاكج بيف الشاعر كالمكاف يتشقؽ بفعؿ عكاصؼ  .الذم اعتاد رائحة المكاف

.  تفكح بعفف األجكاء الخانقةركائحالحزف، فتغدك الركائح  العبقة الزكية 
ا  (1) شيرفىةي النَّياًر استىكٍت ًريحن

 قٍ طىًميؽى 
كفىياًفي ًمٍف دىًمي 

ًني لمميستىًحيًؿ  تىجتىاحي
ًقيؽى   قٍ الميٍرتىًدم ثىكبى الحى
أيُّهىا األعمىى اختىًزلًني 

ًفي ريميكًشي 
ـً   قٍ  غىًريؽى مًفي ثيقيكًب العيمًر أٍحبلى

أنىا غىيًرم 
م أيغًنيىاًتي فً تٍ بى غىرَّي 

دًرم بىًريقىهٍ  !  كأشىاعى المَّييؿي ًفي صى

 ،ق خمخمة مدلكالت مختمفةػ تشكب،إف مجمؿ الصكر الكاردة تكجو النص إلى منفذ مظمـ
 فتنطؽ ، لتغكص في أعماؽ كدكاخؿ الذات، كتستبدؿ بالمعنكيات،تتراقص فييا الماديات

 الذم تناطحت المبادئ كاختمت القكل ،بحزنيا كغربتيا التي تأسرىا كفاء ليذا الزمف المتشظي
 .  ضمنو كتناحرت اإليديكلكجيات المذىبية،كالمكازيف فيو 

                                                           
 14ىناؾ لتقينا ضبابا كشمسا،ص: ياسيف بف عبيد (1)
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الحمرار كالسكاد كالتي تعتقؿ أحبلـ الشاعر باالمدجنة  صكر المكنية  اؿتراكـىك ذلؾ ؿ مكدؿ
. كتمتص ألكانو الزاىية كالمضيئة

لغة المطابقة في إنجازه الشعرم ليعيد تنظيـ العبلقات " أحمد حمدم"        كيتخطى 
: الداللية بشكؿ مغاير

كًتي                         تىشرىبي األٍحزافي صى
(1) 
                        تىنتىًشي ًفي آًخًر المىكَّياًؿ 

دي                          كىافى القىهري أٍسكى
                        ًفي الكيجيكًا 

                       ككىانىًت الطُّريقىاتي 
                        تىعًصريهىا 

                       غييكـه ميستىًحيمىة 
اًر تىشديك                         الى الطَّييري ًفي األٍشجى

ًميمىًة  اًنيهىا الجى                        كالى أىغى
ا  اصى ا أك ًقصى اصن ارىت رىصى                        صى

ٍـّ القىٍصؼً  ..                        ًفي ًخضى
                        أٍسًئمىةن طىًكيمىة 

الصكر اإلستعارية يؤكد تكالي الزفير بآىات الذات، التي تعتصرىا أزمة  تتابع إف 
التصدع القائـ عمى ككف المادم قد التيـ جماؿ الركح، كقير أجكاء البراءة كالطيارة، ليحيؿ 

النكر سكادا تتمقفو مستنقعات المدينة الرصاصية، حينيا يستنجد الشاعر ببث الحياة في 
. المستعار لو

                                                           
 .41ص  تحرير ما ال يحرر،:حمد حمدمأ (1)
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ذ ذاؾ تتساقط أكراؽ التشخيص القائمة عمى النداء كالسؤاؿ  أخرل، كىي كسيمة لتتكجو إلى ،كا 
 محاكلة لمحك منمنمات العدـ،  ىذاكؿ  ك.استخداـ الفعؿ الذم يحمؿ صفات الحياة كاإلنساف

. يتبعو نفث لمركح في جسد المجردات
دفع إلى كقد تكتتكافؽ أداة التشخيص ىذه مع مبدأ قير المآسي لدل الشاعر،          
 (1)فىٍجأىةن تىحتىًكينىا الغيصيكفي          :التسامي

رقنا   نىكتىًسي كى
نىٍنتىًشي عىبىقنا  

ؿي دىرسي الًقرىاءىٍا   يىتىحكَّي
رنا لمبىرىاءىٍا  شىجى
رنا لمدُّعىاٍء  شىجى

كالعييكفي العييكفي  
زه ك سينكنيك  رى خي
اءىٍا  كريميكزه ميضى
ؼي ًفيهىا اؿ بايىانىتىشىكَّي  شُّمكسى الصَّي

ًفيؼى  ؼي ًفيهىا الحى نىتىشىكَّي
كنىسمىعي دىٍفؽى اليىناًبيع 
يىاٍء  ٍفؽى الضٍّ نىٍسمعي خى
 تعانؽ خبللو أجزاء الككف لتمقي بحمميا عميو، ،تصبح الذات المنيكة باحثة عف مصير جديد

، فتصبح تقاسمو األحاسيس كالبكاء ليعينيا عمى زمف مكبكءكتطمعو عمى قمقيا الداخمي، إنيا 
 عيكنيا سنكنك مياجر ينقؿ صكرة الشمس ، يرتدم ثكب الكرؽ ك يعبؽ الكجكد بريحواغصف

.  كصكت الينابيع كالغناء

                                                           
 .46-45ص ص المؤلؤة،: عثماف لكصيؼ (1)
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  .ىك إذا حمكؿ صكفي بيف الذات ك الطبيعة، الحتكاء عناصرىا، بعدما ترفعت عف كاقعيا

 ،(الشمكس الصبايا)كحٌكؿ التشخيص الشمكس إلى صبايا مف خبلؿ المركب الكصفي 
 لمحياة اكالضياء إلى نبض دائـ الحركة مف خبلؿ المركب اإلضافي، لذلؾ كاف اإلسقاط بعث

. داخؿ المكجكدات

إف التفكير االستعارم يدفع إلى حافة التمكيو، التي تجعؿ مف القارئ يقؼ عمى مشارفيا 
 .مستمذا  فؾ شفرات التركيب بتحميؿ أبعاده الداللية

:   تراسؿ الحكاس3.1.2.1

        ترل المدرسة الرمزية، أنو إذا ما تـ كصؼ مدركات حاسة بمدركات حاسة 

تبادؿ كظائفيا، ميٌدمة ما بينيا مف حكاجز المنطؽ، تأخرل تتفاعؿ الحكاس، كتتراسؿ ؿ

اء التي تدرؾ بالذكؽ، أك لؤلشياء التي ػػػػػرؾ بالسمع ما يستخدـ لؤلشيدفيستخدـ لؤلشياء التي ت

 .تدرؾ بالبصر، كما يتذكؽ قد يدرؾ بالشـ كىكذا

اكبي اؿ »"تجاكبات" في قصيدتو يقكؿ بكدلير        ك  ، تىتىجى  ،(1)« كاألىصكىات،كاألىلكىافي عيطيكري
األلكاف كاألصكات كالعطكر تبعث مف مجاؿ ؼ»كلعؿ ذلؾ التجاكب دليؿ كجكد رابط كجداني 

 أك ،فنقؿ صفاتيا بعضيا إلى بعض يساعد عمى نقؿ األثر النفسي كما ىك. كجداني كاحد
كفي ىذا النقؿ . قؿ األحاسيس الدقيقةأف تف التعبير بنفكذىا إلى أداةأقرب مما ىك، كبذا تكمؿ 

                                                           
 .130ص ، 2009، 1 دار الشروق، القاهرة، طاألعماؿ الشعرية الكاممة، ترجمة رفعت سبلـ ، : شارؿ بكدلير( 1)
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كذلؾ أف العالـ ا،  فكرة أك شعكر، ليصير،لـ الخارجي مف بعض خكاصو المعيكدةايتجٌرد الع
. (1)«الحسٌي صكرة ناقصة لعالـ النفس األغنى كاألكمؿ

ذا ما تمت عممية نقؿ األثر النفسي تمؾ، فإننا نتمكف مف استيعا  البكاطف، فنعثر عمى بكا 
خارطة العالـ الكجداني التي تقكدنا بدكرىا نحك معرفة الذات كالعالـ الخارجي معا ك مف ثمة 

 . صناعة كاقع حديد مغاير
ألنَّو يعني ضمنان أف : تراسؿ الحكاس ممَّا يثرم المغة كينمِّييا فَّ ييضاؼ إلى ىذا أ»         

فردات حاسَّة ـينأل الشاعر عف السياؽ المألكؼ لممفردة المعٌبرة عف حاسَّة ما، فينقؿ إلييا 
 (2)« كبذلؾ تتنكَّع أساليب التعبير عف الحاسَّة الكاحدة،أخرل

        إف تراسؿ الحكاس ينٌمي الدفقة الشعكرية، كيفٌعؿ طاقة التٌنكع لتزداد الصكرة جماال 
  :لشعراء الجزائرييف النفسياعالـ عؿ ثمة خصكصية كطبيعة مميزة ؿكؿككضكحا، 

كًفٌيًتي   (3 )..ًتمؾى صي
 ............... 

ٍينىيًؾ  أى بالًعٍشًؽ ًفي ًظؿٍّ عى ضَّي أٍف أتىكى
ةي الكىٍكًف  يثي تيرىٍفًرؼي تىٍسًبيحى حى

أٍف أتىبىدَّيدى ًفي دىهشىًتي 
عىبرى نىزكىًة إٍشرىاقةو 

ًنهىاًئي الكأيعىاًنؽي ًفيًؾ النٍّهىاًئي كاؿ
ظىةو كىاًحدىٍا  ًفي لحى

                                                           
 .395، ص1997النقد األدبي الحديث، دار نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة ،دط ،:  محمد غنيمي ىبلؿ(1)
الصكرة البيانية في شعر عمر أبك ريشة، منشكرات دار مكتبة الحياة كمؤسسة الخميؿ،بيركت، : كجداف عبد اإللو الصائغ (2)
 .36، ص1،1997ط
 .44براءة ،ص :  عثماف لكصيؼ (3)
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يمزج الشاعر بيف المدركات البصرية كالسمعية كبيف الحسي كالمجرد، ليناقش حقيقة        
 تتداخؿ ، لتديف  كإنو تكٌحد تختمط فيو المككنات. االنصيار الحادث بينو ك بيف المحبكبة

ثـ تسمك الذات لتبلمس سر ، عالما يقبع فكؽ قٌمة محٌدبة، تخمخمو القكل كتتحكـ فيو األشرعة
.  الكاقعفي عند ذلؾ ينصير عالميا ،نة الكشؼ كاالستشراؼكالككف في لحظة كاحدة ىي آ

        كيبدك أف التراسؿ يبرز بؤرة التكتر في الذات البشرية، لذلؾ يختاره المتصكفة لتعميؽ 
 :مشاىدىـ الكشفية

الىـه هيك يىنتىًصري اآلفى  عى
(1) 
يىاًحيًف يىهًمسي  ًعطري الرَّي
كالنَّيجـي ييسىبٍّحي ًفي المىاًء 

مينتىًقبلن ًمٍف مىداٍر  
.. ًلمىدارٍ 

 إلى ،حاسة الشـمستػػػػػػػػػػكل يدرؾ بمف  (ر الرياحيف ييمس ػػػػػعط ) إف االنتقاؿ عبر الصكرة
 الذم ينتج عبلقة بيف ، ىك رحيؿ باتجاه التناغـ بيف الحاستيف،حاسة السمعمستكل يدرؾ ب

  فالطبيعة ناطقة تحدث الشاعر ،ال تدرؾ إال مف خبلؿ ىذا التناغـ (الزىكر كاليمس)
 . يبشر بكحدة الككف ككحدانية الخالؽكيتماىى معيا ؿ

كيتعالؽ ؿ  بنزكؿ يتص، كىك ما يجعؿ الذات تسافر في رحمة استكشافية لؤلعماؽ        
 :باألعمى بدؿ أف يبلمس األسفؿ 

مىى سىعؼو نىاًعـأى هىاًبطه ًظؿَّي كىاًديًؾ   (2)مًشي عى
كالمىزىاًميري تىسكيبي ًنيرىاًنهىا الدَّياًميىاٍت 

ـه ًفي الرَّيمًؿ تىسيكخي ..هىاًبطه  قىدى
مىى دىرىًج النَّيغىماٍت  كأيخرىل تىحيطُّ عى

                                                           
 15، ص1999، (دط)زنجبيؿ،دار ىكمة لمنشر كالتكزيع، الجزائر،: عثماف لكصيؼ(1)
 12غرداية،ص: عثماف لكصيؼ(2)
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المزامير ) (سعؼ ناعـ )إف ىذه األسطر الشعرية تبنى مف تجاكر صكر عدة لتراسؿ الحكاس
 لتعرض امتزاجا بيف عالميف مادم كمجرد في ،(درج النغمات) (تسكب نيرانيا الداميات

 كتنحدر ، كبيف المدركات السمعية كالبصرية في الصكرتيف الثانية ك الثالثة،الصكرة األكلى
 مف أجؿ تجسيد مشركع ،نحك إنتاج معادلة ميفادىا رٌج عناصر الكجكد إلحداث تطابؽ بينيا

 كىك ما يفعؿ مسار الرؤيا االستكشافية لدل الشاعر، تمؾ الرؤيا مف ،تفاعؿ الذات ك الككف
: شأنيا أف تجعؿ الذات تكاقة لممارسة اغترابيا

ميكًغبلن ًفي التَّيراًتيؿً ..ثىًمبلن ًببيخيكرىاًتهىا
(1) 

ٍرقىاًء  ٍمتي بىيفى بىساًتيًف زى هىكَّي
هىفهىافىًة الظٍّؿٍّ 

اًئًمهفَّي دى بىيفى عىراًئًس مىاءو ييسرٍٍّحفى فىكضىى جى 
ةى  الًعٍشًؽ  كيىغًمسفى ًفي الشَّيمًس فىاًتحى

رو ًمٍف تىعىاًكيذ  مىى سيري ثيَّـي يىنىمفى عى
 ليصبح مف المدركات ،لقد رفع الشاعر البخكر كىك مف المدركات الشمية إلى الثمالة        
 كجعؿ ، ثـ حمؿ التعاكيذ كىي مف المدركات السمعية إلى المدركات البصرية،الذكقية

.  حسٌية(التراتيؿ)المدركات السمعية 

جؿ إثارة ذىنو كتنبيو فكره إلى أ مف ،كؿ ذلؾ ىك خمؽ لفكضى االنسجاـ التي اعتادىا القارئ
.  الذم يحيكو الشاعر مف خيكط خيالو،سحر ىذا الكجكد المختمؼ

     

 
                                                           

. 16غرداية،ص: عثماف لكصيؼ(1)
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 إف الصكر المتجاكبة تركيبات جديدة يزداد بيا الشعر قدرة عمى التعبير كتتسع رقعة »    
 1«.العبلقات بيف األشياء، كيمتد جراءىا األفؽ األكسع لممجاز الفف عمى السكاء

 مف خبلؿ استثمار  رحمة تخط تتٌبع الشعكر"األخضر فمكس" الرؤيا لدل بدككت        
: الصكر التراسمية

ٍرتي آثى  رىهىا الميٍقًمراتً اأىبصى
(2)  

ردً  ٍجهى المىسىافىًة بالكى زي كى كاليىاسىًميًف ..تيطىرٍّ
يًح،  ةى الشَّيكًؽ ًفي الرٍّ تىتىبَّيعتي رىًائحى

بٍت غىابىةن ًفي طىًريًقي  تَّيى إذىا انتىصى حى
ًنيفً  افيهىا بالحى فصى ! تىمىٍنطىؽى صى

 كتمتزج مع المعنكيات؛ لتؤمف خبلص الذات كانعتاقيا مف ،تشتبؾ المدركات الٌشمٌية بالبصرية
دكنية الكاقع المقيد بأغبلؿ المادة،  متحررة باغتساليا إلى فضاء مثالي نكراني، أكثر نقاء 

اء، كترسك فيو الركح عمى ػـ الشؽػػػػػدتيا في عاؿػػػـ فيو الذات بالسعادة التي افتؽػػػػػػػكاتساعا، تنع
. ضفاؼ جزر الطمأنينة

تتكاشج فييا الحكاس  مف بخكرات الحنيف لكحة "شعما ـناصر"يقدـ الشاعر  ك       
 : ةؼتؿخلتنصير مشٌكمة صكرة ـ

 (3)أحفُّ إلىيًؾ       
إذىا الشَّيٍمسي تىشهىدي أنٍّي كأٍنًت    

زىمىاًف  ًبيًر التَّيأكًُّا ًفي البلى نيسىاًفري ًمٍثؿى عى
 

                                                           
، 1تطكر الصكرة الفنية في الشعر العربي الحديث، دار صفحات لمدراسات كالنشر، سكرية، دمشؽ، ط:  نعيـ اليافي(1)

 . 162، ص،2008
 .38حقكؿ البنفسج ،ص : ألخضر فمكس ا(2)
 .28-27ص ص  فجائع االسمنت كالعربر،: ناصر معماش  (3)
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ٍمـً      ذىا قىادىًني المَّييؿي لمحي كا 
بىعدى امًتدىاًد الهىكىل ًفي مىكىاًني  

بحي بىعًضي     ؽى الصُّ ٍذ أرَّي كا 
كبىعًضي يىتيكؽي إلىيًؾ  
.. ًلعىينىيًؾ شىٍكؿي األىغىاًني

لـ، ثـ ػػػع لينتقؿ إلى الحػػػػػػػيشكؿ مشيد الحنيف كالشكؽ أطركحة لتبلحؽ زمني يبدأ مف الكاؽ
 ،ع لو الذاتػػػػػػػكفي ذلؾ تتشكؿ استمرارية الدكر الزمني الذم تخض يعكد إلى الكاقع مف جديد،

كتنكعيػػػػػا بيف الغائػػػػػب، كالمخاطػػػػب، كالمتكمـ قيمة جمالية عمى  تعدد الضمائر يضفػػػػػػيحيث 
 .ركح النص الذم يرتبط ارتباطا مباشرا بالذات

لتجسيد مكقؼ الحيرة " جسد" الصكر المحكلة في قصيدتو "مصطفى دحية"        كيستخدـ 
 : كالدىشة

 (1) ...اآلفى 
 ييٍسرٍّجيؾى النَّيًشيدي  

تىهىا  كتىٍمتًطي النَّيايىاتي بىحَّي
ًريدي  ؿي ًمٍف تىعىرًُّقؾى الكى  .كيىخجى

ا  عيٍرًيؾى بً أتىيتى ميتَّيًشحن
ةه -     -كالمىدىل أرجيكحى

 ...عىينىاؾى ذىاًهمىتافٍ 
 يحٌفز الجممة الشعرية عمى ،إف ىجرة الكحدات الداللية مف كاقعيا إلى مكاجع األعماؽ

 لتنزلؽ األلفاظ إلى مدارات الدىشة ، حيث تنقطع أكتار العبلقات اإلسنادية المألكفة،المباغتة

                                                           
 .08ببلغات الماء،ص : مصطفى دحية (1)
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 ، يبعث عمى تبلقح المجرد كالمحسكس تأسيسا لكالدة عالـ افتراضيا، لغكماالتي تشكؿ اغتراب
. يناقض ذلؾ الكاقع المكجكع تختمط فيو الجيات 

 الحالة عبر تقنية التراسؿ الحسي، بحيث تستغرؽتتفاعؿ جممة الحكاس البشرية         ك
 .زيد الصكرة جماال ككضكحاتمدىا بطاقات مف التنكع ؿت ك،ضيء الدفقة التصكيريةتالشعكرية ك

ًحيدى  مىىكلىستي الكى  (1) ًقمَّيًة الشَّيكًؽ،عى

لىًكنَّيًني ميغمىضي الميقمىتىيًف أرىاًؾ،، 

ةه كمىذىاٍؽ  ًلهىمًسًؾ ًفي البيعًد رىائحى

تىناءىيًت كاٍنقىطعىٍت بىينىنىا السَّينكاتي ، 

، فبل (ليمسؾ في البعد رائحة كمذاؽ )تتناغـ المدركات السمعية بالمدركات الشمية كالذكقية
تحتاج الذات إلى المدركات البصرية، إذ يرتسـ طيؼ الحبيبة كىي في نأييا مستظبل برغبة 

. ؽ كالبعد مسافرا إلى ثنايا النفس المخٌضبة بكممات الحب االشكؽ، كقد خبأ صكر كاقع الفر

إٌف التراسؿ كسيمة لمحمـ يترجـ تمؾ المحظات الشعكرية الباطنية، كيكشؼ سعي الذات لبلندفاع 
 . إلى مكاجية الحقيقة، إنو يؤكد عمى خصكصية الصكرة كيثبت جماليا المميز

ف عبلقات الدكاؿ في الصكرة الشعرية تتعدل المألكؼ نحك بناء تآلؼ مختمؼ يصؿ بيف إ
 كيجعؿ الطبيعة مف جنس كاحد مع ىذه الذات فيصمح ،المتباعدات في الصكرة التشبييية

. في الصكر القائمة عمى تبادؿ مجاالت اإلدراؾ كتراسؿ الحكاس (األنا كالكاقع)ذات البيف 

 
 

                                                           
 .24مرثية الرجؿ الذم رأل ،ص :ألخضر فمكس  ا(1)
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 :الصكرة المبنية عمى المتناقضات.  4.1.2.1

 ليككف زمنا ،إذا كاف ىذا الزمف يؤٌسس تداخبل لمحاكره في ظٌؿ ضياع الحقيقة        
 التي ، فإف الختبلؿ المكازيف كتبلشي الحدكد تأثيره عمى الذات،كيميائيا يفاعؿ األخبلط

 ذابت ، ليتدٌفؽ في سيؿ مف الدكاؿ التعبيرية المتآلفة كالمتناقضة،اختزنت ىذا المزج الشعكرم
فأينعت صكر اشتباؾ الداؿ بنقيضو ،في جسد النص لتشاكؿ قرار ىذه الدكاخؿ الغامضة

كيخمؽ التضاد  »، تتبادؿ فيو المتضادات خصائص بعضيا بعض،ليصنع الحمكؿ امتزاجا
 كيعكس تشكيؿ الصكرة ،حركة بيف النقيضيف تثرم الصكرة كتجعؿ بيف طرفييا تأثيرا كتأثرا

 حيث يجمع الشاعر بيف ثنائيات متقابمة كلكنيا تخدـ ،الشعرية بيذه الطريقة ثنائية الكاقع
. (1)«داللة كاحدة

        ككثيرا ما يعتمد الشاعر الجزائرم عمى التضاد في نصكصو الشعرية،كالسيما ضمف 
 :عكالمو الصكفية التي يمتفت فييا مف دكنية العالـ المدنس نحك معارج القداسة

ًميباهللً ..آاً  ميَّي كالى تىبخى  (2) ! جيكًدم عى

مَّيًني  ًتي أعى ستىًعيدي البَّيًريؽى الَّيًذم طىارى ًمٍف قىبضى

دَّيٍعتي زىهرى الطُّفيكلىةً   ..مينذي كى

ـٍ ا                     مينذي  لرَّيًح

  ،( طار≠استعيد ) ( تبخمي≠جكدم )ضات يبني الشاعر الصكرة ىنا عمى أساس المتناؽ
يرٌتؿ لذلؾ  ، داستيا دكاليب الزمف فكٌلت كانقضت،ليضيء لنا زاكية حياة نكرانية تعبؽ بالبراءة

. مكاكيؿ حنينو الحتضانيا مف جديدالشاعر 

                                                           
 .72،ص 1995، 2الصكرة الشعرية عند أبك القاسـ الشابي، دار المعارؼ لمكتاب، القاىرة،ط: مدحت سعيد الجيار  (1)
 .44غرداية، ص: عثماف لكصيؼ (2)



 اخ انشكم انفًُ                                                              جًانً                 :انثاًَانفصم 

 

174 
 

 الذم يزاحـ ذات شاعر جثمت عمى صدره ،إف الصكرة تطرز لنا معاني الصراع الداخمي
. صخكر الخطيئة فناشد االغتساؿ منيا

 كآكنة  حينما يترجـ لحظة الكتابة الشعرية، مزجا لمتناقض"عبد اهلل العشي"ك يقدـ         
:  الميبلد النصي

ًتي ، أٍكقىفًتًني ًفي البىكًح يىا مىٍكالى
(1) 

قىبٍضًتًني ،بىسىٍطًتًني ، 
يًتًني، نىشىٍرًتًني،  طىكى
.. أٍخفىيًتًني، أظهىٍرًتًني

. كبيحتي عىف غىكاًمًض الًعبىاراٍ 
تيا اإلحصائية اتنيض المغة االعترافية بالنفاذ إلى غياىب الذات مفرغة جداكؿ الذاكرة مف بياف

 لتمتد جغرافية نصية ، ك تزاح الكتابة العابرة، فتشيخ شحنة العبلقات المعيكدة،المختمفة
 ك ( البسط≠القبض) تؤمف بيكاجس نامية عمى تناغـ ضدم متطاكؿ ،مخالفة لممألكؼ

  (. التجمي≠الخفاء) ك( النشر≠الطي)
.     إنو اصطبلح نصي حداثي ينيض عمى اليدـ كالبناء في صيركرة تنساب دكف تكقؼ

 :كيقكؿ أيضا
 (2)فىهىكىل القىمبي 

كاٍختىمىطى الثَّيٍميي ًبالنَّياًر  
كالرَّيٍمؿي ًبالمىاًء  

 ًباألٍسًئمىهٍ كالصَّيمتي 

                                                           
 .5مقاـ البكح ،ص: عبد ا العشي (1)
 70يطكؼ باألسماء ،ص: عبد ا العشي (2)
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تحت طكؽ الصراع االنفعالي ييكل القمب فتتصادـ األشياء بأضدادىا، تعانؽ البركدة الحرارة 
 كيمتحـ الصمت بالكبلـ، فتسقط المدلكالت منكمشة خمؼ تعايش الفركؽ، بمؿ،كاليابسة اؿ

مكاكبة زمف مكجكع تدثره الفكاجع ك ؿحينيا تيقاؿ المغة المعجمية ك تتراقص الدكاؿ عطشى 
. المحف
، كيتبدل بصكرة مختمفة عف صكرتو ىذه المحف التي تجعؿ الشاعر يٌتخذ مكانا قصيا       
: الحقيقة

هىؿى   (1)لىًبسى الجى

ًقنىاعنا ..العىديكَّي 

بىاًب ..كتىمىاهىى  بىاًب الضَّي ًفي ضى

اًضره   حى

لىًكنَّيهي يىتىبدَّيل  

ًفي عىتمىاًت الًغيىاًب ..ميكًغبلن 

عىاًرؼه  

  ..لىًكنَّيهي يىتغىابىى 

مىٍف رىأل أيسطيكرىةن ًفي ًثيىاًب؟ 

 فالشاعر الحاضر يتبدل مكغبل في ،تعتمد المغة عمى عنصر المقابمة كالتضاد التعبيرم
ذ ذلؾ يعمد إلى نبش ىكة بيف ذاتو كىذا الكاقع المحبط المميء  الغياب ، يعمـ لكنو يتغابى كا 

 .حضكراؿمف شأف تمؾ المسافة أف ترتفع بو عف مكاضع الدنس كتعدؿ ك .بالكراىية

                                                           
 .63-62ص  ص عثماف لكصيؼ المتغابي، (1)
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كعمى كؿ حاؿ، فحالما . إف خطكة الذىػػػػػػػػػف األكلى ىي التمييز بيف الصحيػػػػػػػح مف الزائػػػػػػػػػؼ»
. (1)«يتأمؿ الفكر في نفسو، فإنو يكشؼ التناقض أكال

 :        كيعٌد كشؼ التناقض كسيمة فعالة في طرح قضايا الصراع كالٌتشقؽ
 ( 2)فىأىنا المعشكؽي كعاشقهي 

                كىأىنا المقتكؿي كقاًتميهي 
كيىككفي الحبُّ بدايتهي  

يىككفي القصؼي نهايتهي              كى
 ( المقتكؿ≠القاتؿ )تكشؼ حدكد الصكرة الشعرية عبر معادلة األطراؼ الضدية القائمة عمى ك
 لتفتح ،عمى  فجكة حاصمة بيف طرفيف متناقضيف ( القصؼ≠الحب   ) (  النياية ≠البداية  )

 كتفاصيؿ الخطيئة ، كتحيؿ إلى الصراع اإلنساني،مجاال لمسافة التكتر اآلسرة لذىف المتمقي
 كالمنتيية إلى النزاع المسمح الذم جٌعد خارطة ،البادئة بقصة القتؿ بيف قابيؿ كىابيؿ

.  ليسيـ في إرساء كأد الذات كتحقيؽ زكاليا،االستقرار كأطمؽ سياـ المكت
 :كيقكؿ أيضا

            كيٍنًت الميٍمًكفٍ 
(3) 

مىني   : في سرٍّم كفي عى
           أٍنشيرياي لممكٍج 
    أىٍرتاحي عمى أىٍعقاًب 
كىابًعهً  ...               زى

                                                           
 .25، ص 1983، (دط)أسطكرة سيزيؼ، ترجمة أنيس زكي حسف، منشكرات دار مكتبة الحياة، بيركت،:  ألبير كامك(1)
 .154البرزخ كالسكيف،ص : عبد ا حمادم (2)
 .150المصدر السابؽ ، ص  (3)
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 يخصص (عمى أعقاب الزكابع≠الراحة ) ( العمف ≠السر)لؼ الصكرة مف تضاد داللي تتأ
عكس عبلقة الذات باآلخر ضمف ىذا االختبلؼ الذم يمنح م ك،مساءلة اؿحالة المراجعة ك

. المغة جمالية المغايرة كيزكي كضكح المعنى  
        كفي مسار نفسي يكرس بمكرة الصراع الباطني فنيا، تقدـ الذات األنثكية أساسيات 

 :ىذا االىتزاز عبر ازدكاجية التناقض
دًرم فىكىيؼى  يٍّؽه صى  (1)ضى
تىسكيفي ًلآلف ًفيًه  

ٍع؟  جى  يىا كى
 قىاؿى كاٍمتىدَّيٍت خيطىااي 

ًفي دىًمي   
.. كاٍزدىادى عيمقنا

كاتَّيسىٍع  
ؤااي ما استىطاعى  يىفتىحي الكىكفي ري

فىتًضيؽي عىٍف خيطىاكيـ  
ًمٍف طىمٍع 

 كعميو  ينقؿ داؿ ،يصكر مزج المتناقضات مشيد الجشع اإلنساني كسيادة ركح القناعة
 كالحدكدية إلى داؿ االتساع بما يكحي مف ، كالكبت،الضيؽ بما يشي مف دالالت االنغبلؽ

 داؿ الضيؽ مف إلى كتكتمؿ الدائرة بعكدة التحكؿ مف داؿ االنفتاح ،الرحابة كاألفؽ كاالنفتاح
 فالحياة ال تقصي ، كىذا ما يجعؿ التمازج يتكئ عمى جدلية التجدد بفعؿ الزمف الدائرم،جديد

نما يأتي اليد،كجكد الشيء   . لبناء جديد كمختمؼ تتغير فيو المكاضعـ كا 

                                                           
. 124ما لـ أقمو لؾ، ص : ةزىرة بمعالي   (1)

(ضٌق)أ  (انفتاح )ب    

(ضٌق)أ  (انفتاح )ب    
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 " حكمة كجع"جدلية الهدـ كالبناء في الصكرة القائمة عمى المزج بيف التناقضات      قصيدة : (06)مخطط  
 

مكانية يككف فسيفساء المكحة الكجكدية، داللييتكج بإشعاعإف المزج بيف المتناقضات      كا 
 :، كيسيـ أيضا في تزكية كاقعية المشيدالتجكؿ عمى محاكرىا

نَّيمىا  ـٍ أٍنتىًه ًحيفى اٍنتىهٍيتي كا  لى
(1) 

ًديدو  كىافى اٍبًتدىاءن ًمف جى
اًئدٍ  رىافىاًت القىصى ًؿ ًفي خي كُّ  .نىحكى التَّيحى
صيكٍؿ   كًب إلىى الكي مىٍت كيؿُّ الٌدري رىحى

ـٍ تىًصٍؿ إالَّي لنيقطىًة بىدًئهىا  كلى
 نىحكى الميرتىفىٍع  امى كسىافىرٍت عىيفى 

رُّ أٍعيينىهيـ هينىا : تىجي
ـي العىقؿي الميسىربىؿي حيمَّيًتي  ال يىفهى

 أةو أتىجزَّيأي ًفي عيرًفًهـ ثىبلًثيفى أٍلؼى اٍمرى 
. امرىأةه كىاًحدةه فىحٍسبي كلىـ تىكتىًمؿٍ : كأنىا لىك يىعمىميكفى 

 إلىرحمت الدركب ) (حيف انتييت/نتو ألـ )المتناقضات في قكؿ الشاعرة بيف مزج ؿجاء ا
 ،(امرأة كاحدة فحسب كلـ تكتمؿ/  امرأةأتجزأ في عرفيـ ثبلثيف ألؼ ) ( كلـ تصؿ/الكصكؿ

 كذلؾ يبكح ، المكجب أك العكسإلى يياجر فيو السالب افكؿ ىذه الصكر تمثؿ تحكال قطبي
 التقاط أبعاد مأساتيا برسـ شعكرم إلى تمجأ ا لذ،بانشطار الذات كتشٌظييا في كاقع مربؾ

                                                           
 .143ص سر الغجر،: عمر حنيف  (1)

ٌاوجع•

ضٌق 

ازداد عمقا واتسع•

امتدت خطاه•

امتدت خطاه
ٌفتح الكون رؤاه•

فتضٌق
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 الضمكر إلى مف خبلؿ انتقاليا مف القكة كالصمكد ، كلعؿ الشاعرة تجسد ىذا االنشطار،مبيـ
  .زؽ الكاقعـكاالنكسار تعبيرا عف ت

 

 
     
 مسار التحكؿ القطبي في الصكرة القائمة عمى المتناقضات : (07)المخطط    

 قصيدة همكسات الحكمة                 

طبيعي أف ىناؾ بكنا شاسعا بيف الكاقع، الذم ال يمكنو مزج التناقض كبيف عالـ         
اإلبداع، الذم ينكر منطؽ التصادـ، ليخمؽ اتحادا يمٌؼ التنافر منتجا رؤية تكشؼ أسرار 

 . األشياء كحقائقيا
   .كتمؾ العبلمة الفارقة بيف العالميف الكاقعي كالمتخيؿ، تككف مادة أيضا لبث صكر المفارقة

 : الصكرة المركبة2.2.1
        ىي محصمة الصكر السابقة تتآلؼ كتتناسؿ، حتى تجر الصكرة الكاحدة إلى عدة 

 .صكر أخرل، ك تعكس رؤيا متكاممة يفرضيا المكقؼ الشعرم
فإذا انفصمت الصكرة الجزئية »كجمالية الصكرة نابعة مف ذلؾ االنسجاـ بيف صكرىا الجزئية، 

عف مجمكعة الصكر المككنة لمقصيدة فقدت دكرىا الحيكم في الصكرة العامة، أما إذا ىي 
  (1)«تساندت مع مجمكعة الصكر األخرل أكسبيا ىذا التفاعؿ الحيكية كالخصب

                                                           
 .149 ص ،الشعر العربي المعاصر، قضاياه، كظكاىره الفنية كالمعنكية: عز الديف إسماعيؿ  (1)

لم انته+

+كان البدء نقطة البدء - لم تكتمل - 

-انتهٌت 

الوصول+

لم تصل - امرأة واحدة -

+ ألف امرأة 
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       كلعؿ ىذا النكع مف الصكر يضـ الصكرة المتقابمة كالمفارقة، غير أف الدراسة ستقتصر 
عمى ىذه األخيرة، لككف الصكر المتقابمة نادرة في خطاب شعر التفعيمة الجزائرم، كليست 

 .  كافية لتككيف تفسير يحكـ عمى طبيعتيا كخصائصيا

 :المفارقة 1.2.2.1

محاكلة الداؿ الذم ظؿ يطارده النقاد في   ألنيا، معنى المفارقةال يمكف القبض عمى        
المفارقة ىي  »Dictionary oxford إال أنو يمكف االستدالؿ بالمعنى المكجكد في القامكس ،دهح

 كالسيما بأف ،إما أف يعٌبر المرء عف معناه بمغة تكحي بما يناقض ىذا المعنى أك يخالفو
قصد ب كلكف ، إذ يستخدـ ليجة تدؿ عمى المدح،يتظاىر المرء بتبٌني كجية نظر اآلخر

ما ىي حدكث؛السخرية أك التيكـ غير مناسب   حدث أك ظرؼ مرغكب فيو، كلكف في كقت كا 
ما ىي  البتة، كما لك كاف في حدكثو في ذلؾ الكقت سخرية مف فكرة مبلءمة األشياء؛ كا 

استعماؿ المغة بطريقة تحمؿ معنى باطنا مكجيا لجميكر خاص مميز، كمعنى آخر ظاىرا 
 .(1)«مكجيا لؤلشخاص المخاطبيف أك المعنييف بالقكؿ

 كىذا ،المدلكؿ يناقض الداؿؼ ، المفارقةإلنشاءيؤكد ىذا التعريؼ عمى التناقض كمبدأ أساس 
بالغ  ليا  الرمػػػػػػػزم، فيككفة التبلعبػػػػػ تمارس سمط،ةػػػػما يفسر ككف المفارقة صكرة مراكغ

 كعميو ،(2)«التبايف بيف الحقيقة كالظاىر»األثر عمى المتمقي، كربما تككف الميزة األساس ليا 
 . ل بباطف مختمؼظ لنص حاضر يحا مكازمافإنيا تصنع نص

                                                           
، ص 1،1999المفارقة كاألدب، دراسات في النظرية كالتطبيؽ، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، األردف، ط: الد سميمافخ( 1)

  D.J.Enright: The Alluring Problem‚ Oxford University Press‚ 1986‚ p 5: نقبل عف .14
سي ميكيؾ، مكسكعة المصطمح النقدم، المفارقة كصفاتو، ت عبد الكاحد لؤلؤة، دار المأمكف لمترجمة كالنشر، بغداد، . د (2)

 .44ص 
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ىي تحكؿ الكممات عف معناىا المباشر كالكاضح كىي تتجاكز معنى المجاز »إف المفارقة 
 كبالتالي (2)«كأنيا مجاز لممجاز» كتبدك المفارقة (1)«ككنيا تضفي حركية عمى ىذا التحكؿ

فيي مفيـك يتجاكز نطاؽ عدكؿ المفظ عف معناه  ليصبح مغامرة ببلغية تسيـ في إضفاء 
 . ىالة مف الغمكض

تبايف »ىي :  قائبل the Dry Mock المفارقة في كتابو A.A. Thompson تكمسف"كقد عرؼ 
كعدـ تجانس بيف التعبير كالمعنى، كبيف الظاىر كالحقيقي، كبيف الكائف كالمتكقع كمف ىنا 

 )المفارقة في الطريقة كالرمز (معنى/ تعبير )فيي تصنؼ إلى ثبلث أصناؼ المفارقة المفظية 
 .3 «(متكقع/ كائف ) المفارقة الدرامية (حقيقي/ ظاىر

غير أف ىذه التصنيفات الثبلث تفرعت منيا تصنيفات عدة، نحاكؿ اإلشارة إلى بعض ما 
 .تحقؽ كركده في النص الجزائرم

 لتجسيد بنية حقيقية تنتظر ة المفارقة ،لصكراعمد النص الشعرم في الجزائر إلى         لقد 
: الكشؼ

 

                                                           
1 Warminski  Andrzej:A esthic Ideology‚thery and history of literature‚ volume 65‚london‚ 1978‚p163. 

« a pattern of words that turns away from direct statement or its own obvious meaning» 

 

2    ibid, p165.  irony seems to be the trope of tropes  

 

3
 lemieux martha the evolution of irony in the short stories of chekhov inpublished thesis ‚A thesis 

submitted to the faculty of graduate studies and research in partial fulfilment of the requirements for 

the degree of masters of arts M
C
Gill university‚1991‚p4. » irony as "a discrepancy or IncongrUlty 

between expression and meanin appearance and reality, or expectation and event... He then classifies 

irony into three forms of ironlc situations: irony of speech [verbal irony], irony of character [Irony of 

manner] and irony of   events [dramatic irony].«  
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ًنسىاءي القيرىل
(1)  

ا  بىاحن ًمفى المىقبىرة  ..يىًجئفى صى
اًبًعهفَّي  .. كبىيفى أىصى

رو   ..بىقىايىا نىدىل أٍخضى
ـً الذَّياًكرىة   ًمف دى

تتشكؿ عناصر الصكرة مف تقابؿ ثنائي ضدم جامع بيف الحياة كالمكت مشتؽ مف ثنائية 
، كعبر منحى ذلؾ الصراع ينتقؿ الحضكر المكنػػػػػػػػي (المقبرة/ الصباح )التقابؿ الزمني المكاني

باعتباره عنصرا تشكيميػػػػػػا لممشػػػػػػيد الشعػػػػػػػرم مف كجكده الكيميائػػػي، ليصبح رمزا إشاريا ىامسا 
 .بتصادـ رمزية الخصكبة كالنبؿ كرمزية المكت كالفناء

 كلعؿ المفارقػػػػػػػػػة المكنيػػػػػػػػػػة تشير إلى رغبة الذات في البحث عف زمف الدؼء كالمكدة، حيث 
 . تبعث جذكر الحياة بعناية التضحية
بشكؿ الفت، لتمنح لمقارئ " مقاطع مف سيرة الفتى"        كتتجمى المفارقة في قصيدة 
 :صبلحيات أكسع في محاكرة النص
 

ٍر  جى ليكاي حى كَّي مىرَّيةن حى
(2) 

اؿى ًضيىاٍء   فىاٍستىحى
ٍر  ليكاي شىجى كَّي  مىرَّيةن حى

اؿى عىطاٍء ؼى  اٍستىحى
ليكاي تيرىاٍب  كَّي  مىرَّيةن حى
اؿى سىماٍء  فىاٍستىحى

 
                                                           

 52إحداثيات الصمت، ص: األخضر بركة(1)
 .73 ص ،يطكؼ باألسماء:عبد ا العشي  (2)



 اخ انشكم انفًُ                                                              جًانً                 :انثاًَانفصم 

 

183 
 

مىرَّيةن سىكىبيكاي 
كىمىا ييٍسكىبي المىاٍء  
غىيرى أفَّي الفىتىى  

يَّيعى الًكبًرياٍء  اعيكاي مىا ضى إٍف أضى
 تتناسبلف في ىيكؿ ،تقـك البنية عمى سمسمة مف تكافؤ الكحدات المعجمية كتراكيب الصيغ

 كىك ما ،اما لمكحدات السابقةػػػػػػػ تركيبا مغايرا تـػػػػػػػػػػئ ليينش،دـ نياية بتقكيضوطم يصػػلكلب
كلد اختبلفا في م فإف تكافؽ البنية المعجمية ، أما مف الجانب الداللي،يكسر أفؽ تكقع القارئ

 فبدال مف أف تسير المعادلة كفؽ منطقية التغير الحادث ، يقـك عمى محكرية التحكؿ،المعنى
 كاقع  بديؿ أكثر شأنا في ببناءىا ؤد طبلاعلي ، بمكجة تكقؼ المعطيات السالفةأنفاج

.   مفارقة تنتشؿ الذات مف مستنقعات الذؿ كمتاىات الضياع إلى مستندة ،استمساكو بالتطمع
  إلى نكع مف االغتراب"نكر الديف دركيش"كربما تياجر صكرة الضياع في نص         
 : تمارسو الذات في زمف انحطاط القيـ،كالعزلة

 (1)لىًكنَّيًني أىيُّهىا األىصًدقىاءي 

ًحيدىا  متي كى دىخى
كًمتُّ كىًثيرىا 

ميكا المىعمىعى  ـٍ تىٍدخي  قٍ كل
أيُّهىا األىصًدقىاءي األىًعزٌاءي شيكرنا 

 ،، نتيـي النَّيٍبضى فىقٍد خي
اًحًب القيبَّيعى ءً فىاخى ًبٍعتيـي دىًمي ًفي اؿ  قٍ  إلىى صى

 

                                                           
(1)

 .24مسافات ص : نكر الديف دركيش 
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 .التحرر آلة تحصد النفاؽ كتبحر في أفؽك ،إف الكتابة خمخمة ثكرية مف أجؿ إثبات الكياف
  لذلؾ اختار الشاعر أف ، بالذات إلى الحمـج ىجرة لمسياج مف أجؿ ترسيخ اليكية تعرىي

يمكت مف ك ،يقاـك ثقافة االستبلبك ، يتحٌدل كحيدا برفقة القمـ أخطار الشعاب،يسافر عبرىا
 أتقف  التجارة كؼ ألنو احتر بشكره، إنو يعاتب مف تخٌمى عف الكطف،أجؿ أف تبقى الكممة

  .الخيانة، معتمدا عمى مفارقة أشبو ما تككف بمفارقة الكرطة
  ليعالج مرارة الحزف بصيغة ساخرة إذ،* إلى المفارقة السقراطية"األخضر فمكس"كيمجأ         

: يقكؿ
،، مٍمتى بىقىاياؾى  (1) ًلمىاذىا حى

: ثيَّـي تىكزَّيعتى ًفي الطُّرقىاتً 
 ،، قىًتيبلى

دتى فىتىى عىاًشقنا  الطَّيعنىاتي  قً رً تتىابىعي ًفي صى
تَّيى  جًد كالحيزًف حى ؾي مف ًشدَّيًة الكى كيىضحى

ـي الذَّيهىبيُّ الميرىاٍؽ  يىًجؼَّي الدَّي
 يسيـ في رفع مفارقة المفظ ،إف البناء المشيدم القائـ عمى تنامي الحدث يشكؿ عامؿ صراع

 إذ تنتقؿ الداللة مف الجٌك الجنائزم الذم يكافقو العزاء إلى ، مفارقة المكقؼ السقراطيةإلى
عكدة  ) يجعؿ الذات تتخٌطى محنة االنكسار كتمممـ جراحيا لتنيض مف جديد،مكقؼ مضحؾ
 .(معرفة النفس/ الفرد إلى نفسو

     

                                                           
 تقـك عمى مبدأ التجاىؿ الذم يبديو صانع المفارقة مف أجؿ كشؼ ك  تسمى مفارقة التكاضع الزائؼ: المفارقة السقراطية*

 في الشعر العربي الحديث،  أمؿ دنقؿ، سعدم يكسؼ، محمكد دركيش نمكذجا، المؤسسة المفارقة:  ناصر شبانة .الخصـ
 .168، ص 2002، 1 لمدراسات كالنشر، بيركت، طالعربية

. 24مرثية الرجؿ الذم رأل ،ص:ألخضر فمكس ا(1)
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عمى مختمؼ دكلتو  عمى سياسة تميز "أحمد شنة"كفي ىذا النكع مف المفارقة يصادؽ     
  :الدكؿ األخرل

 (1) ًلكىٍي تىستىًقرَّي البىمدٍ ...تىكىمَّيـٍ 
كَّيامينىا طىيبيفى   ...فىقىٍد أٍصبىحى اآلفى حي

ى لدىينىا  فى ًحزبو كثىمىاف..كأٍضحى
ـى    .قٍ كقىٍد تىكبيري القىاًئ

  ...بٍ كشُّعفىمٍف ًمٍثمينىا ًفي اؿ
  ...مٍف ًمٍثمينىا ًفي الدُّكؿٍ ك

ًرٍط ًفي النٍّقىاًش ... الصَّيمتً ًمفى تىحفَّيٍظ   الى تىنخى
دىل  ..لىعؿَّي العييكفى الَّيًتي  ًفي الصَّي

ـى ...لىـ تىكيفٍ   قٍ  نىاًئ
 السياسي قد ا لككف نشاطوإنما ليس تقدما كال امتيازا ،في شاشة الزمف الراىف تتألؽ الدكلة

 . تتصدر الساحةاآلف كىي ،فاؽ التصكر
 فإنو يبكح بشبكة مف المدلكالت المنزلقة عمى ، كبقدر ما يعكس تجاىؿ العارؼ المغة المتغابية

القارئ حينما تمقي بو في جب الحيرة تجيؿ  ليٌكقع بنية مفارقة ،مضمار الضمكر كالظيكر
 .كالقمؽ

 كالبحث عف مكطف مغاير ،ىي حيرة قد تتجسد في انتشاؿ النفس مف سمطة الثابت        
:  العدكؿ عف المألكؼ يقكؿ الشاعر إلىتياجر فيو المغة 

  (2)ٍق قىهكىةه كىاًحدى 
يكؼٍ  ًميًع الضُّ  ًلجى

  قٍ أيمَّيةه قىاًعدى 
                                                           

 .101طكاحيف العبث ، ص :  أحمد شنة(1)
 .11ص .،2003، 1 منشكرات االختبلؼ، الجزائر، طرجؿ مف غبار ،: عاشكر فني  (2)
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 كاألىكىاًني تىطيكؼٍ 
  قٍ كيىده كىاًعدى 

طفىتهىا السُّيكؼٍ   خى
 يحاكؿ الشاعر تعكيض ،(أكاني تطكؼ)مف خبلؿ عبلقة التشخيص التي حركت الجامد 

 تمؾ الحالة التي تعتقؿ ، بحالة االنكسار كالتراجعاألمةالخمكؿ كالتخاذؿ الذم ترزح تحتو ىذه 
أيادم التغيير كالرفض في مفارقة تصكيرية ىزلية مقيدة بغنائية مكرسة لمشيد التقاعس 

 .مباالةالكاؿ
  : اليدـ أمرا مقبكال"عاشكر فني"       كفي المشيد ذاتو يرل 

أتي ك  (1) دىًمي كىككىبنا  ًفي الظَّيبلـٍ  أضى

رَّيبتي أٍندىليًسي ًبيىًدم  ... ثيَّـي خى
ا  ...  فىعىمىيَّي الرٍّضى
مىيَّي السَّيبلـٍ   كعى

 كتأتي البنية النصية ، األفعاؿ دكرىا في تشكيؿ زمنية تفٌعؿ اشتغاؿ الذات عمى الماضيؤدمت
 حينما يتآكؿ ، لكف ذلؾ الترقب سرعاف ما ينيار،طاقة النكر المنبعثةبترقب القارئ لتشحف 

 عندىا تستجيب الكحدات المعجمية لبلنكماش ،الضياء بسقكطو في متسع فضائي مظمـ
كتصبح المفارقة الصريحة مكمف ،كالتكارم الناتج عف غرؽ الحضارة تحت ركاـ األتربة

. االعتراؼ المعٌمؽ عمى مشاجب الرضا التيكمي
 : يقدـ لنا الشاعر ذاتو لكحة أخرل أيضاكضمف مضمار الخطاب الساخر        

كًلًه فىاتَّيسىعٍ  اقىًت األىرضي ًمٍف حى  (2)ضى

مىى رىأًسهً   فىارتىفىعٍ ...كتىسىاقىطىًت السَّيماكىاتي عى

                                                           
 .21 المصدر السابؽ ،ص (1)
 .47رجؿ مف غبار ،ص :  عاشكر فني (2)
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...  ًبالمىكتً ،كتىمىبَّيدى ًبالحيزفً 
ا دىاًئمىا   تَّيى غىدىا فىرحن حى
ده  ـٍ يىكيٍف ًمثميهي أحى هىكىذىا لى

عٍ  جى ! يىستىًعيفي عمىى نىفًسًه بالكى
 ليزيح الخطاب إلى حقؿ محايد مبني عمى تكاثؼ ، البنية النصٌيةتضادتصٌدر مكقؼ اؿم

 إال ، بحيث يشٌكؿ الصراع الدمكم لكحة ممبدة بغيـك الحزف كالمكت،اإلحساس بالفناء كالعدـ
 ، الذاتفأٌنو يكشؼ عف منطقة لمفرح الدائـ مؤثثة بمفارقة ركمانسية ترفع كشاح المكاجع ع

  .التي تعكد لتيٌرب بضاعة القبح إلى حدكد الجماؿ مف جديد
 لمحرية ا يقٌدـ لنا حسيف زيداف معنى جديد،كفي صكرة مختمفة مف صكر المفارقة        
: فيقكؿ

رٌّ ًفي ًجمًدم ؼى   (1)أنىا حي
 ًإٍف ًشٍئتي أيدىغًدغيهي إًبًطي

ـي ظىهرى يىًدم   شٍّ ًإٍف ًشٍئتي أكى
أيدَّيًلكيهي زيننا إٍف كينتي حى 

ذى  رٍحتيهي فىؤلىٍبًكي اكا  ـى جى  
 ،ابعػػة األصػػػػػػػػػػػػػػة تتابع تمفصبلت الحرية في حرؾػػػػة ىزليػػػػػػيؤسس الشاعر صكرة مفارؽ

 تناظر ، كيصبح المنعكس الشرطي الخاص بالذات لعبة لمراكغة مثيرة،كعبلقاتيا بإثارة الجمد
.  كتنتصر لحرية مزيفة تخادع النفس بكىـ الكجكد،بيف اإلنساني كالمادم

 

                                                           
 .40،ص 2002،  1، الجزائر، ط SED فضاء لمكسـ اإلصرار،منشكرات :حسيف زيداف (1)
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تكامؿ مجمكعة مف الصكر المفردة التي تأتي لتقدـ لنا »إف بنية الصكرة المركبة تتأسس عمى 
 كىذا يعني أف الصكرة (1)«صكرا بسيطة ىي أشبو بالشركح كالتفسير كجبلء الصكر المركبة

 .  المركبة تقدـ صكرا تفصيمية لمصكرة الكمية
: الصكرة الكمية. 3.2.1

        إف النظر إلى القصيدة جممة أكثر صحة، لمكصكؿ إلى الصكرة الكمية الحداثية، التي 
أصبحت ال تتشكؿ مف ترسب تصكيػػػػػرم متراكـ ال رابػػػػػػػػط بيف عناصره، إنما تمثؿ تفاعبل 

  . يمزج الصكر إلنتاج الصكرة الكميةاكيميائي
صكرة متكاممة كبالتالي يمكننا تكرير تعريؼ عمي البطؿ لمصكرة الكمية، مف حيث ككنيا 

 (2)يصكر الشاعر فييا مكجات مستمرة مف الحركة الدائبة ترفد كؿ جزئية منيا لمتشكيؿ العاـ
. ا كمياتمؾ الجزئيات تصنع مشيد

كتعد الصكرة المجزأة أبسط أنكاع الصكرة الكمية العتمادىا عمى قطع المقطات كلصقيا ليمتئـ 
 .جمعيا مشكمة فيمما شعريا ينسحب عمى كتد شعكرم كاحد

 :الصكرة المجزأة.1.3.2.1

 يعمؽ الشاعر مثيراتيا ،ةتفصيميتتناسؿ ىذه الصكرة مف كحدات تصكيرية أك مشاىد         
 كترتيبيا عضكيا بما يعرؼ بفف ،بالتكثيؼ كاإليحاء تجسد القدرة عمى اختزاؿ المقطات

كية ألنيا تنبع مف داخؿ القصيدة ؼ فيي ع،كية ككاعيةؼ ع(1) كتعد عممية المكنتاج*المكنتاج

                                                           
، دراسة نقدية، دار البركة لمطباعة 1975-1948الحركة الشعرية في فمسطيف المحتمة بيف عامي :  صالح أبك اإلصبع (1)

 .84،ص 2009، (دط )كالنشر، عماف، األردف، 
الصكرة في الشعر العربي حتى أكاخر القرف الثاني اليجرم دراسة في أصكليا كتطكرىا ، دار األندلس :  عمي البطؿ(2)

 .31، ص 1981، 2لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ط
*
المكنتاج مصطمح سينمائي يعني تكالي عدة لقطات منفصمة عف بعضيا ، ككصميا عف طريؽ المزج أك المسح أك طبع  

قصيدة التفعيمة كسماتيا : أحمد فهمي .المقطات فكؽ بعضيا ؛ كذلؾ لمتعبير عف مركر فترات مف الزمف أك أم تعبير آخر 
فف : كارؿ ر ايس : نقبل عف .137، ص 2012، 1، مصر، طاإلسكندريةالمستحدثة، دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر، 

 .195، ص 1964المكنتاج السينمائي،تر أحمد الحضرم، المؤسسة المصرية العامة، القاىرة، 
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نفسيا تماما كالمكسيقى الشعرية، كىي كاعية ألنيا مقصكدة مف قبؿ الشاعر بحاستو الفنية 
 يريد ، كيسيـ ىذا النكع مف التصكير في إنتاج الداللة مما يؤكد عمى مدلكالت بعينيا(2)الدقيقة

  .الشاعر اإللقاء بيا معينة إلى القارئ
 إف المكنتاج ال يستمد قكتو مف مجرد تقسيـ المشاىد إلى لقطات يمكف عرضيا »       

بطريقة أكثر حيكية ككاقعية فحسب، بؿ إف أىمية المكنتاج تكمف في أف المقطات المتتابعة 
تخمؽ فيما بينيا مجمكعة مف العبلقات المتشابكة ، عبلقات تتصؿ بالفكرة كعبلقات تنشأ عف 

طػػكؿ ىذه المقطات بمػػػػيارة ألمكف تكجيػػػو أفكار المتفرجيف، كخمؽ تداعػػػػػػػػػي المعانػػػػػػي في 
كما يفضؿ محمد زكي - (المكنتاج )*، كعميػػػػػػو تسيػػػػػـ صػػػػػػػػػكر الخيػػػػػػاؿ البرقػي(3)«أذىانػػػػػػػيـ

في تتابع العرض الحيكم كبعث عبلقة المجاكرة التي تجمع بيف ما ىك - العشماكم تسميتيا
 .(4)«نتيجة عاطفية معينة»غير متجانس مستيدفة  

 
 

                                                                                                                                                                                      
 دراسة تحميمية في البنية الفكرية كالفنية ، دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية، القصيدة العربية ،:كاميميا عبد الفتاح  (1)

 .484ص ،2007، (دط)مصر، 
المكنتاج الشعرم في القصيدة العربية المعاصرة،دراسة في أثر مفردات المساف السينمائي في القكؿ :حمد محمكد الدكخي (2)

السيناريك : طبلؿ عبد الرحمف :نقبل عف. 29 ،ص 2009، (دط)الشعرم، منشكرات إتحاد الكتاب العرب، دمشؽ، 
 . 65( /  01)ع1977، السنة الجامعية  (تصدر عف جامعة المكصؿ )كالمكنتاج في شعر جاؾ بريفيرا، مجمة الجامعة 

المكنتاج الخبلؽ ما بيف القديـ :  منى الصباف  نقبل عف.138قصيدة التفعيمة كسماتيا المستحدثة، ص : أحمد فيمي(3)
 .  70 ص،1997كالحديث، دار غريب، القاىرة، 

 الضكئية كألف التعبير نفسو ق إشعاعاتالخياؿ البرقي ألنيا صكر تشبو البرؽ في تكىجو كسرعتو ك ) سميت بيذا االسـ *
أعبلـ األدب العربي الحديث ك اتجاىاتيـ الفنية ، دار المعرفة الجامعية، : محمد زكي العشماكم. أقرب إلى الشعر كالفف
 . 175، ص 2000اإلسكندرية، مصر،

 .53الرحمة الثامنة،دراسات نقدية، ص : جبرا إبراىيـ جبرا( 4)
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كبما أف السينما عرفت فف المكنتاج لتتغمب عمى مشكبلت عديدة مف أبرزىا مشكمة الزمف 
 فبل بد أف مشكمة الزمف بالنسبة إلى الشاعر أكثر حدة بالنسبة لكاتب (1)كما ذكر كارؿ رايس 

السيناريك، كذلؾ عندما يؤثر الشاعر أف يتحرؾ مع نفسو كمع األشياء، مف خبلؿ رؤية 
 (.2)درامية عميقة، ال مجرد حركة مسطحة تبلمس األشياء مف ظاىرىا

مع نفسو كمع األشياء، مف خبلؿ تقديمو لمشيد " نكر الديف دركيش"  كيتحرؾ الشاعر 
 :تصكيرم يتمك صكرة االنكسار اإلنساني

 (3)،تىطيكؿي المىسىافىةي 
نىا الخىكؼي ايىٍجتى  حي

 .تىنهىشينىا غيربىةه كعىذابٍ 
 ،تىطيكؿي المىسىافىةي 

يىأكيؿي ًمٍف لىحًمنىا الجيكعي،، 
 ،نىذبيؿي كىالعيشبً 

اؿى آًا  صيكؿي اٍستىحى اؿى  الكي  . اإليىابٍ اٍستىحى
 ،تىطيكؿي المىسىافىةي 

 ، نىٍستىكًقؼي الزَّيمفى الميرَّي
ًة الحيبٍّ كالنَّياًر،،  نىدخيؿي ًفي ًقصَّي

ًفي ليعبىًة الًقطٍّ كالفىأًر، 
 ، ًقطَّياًف نىحفي

اًسري اآلفى فى  جو كالى المينتىًصٍر، اكفىأرىاًف ال الخى
ًكبلنىا اٍنكىسىٍر 

                                                           
 .140قصيدة التفعيمة كسماتيا المستحدثة، ص : أحمد فيمي( 1)
 .440لشعر العربي المعاصر، ص ا: عز الديف إسماعيؿ( 2)
 19مسافات ص  : نكر الديف دركيش(3)
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 إذ استحاؿ الكصكؿ ،تجزأت طرقاتياؼابتعاد النياية، كىي رحمة الذات التي أرىقتيا المسافة 
غربة ) (جكع آكؿ)كاستنفذ طاقتيا االغتراب ليمغي ىكيتيا، (الحصار )استحاؿ اإلياب ك

. (ناىشة
لذلؾ تشبيت اإلنسانية بالعشب الذابؿ الذم أسرتو االستحالة عبر إحداثيات زمف مرٍّ يعتقؿ 

عف ال جدكل  إنيا تدكر في فمؾ الفراغ لتعبر. كيحبس عف األنفاس منافذ اليكاء،العمر
   .الكجكد

ر أؿ الصكرة إلى رصد مشيد القط كالؼم تحك عممت عمىإف إشكالية الحضكر        
 عبر ،تتابع في البناء النصيت كىك ما يجعؿ  الصكر الشعرية تتراسؿ ك، معاالخاسريف

. عبلقات االستبداؿ المؤسسة لممجاز الذم ينطمؽ مف الحقيقة
 ليصبح قطبا ماصا لمدلكالت مختمفة، إذ يحيط ،كتمٌكف ىذه الصكر النص مف التحرر

. بممفكظات داللية مكثفة، كثمة ينقمب قبح الكجكد جماال
الذم يتغاضى بو الشاعر عف   الجسر،(الفكرة المرددة )كنجد في تكرار المقطع الشعرم

إلى ىاكية اإلحباط الذات تقكد المسافة حيث يتكرر مشيد المعاناة كانقطاع السبؿ، 
  .يبلحقياك مسيرة صراع مرير يداىـ الزمف فيو الذات مجسدة  ،كاالنكسار
: قكؿإذ ت  باتجاه ركمانسي "كسيمة بكسيس"في نص ىذا الصراع ينعطؼ         

مىشٍينىا 
(1) 

ـي ًظمَّينىا ًفي الظَّيًهيرىًة   كالشَّيمسي تىرسي
كأٍحرىقنىا بىعضى الميفرىدىاًت  

ينىا ابًتهىاالى   فىسىكَّي
كايىا القىًصيرىة   ..كعيرسنا لىًطيؼى الحى

                                                           
. 39أربعكف كسيمة كغاية كاحدة، ص :  كسيمة بكسيس(1)
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كقيمتى شىيئنا عىف تىشىظٍّيؾى 
كقيمتي أٍحبلًمي الكىًبيرىة 

كافتىرىقنىا  
مٍمتى    فاٍنسى

فَّيتىيًف   ًميًض الضٍّ ًمٍف كى
كاٍنتىهىيتى  

ًفي رىًصيًؼ ال أىرىااي 
  قائمة عمى الترابط الزمني، حيث تربط بيف حدثيف متطكريف  بنية مشيديةلىتعتمد الشاعرة ع

قطع البث المتنامي لخيكط عاطفية تتآكؿ ف لي، عتمة الرؤيةإلى نسيج حكائي يمتد لينتيي في
  ا كالصمت كالكبلـ مرتكز، كتمثؿ جدلية الجمع بيف النكر كالظبلـ،بانزالقيا عمى لفيح االحتراؽ

 كخمؽ حالة مف الحركية االرتدادية ،منعطفا تنبيييا لتشكؿ فتنة الصكرة، كلتفعيؿ الحدث
كتعيد دكرتيا في تدفؽ لتتنافر،  التي تجعؿ الدالالت المتقابمة تتصارع كتصطدـ ،الدكرية

 يسكؽ بكاعث التأمؿ ،مستمر ىذا التدفؽ يكازم انسبلؿ الرؤية كىجرتيا في غياب حالـ
 .كالكقكؼ عمى نحك يمارس دىشة المشاىد كتأممو ىك اآلخر

 سرعاف ما كارثيا ليصكر مشيدا ،طبيعةؿ اإلىميرا ا الؾ"أحمد عبد الكريـ"كيحرؾ         
: كعف طريؽ التشابو بيف الحدثيف يزداد اإلحساس عمقا ككثافة ،يربطو بحياة الذات

اًؿ الميتاخـً لمبىحًر    ًفي مىسىاًء الشَّيمى
(1) 

كزىةه فىضَّيضتهىا أًشٌعتىهي   .كالبىحري فىيري

اًلـ .. كىانىًت الشَّيمسي تىهًكم كىمىا البيرتيقالىةي ًفي أيفؽو حى

                                                           
. 20مكعظة الجندب ، ص :  أحمد عبد الكريـ(1)
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ؽى البىحري دىمعىتهي    ،أهرى
ًديقىًة غىيرى ميكتىًرثو ًبدـً اليىاسىًمينىًة   ًحيفى مىاؿى ًسياجي الحى

.. مينسىًكبىا 
      أٍجفىمىٍت ًطفمىةه                         

ًفيرىًة هىفهىافىةن   ،أٍكمىأٍت بالضَّي
كاٍختىفىٍت تىحتى أنقىاًض غيرفىًتهىا  

حت تصكيرم دقيؽ لجزئيات ، كف ركمانسيبإيقاعيقدـ الشاعر ترسيمة مشيدية مؤثثة 
 ككأنو يثير متكالية الكجكد ، فيك يبدأ بتتٌبع دينامية الزمف كتكاصمو مع الطبيعة،الصكرة
  ( .ابتبلع الشمس كعكدتيا مف جديد)المتجدد 

سـ كجو تم ت تتراكـ حركية المد كالجزر اؿ،كفي تجاذب البنية حالتي االنكماش كالتكسع
 مما يكحي  أعتا، بيد أف حالة المد أشد ك، ليشكؿ تبلحؽ زمنىي الخيبة كاالنفراج،البحر

  .بتصاعد انفعالي صاخب يمثؿ فجيعة الغياب
 البنية في يخضب ا دمعيا ليعرض تدفؽ،ك الغياب المجانس لبلنكماش يعٌمؽ داؿ االنسكاب

 كعميو نقرأ مع األكؿ،كؿ الشمس كتكارييا في الجزء ػػػػصؿ مع أؼت كيتمطط لياألخير،جزئيا 
 ية كيمكف تمثيؿ البنية الحجاجية التصاعداألنقاض،لكحة دمكية انطفاء الزمف المشرؽ تحت 

: التي اعتمدىا الشاعر كما يمي

 
 تدرج الحدث عف طريؽ العبلقة التناظرية بيف الطبيعة كالذات : (08)مخطط      

2مقدمة

الٌاسمٌنة بدم 
منسكب

موت الطبٌعة 1

1مقدمة 

الطفلة نظٌرة 
الٌاسمٌنة 

الفناء موت 3
الطبٌعة واالنسان

3مقدمة

الطفلة تحت 
االنقاض

موت  2
االنسان
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              في  قصيدة أربعاء الرقص عمى إيقاع رشتر 
 لفاجعة  صكرة مبتكرة كسريعة"عثماف لكصيؼ"كفي مشيد الفناء ذاتو يرسـ لنا          
: المكت

 (1)أٍيفى أيمٍّي الَّيًتي كينتي أٍنهىؿي 

ًمف نىبًعهىا الميٍستىطاٍب 
كيمَّيمىا غىًشيىٍتًني الغىكىاًشي  

مىى نىاًظًرم اكًتئىاٍب ؟  كرىافى عى
ًئهىا   هىًذًا بىٍعضي أٍشبلى

اٍت    تىتىناثىري مىيٍّتىةى النَّيبىضى
 كعف ماض ،ؿ لتقدـ  لنا مشيدا متكامبل عف قمب كاف يحتضف كؿ أحزاف االبفاتتآزر الدك

 ، ينطفئ سبلمو تحت أحذية حاضر الدماء كاألشبلء،تفكح منو مباخر األلفة كالطيبة كالحناف
يشي بتحكؿ زمني مراكغ صاىؿ بأصكات الفقد حيث  ،كينحسر مع صكر الفراؽ كالزكاؿ

. كالمآسي التي ال تمكت 
 التي كانت تشغميا الذات الغائبة ،كتمعب صيغة االستفياـ دكرا مؤثرا في تأكيد الفاعمية

. كتجسد كؿ معاني العذاب نتيجة ذلؾ الغياب 

: نكراما تتنامى في أربع لقطات تكضحيا البنية الفعميةا بليقدـ "األخضر فمكس"كيأتي         

اًرسي المينتىشى  ؿى الحى صى  (2) ًبالشَّيًقيًؽ إلىىلكى

ًة القىٍمبً  كضى ... رى

ةن كرىأىل غيربىًتيرى أيبصى  اًدحى ..  ًفيهىا النَّيكىاًقيسى صى

                                                           
 .64قالت الكردة ،ص :  عثماف لكصيؼ(1)
 .32-31  صص، 2002،  1عراجيف الحنيف ، منشكرات اتحاد الكتاب الجزائرييف، الجزائر، دار ىكمة، ط: ألخضر فمكس  ا(2)
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ًفمىت نىشكةي السٍُّكًر ًفيهً  .. جى

دٍّؽي ًفي رىقىصاًت النَّيكاًقيًس  ًف  ..كرىاحى ييحى كالشَّيجى

دًرؾى يىا أيُّهىا  رىسى الميستىًحيؿى ًبصى مَّيؽى الجى ... قىاؿى مىٍف عى

فرىًة                                                  دًرم لمَّيا تىساقىطى ًفي حي مَّيقىتهي ًبصى                                                                  قيمتي أيمٍّي قىٍد عى
بؿ   ..الحى

 ،ترصد صيغ األفعاؿ تتابع صكر مترابطة مف أجؿ صناعة حدث المقاء بيف الحارس كالذات
ينتيي بالسؤاؿ كمف ثمة يكلد ك ،فالبصر يجر إلى الرؤية التي تحقؽ المفاجأة كالتحديؽ

 كتشدك بأغنيات ،ص الشجف عمى صدرىاػػػػ يتراؽ، ليرسـ لنا شخصية تعاني االغتراب،الجكاب
.  تتأجج بىكىاًطنيا عنفكانا كثكرةإنيا ذاته  ،الرحيؿ بحثا عف جذكر اليقيف

اإليجاز كاالرتفاع بالمعنى إلى " ناصر معماش"        كيتيح المشيد التصكيرم الذم يقدمو 
  :سطح التداكؿ

ـٍ  ا مى يىعيكدي الغيرىابي ًليٍبًني عيشَّيهي بىيفى الحى
(1) 

 ، ـٍ كيىٍنًكم الصَّيبلةى كنىٍشرى السَّيبلى

كيىٍنًكم الزَّيكىاةى  

ـى  يىا .. كيىٍنًكم الصٍّ

ـي ًخيىانىةى هىذىا الغيرىاب المَّيًعيف، ا مى ٍر  كيىنسىى الحى .. كيىبًكي الٌشجى

يىحيطُّ الغيرىابي ،ًليبًني عيشَّيهي كىٍي يىستىًقٍر  

رٍ    ..كيىبًكي الٌشجى

                                                           
 .21-20  ص، ص2001، 1، دار ىكمة لمطباعة كالنشر،الجزائر، طاعتراؼ أخير: ناصر معماش  (1)
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 كيرتد ، كيتنفس في أجكاء يفكح منيا عفف الخيانة كالخداع،يمتقط المشيد عناصره مف الطبيعة
كؿ ذلؾ يقع تحت . الماضي ليعيد الزمف فكاصؿ أحداثو متنكرا بعباءة تحجب صفات مبلمحو

. رقابة الشجر الذم يكزع لحف البكاء بصمت رىيب
نبرة السخرية كبغض ما تدبره الذات في جكفيا تحت نقاب " ينكم" كتطرح المتكالية الفعمية 

  .العبادة كالطيارة
 فبل ،لوػاكد تصديؽ ما تأـػػػػتعك ،ؿ الذات تقع ضحية النسيافػػػػػرم  لمحياة يجعػػػػػػفالبناء الدائ

. يجدييا الصراع عندما تنيض مف غفمتيا
إذا كانت الصكرة المجزأة تعتمد عمى المجاؿ البصرم، بحيث تكجو تكزيع اإلضاءة كبناء 

 .  الديككر، فإف الصكرة التشكيمية تقـك عمى ذلؾ المجاؿ ذاتو لتستثمر الرسـ كالمكف
 :  الصكرة التشكيمية2.3.2.1

 فيقدماف معا صكرة تشكيمية تنيض في بنائيا عمى ،الشعرك تتداخؿ الفنكف المرئية         
 كبذلؾ تستفز تأمؿ المتمقي بسحرىا ، التي تستنطؽ األلكاف كالرسكمات،المكحة التشكيمية الفنية

. النابض 
 ترل النص ئذ كعند،كتصبح القصيدة أشبو ما تككف بالمكحة الفنية ذات البعد المكاني الكاحد

 تعرض تجربة األحاسيس كالمشاعر الناطقة ،زخرفة كتابية معمقة عمى جدار الصفحة
 لسر ، كلعؿ الصمة الحاضرة بيف الفنكف تنتج لحمة جمالية، الذات البشرية كمكاقفيااتفنكبمؾ

. التكحد كالذكباف المترجـ لخبايا الذات التي تأمؿ تكحدا بينيا كبيف الكاقع كالكجكد
 فعمد إلى تكظيؼ معطيات الفف ،كلقد أدرؾ الشاعر الجزائرم نقاط التبلقي         
 : مدركا قيمتيا في تكثيؼ الداللة كتعميؽ أفؽ القراءة كالتأكيؿ،التشكيمي
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ًدينىًتنىا ـٍ عىددي الثَّيكىالىى ًفي مى  (1)؟يىا قىمبي كى
ًدينىًتنىا؟  ًفي مى

اعى  ـٍ عىددي الَّيًذيفى اٍستىعذىبيكا ًفينىا المىجى   قٍ ك كى
اًسرنا ... هىيىٍأتًني ألكيكفى رىقمنا خى

ـٍ مىرَّيةن قيمنىا غىدنا   كى
تَّيى مىتىى كأىنىا أىقيكؿي غىدنا ؼى   قٍ ٍسبىقتًني اإلشىاعى تى حى

يىا قىمبي إفَّي دىًمي يىًسيؿ  
فاٍكتيٍب ًبًه مىكًتي 
 قٍ كفيقدىاًني المىنىاع

... اٍكتيٍب ًبهً ك
ذىبيمٍت زيهيكري العىاًشًقيف 

فَّيًت اآلبىاري  جىؼَّي هينىا الغىًدير ...كجى
كاالٍنًتظىاٍر ...مىاذىا لىدٌم ًسكىل البيكىا 

أٍغمىٍقتي بىاًبي ثيَّـي نىاًفذىًتي  
كأٍسدىلتي السٍّتىاٍر  

... ًسيأكأدىرتي رى 
اًلقنا فىكؽى الًجدىاٍر قً كىافى كىج م عى
... هىذىا أنىا 

مىاًزلتي ،هىاأنىذىا ييقىيٍّديًني اإلطىاٍر 
ثقؿ المتمثؿ في  يكضح حالة االنتكاسة كضياع اليكية ،إف تعدد البناء التصكيرم كتنكعو

حيث كرىا، ػػػػػد الذات كتغٌيب حضػػػؽ القمعية التي تقيٌ ػػػػ كسياسات الخف،رمػػػػػاالنسبلخ الفؾ

                                                           
 76 ص،،مسافات:  نكر الديف دركيش (1)
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 ال ،بادئ القير كالبكاء كاالنتظار، فتتياكل متراجعةػىا ـػػػػػاكية كترسخ لدمػػػػػىا إلى الوػػػػػػتدفع
تزداد قناعة بمرضيا المميت أيف  ،تمبث أف تتحكؿ إلى رقـ في حياة آفمة تمتصؽ بالماديات

 .الناخر لجسدىا
ىك نكاة كتمية تتكرر لترسـ عكاصؼ التكتر، ثـ تنتيي إلى الصمت مع  (كـ )فسؤاؿ العددية 

 ترسـ أفقا لمفراغ في المكحة يضفي اإلحساس بالمستقبؿ الغامض الذم »نقاط الحذؼ التي 
يتطمب الصمت أكثر مف الكبلـ، كيمثؿ المدل البعيد الكامف في البعد الثالث في المكحات 

.  (1)«التصكيرية ، إنو في دخكلو الفراغ يدخؿ في حالة التأمؿ
 ،(أٍغمىٍقتي بىاًبي ثيَّـي نىاًفذىًتي كأٍسدىلتي السٍّتىارٍ ) تائية، فنصطدـ بالظبلـ ذاتكعميو تغدك أجكبة اؿ

اضمحمت فيو لغة الحب  حبيسة األفؽ في مجتمع خاضع ،سجينة اإلطاركتصبح الذات 
  .كالصفاء كالطير

، عمى الرغـ مف انفتاحيا عمى فراغات (الصكت/ الكتمة  )لقد تزاحمت الظبلؿ في القصيدة 
، كأحيانا نشاىد تداخؿ الظبلؿ (الصمت/ نقاط الحذؼ/ الفراغ )تشكؿ مناطؽ مضاءة 

فَّيًت اآلبىاري  )في محاكلة بحث عف التكازف كالضكء معا مىاذىا لىدٌم ًسكىل / جىؼَّي هينىا الغىًدير...كجى
لكف النص يعكد دكما إلى الظؿ ككأف ثمة فرار إلى الزكايا نتيجة ،  (كاالٍنًتظىارٍ ...البيكىا 

 .سيطرة الماديات
مضافة إلى ألكاف  (السكاد االصفرار االحمرار )كتتناطح ألكاف الفجيعة كاالحتراؽ        

 :  لتشكؿ خارطة  اليزيمة كالتدمير"عيسى الحيمح"الميب في نص 
 (2) ..أٍعطىيتيًؾ كيؿَّي مىا تىطميًبيفٍ 

ميؾً  قؼه عى .. فىًحبًرم كى

                                                           
، منشكرات الييئة العامة السكرية لمكتاب ، دمشؽ، سكريا، الضكء كالظؿ ،بيف فٌني الشعر كالتصكير: رلى عدناف الكياؿ (1)
 .111ص ، 2011،  (دط)
 12غفا الحرفاف،ص:عيسى الحيمح (2)
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.. كعيمًرم الثَّيًميفٍ 
مى فىكهىًة البيركىافً  .. يىا مىف عى

 قٍ بىنىيًت الصَّيكمىعى ..
! قٍ عى فً مىزًٍّقي عىنًؾ الميسكحى كاألؽٍ 

أال تىٍفعًميٍف؟ 
الحبر كالعمر كقفا -  كتعقيؿ غير العاقؿ ،ينحدر االستعماؿ التصكيرم مف التشخيص

تحاكؿ ك ،إلى الكناية التي تتستر عف الذات.- احتجاجا عمى الزج  بيما  في قمقـ ذات غائبة
تمـك اعتدادىا بكىـ األقنعة كتبجحيا الذم يؤسس لقمعة ألنيا  ،لتيا في محاكمة مغمقةءمسا

.  ىذا التحكؿ يعد مؤشرا مكازيا لما سكؼ تشيده مسيرة ذات تتباىى حضكرا ممسكخا.متصدعة
كيؤٌدم  الميب كاالحتراؽ إلى تشكيؿ ركاـ مف الرماد يمٌؼ الصكرة فتتخبط في         

: الطكفاف األسكد
 (1) :الصكرة الثانية

اءٍتهي تىحًمؿي أقرىاطىهىا الذَّيهىًبيَّيةى،  أىمسي جى
كًمرآتىهىا الدَّياًميٍه .. كيحؿى العييكًف 

ديقىًة ًفي عيمًؽ ًبئرو   كىافى زىهري الحى
 ، يىبيثُّ األًرييى األًخيرى

كًفي يىًدهىا اليىاسًميفي يىفىتٍّشي عىٍف لىكًنًه، 
.. كعىًف اآلًنيهٍ 
، - السَّيحابى الَّيًذم كىاعىدٍتهي - أٍخبىرىتهي بأفَّي  كىذيكبه

مىى عينيًؽ السَّياًقي ٍت عى ! قٍ كأفَّي األفىاًعي تىمىكَّي
انىها !! غىمغىمٍت أفَّي فىاًرسىها خى

                                                           
 .84-83مرثية الرجؿ الذم رأل ،ص:  األخضر فمكس(1)
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دىا .. كبىكٍت شىجرنا أٍسكى
ؾ التناطح بيف القبح احاكيا ذك مف ألكانيا البيية قمطيا السكاد،ة نسمخىي لكحة قاتمة ـ

زىر الحديقة في  ) فتمزقت مدلكالتيا، إذ غادرت مساحة اإلشراؽ إلى عتمة األعماؽكالجماؿ
 ،(األفاعي عمى عنؽ الساقية( ) كذكب... السحاب ( ) الياسميف يفٌتش عف لكنو ) (عمؽ بئر

 المكني الذم التيـ كؿ الخطكط كحٌكؿ المشيد إلى بقعة مأساكية لمضعؼ كفي ىذا التقابؿ
 . تقبع قصة الخيانة التي أراد الشاعر تصديرىا ،كالضياع

  :لكحة صارخة بألـ دفيف، حيث يقكؿ" أحمد عبد الكريـ"        كفي معاناة الشاعر يرسـ 
ميكا ًكحشىةى الشُّعىرىاًء   (1) ..ارحى

أنىا نىٍخمىةه ًجذعيهىا ًفي مىكىاًجًعكيـ  
مىى كتىرو رىاًعؼو  . كاليىدىاًف عى
افىًتي رىاًجفىٍه  ٍفصى إفَّي صى

ـي  ًي دى ًتٍمؾى سىبَّيابىًتي ًفي األىًثيًر ال حَّي
. نىاًزفىهٍ ... نىاًزفىةه 

 ألكاف الدماء لتبكح ستخدـ التي ت،لذات الكاتبةلكصؼ ا يا تفصيؿامشيدالشاعر يقدـ لنا 
تجعؿ الفؤاد يغتسؿ مف غبار الزمف ؼ ،تحرر مكامف النفس مف ىمكمياك ،بمكاجع اآلخر

  .الزكابع  راجفة تحت قيرلؿ تتنامى أشجارا عطشظ كت،المحمـك
فيي رسالة مطرزة بألكاف " عمر حنيف"        أما الصكرة التشكيمية التي تظير في شعر 

 :التحرر
 (2) ...كمىضىى دىًمي 

                                                           
 .48معراج السنكنك،ص :  أحمد عبد الكريـ(1)
. 130سر الغجر ،ص : عمر حنيف (2)
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ـي  دىاًئًؽ  مؼى الحى غنا مىكتىهي متىسً سخى
ـٍ   ًريحو ًمٍف ألى ًليخيطَّي ًبالمَّيكًف الميعىتَّيًؽ ًفي ضى

... رسىالىةن 
 : ًببلًد البيرتيقاؿٍ إلىى
ًبيبىة)  ...يىافىا الحى

ًغيرنا اٍرسيًمي  كًء عيصفيكرنا صى بالضَّي
يفىا بأفَّي القىمبى ميشتىاؽي   (كلتيٍخًبرم حى

 كتحاكؿ كؿ بنية (الرسالة) ،كحة ىنا تتشكؿ مف تراكب النصيف الشعرم كالنثرمؿإف اؿ
 ا مما يجعؿ الخطاب الشعرم مكسـك، الزمنياإلسقاط مف خبلؿ األخرلاالرتكاز عمى 

  .باختبلؼ زمني كانفتاح نصي
 كتمسخيا عتمة ،ا كانت لكحة الخطاب الشعرم دامية يشكىيا راىف القمؽ كالقيدذفإ        
تنفس في أجكاء ركمانسية مكشاة ت ،لخطاب السردم لكحة مشرقةؿ فإنيا تصدر ،الغياب

ات كانكسارىا أماـ ذمتزاج المكحتيف يسفر عف تشظي اؿا غير أف ،بزخارؼ الحب كالتحرر
: لؾ التشظي كما يميذ كيمكف تمثيؿ ، أقعدتو عاىة البتر كالتقطيع،كاقع كسيح

 

 
 البعد الثاني في الكتابة : (09)                     مخطط 

الُهَناك

• الكون النثري

• حٌاة

الُهَنا

• الكون الشعري

• موت
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 تتياكل مبلمحيا باحثة عف ، داميةاآلف إلىا كانت كؿ المكحات المعركضة ذكا           
 يمازج الشعر تخطي مرارة الكاقع يقدمو ا تشكيميا فإف ثمة في النص الجزائرم أيضا فف،ىكيتيا

 :حمرم بحرم
يشىةي الى تىخبيك  (1)الرٍّ

:  بىٍعًثٍر ألكىانىؾى 
بىعًثرهىا 

بنا تىحبيك ... سيحي
يٍح  بىرقنا ًفي كىؼٍّ الرٍّ

سىٍهبنا يىطفيك 

اٍف  ببلن ًمٍف ديخَّي حى

... ًطفبلن يىعديك

 انعكاس ضكئي كجسد إنيا  الحياة، تفاصيؿجمالية تزىر عمييا تقدـ البنية النصية لكحة 
 الطفكلة/ الذاتلؾ ترتقي صكرة ذ كب،لبياض يحرؽ كؿ المبلمح عمى ساحؿ الطير كاالغتساؿ

 .ا الكاقعذ لتككف أجؿ كأسمى مف لغة تنحدر مف سميؿ ق، مصاؼ النكرانيةإلى
ك تتكاشج األفعاؿ المضارعة إلظيار مسيرة التحكؿ كالحركة كتجسيد سمطة التغيير المأمكؿ، 

 .  حيث تتعانؽ مككنات الطبيعة في مدار ركمانسي حالـ
لكحة ىربتيا مف زمف مكحش في رسـ "  ةزىرة بمعالي"ا التقديـ يشارؾ الشاعر ذكفي ق        
: فتقكؿ

ٍردنا  ـٍ كى أيرسي
(2) 

                                                           
 . 37أجراس القرنفؿ،  ص،:حمرم بحرم  (1)
 .47ص ما لـ أقمو لؾ ،:  زىرة بمعالية(2)

 



 اخ انشكم انفًُ                                                              جًانً                 :انثاًَانفصم 

 

203 
 

مىطىرنا  
ارنا ًفيهىا  غىابىاته تىأكيؿي أٍشجى

كطىنىا يىغًرٍؽ 
اًلمىةن   ـٍ دينيىا حى أيرسي
مىا أٍتعىسى دينيىانىا 

... لىكالى 
دٍٍّؽ ... صى

 كتمحك مف خبلليا العالـ المسككف باليزائـ ،تبحث األنثى عف صكرة تبثيا فتنة اإلخصاب
 تستبدؿ ذلؾ كمو ، إنيا كتحرؽ بمييبيا األحياز المعبأة بألكاف الصراع كاالستبداد،كالخطايا

لقد جسدت ، د عف صراخ العجبلت كضكضاء الخشكنة كلفيح الطرقاتمبعلزمف بفضاء مثاؿ 
التي استجمعتيا مف مادة الرفض كصاغتيا ركحيا لمكحة  لتعطي  ،ىا الشعكرمسىا كححكـط

  .مف عبير الحمـ
 :   الصكرة الحمـ3.3.2.1

 كتعمف حممة انقبلبية ضد رقابة القكانيف كالقكاعد المتزمتة في ،حينما تتمرد الذات        
 تصبح الكتابة نكعا مف الخركج مف شرنقة ،كاقع أثبت انيزاميتو في إقناع ما تتكؽ النفس إليو

 الذم ، مشحكنة بإشباع داللي ينيض عمى أمؿ الخبلص عف طريؽ الحمـ،النظـ السائدة
.  قتؿ متعة التحرر فيو   تمكيثو أكاآلخريفيستحيؿ أليادم 

 لينيض ببنية مغايرة تستدرج المتمقي ، الصكرة الحمـإلىالشاعر الجزائرم  كقد لجأ        
االنفعاالت التكتر ك تجسد شحنة  األعماؽ،ة خيالية متابعة لتيارم مفعمة بحرؾ، مداراتياإلى

:  المحجكبة خمؼ قضباف الصدر
 (1)!                       ًمٍف أٍيفى أًجيئيًؾ يا بىمىًدم

                                                           
 .12 _13 صالبذرة كالميب ،ص: نكر الديف دركيش  (1)
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 ،                                  النٍّسري الكىاًسري ًمٍف فىكًقي
اًئعي ًمٍف تىحًتي    .                     كالًقرشي الجى

حًدم  ،                                    كأنىا كى
 .                      كىالقىاًرًب أسبىحي ًفي بىحرو ًمف غىيًر ًشراعً 

 كال يبقى لمذات منفذا، تككف مكاجية المصير السبيؿ الكحيد المكرس ،حينما تحاصر الجيات
إنيا تعميؽ . ة ىي رحمة ضياع كقمؽم التسييج كانبثاؽ التحرر، لكف رحمة المكاجية الحتـنزعؿ

إذ تؤسس لسفر بحرم مجيكؿ النياية، كبالرغـ مف ذلؾ ال  لصفات سمطة ىذا الكاقع الخشف،
 .(الكطف ) خمع بردة االغتراب لبللتحاـ بالجسد المعشكؽعفيجد الشاعر بديبل 

 إلحاؽ ،ؿػػػة التكاصػػػػلغك ر ػػػػة التصكمػػػػ حتى تتيح لو شعرم،دػػػػػػص البؿػػػػػػمدخمو طبعا ىك تشخي
. المجرد بزمرة العاقؿ؛ ليكتسب جيناتو التي تمنحو نعت التعالي كالقداسة

 تتزاحـ ،زؽػػػػػر كالتـػػػػػة القوػػػل في تغميب معيارمػػػق المفصؿ الصيغة المثؿػػػػكحينيا يصبح التشبي
بجكار  (كحدم  أنا ) الذم ينتج كحدة الذات كانكسارىا كانزكائيا ،الدكاؿ جميا بالحضكر التاـ

.   تكبميا مزامير الخكؼ فتبح حناجرىا،األشياء المجردة

:  عبر الصكرة الحمـ عف إحساسو المفجكع" حمرم بحرم"        كيعبر 

مرنا  أتىرىشَّيؼي خى
(1) 

يىقطيري ًمٍف ًقٍرطو 

يىتىدلَّيى فىكؽى قيرىل 

فىاًئرىهىا  يًح ضى ٍت لمرٍّ فىتىحى

كًلنيكًر الفىجًر نىكاًفذىهىا 
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ؿي عيصفيكرو   ؛فىاستىيقىظى أكَّي

بَّيًة نىهًر الرُّ ًفي ٍح ك جي
كرىمىى ًلي ًشعرنا 
 ..ًفي لىحفو مىذبيكحٍ 
 بما ىي مجاؿ النفتاح ، إال بتعدد الصكر ك تعالقيا،ال يككف الخركج إلى فضاء الغمكض
 إمكانيات القارئ في الكصكؿ إلى تكليد المعنى ذتستنؼ. الداللة ك ىجرتيا إلى مدائف الظبلـ

. كمحاكرة مدلكالتو ليا
نو يسبح في مجمكعة أجركمية أ إال ،كبالرغـ مف نكع الخرؽ التركيبي الكارد في النص

 اكطف التي تشكش كمضاتواؿ إزاء أزمة لذات لتبكح بمشاعر ا،تتخٌطفيا نكازع الركمانسية
.  يبحث عف الحريةك ، فتنساب لحنا مجركحا يعترؼ بالخطيئة،الشعرية

 كفؽ في استخداـ الصكرة كأداة الستكشاؼ »لذلؾ   يرل  مشرم بف خميفة أف الشاعر 
 (1)«العالـ

" المعنة كالغفراف" في قصيدتو "عز الديف ميهكبي"        كال تختمؼ الصكرة التي يقدميا 
: كثيرا عف سابقتيا في سرقة معاني التفاؤؿ جميا

 (2) ..قيمتي الى » 
هي اليىكـى »  طىًني يىذبىحي ًسكىاٍم ..كى
مىى كفٍّي »  قىدىًرم أٍف أىحًمؿى الشَّيمسى عى
ٍمًضي ًفي مىسىافىاًت العىرىاٍء أك» 
ٍشـً »  ًرمَّي الكى .. غىجى

                                                           
 .33 مشرم بف خميفة ، سمطة النص، ص (1)
 33-32 صص المعنة كالغفراف، :  عز الديف مييكبي(2)
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كًحي »  رىافىاته كًحنَّياءه ًبري دًرم خي ًفي صى
.. كاٍنًتمىاءٍ »

ري الزَّيقيكـً ال أٍعًرؼي شىكمىهٍ                                      »  .. شىجى
يؼً - دَّيًعيأفًممىاذىا »  .. أكمىهٍ -بالزَّي

ك الحيكانات سـ كت، كسكداكية الحمـ، ينذر بشـؤ المشيد،تنطمؽ الرؤيا ببشاعة كطف مذبكح
  . إذا ما تصمب التعايش بيف أبناء اإلنسانية،إلى مصاؼ البشر في رحمة التشخيص

  ،قتتعبأمشقة الحقيقة السيما كأف  ،يعاني مف حضكر يحتـٌ عميو حمؿ القضية الشاعرإف 
 كىك حارس الرفض الناطؽ تحت أكماـ الصمت الحامؿ لشعمة .كخنقتو مصداقية الكممة

. القمـ
:  يستعرض الشاعر عذاب الذات كجراحيا" أجراس القرنفؿ"        كفي قصيدة 

ةن قىدىمااي  ميمىطَّيخى
(1) 

« التَّيمٍّيىةً »ًبدىمًع األٍعشاًب 
ميمتىفًّا 

بىًرمٍّي   ًفي بيرنيكسو كى
جهنا  ـي كى                          يىرسي

اًت القىمًب  ًفي ًمساحى
كييضًرـي نىارنا  

...! ًفي لىيًؿ الفيقىراًء 
 التي تقتفي مسار اليكية ،يرسـ نظاـ الصكر اإلستعارية رحمة الذات في مكاجية الكتابة

.  كتنبئ بمكنكنات النفس،لتيدىد أحبلـ الكاقع

                                                           
 65أجراس القرنفؿ ص: حمرم بحرم (1)



 اخ انشكم انفًُ                                                              جًانً                 :انثاًَانفصم 

 

207 
 

إنو  .الغياىب  فتضمنيا صدؽ الدكاخؿ كصفاء،إف جمالية التصكير تفٌجر حقيقة المدلكالت
 فيؿ بإمكانيا مكاصمة الركض في مضمار ،الصدؽ الذم يجعؿ الذات تتكفؿ ىمـك اإلنسانية

األشكاؾ؟   
بىاحً  الطىاًلعيكفى مىعى الصَّي
(1) 

كـٍ           كىمىا النُّجي
اًنيىةه كبيكـٍ         لىيؿه كغى

ًت المىسىافىةي  كٍجهىاًف ًفي الًمرآًة بىينىهيمىا تىقىمَّيصى
زَّيعىٍت أٍبعىادىهىا  كالسَّيمىاءي تىكى

ًريحي السُّميكـٍ                   
ٍجهىاًف يىحتىًرقىاًف  كى
كالكىًممىاتي دىاًليىةه 

قيهىا الغييكـٍ تٍّ تىع                 
رصد كباء التشكه الذم يصيب ت ،سكداكية المشيد كانتكاسة الكاقع المحمـك بداء الغيابإف 

تتكارل اليكية خمؼ أسكار القير حيث  ،تختمط الكجكهك فتختفي المبلمح ،الكياف العربي
. كاالنحطاط

تعتقميا الغيـك كيمزقيا عقـ إذ  ، تصبح المغة أعجز مف أف تنير الظبلـ الدامسنئذكحي
 .الكجكد

 أف ذلؾ العقـ ربما سببتو السمطة الحاكمة مجسدا لصكرة "عز الديف ميهكبي"        كيرل 
 :التسمط االستبدادم في رؤيا اغترابية ناطقة

بٍ                                 رىأٍيتي العىجى
(2) 

                                                           
 19عكلمة الحب عكلمة النار،ص: عز الديف مييكبي(1)
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                        ميميكؾه ًمفى الطٍّيًف 
شىٍب                         .. انيهيـ ًمٍف خى ًتيجى

اـو ًمفى اإلٍفًؾ  مؼى إمى مُّكفى خى                         ييصى
                              يىنبيتي ًفي شىفىتىيًه الكىًذٍب 

                         شىدَّيًني الظٍّؿُّ نىحًكم 
                                كأىٍكجىسى ًممَّيا رىأىل كأىرىل ًخيفىةن 

.. الى تىقيٍؿ إنَّيهيـ يىٍسمىعيكف)):                          قىاؿى ًلي
                             ميمكؾه ًمفى اليىاسىًميًف 

ـٍ ًمٍف ذىهىبٍ  انيهي  ((                                   كًتيجى
يصنع منو ك الذم يشٌؿ حركة الجسد العربي ، كالجمكد، كالذؿ،تصؼ فاجعة الرؤيا االنقياد

ت الشعكر كاإلحساس ظ التى لؼ، فمف يعصـ الفكر العربي مف مصيبة التبعية العمياء.مكمياء
 كأٌسست لخضكعو المستمر؟ ،ك كٌرست عزلتو

 كيميط الستار عف ،الخمكؿ األرؽ الذم يشكؿ درامية النص الشعرمىذا  ك يظٌؿ         
:  مخاكؼ الذات

ًبيٌّ   (1) ..عىرى

ًبيًني .. شىكَّياى  الدُّكدي جى
ٍت ..كيىًميًني فىضى اٍنخى

.. شيمَّيٍت يىًميًني
كيىسىاًرم 

قىمَّيميكا أٍظفىارىهىا 
أٍصبىحٍت ًممعىقىةن 

                                                           
، 2004، (دط )األعماؿ الشعرية الكاممة، حاالت لمتأمؿ كأخرل لمصراخ، كزارة المجاىديف، الجزائر،: أبك القاسـ خمار (1)

 .65ص
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..! ًلآلًكًميفٍ 
يسعى إلى ك ، يمممـ أجزاءه،يحاكؿ جماؿ الصكرة أف يمـ كجيا مشكىا تمفحو نيراف المنفى

. استغمت كقكدا لتدكير عجبلت اآلخر المغتصبؼ ،إعادة تشكيؿ ذات شمت يدىا
 بعبلقات التشخيص ، تأىيؿ الجسد المشمكؿ مف جديدمحاكال ،يديف الشاعر التراجع العربيك

 :، حينئذ يياجر في رحمة سندبادية بحثا عف ردائوليتحرر معصكما مف دائو المميت
 (1) ...أيفىتٍّشي ًفي بيرنيًسي عىٍف بىقايىا

أًلٍشيىاًء ًمٍف ديكدىًة القىزٍّ 
ًريًر  يكًط الحى ٍصمةو  ًمٍف خي عىٍف كى

... ًمفى الصُّكؼً 
بىرو ًفي ظيهيكًر الًجمىاًؿ  ًمٍف كى

فاٍكتىًشؼي العيرمى يىحتىؿُّ كيؿَّي المىسىافىاًت 
... كيؿَّي المىقامىاتً 

عً  ... ًفي  مىكًطًني الميتىكجٍّ

بعرم   التي نفتو مف جنات الفردكس األزلية،يسترؽ الشاعر رؤيتو مف مأساة الخطيئة األكلى
 ، فطاؿ بحثو عف كساء مفقكد يستر عكرتو،أبدم يجؼ في غصنو ماء الكجكد كالكياف

 صكتو مبحكح ، كظؿ  يفتش عف كجيو الذم يمتيمو المكاف،كيخرجو مف غربتو إلى االنتماء
. زنزانة القير كالفجيعةخمؼ سير األجعو كطنو سبب ككاف كقد  ، المقاـناسبال م

        إف الصكرة الحمػػػػػػـ صكرة ديناميكية نشطة، تدفػػػع الذات إلى ارتداد المجيػػػػكؿ، 
إنيا مسمؾ يحذك . كالبحث في مكامف األسرار، فتككف عالما مختمفا يحقؽ غاية الكشؼ

                                                           
 .40أبك القاسـ خمار األعماؿ الشعرية الكاممة  ، تراتيؿ حمـ مكجكع،  ص (1)
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 فينعكس التقابؿ في بنية درامية تعيش مبالكجكد إلى عالـ باطني يصطدـ فيو الكعي بالبلكع
 .عمى قمة التكتر كالقمؽ

كمف صكر االضطراب الداخمي تجسد الذات أيضا بنية تصاعدية عبر الصكرة المتنامية 
 .تتعمؽ فييا الحركة لتغكص خمؼ حقائؽ ىذا التقمب النفسي

 :  الصكرة المتنامية4.3.2.1

ا التدرج يسمح بتدفؽ كانسياب التفاصيؿ في ذ كهاألحداث،ق الصكرة عمى تناسؿ ذتعتمد ق  
 صكرة متتابعة الجرياف مبنية عمى إنيا ،جربة كتكتمؿ باكتماليات تبدأ مع بداية اؿ،ىيئة نامية

  (1)متتالية فعمية يطاردىا الشاعر
كفي منازؿ األسر تعظـ حالة االرتجاؼ الذم يدفع بالذات إلى بعث صكرة متنامية تنساب 

: لصناعة أفؽ مف التحرر
قيعي   (2) ..يىسكينًني الصَّي

بٍت نٍفسها حاكمنا بأمكر الفصكٍؿ،  أًلفَّي الغيكـ التي نصَّي
ادىرٍت شىمسىنا  ..صى

باٍب، راءى الضَّي  خبَّيأٍتها كى
منىٍت قيدكـى الرَّيبيعٍ   ...!بٍعدمىا أعى

ت ت التي تفتٌ ،يتعالى معمار النص عبر تناسؿ الصكر التشخيصية منٌددا بصبلبة الذات
إنسانيتيا كأحاسيسيا لتتجرد مف دكاخميا،  دكاخؿ استمبتيا إطارية الكاقع المعيقة، التي 

. ضبطت التقكيـ عمى إيقاع كاحد

                                                           
 .501_500القصيدة العربية المعاصرة ،دراسة تحميمية في البنية الفكرية كالفنية ،ص: ينظر كاميميا عبد الفتاح (1)
 .102أكجاع صفصافة ،ص: يكسؼ كغميسي (2)
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 منحاىا طرح كيميائي تتفاعؿ فيو الثكرة كالصبر ،ذاؾ أدرؾ اإلنساف أف مسيرتو نضالية حيف
ق ذح يبحث عف صداقة تعينو عف اجتياز قا فر، كتعمكه فقاعات األمؿ كالحمـ،كالتحدم
: المسيرة

تعرض الصكرة ..." !حمـ مف أكجاع الزمف األمكم "يكسؼ كغميسي        ففي قصيدة 
 :المتنامية أمؿ الكتابة المشرؽ

،، ـٍ ا أنىا كالهيمى
(1) 

اًؿ المىدىاًئًف،،  مىهي الخيٍضري فىكؽى ًرمى طَّي أٍحبلى أنىا كالَّيًذم خى
ـى ذىاتى ًشتىاءو  ٍمـو تىهىشَّي مىى نىٍخًب حى  ،ًبٍتنىا سيكىارىل عى

اـٍ  مى ! نيعىاًنؽي طىيؼى حى
 ،، ـٍ ا أنىا كالهيمى

نيكبٍ  اًؿ ًلرٍمًؿ الجى كدى الشَّيمى ري ! أنىا كالَّيًذم كىافى أٍهدىل كي
اًرم ًبغىٍيًر ذينيكبٍ  حى  ..!أنىا كالَّيًذم شىرَّيدىٍتهي الصَّي

مـً  مىى ًذمَّيًة الحي ًد _ نىظىؿُّ عى اًرطىةن ًلًببلى ـي خى نىرسي
مىنىا،  إلىيهىا نيهىرٍّبي أىٍحبلى

ٍظرى الهىكىل .. ًحيفى حى
ؽُّ الكىبلـٍ  ادىري حى !... كًحيفى ييصى

تمارس الصكرة الشعرية انفبلتا تتغير معو العبلقات، كتنكمش القرائف المنطقية المستمدة مف 
 عمىتتغذل ألنيا   ، الخياؿ تربةفي ا ىا المميتة لتحيػػػػػػتنفمت مف كصايتحيث  ،ؿػػػػػنسغ العؽ

 التي ترج ، مف أجؿ طرح  جمالي مختمؼ يتحدث عف فاعمية الكتابة،عمؽ االبتكار كاإلبداع
تزيح  كؿ أنكاع المصادرة كاالنتداب لتجير بالحمـ في ثـ أعماؽ الذات كتعيد خطاطة الكاقع، 

. استحداث زمف مغاير

                                                           
 .85أكجاع صفصافة ،ص: يكسؼ كغميسي (1)
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يشتبكاف لتكرؽ ك ، بجعؿ المعنكم ينصير مع المادم،لقد جسد يكسؼ كغميسي الشعكر
. (يكسؼ كغميسي نكر الديف دركيش )الدكاؿ، ىك تبلحـ يمتثؿ لصداقة الشاعريف 

  يكاجو التحكؿ"عيسى لحيمح" فإف ،لؾ التبلحـ يكاجو اغترابا مكانياذ افإف ؾ        ك
: الزمني

ًريؼي   (1) ..ًحيفى يىأًتيًني الخى
ييكًرؽي الحيزفي ًبقىمًبي 

يىًجؼُّ ..يىٍذبيؿي الحيبُّ 
ٍيرى تىسقيطي األىكرىاؽي  ل حى

كًبياتىٍغًزؿي الصَّيمتى ًردىاءن   كتىكيؼُّ ، ًلديري
ًفيؼي  .. كتينىاًدم الحى

  "ا نىمًضي ًلرىبٍّيفى كيؿَّي "
تبعث في ك ،ينطمؽ الشاعر مف الفتات تشخيصية ترحؿ بغير العاقؿ إلى منزلة العاقؿ

كىذا مف أجؿ  ؛ إنيا الصامتة التي ال تصرخ إال يـك الكاقعة،المكجكدات حياة لتشيد زكاليا
نتيي إلى سمطة مم ذاؿكسؤاؿ المصير  كطرح إشكالية الحياة ،ب عبلقة الذات بالزمفمرتت

ال يرث إال شيادة ناطقة أنو اإلنساف فكؿ المكجكدات تصبح غائبة حينيا يدرؾ  ،الزكاؿ
. (ظؿ غائبا حتى انتيى)حضكر أبدا فيو اؿ الذم لف يحقؽ ، عبثية كجكدهأماـببؤسو كشممو 

        كعف ىذا الغياب الذم جعؿ الذات تعاني تيييا، كتسعى لمبحث عف مخرج تحدثنا 
 : األنثى

ٍدكىامى   (2)كأٍمتىدُّ ًفي جى

                                                           
 .20ص  كشـ عمى زند قريشي،: عيسى لحيمح عبد ا  (1)
.  36-35ص ص  أربعكف كسيمة كغاية كاحدة،: كسيمة بكسيس  (2)
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رنا  عىسىى شىجى
 ييظىمٍّميًني فىأطيكؿي 
 كأىزرىعي قىامىًتي

 ًفي بىهًك هىًذم السَّيمىاءً 
 عىسىى بىشىرنا
 ييهىيٍّئي شىكبلن 

ٍجـً الًخكىاءً   كمىعنىى ًلحى
كتا  كيىٍهًديًني صى
 كيىٍهًديًني نىاينا
 فىأٍصحيك أيغىنٍّي

فىاًؼ الَّيًتي أٍيقىظىٍت ًفٍكرىًتي  اٍرًتقىاءن ًلهىًذم الضٍّ
 ًمٍف قىمىؽٍ 

تؤسس الشاعرة مثيرات نصيا عمى قمؽ كجكدم كانشطار ذاتي، إحساسا منيا بالتمزؽ 
كالضياع كبحثا عف خبلصيا مف أناىا المنكسرة، مف خبلؿ تحريض اآلخر القادر عمى 

االنتقاؿ بيذه األنا إلى فضاء فاعؿ ليتحقؽ كيجكدىا، كعميو تتخذ الشاعرة درجة اليدـ لمحك 
اضمحبلؿ صكرتيا المحطمة، كبناء كياف قادر عمى التغيير مف خبلؿ تنامي الجممة الفعمية 

، كاالرتقاء عمى الكاقع بالتحميؽ في عباب (ييديني أصحك أيقظت- يييئ- أزرع- أمتد )
 .الخياؿ كاحتضاف الطبيعة
 :   صراعو النفسي، في حكارية تمخص قصة الكجكد"عيسى لحيمح"        كيجسد الشاعر 

ياٍا  رىًكٍبتي األمىاًني كًزيؼى الحى
(1) 

                                                           
 55غفا الحرفاف، ص : عيسى لحيمح عبد ا  (1)
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اًرم سىرىابى العيصيكرً   ..كريحتي أيجى
ًقيـه .. فىدىربه قىًكيـه  كدىربه عى
ليكده    ..كرٍ غي كدىربه مى ..كدىٍربه كى

بًميسي نىادىل   ..تىعىاؿى تىعاؿٍ :كا 
ميكًد  ًزيًزم شىرىابي الخي فىًعنًدم عى

!! شىرىابه طىهيكرٍ 
: كلىًكٍف سىًمعتي مىبلكنا ييناًدم

ذىارً  .. [م]حى
ذىارً  ذىارً ..[م]حى بينىي ..حى

فىكيؿُّ األمىاًني نيعىاسه 
اسه  ككيؿُّ الشَّيراًب نيحى

 كسبب الزج بيا في عتمات الحاضر، كيؼ ،تؤسس الصكرة الشعرية لقصة ضمكر اإلنسانية
عمقت بأىداب حياة المتاىات كالزيؼ مثقمة بضياع يخنؽ الكجكد، ت ك، بكصمة االتجاهفقدت

. تتعثر متأرجحة بيف الدركب ال منفذ ليا إال الحذر كالتعقؿ
 التعقؿ، فيخر ساجدا في صبلة ال يستطيع إال أداءىا "عز الديف ميهكبي"        ك يختار 

: منقكصة
مَّييتي   (1) ..صى

ـٍ أيكًمٍؿ رىكعى  ..  األيكلىىًتيكلى
مٍّي ٍعتي أيصى .. كرىجى

ةى األيكلىى .. فىنىسىيتي الفىاًتحى
ٍعتي  .. كرىجى

                                                           
 .30-29 ص ص النخمة كالمجداؼ،:  عز الديف مييكبي(1)



 اخ انشكم انفًُ                                                              جًانً                 :انثاًَانفصم 

 

215 
 

نىسىيتي المىاءى 
أى  المَّيٍيؿي ًبمىاًء العىينىيًف هىذىا تىكضى

مَّييتي كرىاءى المَّيٍيؿً  .. ك صى
ـٍ ييكًمٍؿ رىكعىتىهي  فمى

ى يىبحىثي عىٍف  كمىضى
.. كٍجهىًتًه األيكلىى

لىـ يىمؽى ًسكىل ييمنىامى 
مىى سىفىرو  تىشيدُّ عى

 ..يىتىساقىطي أكرىاقنا خىضرىاءى 
كييسرىامى تىقيكدي المىٍسمىؾى 
نىحكى امرىأىةو تىقرىأي كىفٍّي 
برً  .. يىا شىاًهدى مىكًت الصَّي
ًتي  تيرىل هىٍؿ أيكًمؿي فىاًتحى

مٍّي رىكعى  األيكلىى ؟ ًتي ك أيصى
تخيمي ممتد، تنجذب فيو  ،إف تنامي المشيد يشرع تناسؿ الصكر الشعرية في سفر تكالدم

 ليخط غياب اليكية كذلؾ، نحك مدار لكلبي يبدأ بعدـ اكتماؿ الركعة األكلى كينتيي الصكر
، في بنية تكتر حركي بحالة مستمرة تعكس اغترابا أسمكبيا ينحك باتجاه كافتقاد العقيدة

 .الضياع
 :        كالشعكر بالذنب  يراكد اإلنساف الذم حمؿ األمانة دكما فيقكؿ

 (1)يتيهىا األىرضي 

ًحٍؿ  رنا تىتىأىلَّيؽي أىك تىضمى يىا صيكى

                                                           
 .33- 32 صقالت الكردة ص: عثماف لكصيؼ(1)
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.. سىاًمًحي
كدىًعيًني أيعىفٍّري حيمَّيامى 

 ًفي ًطينىًؾ األيٍنثىًكمَّي 
ُـّ ًعٍطرىًؾ تى كىأىٍش 

الىةى  تَّيى الثَّيمى حى
ـي ذً تى أىجٍ  سىًبٍؿ فٍ بي السَّيعؼى ال

كأيعىاًنؽي ًفيًؾ األزىاًهيرى كالٌنسىمىاًت 
ًريرى  كهىذىا الخى
ٍؿ  كهىذىا الزَّيجى
 كناتوف في مؾانياذكبك لتصنع حمكؿ الذات في ىذا الكجكد ،إف كيمياء الصكر الشعرية تتعانؽ

نشأ ،  حينيا يسترجع الكجكد ىذا الجسد الذم نشأ منو ليحمؿ دكرة الحياة. عف سرهباحثة
. ليعكد إلى مادتو بعد أف تجرع صديد مآسي االنفصاؿ 

 ىك تتابع الحياة ، ىك تكاصؿ اإلنساف بالككف كتنامييا كتتابعيا،كتكاصؿ الصكر الشعرية
. كتكالي دكرانيا األبدم
 :عمى سبيؿ الخبلصة

تصنع هذا االمتدادية بحثا عف انبثاؽ متجدد كعف استمرارية يفتقدها اإلنساف في صكرة 
 .الزكاؿ المحدؽ به

إف الصكرة المتنامية تداعب تتابع الحدث، كتمسؾ عمى البناء السردم في زاكية مف 
زكاياا، كلعؿ في ذلؾ التهجيف بيف السردم كالشعرم تفاعبل لؤلجناس كتكحدا صانعا 

 .لجمالية االلتقاء كمطاردة الحداثي
يسهـ هذا البناء في الخركج مف الغنائية كاالقتراب مف تخكـ الدرامية، كاحتضاف 

ثراء النتاج الداللي مما يمقي بالعمؿ إلى ذهنية المتمقي  .المكضكعي  كا 
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النبض النصي المتسارع في الصكرة المتنامية  يسجؿ قمؽ اإلنساف الكاقؼ عمى حافة 
 .عصر تزعزعت قيمه كهك اآلمؿ  في الحصكؿ عمى االستقرار

:  جمالية الصػػػكرة الرمزيػػة - 2

        تشٌكؿ الصكرة الرمزية نشاطا خياليا يمثؿ لغة جديدة كمختمفة، تتميز ببناء إمكانات 
داللية ذات مستكييف أحدىما لغكم كاآلخر داللي، يتآزراف لخمؽ فعؿ مؤثر يغني السياؽ 

 . النصي

: كمف أىـ المحاكالت التي أسيمت في تعريؼ الرمز ما اتفقت عمية الجمعية الفمسفية الفرنسية
إف الرمز شيء حسي معتبر كإشارة إلى شيء معنكم ال يقع تحت الحكاس، كىذا االعتبار »

 معنى ىذا أف الرمز ال ( 1)«قائـ عمى كجكد مشابية بيف الشيئيف أحست بيا مخيمة الرامز
 .(2)يحدث إال عندما ينصير الحسي في المعنكم

كىنا (.3)عد العمؿ الفني رمزا يتكسط بيف عمـ الطبيعة كعمـ الفكر»ك يذىب ككليردج إلى 
يصبح النص كسيطا رابطا بيف الفكر كالكجكد،  كبذلؾ فيك أداة تكاصؿ منتجة لرؤيا مختمفة 

 .يمتزج فييا الكاقع بالكعي

كما أف العمؿ الفني كفؽ ما كرد ال يمنح الفكرة، إنما يكحي بيا كتبقى ميمة التفسير مف عمؿ 
إف الرمز لغة تبدأ حيف ينتيي القصيد أك قصيد يتككف في الكعي : القارئ، لذا يقكؿ أدكنيس

                                                           
سيككلكجية الرمزية، مج : نقبل عف عدناف الذىبي. 40-39محمد فتكح أحمد، الرمز كالرمزية في الشعر المعاصر، ص (1)
 . 365-364، ص 1949، فبراير 9، ع 4
 .40ـ ف ، ص  2
نقبل عف . 141، ص2002، 1أىمية الصكرة الفنية في النقد الحديث، جامعة كرقمة، مجمة األثر ،ع :عبد الحميد ىيمة(3)

 .14-13،ص1966الرؤيا االبداعية، ترجمة أسعد حميـ، مكتبة نيضة مصر،: ىايكسؿ بمكؾ كىيرماف سالنجر
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كمف ثمة يمكننا القكؿ إف الرمز إيحاء مستمر ال ينتيي بانتياء - ( 1)بعد قراءة القصيدة 
   .القراءة،  كينتج كتابة ثانية لمنص 

الرمز اقتصاد لغكم، يكٌثؼ مجمكعة مف الدالالت »        أما خالدة سعيد فترل أف 
. كالعبلقات، في بنية دينامية تسمح ليا بالتعدد كالتناقض، مقيما بينيا أقنية تكاصؿ كتفاعؿ

كىك لذلؾ عبلج لنقص المنطؽ، كضيؽ البنى التي ترفض التناقض، كما أنو عبلج لجمكد 
 كمنو يقـك الرمز بإثارة المتمقي، لككنو شحنة عاطفية مكثفة تتجاكز ( 2)«.المعطيات الثابتة

يرتقي فكؽ الداللة الثابتة، " - خالدة سعيد"كما أثبتت - حدكد المحسكس إلى الرؤيا لذا فيك 
 .ليعبر عف المتناقضات أك الثنائيات الجدلية في ىذا الكجكد

 فاإلشارة محددة المعنى، أما »        كقد يشبو الرمز اإلشارة  عند البعض كلكنيما مختمفاف
كاإلشارة تعبر عف محتكل معركؼ كمحدد في ذىف المتمقي مسبقا ، بينما الرمز . الرمز فمبيـ

 .(3)«مجيكؿ في ذىف المتمقي... يعبر عف معنى
مف أجؿ ذلؾ يقكد اإلبياـ في النص إلى تتعد القراءة كفؽ تعدد صيغ التأكيؿ كىذا ما دفع 

 .(4 )«الرمز شعريا كاإلشارة عممية كحسب»بعض النقاد إلى عد 
 كقد حفؿ النص الجزائرم برمكز مختمفة كاف أكثرىا استخداما رمز المدينة باعتبارىا فضاء 

 .سٌكانيا يترجـ أبجديات الصراع كالتصادـ
 :رمز المدينة - 1.2

                                                           
مذاىب األدب معالـ : ياسيف األيكبي: نقبل عف. 143أىمية الصكرة الفنية في النقد الحديث، ص:عبد الحميد ىيمة(1)

 . .48،ص 2كنكسات، ج
 

 .191، ص 1982، 2 حركية اإلبداع، دراسات في األدب العربي الحديث، دار العكدة، بيركت، ط: خالدة سعيد(2)
الرمز في الشعر الجزائرم المعاصر، مجمة الخطاب ، منشكرات مخبر تحميؿ الخطاب، مكلكد معمرم ، تيزم : فريد تابي (3)

 .172، ص 2008، مام 3كزك، ع 
 .62الرحمة الثامنة،دراسات نقدية، المكتبة ، ص: جبرا إبراىيـ جبرا (4)
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        يرتفع التشكيؿ المكاني في الصكرة الرمزية فكؽ حاجز الكاقع، ليرتقي إلى المتخيؿ، 
فيصبح مكازيا لمحياة النفسية كمقترنا بدكاخؿ الكجداف، ك يتحكؿ مف ثابت إلى حركي، عبر 
الرؤية الذاتية المبدعة، حيف ذلؾ تتكاثؼ دالالتو كينبثؽ رمزا أيقكنيا تتزعزع فيو العبلقات 

 .  المنطقية، لتستبدؿ بأخرل استنباطية تستدعي آليات اإلدراؾ كالتأكيؿ
         ارتقت المدينة مف صكرتيا العمرانية المحسكسة لتككف حدثا تاريخيا أك فمسفيا، يمثؿ 

المكقؼ اإليديكلكجي لمذات الكاتبة، كمف ثمة فيي الحيز الذم يسجؿ لنا كعييا بالمكاف، 
 لـ تكف نابعة مف ككنيا إطارا مكانيا لما يجيش بو المجتمع مف »كيبدك أف أىمية المدينة

حركة كتشكيؿ مستمر لمقيـ كأنماط الحياة، بؿ باعتبارىا عمقا ليذه الحركة كىذا التشكؿ، 
 (1)«.كباعثا عمييما مف جية، كمحصمة ليما مف جية أخرل

لقد كانت تمؾ الرمزية المادة التي يمكف لمشاعر الجزائرم االستعانة بيا، إلثراء تجربتو 
 :الشعرية، لذلؾ اختار لنا منطمقو الثكرم نقطة البدء

حدىؾى   (2)هىا أىنتى كى
« أٍكرىاسى »  تىٍجتىازي 

             كالميديفى السَّياًحميَّيةى 
اًرينا  مهىا عى تىدخي

تىسأىؿي الدَّيارى عىٍف سىاًكًنيهىا 
فىييٍصًبحي لمدَّياًر قىبكه 

درىانيهىا ؼى  تىسكيتي جي
          ًخٍشيىةى البىكًح بالسٍّرٍّ 

سىفي  السَّيًفينىًة ًفي لًحميىًرمُّ ييزىجُّ ًبًه اكالحى

                                                           
،  1في حداثة النص الشعرم، دراسات نقدية، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، ط :  عمي جعفر العبلؽ(1)
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 .23ص ،1985، (دط)الفكميؾ لمنشر، الجزائر،  يكميات الحسف بف الصباح،:  عبد العالي رزاقي(2)
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مىى« تىحيطُّ »  كًهيى  « آلمىٍكت» عى
إف جبة التشخيص التي لبستيا الدار تجعميا تستقبؿ تساؤؿ الذات لتسمك لمناصب اإلنسانية 

 .ال حديثا ناطقا بسرية العمؿ الفدائيإككف صمتيا مفبل 
كترتقي ىذه المكانية الثكرية مف حيز محمي مرتبط بقطر عربي كاحد إلى ككف إنساني براية 

كرمزيف  (األكراس كآلمكت)بطكلية كبعنكاف المقاكمة مف أجؿ التحرر، كىنا يمتقي المكاناف 
 .لمفداء كالتضحية حتى تستمر الحياة

. ىي صكرة تعكد في طرحيا إلى قامكس القصيدة الجاىمية الكقكؼ عمى الطمؿ
: أف يقدـ رمزية المدينة الضائعة في قكلو" عز الديف مييكبي "         كلقد استطاع 

.. بىٍغدىادي تيعًمفي مىكتىهىا
طىًف  ًميًع ًنهىايىةى الكى كالنَّيفطي ييعًمفي لمجى

! كأىنَّينىا ليعىبه ليعىبٍ ..الكىًبيرً         
يمىتىااي   ..قىًصيدىًتي التىهىبتٍ ..يىا كى
ًمي-  سُّ ككينتي أىدي  جى   -ًمٍف خى

اًئدى ًفي التُّرىبٍ   (1)!القىصى
د البتركلي ضعفا يقكد األمة إلى ك تعمف مكتيا كتمسي قكة الكج،إف بغداد رمز المجد العربي

 مف ىنا يعمف الشاعر تشرد ،تستغؿ لتحريؾ مسرحنا المممكء بالدمى المختمفة، حيث الجحيـ
. احتراقيا لتصبح رمادا ممزكجا باألتربةككمماتو 

بالمرغكب  لككنيا رمزا " الفرح الداني"في قصيدتو " ناصر لكحيشي "         كتتصؿ مدينة 
 : لمكجكد 

  
 

                                                           
 104كاف أكراس ص،..في البدء: عز الديف مييكبي(1)
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 (1)فىجأىةن،
كىل، كءي الجى  الىحى ضى

 أسَّيابقٍت نىجمىةه، كانتىشاءٍ 
 .دىمعىةه، كنىدىل

 لىهىبه نىغمىةي الشٍّعًر،
 ...إنٍّي

، ـٍ ييشرًؽ الصَّيكتي  ًدمىشؽي ل
 مىا مىسَّيًني ًمف لىغكًب الًغناٍء                     

 هيكى السٍّري أنبىتى ًفي دىاًخًمي،
 سينبيبلت النَّيسىبٍ 

 اٍبتىسمٍت ًضفَّيتااي،" بىردىل"
 ،"ًدمىشؽي "فىبل تيعًرًضي يا 
مبٍ "كال تىختىًفي يا   ".حى

إف لحظة الكتابة أرؽ  ييز كياف الذات الكاتبة ، فتعمف عجزىا عف البكح في مقاـ الجكل، 
كتسعى جاىدة نحك تدكيف كثيقة انتمائيا مستعينة بصكت المكاف، فتمـ جزئياتو مف أجؿ 

. دعكتو لمثبات

إف ما تمخض عف تمؾ المأساة الداخمية، التي تعانييا الذات ىك جمالية الحضكر لمكاضع 
 .اليكية، كشعرية الفعؿ المقاـك لسمطة الغياب

، االمتداد الزمني باعتبارىا تمثؿ "حديث الشمس كالذاكرة"        كتصبح المدينة في قصيدة 
 :ىكية الذات ككيانيا

                                                           
 .108-107فجر الندل، ص: ناصر لكحيشي(  1)
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كأىعًرؼي أفَّي ًبأٍكرىاسى رىكبي الميًحبٍّيفى 
(1) 
اًر  ًبيًف الًفخى رُّ قىاًفيًتي ًفي جى تىخضى

كأٍعًرؼي أنَّيًؾ ذىاًتي 
دٍّثيًني مىطىري الذَّياًكرى   قٍ ييحى

ًديثي اؿكأنَّيًؾ ًفي شىفىتىيَّي  حى
 قٍ كًفي ميقمىًتي البىاًصر

.. كأعًرؼي 
... فىانتىحًرم يىا مىسىافىة

مىى بيعًدًا تيٍعًشبي الذَّياًكرى  .. قٍ إنَّيا لقىاءه عى
 ةساكالتحدم لحربمبلمح الثكرة لحضكر الذاتي ا يبرز كجو ،انطبلقا مف رمز المدينة المجاىدة

. كدفع أمؿ التغيرالكياف 
 إف الرمز ، كيغدك المقاء نقطة لبلجتماع كااللتفاؼ،إف كجكد المعرفة يجعؿ المسافة  تنتحر

ق باتجاه آفتح رؤفتؼتدغدغ كعيو ك لتضيء ذىف المتمقي ،لذركة ناتئة في النص تشمخ بدكالو
 .ثقافة المقاكمة

        كغير بعيد عف الزمنية يشكؿ التاريخ الذاكرة التي تتمفظ برمزية الثكرة كالتحدم في 
 ":قندىار المقاتمة" قصيدة 

ًقندىهىاري 
(2) 

مىا يىشىاءي الًكبري كىاًديًؾ،كمىا تىهكىل الدٍّمىاءي 
مرىةه أٍنًت كمىاءي  .. جى

مىكاتي السَّييًؼ كىاًديًؾ، كنىجكاًؾ الـ اءي صى  ضى
دًٍّثينىا فىًسكاًؾ المىكتي ، ك الصَّيمتي العىياءي  حى

                                                           
 69،ص1986، 1حديث الشمس كالذاكرة، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر، ط :  مصطفى الغمارم(1)
 74 -73 ص ص،حديث الشمس كالذاكرة:  مصطفى الغمارم(2)
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ـٍ تىغشىى المىسىافىاتي اإلمىاءي  رَّيةه أٍنًت ككى ! حي
 ليكسب رفعة إلى قمـ ،إف رمز المدينة المقاتمة يجعؿ النص يتحدث بمساف المكاف الثائر

 كيؼ يمكف أف يعكد الكصؿ ،اإلنساف متكحدا معو في عالـ يشكبو االنقطاع كالتشظي
 .يمة اإلخاءتكتتحكؿ دماء العداء إلى حبؿ مشيمي يغذم األذىاف ب

 (1) !آًا كىهرىافي 
خيكًر   ميكًع الصُّ نىاًبتىةه ًفي ضي
ذيكًر العيصكًر   كنىاًبتىةه ًفي جي

كـً البىًعيدىًة مىحفيكفىةن بالتَّيهاًكيؿً  .. تىهيبٍّيفى نىحكى النُّجي
نايىاًؾ؟ ..تىهيبٍّيفى ! آًا  ًفيٍّي تىغٍمغىؿى بىيفى حى أمُّ ًندىاءو خى

نكًف السَّيًديًمي؟  رىاًفيَّيةو أٍيقىظٍت ًفيًؾ هىذىا الجي أيَّيةي ًريحو خي
 كىجيا مستمد مف جذكر ،تسبح رمكز المدينة في فضاء النص بحثا عف محراب القداسة

 التي تصنع لنفسيا ، إنيا المدينة العريقة اآلسرة، كصداىا يرف في أذف التاريخ،المقاكمة
  .داعب خصمة النجـكتم ت لترقى إلى المدينة الحمـ اؿ،حضكرا يباعد صكرة التمزؽ كالضجيج

ًحيدي،... ًفمٍسًطيفي  أٍنًت الشٍّعاري الكى
(2) 

رى العيربي ،  إذىا قىرَّي
. شىاءى القىدرٍ 
ًحيدي، ...ًفًمسًطيفي  أٍنًت الخىبلصي الكى

ـٍ نىميٍت ًفيًؾ،  إذىا لى
. مىاتى الشَّيجٍر 

ًحيدي، ...ًفًمسًطيفي  ـي الكى أٍنًت الغىرا

                                                           
 .56براءة ، ص  :  عثماف لكصيؼ(1)
 .64طكاحيف العبث ،ص :حمد شنة أ (2)
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ـٍ نىذيٍب ًفيًؾ،  إذىا لى
جرٍ  .  ذىابى الحى
 كلـ تصطدـ ، تمؾ المدينة المقدسة التي التصقت باليكية،ىي صكرة الفتة ألرض المقاكمة
 فأصبحت رمز الخبلص كالطيارة تعايف ذاكرة الشعكب ،بصخكر الحضارة كبرؾ الزيؼ

 كتطكع الكجكد جندا لرقابة حماىا كصكنيا مف دنس األقداـ ،العربية في انتظار القرار
  .السكداء

إنيا . ال شؾ أف صكرة المدينة قد تخطت النظرة الركمانسية الناقمة لتتحكؿ إلى المدينة الرمز
 .التاريخ كالذاكرة، كما أنيا المدينة الكطف مكمف الدؼء كاأللفة، كمكضع الفخر كالصمكد

كىنا يمكننا القكؿ أف الكتابة تنطمؽ مف رؤية كجدانية قكاميا ذلؾ التفاعؿ بيف الذات كمكانيا، 
كىذا ما كثؼ المحمكؿ الرمزم لممدينة، فتغيرت مف مكضع الضياع كالتمزؽ العبلئقي إلى 

 .رمز لممجد كالتحرر

 :استدعاء الشخصيات التراثية- 2.2

يستعيف الشاعر مف خبلؿ العكدة إلى الماضي، باستحضار الشخصيات التراثية، إما باعتماد 
مبدأ التحكيؿ، كخمؽ مقامات كأحكاؿ جديدة لمشخصية، بحيث تكتسب نظاما دالليا ترميزيا 
مختمفا، أك اعتماد النقؿ دكف تغيير أك استبداؿ، كاألمر في الحالتيف يغذم اإلنتاج الداللي، 

 .كيشكؿ معالـ النص الجمالية، لكنو يرتقي إلى إحداث المفاجأة في الحالة األكلى

 )ك نفتتح دراسة مبدأ االستدعاء بالشخصية التاريخية، باعتبار أف كؿ الشخصيات األخرل
 .  تاريخية (الدينية، األدبية، كالتراثية

: الشخصيات التاريخية- 1.2.2
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ق، دكف ػػر عمى تاريخػػػإف الشاعر الجزائرم كىك يعيش في أرض الثكرة، لـ يكف ليـ        
 في زمف الحرية  ذكرىا تجددحينماشخصيات التي خمدت كيانيا، تمؾ اؿأف يسجؿ احتضانو ؿ

 كىي التي تدعكنا مع كؿ  حضكرىا لـ ينتو مع كجكدىا الفعمي،إفالتي ناضمت مف أجمو، 
 .ذكرل إلى مراجعة التاريخ كقراءة تفاصيمو

ا إلى ػػػخ الكطف فحسب، بؿ جاكزهػػػػػػ كلعؿ الشاعر لف يقصر ذاكرتو عمى تارم        
دث، بفصميا ػػػػة صنعت الحػػػػة كفارسيػػػػػح حجاب الصمت عف شخكص عربيػػػ ليزم،الماضي

 كىذا رغبة في تفعيؿ منطؽ ، لتككف شاىدة عميو،عف زمنيا الفعمي كنقميا إلى الزمف اآلني
. الشعرية التجربة
كيمكننا أف نبدأ سفر االستحضار مف شخصية ثكرية ناضمت بفكرىا، ككانت الشريعة         

: يقكؿ الشاعر التي اشتقت منيا مبادئ حركتيا النضالية، ،تربتيا الخصبة
طىفٍ   (1)كىأفَّي ابف باًديسى الكى

! شَّيٍعًب العىظًيـً ،،اؿميتىرىًنمنا بقىًصيدىًة 
 األٍشعىار ًفي ظىمىأو شىًديد دي ييرىدٍّ 
ـى أ  ًمفى النَّيجـ الرَّياًبط ًفي العييكف،، لٍس

كًمفى الدَّيـً الفىيَّياًض ،،ًمٍف 
 !كهىًي المىطىٍر،،

 ،منفذ الخبلصعف  كبحثا في الذاكرة ،كرائياتمثؿ العكدة إلى الماضي تفعيبل لمزمف الـ
مطر   التي استطاعت أف تحٌكؿ الدماء إلى،باستدعاء الشخصية الثكرية كاألدبية المفكرة

 كتقديـ قدكة تطعـ المخزكف ، رغبة في تعرية الكاقع،يطير أرضا دنستيا أقداـ المغتصب
.   كتشحذ ىمـ ىذا الجيؿ،الفكرم

:  شخصية ثكرية أخرل"الغمارم"كفي بنية مماثمة لما كرد سابقا يقدـ         

                                                           
 .18أشكاؽ مزمنة، ص :  عمي مبلحي(1)
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 (1) نىحفي ،يىا غىدنىا، الشَّيبىابٍ ؼى 
..  كىانيكا*((عيقبىةى ))ػ نىحفي الَّيًذيفى ب

رىابٍ  !.. كمىا كىافى الخى
اهًميَّيةً  كا ًبدىعكىل الجى   .سىكري

! إفَّي دىٍعكاهيـ سىرابٍ 
العصر الذم تناثرت ىذا  ليستبدؿ ،إف حضكر الشخصية التاريخية يجعؿ النص يسافر

 مبؾم ك ،لماضي المجيداعكد إلى إحياء ، بعصر آخر م كعادت خطاه إلى الجاىمية،مبادئو
 .تنقيب عف اليكية عبر ككلكج بكابة الزمف محاكال اؿعمى أطبلؿ القيـ
 صكب تحكيؿ الداللة المتكارثة في الخبرة اإلنسانية؛ "عز الديف ميهكبي"        كيتجو 

 :ليعتمد التغيير ال النسخ المطمؽ في استدعائو لمشخصية
يكؿي                       (2) ..تىًجيءي الخي

ييكؿي  كالى شىيءى تىحًمؿي هىًذم الخي
.. ًسكىل دىمعىتىيًف ًلطىاًرؽٍ 

كفنا ًمفى الميمًؾ  كآًخرى شىٍمسو تيهىاًجري خى
.. مٍّ ؼً الطىائً 

مىى مىرفىأ    ةي الذَّيكبىاًف عى كرىاًئحى
رىاًئؽٍ    مؼى الحى .. المىكًت خى

                                                           
 181ص ،1982،  1قصائد مجاىدة،الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع، الجزائر، ط :  مصطفى الغمارم(1)

*
كاشتير تاريخيا باسـ . صدر اإلسبلـ مف القادة العرب كالفاتحيف في  ىػ63 - ىػ. ؽ1 )عقبة بف نافع الفهرم القرشي 
  .أفريقيا، كىك االسـ العربي لشماؿ قارة "إفريقيةمرنؾ "

 16:35الساعة  . 03/05/2014:السبت: تاريخ الدخكؿ    wikipedia.org/wikiينظر المكقع . المكسكعة الحرة 

 204ص كاف أكراس،..في البدء: عز الديف مييكبي(2)
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.. كتىذبيؿي كيؿَّي العيييكفً 
اًبعً  .. ككيؿَّي األصى
ارىةً  .. كيؿَّي الًحجى

اًئدي  تَّيى قىصى يديكفً )حى  (كاٌلدىةو كاٍبفى زى
 ..كىانىٍت كىذىًلؾى تىذبيؿي 

كىاًرؽٍ       ..إالَّي الزَّي
 لمخضكع ا تأسس، تحضر شاىدا عمى عصر الزمتو رائحة الدـ"ؽ بف زيادرطا"إف شخصية 

 ، كمف ثمةتغدك الخيكؿ التي ال تحمؿ أحدا الزمة النييار المجدحيث  ،لتحرراكطمس 
. تكارل القصائد التي تتأثث بالحضكر العربي خمؼ غيـك الذبكؿ كأزمات التراجعت

تبني صفة المجكء إلى في  ا كعقـ،لمفرِّ ؿ ا سفره إلى التاريخ افتقاد"أحمد شنة" دك يع        
: يدعك إلى المكاجيةؼالماضي 

 (1) :يفً تى كلىيسى أمىامىؾى غيري اثفى 

 ، فإمَّيا المُّجكءي إلىى ًشعًرنىا العىرىبيٍّ القىًديـً

مى مىصرًع الكىاًهفى  مَّيا البيكاءي عى  ، قٍ كا 

راًخي  ـٍ ًفي العىراًء  ...تكسَّيٍد صي ن .. كى

ٍحكًة االٍنًهيارٍ  مىى صى   .فكؿُّ النٍّياـً أفىاقيكا عى

 يسمح بترديد بنية جنائزية تبتمع زمف الكجكد العربي ،إف التفاؼ الدالالت حكؿ عنؽ العكيؿ
 ، كبذلؾ تؤكؿ المسافة بيف المبلذيف إلى العدـ، بؿ حتى التاريخ الكطني ال يحمؿ بديبل،القديـ

 حينيا يستند ،(مصرع سيدة الكفاح )فالتجكؿ بيف لفائؼ الذاكرة يقكد إلى مخزكف انكسارم 
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 لمخركج مف حصار عبلمات الكقؼ مياجرا مف النياية إلى ، مرتكز المفارقةإلىالشاعر 
   .(فترة النـك العميؽ إلى صحكة االنييار )النياية 

عمى المعرفة المشتركة بينو كبيف *"سٌنمار" في قصيدتو "أحمد عبد الكريـ"        كيتكئ 
 : المتمقي ليثير اىتمامو بالمتف

 (1) ..ًسنٍّمىارٍ 
 يىا دىمنا يىتفتَّيح كالًجمٍّنىارٍ 

يٍسكينينىا ًخمسىةن   يتىنىاسىخي ًفينىا كى
 ..كىافى مىا كىافى 

                                                           

*
كقد ذكر في كتب السير أف إمارة الحيرة، إمارة عربية ككاف سكانيا أصميـ مف بني لخـ كىـ مزيج مف قضاعة كاألزد  

الذيف ىاجركا مف اليمف، بعد انييار سد مأرب، كانت الحيرة تابعة لدكلة الفرس، ككاف عمى رأس الحيرة في ذلؾ الكقت 
 النعمافأراد . النعماف بف امرء القيس بف عمر المخمي، ككاف يطمؽ عميو ممؾ العرب، كعادة ممكؾ الحيرة في ذاؾ الكقت

 ممؾ ابف سابكر، حيث أف الفرس، كيفاخر بو أماـ العرب أف يبني قصران ليس كمثمو قصر، يفتخر بو عمى الحيرةممؾ 
 عمى سنمار لتصميـ كبناء ىذا القصر، كزعمكا أف سنمار ىذا كاف رجبلن النعمافالفرس كاف سيقيـ بيذا القصر ككقع اختيار 

. ركميان مبدعان في البناء

استغرؽ : يقكلكف . كنحف نظف أف سنمار طارت بو أحبلمو كآمالو في عطية ممؾ العرب بعد أف يبني لو القصر األعجكبة
 كما يقكؿ كتاب السير النعمافكىذا ليس بمعقكؿ فيذا )سنمار في بناء ىذا القصر عشريف سنة، كبعضيـ يقكؿ ستيف سنة 

، ككانت الناس تمر بو كتعجب مف حسنو الخكرنؽانتيى سنمار مف بناء القصر كأطمقكا عميو اسـ  (مات في عمر الثمانيف
 القصر كطاؼ النعمافاستعرض .  ليعايف البناءالنعمافانتيى سنمار مف بناء القصر عمى أتـ ما يككف كجاء . كبيائو

بأرجائو، ثـ بعد محادثة قصيرة مع سنمار، أمر رجالو بإلقاء سنمار مف أعمى القصر فسقط سنمار فقاؿ كىك يمفظ أنفاسيا 
كلكف ما ىذا الحكار . األخيرة جزاني ال جزاه ا خيرا إف النعماف شرا جزاني رصصت بنيانو عشريف حجة أتممتو عنو رماني

 الشمسأما كا لك شئت حيف بنيتو جعمتو يدكر مع ) لمنعمافالذم انتيى بقتؿ سنمار ؟ يزعـ كتاب السير أف سنمار قاؿ 
كيقكلكف أف سنمار قاؿ  (إنؾ لتحسف أف تبني أجمؿ مف ىذا ؟ ثـ أمر برميو مف أعمى القصر: فسألو النعماف . حيث دارت

أيعرفيا أحد غيرؾ ؟ : فقاؿ لو  ! أساسولك زالت انقض القصر مف - يعني حجرة أك طكبة-إني أعرؼ مكضع آجرة : لو 
كأيان كاف السبب فيذا ىك جزاء  (.ألدعنيا كما يعرفيا أحد فأمر بو فقذؼ بو مف أعمى القصر فقضى: قاؿ . ال: قاؿ 

. المعركؼ عند ىذا الممؾ، كمف يكميا ضربت مثبلن يقكلكف جزاء سنمار

 16:40الساعة  . 03/05/2014:السبت:    تاريخ الدخكؿ wikipedia.org/wiki :ينظر المكقع. المكسكعة الحرة
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رو كًجدىاٍر، جى  كؿُّ الًحكىايىًة ًمٍف حى

 .كالبىًقيَّيةي مىكشيكمىةه ًفي اٍصًفراًر الميتيكفٍ 

 ًمٍف ًضفىاًؼ الزَّيمىاًف البىًعيدً 

فٍ  ة ًبالشَّيجى احى  .تىًجيءي ًدمىاؤؾى نىضَّي

إف محنة سينمار ما تزاؿ تتناسخ فينا، لتستدير بالداللة إلى زمف الغدر، حيث تصارع الذات 
طعنة الصداقة، كتقشر لفائؼ زمف تراكمت األغمفة عمى جكىره، لكف ىناؾ مف يشيد عمى 

 . أنو زمف يخكف الذات كيسحقيا متى ما أراد

إف رمزية حضكر الشخصيػػػػة الدراميػػػػة ىك المنعػػػػػكس التنبييي لئلنساف سيػػػػا غافػػػػػػػبل، حينما 
 (االصفرار )رأل الزمف بمسكح كأقنعة متنكرا، ك ربما تمنحو رحمة عكدتو إلى آكنة الذبكؿ 

 .حقيقة صفتو (الحجر )كالقساكة 

        :         إال أنو لف نستطيع سد فكىة الخيانة التي ال زاؿ لفيحيا يحرؽ الكطف

 (1)ك هىا نىحفي نيٍخًرجي ًزيغيكدى ًمف شىاًطئ الشُّهىداٍء 

نيكًقظي كؿَّي القيبيكًر  ...كهىا نىحٍف 

ًؿ عىف ًقٍطعىةو ًمف ثىرل المىقبىر  ... قٍ نيفىاًكضيهـ لمتَّينىازي

ا  ـٍ مىرقىصن اًته كجى   . الطَّيكىاًبؽٍ أيلكؼً ًمف ...ًلنٍبًني لزى

 ، لمغادرة رتابة العبلئؽ القديمة،في بنية يقفز فييا الداؿ عمى مدلكلو كالمدلكؿ عمى دالو
 إلى زمف شيداء األمانة كالتضحية قصد محاكمة ،تياجر البنية السطحية إلى عمؽ التاريخ

 . كقصة الذؿ كالخيانة، كتحترؽ قيرا العنة مصافحة المحتؿ كبنكد التنازؿ،اآلف
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 خيبة أمة تعيش عمى رماد ما التيمو "عز الديف ميهكبي"        كفي بنية تيكمية يصدر 
 :الزمف، كترتشؼ مف نبع الكىـ ما يركم رغبتيا في الخبلص

ـٍ  )): قيمتي  ـٍ أى لىًكنَّيهي هي مٍّصي ـٍ لىنىًبيٍّي ييخى سمىميكا أىمرىهي
(1) 

ـى  .." إٍسرىا "بً اعً تى ًمٍف 
" ًكسرىل" ك ًمٍف ًإثـً 

" مينىى كىاًصؼو "ك ًمٍف دىمعىةو ًمف عييكًف 
" ييسرىا"ك ًمٍف بىسمىةو ًفي مىبلًمًح 

ـى ًمٍف ًفتنىةو ًفي ًببلًد العىرىبٍ   ((..كًممَّيا تىراكى
 بيف ة يشرع بو الشاعر لسبؿ المكاجوا قناع (كسرل ) التاريخيةةلعؿ في استدعاء الشخصي

.  كيؼ يتحدل سيؿ القمع الجارؼ كما حيمتو لمخبلص،لحاكـ كالمحكـكا
 الشخصيات الفنية المعاصرة التي تمارس فاعمية لآتتركبيف جبركت الشخصيات القديمة 

يؤٌمف إنو  ،يرمي بيا في قبك الميك كالعبثك ، الذم يتجو سيما يصيب عقكؿ العرب،التأثير
 .منظكمة القير إلى أبعد حد

 ،كؿػػػػؽ بالمجوػػػػػعؿتف مصير شعب ـ يسخر االستدعاء،ة ػػػػػػػالؿ تقنيػػػإف الشاعر مف خ
 كتبديد ر األذىافمتحرمف أجؿ   دالالت مختمفة تقذؼ حمميا في كجو القارئكيحاكؿ بث 
. ظبلـ العبكدية
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: الشخصيات الدينية 2.2.2
: األنبياء- 1.2.2.2

        إف أكثر الشخصيات قدكة في تاريخنا اإلسبلمي ىي شخصيات األنبياء، يمارس 
الشاعر ىجرتو إلييا كشفا لمكنكف زمف الرسالة كالفتح اإلسبلمي، السيما كىك الذم رفع كتمة 

زمنو، كسعى إلى تحريؾ جسده المشمكؿ النتشالو مف ركاـ الغفمة، إنو يجد مساره مجاكرا 
لمسار نبي تصدل كقاـك لنشر الرسالة، كلعؿ أكثر األنبياء حضكرا في النص الجزائػػػػرم 

 (، آدـ، عيسى، يكسػؼ، سميماف، نكح،أيكب(صمى ا عميو كسمـ)الرسػػكؿ )
 :  شخصية آدـ عميو السبلـ رمزا  شامبل لئلنساف"نكر الديف دركيش"        يستخدـ 

 (1) ...فىجأىةن 
،  ،نىادىيتي  لىفَّيًني النُّكري

:  تىسمىمىٍت ًلفىًمي الكىًممىاتي العىذىاٍب،ٍس فا
هىًذًا نىخمىةه 
هىًذًا نىممىةه 

فنىةه ًمف تيراٍب،  كأنىا حى
رَّي السَّيمؾ  ، خى لىفَّيًني النُّكري فىانبىهرى الطَّييري

بؿه  نىى جى كاٍنحى
نٍت نىجمىةه  كاٍنحى
دى العيشبي   ،سىجى

كيؿُّ آتىى كاٍستىجاٍب  
ؿى النَّيارى كىشَّيرى عىٍف نىاًبهً   ،غىيرى أفَّي الَّيًذم اٍستىعجى

يًبًه شىٍفرةن،  ثيَّـي أخرىجى ًمٍف جى

                                                           
 .83 ص ،مسافات:  نكر الديف دركيش(1)
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 .دىسَّيهىا ًفي عيركًؽ التُّرابٍ 
 فكانت كصايتو قائمة ،أدرؾ الشاعر أف اإلنساف قد استكبر ك طغى في راىف مغطى بالسكاد

 .عمى تأصيؿ الكجكد اإلنساني المرتبط بالتراب
ؿ، تركم ػػػة إلى األسؼػػػػة ىجرة اإلنسانيػػػػػ استعادة لقص،كبذلؾ كانت صكر تشخيص الماديات
 ك كيؼ فضحت سكأتو ليياجر إلى منفاه، فخرج مف ،كيؼ سٌجؿ اإلنساف منتيى خسارتو

.  يتتبع أثر مف استعجؿ النار فانتيى إلييا، باتجاه مستنقعات الدنيا،فردكسو منٌكبا عمى كجيو
 مشيدا لمعزيمة، يرتقي بمستكل الحضكر األنثكم  مف "عز الديف ميهكبي"        كيقدـ 

: معاني التيكر كاالندفاعية، في مخزكف الذاكرة المعتاد إلى معاني الثبات كالقكة كالرضا
 (1)قىًريبنا ًمفى النَّيهرً 
  قٍ  أٍبصٍرتي شىمعى 

  قٍ يتىيًف كدىمعى فً كًطٍفبلن كآ
  قٍ كسىيٍّدىةن ًفي المىبلءى 

.. تيسىبٍّح ًلمَّيهٍ 
ًديدىا  ..تىجًدؿي ًمف قىمًب أييكبى عيمرنا جى

بًر فىاًكهىةن لمبىراءى   قٍ كتىعًجفي ًمٍف سيكرىًة الصَّي
كؿ ذات مقيكرة أعيتيا مسننات ليمقنيا ؿ ،يقترف بسكرة الصبر (عميو السبلـ ) "النبي أيكب"إف 

حتى  ، كيطعميا عصارة الصبر، أمؿ البقاءلتستعيدلحياة مف جديد ا فيبعث فييا ،الكاقع البشع
.  بكؿ تحدتتصدل لممعيقات

: لعثماف لكصيؼ" !أكَّاه..آهً  "ذاتيا في قصيدة" أيكب"النبي كتحضر شخصية         
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 (1) !أيكَّيااً ..آاً 
أييكبي لمَّيا يىزٍؿ يىتنىاسىخي ًفينىا 

اًج عً كهىا نىحفي عىبرى اؿ جى
مًر  مىى الجى نىعيضُّ عى
مىى الشَّيكًؾ  نىمًشي عى

نىرفىعي أٍشبلءىنىا رىايىةن تىتىؤلألي 
 قٍ أٍك آيىةن قيديًسيَّي 

 ، ك مف ماضييا لتتناسخ في شعراء ىذا العصر(عميو السبلـ)"النبي أيكب"تنفذ شخصية 
ـ كييبكف ذكاتيـ ػػػػػػالكف عمى كبكاتوػػػ يتع، حيثؿػػػتمكنيـ مف مكاجية مزالؽ الكاقع بصبر جمي

 .المحف  كينتصركف في مكاجية أعاصير،، إنيـ يزرعكف الحقيقة في برؾ النفاؽاءن فد
قاؿ رسكؿ ا : عف أنس بف مالؾ رضي ا عنو قاؿ  كيستند الشاعر إلى الحديث الشريؼ

مى ًديًنًو، كالقىاًبًض عمى  »»صمى ا عميو كسمـ اًبري ًفيًيـ عى ، الصَّ مى النَّاًس زىمافه  يىأًتي عى
مرً   .الثبات عمى الديف كالصبر عمى األىكاؿ. ليطعـ داللة (2)««الجى

كما " عيسى عميو السبلـ"        كمف الشخصيات الدينية التي استميميا الشاعر شخصية 
 :ترمز إليو مف مكاقؼ الصبلبة كالتضحية

  (3) ..هىًذم يىًدم تىصنىعي الطٍّيفى ًفيَّي 
مىى هىيئىًة الطَّييًر  .. عى

ةن - ًفي البيعدً – ثيَّـي عييكنيًؾ  ياي بىهجى تىمؤلى

                                                           
 .36- 35 ص ص أبجديات،: عثماف لكصيؼ(1)
 بيركت ،، المكتب اإلسبلمي8002صحيح الجامع الصغير كزيادتو الفتح الكبير رقـ الحديث:  محمد ناصر الديف األلباني(2)

 .1326،ص3،1988، ط
 .29 األخضر فمكس مرثية الرجؿ الذم رأل،ص (3)
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ًنيًف  ًؿ الغيصًف ميمتىًهبنا ًبالحى مىى أكَّي فىييغىنٍّي عى
 .. إلىى أٍف تىعيكًدم

 فينصيراف في عبلقة تكاشج ،يحاكؿ الشاعر بناء نص جديد يتفاعؿ مع النص الغائب
فترتفع الذات باستخداـ قرائف معجزة الشخصيػػة الدينيػػػػػػة كاستعادة سيرتػػػػيا مف جديد،  ،حممي

 مما يعينيا عمى تخطي محنة الغياب كيسمك بيا فكؽ تجيـ ،إلى مصافيا معانقة قداسة النبكة
.   ك قبحوالكاقع

مع النمؿ، لترسـ مشيدا  " (عميو السبلـ)سميماف " مكقؼ "زهرة بمعالية"        كتستثمر 
جماليا لصفة العدؿ كالسبلـ المتصؿ بالقكة ،كتنبينا إلى حكمة تمؾ المخمكقات الصغيرة في 

 :ىذه األرض
 (1)تيبًصري عىيفي النَّيمًؿ المىكتى .. قىدٍ 

 ًبأٍقدىاـً سيمٍيمىافى 
 لىًكفَّي اإلنسىافى 

 يىظىؿُّ ييعىاًقري مىكتىتىهي 
هبلن أٍك سىهكىا  جى

 يىحيىا ال تىسمىعي ًرجميهي 
ًتهً   غينكىةى خيطكى

 كيىميكتي ييفتٍّشي عىف قيدكىةو 
تتداخؿ البنية النصية مع السرد القصصي، لمتابعة حادثة النمؿ كسيدنا سميماف عميو السبلـ، 
بما تكمئ إليو مف حالة الكعي الذم اكتسبو غير العاقؿ، في حيف بقي اإلنساف يتجاىؿ فناءه 
متشبثا بحمـ األزلية، كفي تنامػػػػػي الحدث تتنامى مآسي النياية، كقكفا عمى االستدراؾ لتمقيح 

 .ذاكرة الذات الغافمة

                                                           
 .37لـ أقمو لؾ، ص  ما: ة زىرة بمعالي(1)
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        كيتخمص الشاعر مف دكنيتو، حينما يتعمؽ برمز التحمؿ كاالنتظار كالعمؿ المستمر 
 :أمبل في الفرج

ـٍ ًهيى النَّياري   (1) !سىتىجًرفيكي

 ككىالطُّكفىاًف تىحًمميًني
مىى فيمؾو ميبىاركىةو   ..عى

 كًمٍف كىهىًجي .. أنىا نيكحه 
ُـّ الكىكفى آيىاته   تىًع

كأٍنكىاري 
  

، ليحكؿ طكفانو إلى نار تأتي عمى (عميو السبلـ)" النبي نكح"يتحد الشاعر مع شخصية 
اليابس فتمتيمو، كتبعث في الظممات بريؽ زمف مشرؽ يطرح مفاىيـ جديدة، كمثبل عميا تمحك 

 .محاكر الفساد، لتعيد تكزيع التكازف في كاقع منحرؼ
داكد عميو "يكظؼ ناصر لكحيشي شخصية " دمكع الفجر مغتسؿ"        كفي قصيدة 

 ":السبلـ
مًتي، ٍذ زيهدى مىا يىكًفيؾى ًمٍف صى خي
(2) 

ٍذ  ٍذ مىا تيًريدٍ ..كخي  خي
ًتي،، احى  كاٍقطىٍع ًلسىاًني إٍف أرىدتى فىصى

ٍر مىكًرًدم أمىبلن كًعيدٍ  ٍؿ، كفىجٍّ  .عىجٍّ
ٍذ زيهدى مىا يٍكًفي، كيىرفىعي قىامىًتي  خي

 سىاًفٍر، كأٍعًرٍض عىنهيمىا،،
، كتى دىاكًد الشَّيًجيٍّ  يىا صى

ًديدٍ  ، أٍنتى لمثَّيكمىى، كلمفىجًر الجى ًفيُّ  ..أٍنتى الخى
                                                           

 .05المتغابي،ص :  عثماف لكصيؼ(1)
 .23فجر الندل،ص:  ناصر لكحيشي(2)
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يتجو الشاعر نحك التراث الديني ليثبت حقيقة اغترابو عف زمف االضطياد المؤسؼ متجيا 
ليعتنؽ التحدم شريعة تسانده    (داكد عميو السبلـ)نحك الشخصية التي ترمز لمحكمة كالقكة، 

في قير صعابو أمبل في البحث عف مخرج، يمكنو مف نشر رسالة الخبلص الذم يمكح في 
األفؽ، كيتعالى الشعر إلى القدسية ، لينطؽ بصكت الحؽ محكِّرا كضع الدناءة كاألسى إلى 

 .زمف األمؿ المشرؽ
باعتباره رمزا لمجماؿ " يكسؼ عميو السبلـ"        كيستدعي أحمد عبد الكريـ شخصية 

 :كالصبر عمى االبتبلء
جًد ًجئتى إلىى ديرىكىاًت التُّراًب؟ أًمٍف نىخمىًة الكى
(1) 

ًنيفو  افىةن ًمٍف حى فصى  تأبَّيطتى نىاينا كصى
سىةو كقىًصيدىًة حيبٍّي  اًؿ ًبنٍرجى ـى الشَّيمى ا  كًجئتى تيًريدي اقًتحى

 ..كهىًذم بيذيكري الهىكىل ًفي خيطاؾى 
ًميبلن  رمٍّ جى جى مىى الشَّياًرًع الحى  كمىرَّي عى
اًبعىهيٌف كقيمفى   فىقطَّيعىًت الفىاًتنىاتي أصى

 .كىذىا فميىميٍت ًفي هىكىل  الشَّيمعىداًف الفىراشي 
اًء كطىاشيكا.. فىهىبَّي الرٍّجاؿي  ـٍ ًفي الفىضى مُّكا أًسنىتهي  كسى

ًدينىًتنىا فىاصميبيكاي   غىدنا تىصطىًفيًه عىذىارىل مى
لتككف قناعو، " قيس بف الممكح"إف الشاعر يستحضر شخصية 

، مستندا عمى رمزية الجماؿ كالصبر "يكسؼ عميو السبلـ"كيجعميا تمتحـ مع شخصية 
ًنيفو  )-مستبطنا السياؽ بتعريؼ القكؿ الشعرم افىةن ًمٍف حى فصى  تأبَّيطتى نىاينا كصى

سىةو كقىًصيدىًة حيبٍّي  اًؿ ًبنٍرجى ـى الشَّيمى ا الذم يرل أنو لغة رمزية مفعمة بطاقات - (كًجئتى تيًريدي اقًتحى
، كالعبلقة بيف (الحب/ الجماؿ  )الجماؿ، تخرج عف المػػػػػألكؼ كالعػػػػػػادم كتتصػػؿ بالعاطفػػػة

                                                           
 .111مكعظة الجندب، ص :  أحمد عبد الكريـ(1)
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تفصح عف   (يكسؼ عميو السبلـ/ كالغائبة// قيس، الشاعر/ الحاضرة الغائبة )الشخصيتيف 
صكرة لممقاكمة تتجسد بشكؿ كاضح في  ذات مقدامة تحاكؿ اإلعبلء  مف شأف الكممة، 

 .كتبحث عف تسجيؿ صكتيا في زمف االنكسار كالتشظي
 ك تصبح شخصية مجنكف ليمي صكرة لعاشؽ الكطف الباث لمكعظة الحب، إذ يقتحـ الشماؿ 

 . ليفرض سمطة الفطرة كالصفاء (القسكة، األلـ/ المدينة )كممالؾ الرخاـ 
               كالحؽ أف الشاعر ينجح في خمؽ مؤثرات تنشط انتباه القارئ، كتكقظو عف 

التي تبعث لكاـز المتقاببلت الداللية،كأخرل  (شماؿ/جنكب )غفمتو ، مرة بتفعيؿ ثنائية 
االلتفات ىك  [أسمكب ]كلما كاف »،(مر/ تأبطت، جئت )بالعدكؿ مف خطاب إلى غيبة 

اإلشارة إلى شخص بضمير ال يطابؽ سياؽ اإلشارة إليو فإنو يمثؿ مداكرة في القكؿ تعيؽ 
عممية التكصيؿ االعتيادية، كىذه اإلعاقة تمثؿ انحرافا لمرسالة المغكية باتجاه القيـ الجمالية 

 (1)«.لمتعبير المغكم
صمى )             كمف الشخصيات التي تردد ذكرىا في متكف الشعراء شخصية الرسكؿ 

 :، إشارة إلى الثبات عمى الحؽ كاإليماف بالعدالة(ا عميو كسمـ
فيىجًذبيًني السَّيفحي ًفي رىهبىةو 
(2) 
 رىهبىةي استىًسيغي النٍّهاياًت 
 ...أٍحضيفي ًقمَّيةى هىذىا الًعًتيَّي 

 أًسيري إلىيًه مىسىاءن 
كحً  ًني رىهبىةي الرُّ  فتيحًرجي

كًح أنًت الًحراًئيَّيةي الميبتىغىاة  يىا رٍهبىةى الرُّ

                                                           
 .112الخطاب الشعرم عند محمكد دركيش، ص :   محمد فكرم الجزار(1)
 ..27-26، ص 1،2002،الجزائر طSEDاعتصاـ، منشكرات : حسيف زيداف( 2)
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، لتككف مدلكلو في التعمؽ بالسفح (صمى ا عميو كسمـ)استخدـ الشاعر شخصية الرسكؿ 
كاالرتباط بالسمك، ككانت صكرة التماىي مؤشر التعالي عمى زمف الفساد، مف خبلؿ االلتحاـ 

 .بمكانية التيجد كثمة يتـ الخبلص
: شخصيات أخرل- 2.2.2.2

        قد يمجأ الشاعر إلى استخداـ شخصيات مف التاريخ اإلسبلمي اقتداء بأسكتيا 
الحسنة، لككنيا الكجو المضيء في زمف العدالة، تمثؿ قكة التقكل كرمز المقاكمة كالجياد ،أك 

 . لككنيا شخصيات اتصمت باألنبياء كأدركت المعصية، ثـ لجأت إلى طمب المغفرة ك التكبة
يٌتحد المعنكم بالمحسكس، إلعبلف فتنة الكتابة " مناجاة المبلؾ الغائب"         كفي قصيدة 
 :ك تجسيد مراكغتيا

ةى "أٍنًت القىًصيدىةي يىا   (1)"زيًليخى

 .."ييكسيؼى "لىٍستي 
تَّيى  ".. العىًزيز"ال كال حى

.. كلىٍستي أكثرى ًمٍف فتىى
ري  درًًا ًدؼءي الحي ًؼ كًفي صى

ًعًه أتىى .. كًمٍف تىكجُّ
بٍّئي  .. ال تىسأىًلي مىاذىا ييخى

.. ال تىقيكًلي لىهي مىتىى
 يجعؿ المرأة الغكاية تتناغـ كفتنة ،" عميو السبلـيكسؼ"إف حضكر شخصيات قصة 

ما كالخطاب يضمر التصريح بيا م تكتسب مف النص القرآني صفة التستر،الس،إذالقصيدة
القصيدة تزداد شاعرية إذا لعؿ ك. يمنحيا بريؽ االحتجابك ،كدةؤليرفع مف قيمة األنثى المك

  .احتجبت مدلكالتيا

                                                           
 31عكلمة الحب عكلمة النار،ص: عز الديف مييكبي(1)
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 : يعتمي صيكات الجياد ليطكؽ كجعو،في حيف يظؿ الرجؿ محتفظا بسره         
ؿ..يىا خرىة: يا ًببلى  (1ه(ًمف فىكًؽ قىمًبؾى صى

عي ًفي فىًمي  كاآلفى تيكضى
 كتىاريخي الًخبلفىًة ًفي دىًمي ...هىذىا

خًر نىٍبضه فىكؽى قىمًبؾى فاتَّيحدٍ   لمصَّي
ده  دٍ ..أىحى  أىحى

 كأيميَّيةي ًمف هىٍكًؿ مىا ذىاؽى ارتىعدٍ 
دٍ ..أحده   أىحى

ةى  يضى ميؾى بىنيك قيرى ـٍ أيسٍد؟..مرَّيت عى  هىٍؿ يىمرُّ بىنيك ًهشىاـو أ
ـٍ ال أىحٍد؟ ! أ

ده   أحدٍ ..أحى
تٌمت عبر االلتفات مف المخاطب إلى المتكمـ، إذ تتحكؿ " ببلؿ"إف امتزاج الذات بشخصية 

فكؽ  )لتتدحرج إلى مكضع مختمؼ  (فكؽ القمب )الصخرة مف مكضعيا المتكارث في الذاكرة 
إشارة إلى سمطة التكميـ كالصمت، التي يعيش اإلنساف الراىف في سجنيا، كما عرض  (الفـ

العذاب الذم تكبدتو الشخصية التراثية، إال بعثا الندفاع الذات نحك عنؼ المكاجية بكؿ 
 .صمكد كتحد

كتتردد صكرة االستدعاء مف خبلؿ النداء كذكر التسمية، ثـ استحضار مقكلة الشخصية، 
كفي ذلؾ إلحاح عمى تبني مبدأ الرفض مف جية، كترسيخ لسياسات التنكيؿ المتعاقبة مف 

 .جية أخرل

                                                           
 .69قصائد مف األكراس إلى القدس،ص :  حسيف زيداف(1)
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كيمكننا أيضا أف نشير إلى تحكيؿ الجماد نبضا حركيا حيا، يقابؿ دكنية الجبلد المنيار 
بقسكتو نحك صبلبة الصخر، ثـ ارتداد رىبة التعذيب إلى المعًذب، ليفقد تكازنو أماـ قكة 

 . الثبات كالمقاكمة
نما يأتي بو           إف استدعاء الشخصية التراثية ليس مجرد عرض ال معنى لو، كا 

ثراء تجربتو كتعميؽ إحساسو باالستمرارية كالتكاصؿ مف خبلؿ إعادة  الشاعر لدعـ مكقفو كا 
صكغ معطيات الماضي لخمؽ صكرة ذات داللة مختمفة،  كما يعزز رابط المحاكرة كالمشاركة 

 :بيف المتمقي كرمكز السيرة، حتى يتتبع خطى الكفاح كيتشبث بعرل اإليماف كالتقكل 
رىٍختي أنىا،  (1)فىصى

ٍت نىممىةه ًفي التُّراٍب  رخى صى
ـى البىمٍد،  عىسعىسى المَّييؿي، نىا

 ، لدي الميرُّ عيدتى يىا أيُّهىا الكى
لىًكنَّيهي لىـ يىعٍد 

؟  هىٍؿ ًهيى النَّياري
ـٍ مىزَّيقىتهي نييكبي األسىٍد؟  أ
معي يىا كٍيمىًتي ًت الضٍّ احى كٍيمنىا  ..صى

لدٍ  اعى ًمنَّيا الكى . ضى
باٍب  كبىكىيتي ،،بىكىٍت كاٍحتىكانىا الضَّي

أبىتااي أنىا 
يىًدم أنىا بً 

يتي سىكءىتىهي ًفي التُّراٍب  كينتي كىارى

                                                           
. 91_90 ص ص مسافات،: نكر الديف دركيش (1)
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لىـ أٍنتىًبه  كىافى يىركيضي ًفي دىاًخًمي النَّيزغي،
                                       لىـ أكيٍف ألكىاًريًه لىكال الغيراٍب 

 فكاف مصيره العكدة إلى التراب ككانت خطيئتو األكلى ،لقد انتيى إلى الصراع كالعذاب
.  لخطاياه البلحقةا مرجعياتأسيس

 ثـ كانت الكناية تكرية ،إف تشخيص المكجكدات جعمتيا أرفع قدرا مف الذات إدانة لكيانيا
. سيمت في الخطيئةأ التي احترفت العكيؿ كالندـ ك،(المرأة)كستارا الفتا لمفاتف الضمع األعكج 

 ، كلفو المكت ببساط الثرل،في ظؿ كؿ ذلؾ سجنت أىكاء اإلنساف تحت طبقات األرض
   .كانتيت قصتو إلى الضياع ك البكاء، ثـ ما فتئت األرض أف تقيأت جثمانو

: الشخصيات األدبية- 3.2.2
        ال بد لشاعر يعيش االغتراب أف يعكد إلى ذات تماثمو اإلحساس كتقاسمو الشعكر، 

لذا طرؽ أبكاب الذاكرة ليعانؽ صكتو المبحكح، كيتكاصؿ مع انفعالو مف خبلؿ استدعاء 
الشخصية األدبية األكثر طكاعية لتمثيؿ مكاقفو، كفي تمؾ العكدة تكريس لمكحدة كتحقيؽ 

لمخمػػػػػػكد، حيث يحافظ الخطاب عمى ترانيػػػػـ الصكت المستعاد، كيجسد االستمرارية كالتجدد، 
 .حتى يسجؿ شاىدة اآلخر عمى ىذا الزمف

شخصيتي " عز الديف مييكبي"يختار " عكلمة الحب عكلمة النار"         ففي قصيدة 
 :المتنبي كأدكنيس ليجمع بيف القكة كالخمكد
 (1)قىًريبنا ًمفى الكيشؾً 

يًب ذىاًكرىًتي عىف بىقايىا قىًصيدى   قٍ فىتَّيٍشتي ًفي جى
« الميتىنًبي»تىسىاقىطي ًمٍف شىفىًتي 

« أديكًنيسي » ًفي عيشًب كيرَّياسىًتي ؽى كأٍكرى 

                                                           
 .62 ص ص عكلمة الحب عكلمة النار،: عز الديف مييكبي(1)
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.. فىأٍغمىقتي أٍزرارى عيمًرم
 

 كتجعمو يتسمح ،إف الشخصية األدبية ىي رفيقة الشاعر التي تحرسو إذا ما صمت نصو
، إنو  كيغذم قصائده برحيؽ ما جمعتو كتابتيا،يحتفظ بيكيتو مف خبلؿ حضكرىاك ،بأقكاليا
 كجكدىا لتيؤصؿأقكاؿ جديدة تتفجر مف أضابير الماضي كتمتد بجذكرىا عمى ينيض 
 .كشرعيتيا

كصاحب الخطاب " الطيب صالح"        كيعمف عثماف لكصيؼ مع سيد الكتابة السردية 
 :االنتفاضة كالتمرد عبر جسد النص" عنترة"الشعرم 

اًلحي   (1) !يىا صى
! يىا عىنتىرىةي العىبًسيُّ 

قتي  افى الكى اٍف ..حى حى
أٍف نيعىرٍّل سىيفىنىا البىتَّياٍر 

كىٍي نىمحيك الهىكاٍف 
شىٍب  افي سىيفنا ًمٍف خى كيؿُّ مىا يىمًمكيهي القيرصى

أيُّهىا الزٍّنًجيُّ 
ًبيُّ الميغتىًرٍب ..يىا يا العىرى

 مكاجية حاضر ضيؽ فز عج الذم ع،لشخصيات األدبية ىك استغاثة مف الشاعرانداء إف 
، فراح يبحث في التاريخ عف حاضنة داللية، تمكنو مف تنيار فيو األخبلقيات كالمبادئ

 .ردـ مستنقعات الخطيئةبتجاكز أرضية الفساد م ؿ،عمى كاقع القير كاليكافاالنقبلب 

 :        كلعؿ فعؿ التعرية كالمحك يسيـ بفضح عار التراجع كاالنكسار

                                                           
 .37ص زنجبيؿ،: عثماف لكصيؼ(1)
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 (1)نىادىيتي 
! ميفًدم

.. فىمىا نىبىسىٍت شىفتىااي 
! كلىًكنَّيهي رىاحى يىرميقيًني ًفي سيكيكفو 

 فىًقيرناككىافى 
رنا  جى مىى بىطًنًه حى يىشيدُّ عى

! كىافى مينكىًسرنا 
اًفينا .. حى
.. عىارينا

! زىادياي الكىًممىاتي 
 ناطقة عبر زاد ةحضر شخصيست لي،إف سفر الشاعر إلى غرداية جعمو يحادث شاعرىا

، كلعؿ صكت الفقر يقرع بكاطف الذات بتكتر داخمي، إنو المؤثر كمماتيا الثكرية الخالدة
 ،شاىد ىذا العصرالمكضكعي الذم يعمؽ حفريات الصراع، بحيث تغدك الشخصية األدبية  

 ثـ راح ، كتآكمت فيو قصائد التفسير،الذم تخاذلت فيو األقبلـ عمى إعبلء صكت الحرية
 كقنع بالعيش تحت الحفر كثركتو حفنة مف تراب ،لتيميشااإلنساف يكتسي صدفات القير ك

. الجزائر
 :        كمصداقا لدعكة التمرد أيضا يستنجد عقاب بمخير بشخصية امرئ القيس

 (2)كالن أيخرٍ ؿي كطيميكؿي اٍمًرًئ القىيًس أٍمسىٍت طي 
ٍسطى المىرايىا  ًحينىمىا يىنًزؿي الصَّيمتي ًفيؾى تىرىل كٍجهىؾى الميتكىسٍّرى كى

دٍر أتىرىل  مىى مينحى فنىةي  رىمؿو عى ًقيقىةى حى فَّي الحى
ذتي ك قىيتيهىا أؿٍ  ًبحٍفنىًة رىمؿو ك أخى

                                                           
 .69-68 ص غرداية، ص: عثماف لكصيؼ(1)
 .30،ص 1998،  1ديكاف تحكالت ، منشكرات التبيف الجاحظية، الجزائر،ط :  عقاب بمخير(2)
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يحي ًفيهىا كًفيهىا انتىشىٍر  نىفخى الرٍّ
، يثبت خيبة أمؿ الذات في كاقعيا المأساكم، "امرئ القيس"إف التكجو الحكارم نحك شخصية 

كبحثيا عف زمف مختمؼ ليستبدؿ صمت الخضكع كالقير بشعار االنتفاضة الثكرية، التي 
 .تطارد الحقيقة برغـ انفبلتيا كتحاكؿ منحيا لمغير

إف رحمة التيو كالضياع تجعؿ الذات تعيش تكترا نفسيا يقارب ذلؾ التكتر الذم عاشتو 
 .الشخصية المستحضرة

         كيظؿ الشاعر متشبثا بصكت التراث،  ليعمؽ نبرات جرحو الداخمي كيجسد ردكد 
 : فعمو

 (1) .كيتىامىةي لىف تىعتىًرؼ بالفىرزدىًؽ ًفي أٍرًضهىا 
مؼى الظٍّبىاًء ،  لىٍف تيًجيزى لىهي الرَّيكضي خى

عاًريًف ًفي المىزرىعهٍ  مؼى الجى . كخى
،  ...سيتيعًطي لىهي  ريرو نىاقىةن ًمٍف حى

ًمفى التَّيمًر ،  ...كسىيفنا
  قٍ ييٍذًكي ًبه المىعمىعى 

، ليككف قناعو فإف صكتو ظؿ متصبل ضمنيا بيذه "الفرزدؽ"بالرغـ مف عكدة الشاعر إلى 
الشخصية، كلف يستطيع االنفصاؿ عنيا، عبر إرساؿ عبلقتيا االغترابية بمحيطيا، الذم ىك 
ذاتو محيط الشاعر، كتعد جية االنعطاؼ الدائرم اإلحالة إلى اتساع مبلمح الحقؿ الداللي، 

 .مف خبلؿ التماثؿ الصكتي المكازم ألنيف الراىف
، ليجعميا تتكجو نحك امرأة (1)        كيستفيد الشاعر مف تجربة العشؽ المتصمة بديؾ الجف

 : مختمفة

                                                           
 .67طكاحيف العبث، ص :  أحمد شنة (1)
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دىًعًني أيًحبُّؾ ديكفى أكًسمىةو،
(2) 

كًح ًفيًؾ نىرجىسهىا اًد الرُّ ك ًمٍف رىمى  كأىذري
 كىمىا شىاءىٍت عييكفي الفىٍقًر كالشَّيظىًؼ الكىًبيٍر،

 ال أىٍسأؿي السُّمطىافى نىيشىاننا ًلشىاهىدىًتي،
سىدٍ  بابىًة ك الجى با ًلمىا أرقتي ًمف الصَّي  كال نيصي

 دىًعًني أيًحبُّؾ ًمثؿى ًديًؾ الًجفٍّ 
ردىًتهً   ًحيفى لىمَّيعى سىيفيهي ًبدمىاًء كى

 كأٍعطىاهىا الكىًبدٍ 
، ليماثؿ تعمقو بالحبيبة المعشكقة بتعمؽ ديؾ الجف "ديؾ الجف"يستحضر الشاعر شخصية 

تـ  بالقتؿ غيرة يتجسد في نص الشاعر حبا لمذات الكطف، حيث  بكردتو، ذلؾ الحب الذم خي
 .  فتصبحاف ذاتا كاحدةفيتفاعؿ الحضكر الركحي لمذاتي

 تبحث تحت ركاـ الزمف عف مسرح يمثؿ استدعاء الشخصيات المرتكز الذم تستند إليو ذات
 لتجتاز عفف ،اػػػػػػػر عمى إثرهػػػػػرة عف خطى تسيػػػ تنبش تحت لفافات الذاؾ، كمػػػػىا اآلفػػػػػػلمناخ
 في ىذه  زادانزعة الصمكد كالمقاكمةتتخذ  بناء ذات أنيكتيا السنكف المتجيمة معيدة ،الحفر

    .الرحمة المرىقة
: شخصيات مف التراث الغربي 4.2.2

                                                                                                                                                                                      
(1)

ىك عبد السبلـ بف رغباف بف عبيد السبلـ  بف حبيب بف عبد ا بف رغباف بف يزيد بف تميـ بف مجد، أبك أحمد الكميبي   
 الرجؿ عمى الخركج إلى إدمافالحمصي،  كغمب عميو لقب ديؾ الجف حتى كاد يطمس اسمو كأسباب ىذا المقب فيما يرل،  

. البساتيف كالثاني تمكف عينيو بما يشبو الديؾ  كالثالث حديثو عف الديؾ في شعره كالرابع جنكنو كتقميده صكت الديؾ
طفكلة عادية كشباب تغمره المذة المادية : تعكد أسرتو في أصكليا إلى قرية مؤتة كنستطيع أف نميز في حياتو مراحؿ ثبلثا

كتبذير ما كرث مف ماؿ،  كمرحمة  لمزكاج الذم أنتيى بقتؿ الحبيبة بسيؼ زكجيا العاشؽ الغيكر، كأخرل  لشيخكخة تتابع 
مقدمة الديكاف ،  جمع كتحقيؽ كدراسة مظير الحجي، منشكرات اتحاد :  ينظر ديؾ الجف.دركب الميك كالمجكف مف جديد

 .30- 18، ص 2004الكتاب العرب، دمشؽ، 
 .50مكعظة الجندب، ص :  أحمد عبد الكريـ(2)
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استطاعت الشخصيات الغربية أف تتسرب إلى األدب العربي، بفضؿ ما تحممو مف ثقافات 
 مختمفة، يمكف أف تككف سندا لمعرفة اآلخر، كمخاطبتو بمغتو التي يستكعبيا

لقد مثمت المكاقؼ الغربية لًبنةن خاصة في البنية النصية أٍثرىت التجربة الشعرية، كلعؿ 
الشخصية الفمسفية أكفر حظا مف غيرىا، لككنيا تعبر عف الفكر الغربي كتحمؿ صكتو 

 .القكمي، كىك ما يسمح بتككيف ثقافي متعدد المذاىب كالتكجيات
: يقكؿ الشاعر

اًلمىهٍ ..كسيقرىاطي مىا عىادى يىهفيك  إلىى الًحكمىًة الحى
(1) 

فىقٍد طىمَّيؽى العىقؿى كالنَّيقؿى كالفىمسىفىٍه 
رىٍع  كأٍلقىى طيقكسى الكى

ًزيرنا مًد اإللىًه كى ارى ًبحى ... كصى
اًكمىهٍ  .. لىدىل الطُّغمىًة الحى

 )كعبر مبدأ التحكيؿ كاالبتعاد عف النقؿ، يؤسس الشاعر خطابو ليجرد الشخصية الفمسفية 
 .مف عمميا كفكرىا، كيجعميا يدا تحركيا السمطة الحاكمة (سقراط

 سمبية انتقاؿ رمز الكعي التاـ كالجدؿ المثير إلى مثاؿ بإف تمؾ المفارقة تمكننا مف استيعا
  .االنقياد كالخضكع

ًديًقي  (2) ..كصى
يىصيبُّ دىًمي ًفي  فىًمي 

نكًف البىقٍر كعىف   ((مىراديكنىا))كيىسأليًني عىٍف جي

بتهىا   ((مىاديكنىا))كعىف ًطفمىةو أٍنجى

جٍر  ـو يىستىًحي ًمف حى كعىٍف شىاًرعو ًمٍف دى

                                                           
 .107طكاحيف العبث ،ص  :حمد شنة أ (1)
 .65عكلمة الحب عكلمة النار، ص : الديف مييكبي  عز(2)
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 كلع العربي بالثقافة الغربية كاستبلبو الفكرم ترجـم خطاب ساخر إف حضكر الرمكز الغربية 
 كيعيش في اآلخر، يتطمع إلى نبش أخبار ، يراىا المركز كيجعؿ ذاتو ىامشا،المتكجو نحكىا

. دكامة الدماء كبالكعتيا يكاجو حياتو بدماء تجرم في عركؽ اآلخر

     

 

 :*"ديكجيف"صكب رمز الفضيمة " اليدىد" في قصيدتو "أحمد عبد الكريـ"    كيتكجو 

 (1) (ديييكًجٍيف)لىك أىٌنؾى تيبًصرًني يا 

لىك أٌنؾى تيبًصري عىيفى العىيٍف، 

كَّياًف   ًرئةى الصَّي

.  كًمٍهمىازى القىٍفرً 

يبلحؽ الشاعر شخصية ديكجيف الحكيـ ليدعكىا إلى إبصار ذاتو، السيما كىي الذات 
المتصكفة التي تجتمع بالشخصية المستحضرة في الزىد كالترفع عف ممذات الدنيا، كلعؿ في 

 .تمؾ الدعكة بحث عف حقيقة يريد الشاعر إظيارىا
                                                           

*
ديكجينيس ابف ىيسزياس، عاش  في اليكناف في القرف الرابع قبؿ الميبلد كاف مكاطنا شييرا في مدينة سينكب   كنفي  

حكالي  منتصؼ  القرف الرابع  ألنو فيما يقاؿ قد شكه العممة الزائفة التي ظيرت في ذلؾ الكقت كمنذ ذلؾ الحيف صار زعيـ 
. الكمبية ، كلقد كاف  أفبلطكف عمى شيء مف الصكاب في قكلو الذم يركل عنو  كىك أف  ديكجينيس  كاف سقراطا  مجنكنا

رأل ديكجنيس أف  تحقيؽ الفضيمة يتـ عف طريؽ بمكغ االكتفاء الذاتي كالكسيمة  إلى االكتفاء الذاتي  ىي أف يتحرر اإلنساف 
مف أم قيد خارجي مف قيكد األسرة أك المجتمع، أك مف أم اختبلؿ باطني في الرغبات أك االنفعاالت فيك برفضو  كؿ 

فقد احتفظ لنفسو بسيادتو عمى تمؾ الممكية التي ال يمكف ألحد أف يسمبو اياىا كقد اقتضت ... أنكاع الممكية، ككؿ ما قد يقيده
ىذه التعاليـ  مف ديكجينيس  تمرسا كمرانا  سكاء مف الناحية الجسمية أك العقمية لذا جعؿ الرجؿ مف حياة التكاضع  كالفقر 

المكسكعة الفمسفية : ينظر لئلفادة. فضيمة كقد احتقر التربية كالتعميـ النظرييف كرأل أف  الفضيمة تظير في األفعاؿ
 .201-200، ص (د ت )المختصرة،  ترجمة، فؤاد كامؿ كآخركف، مراجعة زكي نجيب محمكد، دار القمـ، بيركت لبناف،

  .13معراج السنكنك،ص : حمد عبد الكريـأ (1)
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 : الرمز األسطكرم - 3.2

، كيمكف تقسيمو مصطمح ذك مدل كاسع مف الداللة»ألنيا         يختمؼ مفيـك األسطكرة،
 عبارة عف قصة أك اعتقاد »  كبالرغـ مف ككنيا (1) «.إلى جزء ركمانسي كآخر عقبلني
حكاية مقدسة يؤمف أىؿ الثقافة التي  »، إال  أنيا تمثؿ(2)«خرافي ال أساس لو مف الصحة

أنتجتيا بصدؽ ركايتيا إيمانا ال يتزعزع، كيركف في مضمكنيا رسالة سرمدية مكجية لبني 
فيي تبيف عف حقائؽ خالدة ، كتؤسس لصمة دائمة بيف العالـ الدنيكم كالعكالـ . البشر
كلعؿ ذلؾ التبايف بيف اإليماف بقداسة المحتكل األسطكرم سالفا كخرافية النص  ،(3)«القدسية

 مشكمة األسطكرة تكمػػػػػػف في ككنيا ال تحػػػػػاكي الكاقػػػػػع ك ال تتماشى »اليـك يحدث مشكمة ك
    . ، لذا يصعب االقتناع بمعطياتيا4«معو، كمػػػػا أنيا ال تعػػػػػػػطي الحجج الكػػػػػافية 

. إف األسطكرة شكؿ لممكبكت التاريخي الناطؽ بالخمكد في مقابؿ الفناء، ترسخ إمكانية البقاء
كىي إحدل المنجزات الفنية التي تناعت الحياة في ركاـ التعفف كالكحشة اآلسرة لمذات، 

 .المكبمة ألفعاليا كخياليا

       كقد مٌثؿ الفكر األسطكرم محكر الرغبة اإلنسانية، باعتباره جسرا يربط بيف العالميف 
الدنيكم كالمقدس، كألف تكؽ الذات لمعكد األبدم كاالتصاؿ بالزمف الدائرم كاف يتـ مف خبلؿ 

 .عبكر ذلؾ الجسر، مثمت األسطكرة المبلذ مف الخطيئة نحك الخمكد كالجماؿ

                                                           

)
 1

 / 
3

( -Chiris Baldick,Concise  Dictionary of  Literary Tems,:Oxford University Press, London, , 
1991, p 163 »  the term has a wide rang of meanings‚ which can be divided roughly into' 

rationalist' and ' romantci' versions: in the first‚ a myth is a false or unreliable story or 
belief/« 

 
، 1األسطكرة كالمعنى ، درسات في الميثكلكجيا، كالديانات المشرقية، منشكرات عبلء الديف، دمشؽ، ط:  فراس السكاح(3)

 .15،ص 1997
4 Joseph T.Shipley, Dictionary of Wold  Literary Tems Boston:The Writer  1953, P 276   »  the 

problem of myth is considerably perplexed by this fact‚ and by the complementary evidence» 
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كلعؿ السبب ذاتو كاف كازعا ممحا لئلنساف الحالي، ليتصؿ بذلؾ الفكر الذم يمثؿ الزمف 
البكر، تعمقا منو باألزلية كالنقاء كالفطرة ، السيما كىك يراىػػػػػػػف الخيبة كالفاجعة، كىنا كجد 

 . انتماءه ينجذب نحك تمؾ القيـ كالمقكمات التي يفتقدىا اآلف 

كما أحكج الشاعر الجزائرم أف ينتقؿ عبر برزخ الثقافة نحك المكركث، ليعمؽ بنية نصو 
كلككف  الداللية، كيثرم مرجعياتو الفنية، لذلؾ استثمر العديد مف الرمكز األسطكرية

  كفي الماضي تنقيب عف اليكية، استند نكر (1)«حمقة اتصاؿ ىامة بالماضي»األساطير 
الديف دركيش إلى نصيا ليكتب ثبلثيتو بداية بالبحث عف البدء كالتككيف كالتأصيؿ لمكياف 

 كفي (رحـ األرض )كالدة جديدة مف رحـ النار  (التراب النار/ البذرة كالميب )اإلنساني 
السفر  )البعث تحكؿ كارتحاؿ، لذا استقطبت عتباتو النصية محددات االنتقاؿ كالخركج 

 :رمزا لمبعث كالتجدد (مسافات- الشاؽ

 * (2)ًنيؽٍ مً أيًحبُّ أٍف أظىؿَّي ًمثؿى طىاًئًر الؼ

                                                           
(1)

 .07األساطير اليكنانية ك الركمانية،دار الفكر العربي، ص : أميف سبلمة 
. 58البذرة كالميب ،ص: نكر الديف دركيش  (2)
في مصر، -  كاف يظير مرة كؿ خمسة قركف . طائر أسطكرم فيما يقاؿ،  أجمؿ ما تككف الطيكر phoenix – phenixالفنيؽ*

 كيشعؿ . كىك فريد في نكعو يبني محرقة مكتو بنفسو.(الشمس– معبد رع )قادما  إلييا مف أعماؽ جزيرة العرب ، ليحؿ في ىميكبكليس 
 ك الفنيؽ رمز مزدكج عمى ىذا .فتيا مخمدا  مف رماده، -نيض مرة أخرل- فييا النار بحركة جناحيو ، حتى إذا احترؽ استحاؿ رمادا 

لى عنصرم األنكثة كالذككرة ع - ذاتيا- يضاؼ إلى ذلؾ أنو ينطكم.يجمع بيف النقيضيف المذيف ينطكم عمييما عنصر النار: النحك
  .فركديت أ/دكنيسأ ،يزيسإ/ كزيرسأ كعشتار ،/المنفصميف في غيره مف آلية الكالدة الجديد مثؿ تمكز

 أف النار ىي أصؿ الككف كالمادة األكلية التي تتحكـ في التحكالت التي ينتقؿ بيا كؿ عنصر إلى اآلخر مف عناصر الككفبنفسر ذلؾ 
كالدة  ، إف المكت النارم عكدة إلى النقاء في ىذا السياؽ.فيما تقكؿ فمسفة ىرقميطس (األرض التراب – النار – الماء )الثبلثة الكبرل

مكت ػػ إف النار تأكؿ كؿ ما يقبؿ الفساد كاؿ.األـ  نفي لمدنس ، ك استعادة لمجكىر األنقى - جديدة مف رحـ النار الذم يقاؿ رحـ األرض
 . عندما تخمصو مف شكائبو ، كتجعمو مخمدا ،ألنيا تنفي عنو كؿ ما يقترف بالفناء، فتجعمو أشد صفاء،، لكنيا تبعث كؿ ما كاف نقيا

في عنصره ط ليص-الزىكركما لك كاف مظطجعا في كليمة مزداف الجبية بأكاليؿ - محرقتو اليائمة التي صنعيا بيديولذلؾ دخؿ ىرقؿ 
 الفناء، ك باشكأؽ مف النار التي انبعثت مف رماده ، بعد أف نفت النار عنو كؿ ما يخامره مف ني ك كذلؾ يخرج الؼ.اإلليي الخالص
طنو  أعندما ألقى نفسو في بركاف - النار–  المكت الذم يصيره كيمزجو بالعنصر النقي -الفيمسكؼ األلماني-دكقميس أمبكذلؾ اختيار 
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ميرىفًرفنا طىميٍؽ 

رائًقي   أىميكتي ًفي حى

فقىًتي ك  مرىًتي أًفيٍؽ  جى كًمف رىماًد خى

حيث  ،لحضكراترسيخ مف أجؿ  ،ىكيةاؿلبحث عف ؿإف الصراع بيف الحياة كالمكت ىك رحمة 
 أداة دالة عمى النقاء (الفنيؽ)يصبح الرمز األسطكرم ، لذلؾ تحررتتمتع الذات بالكبرياء كاؿ

 .مف قبح الكجكد ك االغتساؿ مف كؿ دنس

إف الطيكر رمز لميجرة كاالنتقاؿ، كىك ما ترجكه الذات التي تيكل التحرر كتنزع نحك الحراؾ 
كيكرس االحتراؽ كاالنبعاث صراعا كجكديا بيف الجدليات، مما يسفر عف رؤية . المستمر

 .نحك تككيف مختمؼ" زماف الرماد كاالنييار"تغيرية تمارس التحكؿ مف زمنيا 

، إال أف الشاعر استدرؾ (مشبو يو/ رمز الفنيؽ  )ك مع أف ىذه الصكرة قائمة عمى المشابية 
ذلؾ الخفكؽ الفني بتضميف مادة األسطكرة نسيجو الشعرم، مما جعؿ أجزاء صكرتو 

 .متماسكة، السيما كأنو أقاـ لقاء داخميا متينا بينو كبيف رمزه 

         كيسافػػػػر النص باستمقائػػػػػػو عمى البسػػػاط األسطػػػػكرم نحك االنفتػػػػاح الداللػػػػي، ليبعث 
 :مغايرة تكشؼ الحدث كتعمؽ الرؤل بحراؾ رمزم متجدد

 (1)لىستي أىخشىاؾى 

ٍؿ أيىا قىاًتًمي  عىجٍّ

 ، أطًمًؽ النَّيارى
                                                                                                                                                                                      

إف النار ىي المكضكع األكؿ الذم  ينعكس  عميو العقؿ اإلنساني ، ك إف اقتحاـ اإلنساف ليا ىك الذم ميز تحديدا ، – ك يقكؿ باشبلر 
رؤل العالـ، عف تأسيس الحداثة العربية في الشعر، المركز الثقافي العربي، الدار : جابر عصفكر  ينظر .ما بيف اإلنساف ك الحيكاف

 .239-235،ص2008، 1البيضاء، المغرب، ط
 .47مسافات،ص :  نكر الديف دركيش(1)
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مى جىسًدم آيىةى البىطًش  اٍقرىأ عى

ًميمىؾى يىا سىيًٍّدم ًبالكيحيكًؿ  كاٍشًؼ غى

... *م ًصرتي عىنقىاءى فً كلىكفَّي 

أيكلىدي ًمٍف رىًحـً المىكًت 

مًد  مى جىسًدم آيىةى الخي اٍقرىأ عى

مى نىخًب االٍنًبعىاًث الطُّبكؿى  كاٍقرىع عى

تىهىيَّيأتي لممىكًت، 

، ليمارس تحكال يفؾ أسره مف قيكد اإلرغاـ، كييبو السيادة (العنقاء)يمتصؽ الشاعر بطائر 
التي تجعمو يقرع الطبكؿ تيميبل لممكت، طالما كانت المحطة التي تتبدؿ فييا لحظات 

 .االنتكاسة كالخنكع إلى زمف الكالدة

ككاضح أنو ثمة استرساؿ تصكيرم، سيقكد الشاعر إلى تبني الفكرة العامة التي يطرحيا المتف 
 :األسطكرم دكف تصريحو بنكع طائره

أٍكرىثىًني الطَّييري ًسرَّي الًغنىاء
(1) 

ًردي ًحيفى أىشىاء  أيغى

كيتردد الكثاؽ الرابط بيف الطير كالشاعر بكثرة في دكاكينو ليككف معبره نحك الخبلص، فيجرتو 
ىي ذاتيا رحمػػػػػػػػػة الشاعر الجاىمي التي يسبغيا دىاف االستمراريػػػػػة، لقد انطكت ضمف مداراتو 

                                                           
 مقدس إللو الشمس في القطر المصرم، يظير لمبشر كؿ خمسمائة سنة ، إذ أشرؼ أجمو عمى كبعضو قرمزم ذىبي ريشو بعض طائر : عنقاء *

االنتياء يضع بيضو في عشو كيمكت كسرعاف ما كانت تفقس البيضة عنقاء جديدة إذا ما كصمت إلى سف البمكغ حممت أباىا الفاني في العش إلى 
عصر األساطير، تر رشدم السيسي، دار : بمفنشينظر  )ىيميكبكليس في القطر المصرم ككضعتو فكؽ المذبح إلو الشمس كحرقتو

 .426-425، ص 1966،  (د،ط )النيضة العربية، 
 .40، ص البذرة كاليب:  نكر الديف دركيش(1)
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في معناىا المعجمي، كأصبحت كرمزـك بقاء ترثو المغة في انزياحيا، إذ يصير الغناء بقاءن، 
 .فيتحداف لدغدغة انفعاؿ القارئ

ليشارؾ  ،(أسطكرة الطائر الفنيؽ)عمى الرمز ذاتػػػػػو " عز الديف ميهكبي" يتكئ نص ك        
: في صمة المكت كاالنبعاث كيعقد تكاشجا بيف نصو كالنص السابؽ

ناًئزى سىكدىاءٍ ك هىذىا النَّيهري يىًجيءي جى
(1) 

 ..لآلًتيفى مىقىابىراي األيكلىى كالشَّياًعري يىفتىحي 
  كىالًفًنيًؽ رىمادى العيمرً دي يىتىكسَّي 

كيىفتىًرشي الكىًمماٍت 
كيىمتىًحؼي األسماٍء       
 كيجعؿ مف ، إذ يحمؿ ىمـك دىره، (عبلقة مشابية )يتماىى الشاعر مع طائر الفنيؽ

 ،منتييةالبل المقمط بحداد الجنائز ،يخرج مف رماد زمنو المميت، إنو لمعابريفمحرقة الكممات 
   كالتحرر مف سمطة الفناء،، األقدر عمى البعثكيككف ،يحترؽ ليفسح المجاؿ لمغة الخالدةك

، كتكتسح دكالب الزمف الدكار لتستىًرد سطره نكرا في ظبلـ الراىف المفجكعأتيٍبعىث حيث 
 .كبرياءىا الذم قيًير

غير مصرح بالشخصية األسطكرية، " تٌمكز"         كيرتدم الشاعر درعا آخر لمتجدد كىك 
 :مما يسيـ في رسـ مشيد درامي يضيء الكاقع

يُّ  أنىا المىيٍّتي الحى
(2) 

 الزىمًني المىكتي أثنىاءى بىعًثي،

 كأٍثنىاءى مىكًتي،

 كًفي لىحظىاًت العيبكرً 

                                                           
 10عكلمة الحب عكلمة النار،ص:عز الديف مييكبي (1)
 .49مسافات،ص :  نكر الديف دركيش(2)
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 تىمزَّيقتي أٍكثىرى ًمٍف مىرَّيةو،

 كًمتُّ أكثىرى ًمٍف مىرَّيةو،

 كىافى مىكًتي بىًطيئنا بىًطيئا

كؿي   كًمثًمي أنىا ال يىزي

 ،يجتمع المكت كالحياة ليشكبل الدائرة التي تحيط بالذات الميتزة مف مدار إلى آخر       
. تتييأ لمكتيا البطيء كتمكت أكثر مف مرة كلكنيا ال تزكؿ

 يجعؿ مف العدـ ا كجكدما لقمبيا إلى االنسجاـ كالتبلحـ طرح،إف في لـٌ ىذه القطبية المتنافرة
فإف البعث يمنح لمذات تجددىا  ،بؤرةن جمالية تبلـز الذات، إذا كاف كجكدىا ال ييبيا التحرر

.  كؿ األشياء عندما تجتمع(1) تنبعث الحياة فيكميبلده الفتي الطاىر،  ك

 :         كتبقى أسطكرة البعث سبلح الذات الذم يحرسيا دكما مف غدر الزمف 

 

 

 
                                                           

كانت ركحا لمنبات،تقضي جزء مف السنة في باطف األرض، » تـ تأكيؿ دكرة الطبيعة كفؽ ىذه األسطكرة كىي تحكي أف عشتار (1)
كعندما أخذت  بالخركج مف مممكة الطبيعة كالتحكؿ ...كجزءىا اآلخر في نسغ الحياة النباتية، إلية مزدكجة تمثؿ العالميف ،كتنتقؿ بينيما

: ككاف نتاج انقساميا في شقيا األكؿ بنت كشقيا اآلخر ابنيا تمكز الذم ىك1«تدريجيا إلى سيدة ليا بدأت صكرتيا المزدكجة باالنقساـ
ركح النبات التي تمكت كتحيا في دكرة مستمرة باقية، بمعكنة ركح الخصكبة الككنية التي يتكقؼ عمييا إنعاش االبف القتيؿ كاستعادتو »

 األلكهة المؤنثة كأصؿ الديف كاألسطكرة، دار عبلء الديف لمنشر كالتكزيع كالترجمة، لغز عشتار،: فراس السكاح« مف العالـ األسفؿ
األياـ في ندبو كبكاء » كقد تركل األسطكرة بأسماء أخرل بينما يبقى مضمكنيا كاحدا فتقضي األـ 292. ص ،8،2002سكريا، ط

كتخاطر بالنزكؿ إلى العالـ األسفؿ الستعادتو . كعندما ال يجدم البكاء فتيبل، تتييأ لمشركع في رحمة طكيمة لمبحث عنو. ركحو الغائبة
إال أف عيده بالحياة في العالـ األرضي ال يدـك .كتحريره مف قبضة سيدة المكت، فتفمح في ميمتيا كتستعيده إلى الحياة مف جديد 

 293لغز عشتار، ص : فراس السكاح «.طكيبل ،كييبط إلى العالـ السفمي مف جديد مبتدئا دكرة أخرل
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كًفي كؼي حيري يُّ هىًذم الحيري تىبىيَّيفى ًلي أنَّيًني المىيٍّتي الحى
(1) 

افى  كلىًكنَّيهي الدَّيهري خى
اًطؼى الصَّيكًت كالسَّيمًع إنٍّي هينىا  تىعىاؿى أيىا خى

 أجمؿ ئذ إذا كاف عاجزا عمى منحيا االنعتاؽ، كيصبح العدـ حيف،تأبى الذات الكجكد     
.  الزمفسطكةمنو، كعميو تتكلى الكممات حمؿ الرسالة األبدية التي تتحدل 

كتمتصؽ أسطكرة العنقاء بالذات الفردية لتككف داال عمى أسطكرة الذات الشخصية كمترجمة 
 .لميـ الداخمي الذم أرؽ الكياف بعد محاكالت النيكض المتكررة

: "لـ أمت" كذلؾ في قصيدتو * في فضاء الديداؿ"نكر الديف دركيش"       كيركض الشاعر 
 (2) ..تىًعبتي ًمفى الرَّيكضً 

ال تيمًسًكي ًبيًدهىا أيَّيتيها األٍرضي 
ال تيمًسًكي ًبيًدم، 

 .إنَّيًني رىاًغبه ًفي النُّزكؿٍ 

 الذم أثقؿ كاحؿ الذات كأرىؽ خطاىا، ،    إف انتقاء المكت كاف ألجؿ إنياء السفر الشاؽ
 .بمثابة فضاء الديداؿ ، فييفالحياة متاىة ال تنتيي مداراتيا، دكامتيا تخنؽ الذات

، ليعالج حركة "حفر في قاركرة"  في قصيدتو 3        كيندمج الشاعر مع شخصية سندباد
 :التحرر التي تصبك إلييا ذات تعاني الحصار

                                                           
   .27ص السفر الشاؽ،:   نكر الديف دركيش (1)
سمي فضاء الديداؿ بيذا االسـ نسبة لدايدالكس كىك صناع مفرط الميارة، بنى المتاىة التي فر منيا ثسيكس  بكاسطة  *

لفافة الخيط التي أمدتو بيا اريادتا، كىذه المتاىة مبنى ذك ممرات متشعبة عديدة ، كمفارؽ يفتح الكاحد ىمنيا في اآلخر، 
كقد .دكف بداية أك نياية عمى ما يبدك ، مثؿ نير ميندر الذم يتدفؽ حينا إلى األماـ كحينا إلى الخمؼ، في مجراه في البحر 
بنى دايدالكس المتاىة لمممؾ مينكس ، كلكنو بعد ذلؾ فقد عطؼ الممؾ ، فسجنو في حصف ، فحاكؿ الفرار  مف سجنو 

 .227عصر األساطير، ص :  بمفنش.فنجح
 .51مسافات، ص :  نكر الديف دركيش(2)
3

 تاجر يجكب بسفينتو البمداف بحثا عف الطرائؼ كيتعرض في رحبلتو لمكاقؼ شاقة ال دالسندبا: يقكؿ عز الديف إسماعيؿ  
يخرج منيا إال بعد عناء كمغامرة ىذه شخصية عادية كغير عادية في الكقت نفسو ،ىي عادية عمى المستكل الجمعي  
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ًر المىذبيكًح  ذيكرى الشَّيجى رتي جي رجى جى
(1) 

 ..ًلمنَّيهرً 
! ك سىابىقتي التَّييارى 

ًقيبىة، اًمبلن مىكًتي حى  حى
فاًؼ الرَّيفًض، دَّيل ًفي جى  أتىحى

 التٍّيًه،/ قىحطى الرٍّحمىًة 
ًقيدىة  كًسندىاًني عى

في رحمة أزلية يمارس اإلنساف صراعو المستمر، كتكتره الدائـ في كاقع األزمة حامبل مكتو 
كىك ما يجعمو يرزح . يحاكؿ المكاجية، غير أف سفره المضني كمغامراتو الطكيمة ال ينتيياف

تحت كفف المعاناة ال خبلص لو غير الصمكد كالمقاكمة، يتخذ مف خطى سندباد أثرا لو 
 . باحثا عف األسرار، أيف يخكض في المجيكؿ كيبلحؽ الحقائؽ

      كيرسخ الشاعر مسعاه نحك التحكؿ مكرسا معاني النضاؿ الدائـ، بالعكدة مرة أخرل إلى 
 :دأسطكرة السندبا

ييبلًحقيؾى البىحري بالذٍّكًريىاًت،  
(2) 

 كيىخًطفيؾى المىكجي ًسرًّا إلىى شيرفىةو ال تىراهىا
 كيىأًتي الهىًديري .. كتىهًدري ًفيؾى 

،  هيك البىحري كالبىحري أنتى
 كأٍنتى هينىا السٍّنًدبىادي 

نيهي ًبيدىيؾى   كذىا  الرَّياًجؼي السَّيرمىًدمُّ تيمكٍّ

                                                                                                                                                                                      

كىي غير عادية عمى . ىي قصة المغامرة في سبيؿ كشؼ المجيكؿ- كفي إيجاز-  إجماالاإلنسانيةلئلنساف، ألف قصة 
 عادٌا وغٌر عادي فً الوقت نفسه هو دبا ا وكون السندالمستكل الفردم، ألننا ألفنا الفرد الذم تتمخص فيو التجربة  اإلنسانية نادر

 .203الشعر العربً، قضاٌاه وظواهره الفنٌة و المعنوٌة، ص: شخصٌة رمزٌة عز الدٌن إسماعٌل... الذي جعله
 .233،ص2007،(دط)األعماؿ الشعرية غير الكاممة، أشيد أني رأيت، المكتبة الكطنية الجزائرية، الجزائر،:أحمد حمدم (1)
 .98أحمد عبد الكريـ مكعظة الجندب، ص  (2)
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 ..كتىكًسرياي بالشٍّراعً 
يتكحد الشاعر بالبحر ليصبح الذات السندبادية التي يمككيا المكج بيف فكيو، إنيا رمز القمؽ 
اإلنساني كالطمكح الجمكح، كمف ىنا يتحكؿ فضاء الغنى كالكنكز إلى مكاف مرتجؼ يجسد 

 . امتداد الظممة، كيرسـ المسار المجيكؿ

إف البحر صكرة لباطف ميزـك تيزه أزمة االضطراب؛ لذا ربما تككف االستعانة بسٌيد المغامرة 
 .كالبحث رحمة نحك االرتقاء إلى مكاطف السكينة

لرسـ مسار التغيير المأمكؿ، ببعث صكرة نكعية إلنساف " بأدكنيس"        كتستعيف الذات 
 :ىذا الزمف

 (1) !ًمهيىاري :  أينىاًديؾى !آاو ..آًا 

مؼً  ارً ..ًمٍف خى مًؼ البٍّحى  خى
 ..أينىاًديؾى 
!  إلىهي الخيصكبىًة كالبىعثً !أٍنتى 
! يىا أديكًنيس.. يىا

يحاكؿ الشاعر بأداة النداء، كحركة االستغاثة كالتكجع أف يستدعي تجربة البقاء األمدم، 
كيمثؿ التكرار الحركة الدائرية الممتفة، التي تصنع صيركرة الكجكد، مف خبلؿ بعث منبع 
الحركة كعكدتيا إلى مصدرىا مف جديد، كربما كاف جامع ىذا المقاء ىك صراع الذات مع 

صرارىا عمى البقاء،   فالنزكع األسطكرم يعمؿ عمى التخفيؼ مف سمطاف النزعة »العدـ كا 
 . كبو تتطمع الذات نحك الرغبة كتتمكف مف عناؽ المأمكؿ(2)«العقبلنية 

 إلى آلية الجماؿ كالحب، ليعمؽ ذلؾ اإلحساس العاطفي "عثماف لكصيؼ"        كيتجو 
 :  عنيارالذم تتمتع بو الشخصية المعب

                                                           
 .55أبجديات، ص :  عثماف لكصيؼ(1)
 .29، ص األسطكرة كالمعنى ، درسات في الميثكلكجيا، كالديانات المشرقية: فراس السكاح(  2)
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مىاالًتها!آا   حيكًريَّيةه أتىمىمَّيى جى
(1) 

ًبيرى األينكثىًة ًفيهىا  ُـّ عى  كأىشي

ًريرً    كًدؼءى الخى

 .................  

 ..ةي الشٍّعًر تيمًهميًني دىهىشنا كمىكاًجيدى ًنيَّي جً 

دىًؼ البىحًر  ًفينيكسي تىطمىعي ًمف صى

مىحفيكفىةن بالفىقاًقيًع 

تىختىاؿي بىيفى الشَّيكاًطًئ مىزهيكىةن 

كسه إلىهيَّيةه تى  ًدري ًمف مىمىكيكًت السَّيماكىاتً تى أك عىري  حى

 جعمتو يمتحـ بالككفك  ،التي أليمت الشاعر  (الطبيبة) تتحد بالذات اإلنسانية حبإف آلية اؿ
 . أماـ آيات الجماؿساجدا

 ،كدػػػة الكجػػػػا بماىيػػػػر األفػػػػل ضميػػػل أف يففػػػ إؿ،قػػػاء أكغؿ في ذاتػكمما أكغؿ في األشي
المطابقة في اليكية أف تحكؿ فصكؿ الذات إلى مشاىد العالـ تمؾ ف أمف شك (التطابؽ)

 .المنظكر

عف ذلؾ العذاب األبدم، " غابت الشمس غابت" في قصيدتو "عقاب بمخير"        كيكشؼ 
 محمبل األسطكرة مممحا جديدا يعيد صياغة التراث بتبديؿ الصخرة ("*)سزيؼ"الذم يعيشو 

  :شمسا

                                                           
 .79أبجديات،ص:عثماف لكصيؼ (1)
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 (1) القىمًؽ يىحيىاًبًعبءً أٍيفى ًسيًزيؼي 
يىحًمؿي الشَّيمسى كالى يىعًرؼي ًسرَّيٍا  

يىاٍة  مقىدىري المىكميكـي ًفي هىذً   الحى
برىٍا  قىدىري الميشتىاًؽ الى ييدًرؾي صى
مًت الرُّفىاةً   قىدىري المىيًٍّت ًفي صى

تقدـ ىذه األسطر الشعرية، بدكاليا التعبيرية كأجزائيا التصكيرية ضبطا لمتماسؾ الداللي 
بمرجعية ميثكلكجية، حيث تسقط العناء اإلنساني في إطار الحتميات المطمقة، التي تفصح 

 .عف أزمة القيد كعبثية القدر كعقـ المقاكمة
المكررة إلى متعمؽ شرطي، يحتضف منظكمة الرتابة الزمنية القاىرة  (قدر)لذلؾ تحيؿ لفظة 
كما ترمز البنية الفعمية إلى خطية المنحى المعرفي الذم يسعى اإلنساف .لمذات اإلنسانية

 .خمفو، ثـ يعكد إلى تقكيضو

 
 "غابت الشمس غابت"يكضح تحكؿ الفعؿ مف الداللة المكجبة إلى السالبة بفعؿ المجاكرة أك النفي  في قصيدة  (10)       مخطط 

                                                                                                                                                                                      
*
لقد ظنكا . حكمت اآللية عمى سيزيؼ بأف يرفع صخرة ببل انقطاع إلى قمة الجبؿ، حيث تسقط الصخرة بسبب ثقميا ثانية 

كقد اختمفت اآلراء بشأف السبب الذم جعؿ . ..لسبب معقكؿ أنو ليس ىناؾ عقاب أبشع مف العمؿ التافو الذم ال أمؿ فيو
فقد اختطؼ . لقد سرؽ أسرارىا. سيزيؼ يعمؿ دكف جدكل في العالـ السفمي، كلنبدأ بالقكؿ أنو متيـ بالسخرية مف اآللية

كلما كاف . ، كتأثر الكالدمف اختطافيا كشكا أمره إلى سيزيؼ (Asoposالو النير   )   ابنة أسكبس  Egineجكبتر ايجينا 
كعقب عمى . سزيؼ يعمـ بأمر االختطاؼ فقدعرض عمى أسبكس أف يخبره عنو  عمى شرط أف يعطي ماء إلى قمعة ككرنث

 .138، تر أنيس زكي حسيف، ص le mythe de sisypheأسطكرة سزيؼ، :  ألبير كامك.ذلؾ في العالـ السفمي
  .22،ص 1992 ،1السفر في الكممات ،منشكرات إبداع، الجزائر،ط : عقاب بمخير (1)

ٌحٌا ٌحمل

ال ٌعرف

ال ٌدرك

ٌحٌا

ٌحمل

ٌعرف

ٌدرك

ــ

 ـ



 اخ انشكم انفًُ                                                              جًانً                 :انثاًَانفصم 

 

259 
 

تؤشر ىذه الفكاصؿ إلى أجكاء التكرار، التي تميز الحياة اإلنسانية، إال أنيا تبيف نسؽ التبايف 
كالتضاد القائـ، مف خبلؿ تشكيش الرتب أك ارتداد الفعؿ بأداة النفي، لتخضع بدكرىا إلى 

 . ، يمثؿ دكر التكاتر الذم تخضع لو نظامية الكجكد بتناقضاتو (مكجب سالب)تقاطب 

 :"سيزيؼ" األسطكرية لمخمفية اراحضاست " الصخرة" عنكاف قصيدة  "األخضر فمكس"ختار م  ك

طكً  سىألتي تىتابيعى                          (1)م خى

مىى الدَّيرًب قىاؿى         :                  عى

  « ! تىكيكفي  »                        

مىى ًقمَّيًة الصَّيخرىًة الكىاًقؼى                           قٍ  كلىكٍف عى

ثىةن تىتها                         ل  دى ًمياهنا ميمكَّي

 !   كًطفبلن ييسىاًفري ًفي العىاًصفىةٍ                         

 عبر صمكد الصخرة رغـ العاصفة كالحياة الممكثة، ،ذ يعيد تأسيس األسطكرة مف جديد   إ
 لتتكحد بالثبات كاالستقرار ،لى قمة التحدمإفكقكفيا ينسؼ عنيا ترسبات الماضي، كيمقي بيا 

  .كتيجر أسطكرة تقمبيا بيف اليبكط كالصعكد

ربط  لقد كاف تكظيؼ الشاعر ألسطكرة سيزيؼ مصعدا نحك الحمـ كاألمؿ المفقكد ،حتى إنو
كيظير صراعو بيف أف  ، برغـ المشاكؿ كاألزماتقدك صـشير إلى  ليكذاتو بيف الصخرة

. يككف إنسانا أك يصبح صخرة جامدة

        كفي نسؽ ممحمي تتآزر عناصره بالمزج بيف التراث الشعبي كاألسطكرم كالصكفي 
 ":مقاـ الصبا" في قصيدتو *"جمجامش"يستحضر الشاعر أسطكرة 

                                                           
   .31،32  :ص حقكؿ البنفسج، : األخضر فمكس  (1)
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 (1)ذىٍرًني أيًعيذيؾى ًمف غىيبىًة الشُّعىراءً 

 كًمف الحنَّية النَّياًئًميةً 

 ها الًكٍردي ًكٍرديؾى 

سىدي القيٍرميطيُّ ًردىاؤيؾى   كالجى

ميشي )يا  ٍمجى  .الميتىكَّيجي في ألًؽ الرَّيٍعشىةً  (جى

تمثؿ العػػػػػكدة إلى األسطكرة البابميػػػػػة مؤشرا عمى قمب صفحة الزمػػػػف باتجاه الػػماضي، أمبل 
في التعمؽ برغبة البطؿ جمجامش، كىذا يعني انحراؼ الذات نحك نافذة األمؿ، غير أف تمؾ 

 .الخيبة التي مني بيا صاحب األسطكرة تمارس سمطتيا في النياية فتحدث انقبلبا

كفي ربط الكينكنات الحاضرة باألسطكرية، يقـك اإلحساس بتبلحؽ الفشؿ اإلنساني كىك 
 .المركز الذم يمثؿ ميحٌصمة أشعة القمؽ المصيرم

 :        كيستعيف عبد ا العشي باألساطير العربية ليبحث عف مساره الصحيح
                                                                                                                                                                                      

*
ىك حاكـ مدينة أكركؾ القكم الشجاع ثمثاه إلو كثمثو بشر، كقد أرىؽ مكاطنيو بأعماؿ السخرة، مما جعؿ أىؿ أكركؾ  

يتضرعكف  إلى اآللية  كي تخمؽ رجبل نظيرا لمجمجامش في البأس ، ليكقؼ جبركتو ، فاستجابت اآللية كخمقت أنكيدك 
 الذم قرر أف ،البطؿ المتكحش ، كبعد أحداث غير قصيرة يمتقي البطبلف كيتصارعاف في معركة  تنتيي بانتصار جمجامش

كقد أبيرت عكدة .  التي قتؿ فييا  خمبايا بعد استسبلمو  لتبدأ الرحمة األكلى، كقكيت العبلقة بينيما.يٌتخذ أنكيدك صديقا
 مما أغضبيا فطمب مف كالدىا  آنك إلو السماء أف ينتقـ ، لكنو سخر منيا،جمجامش منتصرا عشتار فعرضت  الزكاج عميو

 غير أف أنكيدك يمكت بعد .لكف جمجامش كصديقو تصدا لمثكر فقتبله،  ليفتؾ بأكركؾ كأىميا،السماكم ليا كيرسؿ الثكر
 كأرشدتو صاحبة إحدل الحانات إلى مبلح . كيبدأ رحمتو الجديدة منفردا باحثا عف الخمكد،مرضو كيبقى جمجامش حزينا

 كعندما اتقاه أخبره أنو . الذم يسكف جزيرة دلمكف عمى الساحؿ اآلخر مف البحر،ـمليأخذه بسفينتو إلى الرجؿ الخالد أكتنبشت
 فمـ ، النـك ستة أياـ كسبعة لياؿــ جمجامش بعدم كأمتحف أكتنبشت.ككفئ الخمكد ألنو حمؿ الكائنات ىركبا مف الطكفاف

ـ بعد شفاعة زكجتو أف يغكص في البحر كيستخرج نباتا شككيا لو م أخبره أكتنبشت،  كعندما ىـ جمجامش بالعكدة.يستطع
 عـز عمى أف يعطي أىؿ مدينتو ىذا النبات لكنو في ، كفعؿ جمجامش ذلؾ، فيك يمنح آكميو شبابا متجددا.فعؿ عجيب

 ينظر لمعرفة . فاختطفتو كسمبت الخمكد مف البشر،الطريؽ نزؿ عند بئر ليغتسؿ ، قشمت األفعى  شذا النبات السحرم
 26-10، ص 2009،  (د ط )ممحمة جمجامش، كزارة الثقافة، عماف ، األردف،: فيد أبك عيسى: التفاصيؿ

 .51معراج السنكنك،ص :أحمد عبد الكريـ  (1)
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الخىكؼي طىاًئره يىًطيري ًمٍف أمىاًمي 
(1) 

كلىهفىًتي تىًسيري ًفي خيطكىاًتي 

ًميؿ   كىأنَّيمىا يىقيكديًني أٍعمىى عى

رقىاء  نىادىيتي يىا زى

ـٍ تىريٍد  نىادىيتي لى

ًت الخيطىى  جَّي فىضى

ثبات إل في محاكلة كضع ،يمتقي الشاعر بالمكركث الحضارم ألمتو مستنجدا بزرقاء اليمامة
 كترتد ،ق ينحصر بيف ثنايا الصدلاء لكف ند، ليدارم خكفو الممتيـ لمعالـ السبيؿ،ليكيةا

. كمماتو إلى جكفو عاجزة عمى مساندتو في اجتياز جسر األحداث الكجيعة 

       كضركرم أف نقكؿ في شاعر التفعيمة الجزائرم أنو اجتيد في تكظيفو لمرمز 
األسطكرم لينقمو مف صكرة جزئية قائمة عمى المشابية أك مجرد مادة مضمنة إلى تبني 

الفكرة العامة التي تطرحيا األسطكرة كعدـ التصريح بشخصياتيا كصكال نحك االبتكار عف 
 .طريؽ تحكير المتف األسطكرم لكنو غفؿ عف المزاكجة األسطكرية

 كمما ال شؾ فيو أف األسطكرة تؤسس في النص الشعرم نظاما رمزيا يثير التأمؿ كيدعك 
 الشعر يقـك بإعادة برقعة الطبيعة بذلؾ الستار »لممحاكرة بيف الذات ككاقعيا السيما كأف 

الصكفي األخاذ ، بعد أف نزعت الثكرة العممية عنيا قدسيتيا ككشفت األسرار عف كثير مف 
ضركرة الفف الذم يعيدنا إلى الطبيعة كيعيد كحدتنا معيا ككائنات  [تتأتى]مجرياتيا كمف ىنا 

طبيعانية بالدرجة األكلى ، كما يعيدنا إلى التأمؿ في الغايات القائمػػػة خمؼ المظاىر الككنيػػػػػة 

                                                           
 50يطكؼ باألسماء ،ص: عبد ا العشي (1)
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الخفية، كيرجع إلينا ذلؾ الحػػػػدس الخبلؽ، كاإلدراؾ الباطني لممدىش ، كالرائع ، كالفائؽ 
 كمنو فاألسطكرة تركيبة درامية، تكحد بيف صكتيف صكت الذات كصكت (1) «.القدسي...،

فإذا »الجماعة، كتجمع عالميف عاـ داخمي، كآخر خارجي، كما تسيـ في معرفة الذات لذاتيا 
كانت الحياة شتيتا مختمطا، فإف األسطكرة قد نظمت ىذا الشتيت، كحددت لئلنساف كضعو 

 .(2) «.كرأبت كؿ صدع بينو كبيف نفسو

عمؽ التجربة كمنحها تكثيفا دالليا  الشعرية كالرمزية حققت الصكر الحداثية         لقد 
 كيستمتع ،يتمذذ بنكهة المغامرةفراح  لمتابعة جكهر المعنى ،فتح شهية القارئبعدا شمكليا 

ضع الذات في حمبة النزاؿ الدائـ مع مما ك ،برائحة اإلجهاد في مبلحقة المسككت عنه
تتكاصؿ مع أسرارا حتى غدت كالكجكد المستمر فغاصت في بكاطف الغياب تبحث عف مغزاا 

  .إشارة تراقص باقي إشاراته

        لقد حاكؿ الشاعر الجزائرم أف يعبر عف كاقع متشظو فكؽ المدل الزمني المتقمب، 
فكانت قصيدته بؤرة تصكيرية، ككانت صكرا محمكمة بمحف الكاقع، لذلؾ طارد األحبلـ 

 .الطيفية المعبقة بممذات االنعتاؽ، كأفرغ ما بداخمه مف أزمات

 كيبدك أنه لـ يتكقؼ عند هذا فحسب، بؿ بحث في مكركثه عما يكسب نصه طاقات 
 .  متجددة تمكنه مف تنظيـ عالمه الخاص 

 

 

 

 

                                                           
  .30ص   في الميثكلكجيا، كالديانات المشرقيةتدراسااألسطكرة كالمعنى ، :  فراس السكاح(1)

 229الشعر العربي المعاصر، ص : عز الديف إسماعيؿ (2)
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 :جمالية تكظيؼ النص الغائب في الخطاب الشعرم-3

        إف النصكص تتداخؿ كتمتحـ لبناء تكثيؼ داللي، يجعؿ النص ينبثؽ مف رحـ 
النصكص األخرل، كتمؾ العبلقة التكاشجية بيف النصكص تجعميا تتكارث صفات بعضيا 
بعض، كتتشكؿ مف شبكة مف الترسبات الفكرية كالثقافية، كىك ما يكحد جيناتيا الكراثية 

كؿ نص » (J.Kréstiva)فتصبح ليا خصكصية تميز كيانيا، ككما تقكؿ جكليا كريستيفا 
.  (1)«عبارة عف لكحة فسيفسائية مف االقتباسات ككؿ نص تىشىرُّبه كتحكيؿ لنصكص أخرل

إف ذلؾ النكع مف الحمكؿ الذم يجعؿ الذكات تتكحد كالمدلكالت تتناسخ، يجعؿ مف كؿ نص 
 .تجميعا لعديد مف النصكص التي ظمت مختزنة في ذاكرة المؤلؼ

:  النص القرآني كالنص الشعرم1.3

        حقيؽ بنا أف نشير إلى حرص الشعر الجزائرم عمى محاكرة النصكص القرآنية، كلعؿ 
 . عمة ذلؾ تعكد إلى فطرة ذاتية تتكجيا إرادة اإلصبلح

 النص كيدكف شيادة بقائو، ناىيؾ  ثـ إف إفادة النص مف كتاب جاء لمناس كافة، يمـز انفتاح
 .عما يضفيو ىذا االلتقاء مف صدؽ العاطفة، كاالرتقاء بأبعاد النص الفكرية كالمغكية

 

 

                                                           
 . نقال عن. 93: ، ص 1991من النص إلى سلطة التأوٌل، مجلة الفكر المعاصر، أبار حزٌران،: لحبٌب شبل     (1)

Culler J : Structuralist Poetics,Cornell University Press,Ithaca, New York, 1982 
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 كعمبل بقكلو تعالى ﴿                 

   ﴾(1)يرجع الشاعر بصره متأمبل آم القرآف ليزداد صمة بالخالؽ . 

.         كلعمؾ تعثر في ثنايا النصكص كعناكينيا ما ينيض شاىد صدؽ عمى ذلؾ التفاعؿ

فالشاعر أحمد شنة يستحضر قكؿ ا عز كجؿ﴿     ﴾(2 )في قكلو  : 

 (3) ...تىكمَّيـٍ 

افى مىٍف أنزؿى الغىيثى كالعىاًفيٍه،  فىسيبحى

افى مىف ال ييًضيعي الًعبادى،  كسيبحى

ر الشَّيمسى في لىحظىةو كاًحداٍ  . كمىف ككَّي

يقتبس الشاعر الجممة القرآنية  التساع داللتيا فاإلقرار بعظمة الخالؽ، كقدرتو التامة عمى 
 . تغيير ما أراد، يترتب عميو إظيار الحؽ كدحض الباطؿ، كتحكؿ كضع األمة الميانة

كربما كاف يأس الذات، كىي تكاجو الفساد كاألسى في كطنيا الجريح، سببا في فقدانيا الثقة 
أك ىك .ببني البشر، حتى أضحت ال تنتظر خيرا منيـ، لذا فكضت أمرىا لمقكم الجبار

تكظيؼ لمفارقة األدكار، التي تبػػػرز منزلة أمة مصطفػػػػػاة آلػػػػػػت إلى الذؿ كاالنكسػػػػار، كتظير 
 .إمكانية التغيير ببعث إرادة  رد االعتبار

                                                           
  .04 سورة الملك اآلٌة (1)

  .01سورة التكوٌر ، االٌة( 2)

  55طواحٌن العبث،ص :  أحمد شنة (3)
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        كقد يعمد الشاعر إلى المعارضة، إلعادة إنتاج الداللة األكلى بالحياد عف السياؽ كما 
 :ىك في قكؿ األخضر فمكس

( 1 )..هىًذم الخيطىى لمطٍّفمىًة األيكلىى

  ..كهىًذم لىحظىةي العيشَّياؽً 

طَّيٍت عيمرىهىا ًفي دىفتىًرم .. خى

.. كرىمٍت بىقايىا القىمًب لمدَّيرًب الَّيًذم اٍمتىدَّيٍت يىدااٍ 

.. تىابىعتيهي 

.. اٍضطىربىٍت خيطامٍ 

ًديدنا كىي أرىاٍا  ًرم حى كلىـ يىكيٍف بىصى

﴿:                يستثمر الشاعر قكؿ ا تعالى                 

            ﴾(2) مفارقا داللة ىجرة ظبلـ الجيؿ نحك عالـ

النكر اإلسبلمي الذم أشرؽ عمى اإلنساف ، ليعبر عف اتصاؿ الذات بمحظات العشؽ ، كىك 
اتصاؿ بالفناء، ككف الكتابة لحظة مف لحظات الفناء، تسمك عمى الكاقع الحسي لمغكص في 

 . غياىب اإلحساس كالشعكر

 كربما تحقؽ ضبابية العالـ الكتابي غكصا في المجيكؿ، يمبي ظمأ الذات في ارتداد مكاطف 
 .الغيب بحثا عف الحقيقة

                                                           
 .  19مرثٌة الرجل الذي رأى ، ص :  األخضر فلوس (1)
  .22 سورة ق ،اآلٌة (2)
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 ﴿               كنمحظ استخداـ األخضر فمكس لآليات اآلتية        

                              

                       

        ﴾(1)﴿  كقكلو أيضا                   

      ﴾ (2)كذلؾ حيف قاؿ  :  

ا فاٍضًرًب البىحرى  ( 3)ًإلىيؾى العىصى

ةى  رقىتىوي الميستبىاحى تَّى يىًجؼَّ - ىىذىا الًَّذم ال ييبدِّؿي زي حى

ٍر عييكنىؾى  ! ًمف صىخرىةو كاغتىًرؼٍ - كىي يىشرىبى الٌناسي - كفىجِّ

يحقؽ التداخؿ بيف اآليتيف بنية نصية متماسكة تكتنز ذلؾ التكاشج في الخطاب القرآني 
لتستثمر إيجازه ككثافة مدلكالتو ك تككف النسغ الذم يغذم أكردة السطكر الشعرية، فتقدـ 

، كتتخذ داللة مغايرة بحكـ سياقيا المغاير، فتبحث في  ببلغة جديدة تجمع المنثكر بالمنظـك
 .زمف المعجزة عما يعيد العزة مف جديد، كيستبدؿ اليكاف شمكخا

التي يتخذىا جسرا يمكنو مف - (الكتابة) كيرتقي الشاعر إلى مصاؼ النبكة بمعجزة العصا 
المعمـك  بيف نفي لقاء نقطة كفكره [الشاعر] كتابة  «عمى حد تعبير أدكنيس- ارتياد المجيكؿ 

يجاب  . ك كسيمة لصناعة كاقع مختمؼ- (4) » ...ىكؿلمجا كا 

                                                           
  60سورة البقرة، اآلٌة ( 1)
  12 سورة القمر اآلٌة  (2)
  69عراجٌن الحنٌن ،ص :  األخضر فلوس (3)
الثابت والمتحول، بحث فً اإلبداع واإلتباع عند العرب، صدمة الحداثة و سلطة الموروث الشعري، :  علً أحمد سعٌد (4)

  .263 ، ص4،ج(دت )، (د ط )دار الساقً،بٌروت ، لبنان، 
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عمى اآليات السابقة أيضا؛ ليجعؿ بنيتو النصية تدكر في " نكر الديف دركيش"        كيقؼ 
 :فمكيا مكاكبة غرض الشاعر الداللي ، إذ يقكؿ

 (1 )...ًانهىٍض 

ًانهىٍض يا عىبدى اهلًل كالى تىيأىٍس 

اؾى البىحرى كشيؽَّي طىًريقىؾى الى تىيأىٍس،  أىضًرٍب ًبعىصى

أىصحيك، مىذعيكرنا مىا هىذىا، 

كًت ًببلؿو ييناًديًني،  ذىا بالنُّكًر كصى كا 

.. ًانهىٍض ، ًانهىٍض 

ينبني الخطاب عمى متتالية فعمية، تتكجو بفعؿ األمر إلى المخاطب، رغبة في شحذ عزيمتو 
كدعكتو إلى النيكض، لذا يستعيف الشاعر باآلية الكريمة؛ لتيب لمذات معجزة التغيير كسمطة 

 .االندفاع كالتقدـ

، يفتح مجاؿ المغامرة كاالستعداد النفسي كالتاـ (البحر)كلعؿ الحافز الديني المرتبط بالمكاف 
ببلؿ "لممكاجية، كىك ما يجعؿ الشاعر يعزز استناده إلى المكركث، باستحضار شخصية 

 .سيد الثبات كالتضحية؛ ليمقف ذاتو صفة الصمكد كالتحدم" رضي ا عنو

كيقيف أف إعادة بعث التراث فرضت إمكانية تجاكر شخصيتيف يفصؿ بينيما الزمف كيجمع 
، لتدكيف كاقعية نصية تبكح بعفف (مكسى عميو السبلـ، كببلؿ رضي ا عنو )بينيما المكقؼ 

 .التخاذؿ كاالنيزامية

                                                           
  15البذرة واللهب ،ص :  نور الدٌن دروٌش (1)
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عمى النص القرآني السابؽ مكافقا لفظو مخالفا سياقو في " زىرة بمعالية"        كيطؿ نص 
: قكليا

زنيهىا  ( 1)هىزَّيهىا حي

ٍر  جى اهىا الحى بىٍت ًبعىصى رى ضى

رٍت أٍلؼى عىيفو كقىٍد  فىجَّي

بىهيـ  عىرؼى النَّياسي مىشرى

كا ميسرًًعيفى  كمىضى

 تفارؽ الشاعرة ىذا الخطاب القرآني﴿             

                              

                          

 لتجعؿ المعجزة بيد المرأة، عساىا تفعؿ ما لـ يستطع اآلخر فعمو في زمف مكحش، (2)﴾
مطبؽ عمى األنفاس يعمك فيو صكت الفساد كالظمـ جيرا، كتتضخـ قسكة القمكب تحت 

جبلبيب انعداـ الضمائر، لذا يطمب الغكث ليعيد الحياة لكاقع الحزف كالمكت، حتى ترتكم 
. قمكب ظمأل تصمبت، كتتنامى فركع اإلنسانية مف جديد

" مريـ رضي ا عنيا"        كيتصؿ النص الجزائرم بقصص القرآف مف خبلؿ جسر قصة 

﴿ليستثمر معنى اآلية الكريمة                      

                                                           

  .106ما لم أقله لك، ص : زهرة بلعالٌة  (1) 
  .60سورة البقرة اآلٌة ،( 2)
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           ﴾(1)  

( 2 )..هيٌزم ًبًجذًع الحيبٍّ ، تىسقيٍط ثىمرىةه 

ًتي ًميصى ًتي!أىخى ًميصى ًتي! أىخى ًميصى   ..! أىخى

 كيىرسيمًني النٍّدىاءي سحابةن  !آاو 

                 ًبالدَّيمًع طىاًفحةن،،  

                 بالحيزًف ميترعىةن،، 

يستكلد النص صكرة بديمة لمريـ العذراء مف خبلؿ استدعاء الشخصية عف طريؽ فعميا 
فتمتزج في خطاب الشاعر مع المرأة الحبيبة، التي تعمك مراتب العفة كمصاؼ القداسة ، 

 .ككنيا تحيؿ إلى الذات الكطف، الذم يمنح ألبنائو دؼء األمكمة

 كما بنية النداء المتتالية إال بكائية حزف، تترجـ أسى الفقد كالحرماف لذات تحف إلى دؼء 
 .ىذا الممجأ كالمستقر

        كفي سياؽ آخر يدرج عز الديف مييكبي قصة مريـ، مف خبلؿ استحضاره لآلية 

الكريمة  ﴿                      ﴾ (3) 

اًحًبي  (4)أتىى صى

ـى الحيزفى ثيَّـي بىكىى  لىٍممى
                                                           

  .2526_سورة مرٌم ،اآلٌتان،   (1)

  .34أوجاع صفصافة فً موسم اإلعصار، ص :  ٌوسف وغلٌسً (2)

 
  16سورة مرٌم اآلٌة  (3)

  .128عولمة الحب عولمة النار، ص : عز الدٌن مٌهوبً (4 )
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كاٍحتىسىاًني قىدىٍح           

قيمتي ًحيفى انتىبٍذتي مىكاننا 

كًح  ًمفى الرُّ

- فىميىكيٍف - مىف يىشتىًهي "

"                    لىحظىةن ًمٍف فىرىحٍ 

إف لحظة الخكؼ مف الخػػػػػػزم، التي تجعؿ الذات تنتبذ مكانا قصيػػػػا في الخطاب القرآني، 
تستحيؿ لحظة فرح لذات تمجأ إلى مكاطف الراحة، بعيدا عف عالـ يتقمب تحت لفيح الفتنة، 

 .تفتقد فيو الحياة شرعيتيا، كىك األمر الذم يجعؿ الذات تيجره نحك عالـ بديؿ

 كمع أف الشاعر يصرح بتكظيفو لمنص القرآني مف خبلؿ استخداـ لفظو غير أف تحكيره 
لممعنى عبر البنية الحكارية أدل إلى تصاعد الخطاب الدرامي، كتنامي كتيرة التكتر 

 .االنفعالي

، الذم يرتحؿ بخطابو إلى "عقاب بمخير"      ك تتكرر قصة مريـ كىٌز الجذع لدل الشاعر 
 :ظبلؿ النص المقدس راسما لنصو حدكدا فاصمة تكسبو غكاية المفاجأة

ـٍ تىًمًدم غىيرى أنَّيًؾ لى
(1) 

كبىعميًؾ سىافىرى ديكفى سىبىٍب .. كاٍنتىظىرًت طىكيبلن 

بىٍمًت أًخيرنا ًعي .. كحى ـٍ تىضى كلى

مى نىخمىةو  عًت يىدٍيًؾ عى فىكضى

                                                           
 .29تحوالت ، ص :  عقاب بلخٌر(1 )
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ٍزًت ًبجٍذًع الرُّطىٍب  كهىزى

ـٍ يىكيٍف كلىدنا  لى

ا ممن كلىمَّيا أفىقًت .. كىافى حي

دىرتً    كبىعميًؾ عىادى ًبديكفى سىبىبٍ .. اٍنحى

مرة : لقد تكجو الشاعر بالخطاب إلى مجرل مغاير، حينما كسر أفؽ تكقع الذاكرة مرتيف
عندما جعؿ قكلو ييتز دالليا ليتجاكز الداللة الحرفية، مستبدال في الحالة األكلى مريـ العذراء 
بامرأة تنتظر المخاض في غياب زكجيا، كفي الحالػػػػة الثانية كانت الػػػػػكالدة حمما، كىي كالدة 

مستحيمة، ما كانت لتتـ لكال اإلصرار الذم يكازم إصرار الذات عمى الكتابة في زمف 
 . التحكالت

لزكجيا، ( 1)"ينيمكبيپ"كمرة أخرل عندما أخذ جزئية مف األكديسة عف انتظار زكجة أكديسيكس 
 .رغـ غيابو الذم داـ عشريف سنة

كيصنع امتزاج النص األسطكرم بالديني بنية، تتأسس عمى تخـك الكعي االجتماعي لتؤثر 
 . في سمكؾ المتمقي

مف قصة يكسؼ عميو السبلـ الخمفية التي يعمؽ عمييا " نكر الديف دركيش"      كيتخذ 
 :خطابو

                                                           

ظلت  تتخلص من المتقدمٌن لزواجها بحٌلة النسٌج، الذي تنسج قلٌال منه نهارا و تحله لٌال، ولما كشفت حٌلتها  (1)

اقترحت علٌهم أن ٌحاول كل واحد منهم شد وتر قوس أدودٌسٌوس الشهٌرة، ثم ٌطلق به سهما خالل اثنً عشرة حلقة 

وتمكن زوجها بعد عودته، وتنكره بثٌاب شحاذ من تركٌب . مترابطة فً صف واحد، فلم ٌتمكن أي أحد منهم فعل ذلك

الوتر بمنتهى السهولة، وقذف بالسهم خالل الحلقات، ثم وجه قوسه نحو كل المتقدمٌن للزواج، واستطاع بمساعدة 

ولم تتبٌن زوجته شخصه حتى قص علٌها أسرارا كانت تعرفها هً . وراعً الخنازٌر قتلهم جمٌعا (ابنه)تلٌماخوس 

معجم األعالم فً األساطٌر الٌونانٌة والرومانٌة، مؤسسة العروبة : أمٌن سالمة. ٌنظر لمعرفة كل األسطورة . وحدها

 .60، ص 1988، 2للطباعة والنشر، مصر، ط
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ًت السَّييارىةي أٍنًقذيكٍا  احى ( 1)كصى

: يىا أيُّهىا العىًزيزي 

قىد نىستىًعيفي بالفىتىى لنيكًمؿى الطَّيًريٍؽ 

ًريٍؽ  قىد نىحتىًمي ًبظمًٍّه ًمف سيخًط الحى

احى أخًرجيكٍا  فىصى

بًٍّه العىًميٍؽ   ًمٍف جي

يىا أيُّهىا الفىتىى  

دٍّيؽٍ  : يىا أيُّهىا الصٍّ

ـه   ـى ًعندىنىا ميكىرى إفَّي الكىًري

. كأٍجرياي مىضميكفٍ 

لىًكنَّيًني رىفىضتي أٍف أًسير 

يتراجع الخطاب الشعرم ليتقدـ قكلو تعالى ﴿              

                    ﴾ (2) كلعؿ ذلؾ 

االمتزاج الذم  قدمو الشاعر بيف شخصو كشخصية يكسؼ عميو السبلـ، يثبت مدل إصراره 
عمى البقاء في زمف النفاؽ كالزيؼ، لذا يكاجو المكقؼ بصمت تماما كما جاء في الخطاب 
القرآني، إذ كاف صمت يكسؼ عميو السبلـ أكثر حديثو، ذلؾ أنو نطؽ ثبلث مرات فقط، 

.  مقابؿ تعزيزات التأكيد التي غزت كبلـ األشقاء

                                                           

  .57البذرة واللهب ،ص :  نور الدٌن دروٌش (1 )

  .10 سورة ٌوسف اآلٌة  (2)
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" العزيز"        كتحيؿ البنية الحكارية عمى مقصديف إخبارم كتكاصمي، يمخصاف ما دار بيف 
سمطة الخيار في " ليكسؼ"في جك مفارؽ لما نعرؼ، إذ يككف "  يكسؼ عميو السبلـ"ك

لـ نتكقع، كعميو  أك البقاء، كنشيد انتياء ىذا الخيار بالرفض، كىك ما" العزيز "الذىاب مع 
 .يرتد الخطاب الشعرم عف مكاطف األثر، كمكاقع النقؿ الحرفي كاالجترار

كقد حمؿ تكظيؼ ىذا الخطاب القرآني قيمة تعبيرية داخؿ النص، حادت بو عف الغنائية 
 . كأدت إلى تكليد الدالالت المتكالية

         كيحيؿ الشاعر مرة أخرل إلى القصة ذاتيا مستعينا ىذه المرة بقكلو 

تعالى﴿                          

                                

                               

                         

      ﴾(1) 

 :             يقكؿ الشاعر

ًحيفىًتي...                         هىذىا قىًميًصي قيدَّي ًمٍف ديبيرو  ًتمؾى صى  (2)كى

ًريمىًتي؟   أيمَّيااي أٍيفى جى

ادري ًفي الحيضيكًر كًفي الًغيابٍ   كأنا الميصى

 
                                                           

  .27-26-25 سورة ٌوسف اآلٌات، (1) 

 .56مسافات، ص : نور الدٌن دروٌش  (2)
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ؿي ًمف هىكافو يىستىًحيؿي غىدنا عىذاٍب  أيمَّيااي أٍنيىابي المُّيكًث إليَّي أفضى

ـى عمىى التُّراٍب،  ؿي أٍف أنىا إنٍّي أيفىضٍّ

ؿي المىكتى البىًطيءى عمىى التَّيشبًُّث بالسَّيراٍب  ك أيفىضٍّ

إف إلحاح الذات عمى ككنيا صكرة أخرل لمكفاح كالصمكد، يجعميا ترتبط بأكثر الشخصيات 
صبرا عمى مكاطف الفتف، كمكاقؼ الحزف كاأللـ، لتتمكف مف مكاجية قضائيا المحتـك دكف 

 . يأس منيا، كترتحؿ باتجاه مكاطف السمك كالصدؽ كالبراءة

كيبدك أف الشاعر عارض الخطاب القرآني، مف خبلؿ تطكيعو لمداللة خدمة لغرضو 
المقصكد، كىذا لتككيد المعنى كتعميؽ مكقؼ إعبلء كممة الحؽ، لبلنتصار عمى الظمـ 
كتفضيؿ المكت عمى العيش تحت كطأة الخطيئة، كخطيئة الشاعر اليـك ىي الصمت 

 .  كاليكاف

﴿: تمؾ الخطيئة مستندا إلى قكؿ ا  تعالى" ياسيف بف عبيد"        كيمحك        

                         

                 ﴾  (1) 

كـي  كعىف نىٍفًسًه رىاكدىتهي النُّجي
(2 )

اطى بًه شبىقنا نىٍكرسىاًف  كحى

كقىاتىمهي بتنَّيهيًدًا الياسىًميٍف؟ 

تغرَّيٍب 

                                                           
  23 سورة ٌوسف اآلٌة  (1) 

  .39، ص 1998، 1أهدٌك أحزانً، المطبوعات الجمٌلة، الجزائر، ط:  ٌاسٌن بن عبٌد(2)
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فإنٍّي إذا انطىفىأ المىشًرقىاًف 

سىأبقىى أيعىاكدي نىٍبًضي 

ٍزني                    كأيسًرجي حي

اًثماًت  اًرنا الجى                   آلًخًر أعصى

مى رىبكًة الفىاًتحيفٍ  !!!                          عى

إذا كانت مراكدة النفس في اآلية الكريمة تتخذ معنى اإلغراء بالسكء، كتعبر عف مكر النساء 
، ليعبر  ككيدىف، فإنيا تتكلد متميزة في خطاب الشاعر، حيث تـ فعؿ المراكدة مف قبؿ النجـك

عف ذات محاصرة ترغب في دخكؿ سجف الكحدة، السيما كأنيا تحمؿ جراحيا كالقصائد 
 .الباكيات، كتؤرقيا ىمكميا كىمـك كطنيا المنقكص

:           كتمقي قصة المسيح بظبلليا المتسمة بالتعجب كالخشكع عمى قكؿ الشاعر

يىقيكليكفى مىا كىافى إٍنسنا
(1) 

كمىا كىافى ًمف ًطينىًة الشُّعىراًء، 

 ...................

قتنا يىًجيءي، .. كمىا قىتىميكاي  هي الًبكري تىعبيري كى كحي كلىكنَّيها ري

... كًتمؾى كىرامىتيهي 

كتىهي القيرميًطٌي  ًتمؾى ًجدَّيتهي غىافمٍت صى

ًلكىي تىًمي الشٍّعرى ًفي سىاعةو ًمف سيهاًد 

                                                           
  .33موعظة الجندب، ص :  أحمد عبد الكرٌم(1)
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 ﴿: يقكؿ ا تعالى                   

                       

                  ﴾ (1 ) 

ليثبت أف الكممة ركح الشاعر  ((كما قتمكه ))يقتبس الشاعر مف اآلية الكريمة المفردة القرآنية 
الخالدة، التي تسافر عبر النصكص، كتكفؿ لمذات بعثيا مع كؿ مجيء، كعميو ترتقػػػػػي 

لتماثػػػػػؿ شخصية المسيػػػػػػح في الكفػػػػػاح كالتضػػػحية، ك العذاب  (المتنػػػػػبي )شخصيػػػػة الشاعػػػػر
 .في سبيؿ التحرر

" صكرة قريبة مما جاء في اآلية الكريمة السابقة بقكلو" عثماف لكصيؼ"        كيرسـ 

رىسه يىتىشىظَّيى  ( 2 )..أنىا جى

أي بالدَّيـً كاليىاسىًميفٍ  ضَّي !  كأيغًنيىةه تىتكى

ًعيًف الطُّفيكلىًة أنهىؿي   ًمٍف مى

ًمٍف كىحيٍّ شىبَّيابىةو أشعىمٍتًني كطىارٍت 

كمىا قىتميكهىا  

مىبيكهىا  كمىا صى

كلىًكٌنهىا شيبٍّهىٍت لمعييكٍف 

شىٌبابىة ًفي لىظاهىا تىمقَّييتي ًسحرى اإلشىارىٍا ! آاً 

مَّييتي هلل  مىى جيرًحهىا الميتىفَّيًتًح صى كعى

                                                           

  .157 سورة النساء اآلٌة ( 1) 
  .16-15اللؤلؤة، ص : عثمان لوصٌف(2)
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ممتي البىشىارٍه  ثَـّ حى

الذم " عيسى عميو السبلـ"يستدعي الخطاب الشعرم الجمؿ القرآنية ليستعيد قصة سيدنا 
 )اعتقد الكفار أنيـ صمبكه كىكذا يعتقد اآلخركف أنيـ تمكنكا مف صمب صكت الشاعر 

رىسه )لكنو تكحد بالكممة ليصبح بنية إيقاعية تتنامى عمى جسد الصفحة،  (الشبابة أنىا جى
(.  كاقع الكجـك) كتزاحـ صمتيا لتكتب مسار التحكؿ، متنكرة لكاقعيا المرير  (يىتىشىظَّى

إنيا الكممة الصكت المفعؿ لمحركة الثكرية، كالتفجير الذم يبدؿ ظمـ الكاقع كيجدد قيـ العدؿ 
 . كعميو عكس ىذا التكظيؼ رؤل الشاعر كدعـ مكقفو مف كاقعو.كالتحرر

﴿: قكؿ ا تعالى" نكر الديف دركيش"        كيكظؼ              

                          

    ﴾ (1) 

: في قكلو

يُّ   (2) ...أنىا المىيٍّتي الحى

ـٍ يىقتيميكًني،  لى

كلىًكنَّيهيـ طىعىنيكا الظٍّؿَّي ًحيفى استىكىل ًفي السٍّتىاًر 

كًمف أٍجًؿ ذىًلؾى ظىمَّيٍت تيبلًحقيهـ لىعنىًتي، 

في محاكلة إلثبات الذات مف خبلؿ قداسة اآلخر، يتماىى الشاعر بالمسيح شغفا منو 
العتبلء مصاؼ النقاء، كتكقا لبلرتقاء نحك طيب الطيارة، كحبا في االنتصار عمى المكت 

                                                           

  .45سورة آل عمران اآلٌة  (1) 
  .43البذرة واللهب، ص : نور الدٌن دروٌش (2) 
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كمبلحقة الخمكد تستعيد الذات ىكيتيا، كربما يمنحيا ىذا السمك إنشاء حياة جديدة بديمة، ليا 
. بريقيا الخاص المؤسس عمى نكر الصدؽ كالترفع

كلجكء الشاعر لمنص الديني مكنو مف إثراء السياؽ، كدعـ مداره اإليحائي بتكثيؼ المعنى 
 . كتعميؽ المكقؼ

:  تكظيؼ النص الشعرم2.3

        يرل الشاعر الجزائرم حاجتو الماسة في العكدة إلى الشعر، باعتباره المادة الثرية 
 . التي تمنح النص تعددا دالليا، كثراء لغكيا يجعمو النص المفتكح عمى التعدد القرائي

كلعؿ اتكاء النص الحاضر عمى النص الغائب يمنحو صفة التمايز كالخصكصية، كيثبت 
شرعية حضكره في ذىنية المتمقي، أًضٍؼ إلى ذلؾ ما يعبر عنو التحاـ النصيف مف حكارية، 
كامتداد لغكم إيحائي يصب في جكؼ كاحد، فيكلد حمكلة ثقافية تشكؿ لغزا مستفزا، تتشابؾ 

 . فيو العبلئؽ كتتصؿ فيو القرائف، مما يسيـ في الكشؼ عف النفس الشعكرم

امرئ "        كيتكجو النص الشعرم الجزائرم صكب الشعر القديـ، ليتكقؼ عند قكؿ 
 ":القيس

ًبيبو كمىنًزؿو          ًبًسقًط المٍّكىل بىيفى الدَّيخيكًؿ، فىحكمىؿً  ًقفىا نىبًؾ، ًمٍف ًذٍكرىل، حى
(1 )

خطابو، باستدراج صكر اليجرة " عثماف لكصيؼ"فمف عتبات االستيبلؿ ىذه يفتتح الشاعر 
 :كالكقكؼ عمى الطمؿ

 

                                                           
الدٌوان ، شرح عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزٌع، بٌروت، :   امرئ القٌس(1)

  .21، ص 2،2004لبنان،ط
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اًحبيَّي  ( 1 )!صى

إذىٍف .. هىميمَّيا 

 كًقفىا نبًؾ ًمثؿى اٍمًرئ القىيًس  

اًهميٍّيفى  كالجى

مىى دىاًرسىاًت الدٍّمىٍف  نىبًؾ عى

مىٍت  ًبيبىةي قىٍد أكغى فالحى

ًفي سىراًب الفىياًفي 

كلىـ تىبؽى إالَّي األثىاًفي 

اًد الَّيًذم تىتنىاهىشيهي  كهىذىا  الرَّيمى

عىاًصفاتي الزَّيمىٍف 

يشكؿ النداء البنية الحكارية التي يبدأ الشاعر بيا النص، ليعدد أصكاتو، كيستند إلى ذلؾ 
التعدد في بناء المممكة الشعرية، التي يتسنى مف خبلليا بعث المكاف كاالنتصار عمى سمطة 

 . الزمف المكبكء

فإعادة تشكيؿ النص بعيدا عف التناظرية يفرض حركية النص، السيما مع اختيار الشاعر 
، كعمى الرغـ مف سككف (2)« (مكاف+ زماف  )المتضمف لمتكتر الحركي »لفاتحة الطمؿ 

ألف  )، فإف الحركة تتدفؽ منو (الطمؿ )الكقكؼ المجمد لصيركرة الزمف في إطار المكاف 
. (تذكر الحياة/ الكقكؼ الخاشع أماـ المكاف المقدس باعتباره ديار األحبة أدل إلى البكاء 

كقكؼ  )كالمبلحظ إلستراتجية التكزيع في النص الحالي يشيد اندفاع الذات نحك الحركة 
مىى دىاًرسىاًت الدِّمىفٍ  ))طمؿ+ كبكاء ((كًقفىا نبؾ))بكاء + ًبيبىةي قىٍد ))طمؿ +كرحيؿ  ((نىبًؾ عى فالحى

                                                           
  .73-72المتغابً، ص :  عثمان لوصٌف(1)

2
 .159، ص الضوء والظل ،بٌن فّنً الشعر والتصوٌر: رلى عدنان الكٌال 
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مىٍت ًفي سىراًب الفىياًفي اًد الًَّذم تىتنىاىىشيوي عىاًصفاتي الزَّمىفٍ ))زمف ( + (أكغى ينتج عنو (( كىىذىا  الرَّمى
  (حركة + سككف + حركة + سككف + حركة + حركة + سككف  )

مف البيف أف تمؾ اإلستراتجيػػػػػػة تنتصػػػػػػر لمحركػػػػػػة في محاكلػػػػػػة لبعث الحيػػاة داخؿ الفنػػاء، 
 . كتترجـ صراع اإلنسانية األزلي كالمتكرر مف النص الغائب إلى النص الحاضر

أخيرا يمكننا القكؿ إف الغاية التي يجرم إلييا استعماؿ المغة ىي معرفة اإلنساف حاجات ذاتو، 
 .لذلؾ يستعيف الشاعر بالمغة إلعادة الحياة إلى كطنو

 ":طرفة"إلى بيتي " أحمد عبد الكريـ"        كلقد التفت 

ٍنفىػػػػاًقي طىًريًفػػي كميتمىدم ، كلىػذَّيًتي         كبىيًعي كا  ميػػكرى كمػىا زىاؿى تىشػٍػراًبي الخي
(1) 

إلىى أٍف تىحػػػامىتًني العىًشيػػرىةي كمُّهىػػػا      كأيفػػػػًردتي إٍفػػػػػرادى البىػػػػًعيػػػػػًر الميعىبَّيػػػػػًد 

 :ليقدـ صكرة مشابية لتمؾ التي رسميا طرفة لنفسو

يىا طىرىفىهٍ : قاؿى 
(2) 

دىفىٍه  سىتىميكتي قىبؿى تفتًُّح الصَّي

....................  

ليىكيٍف 

أنىا طىرىفىٍة 

اًب  ةي األىٍنخى ًإٍسفىٍنجى

                                                           
 .25،ص3،2002الدٌوان، شرح وتقدٌم مهدي محمد ناصر الدٌن، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، لبنان، ط: طرفة بن العبد (1)

  .66معراج السنونو، ص :  أحمد عبد الكرٌم (2)
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ٍمر العىًتيقىًة كاألذىل  كالخى

كأنىا الًغكىايةي كالنَّيًبيذي كقىٍد مىشىى 

حتَّيى تىحامىتًني العىًشيرة كيٌمهىا 

السُّكري تىٍقًدمىتي كأٍقنيكًمي 

إف تنبيو طرفة إلى المكت ال يغير شيئا في مكقفو، فيك الشاعر الذم ينقاد نحك غكاية 
الشيكة، ك ال يخشى عزلة المكت، ألنو حقؽ كؿ رغباتو، ك درب عزلة العيش حينما نبذتو 

 .قبيمتو

كلقد كاف مف ثمار ىذه الحكارية النصية، إحياء تمؾ الجرأة التي تممكيا طرفة، كىك يكاجو 
مصير الفناء الحتمي، ككشؼ القمؽ الذاتي الذم يفضي إلى صراع باطني، تعيشو كؿ ذات 

 .تنتظر عزلتيا األبدية

إف خمط تمؾ المرجعيات يتناسب مع تعدد الرؤل كتداخؿ الثقافات، التي يعيشيا اإلنساف 
 . المعاصر

- مف خبلؿ االمتداد النصي المتشعب- أيضا " األخضر فمكس"       كيتصؿ الخطاب عند 
 : بقكؿ طرفة

، فىًبيًضي كاٍصًفرم كُّ بل لىًؾ الجى ػػػًر          خى ٍعػػػمى يػػىا لىػػػًؾ ًمػػػػػٍف قيٌبػػػػػػرىةو بػػػمى
(1) 

، فمػػاذا تىٍحػػذىرم؟   كنىػٌقػػػرم مػػػا ًشئػػًت أف تػػػػنٌقػػرم       قد ريًفعى الفىػػخُّ

يادي عنًؾ، فابًشرم           ال بيدَّي يكمان أف تيصادم، فاصبرم  قد ذىهىبى الصَّي

 

                                                           
 .49الدٌوان، ص: طرفة بن العبد (1)
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 :كيقكؿ األخضر فمكس

، فىًبيًضي  كُّ بل لىًؾ الجى ( 1) (كاٍنعًقي)- خى

ـٍ نىستىطعٍ  ..  لى

  !ألنَّينا نىنصيبي ًفي ديركًبنىا ًشباؾه 

كأٍنًت بىينىنىا تيرىفرًفيف ًفي الظَّيبلـ 

ـي  كاألٍعكاـ .. كمىرَّيًت األيَّيا

ها  ٍؿ نيًديري أعيينىنىا تىخيكفي بىعضى ـٍ نزى كلى

! ال تىراؾً .. رٍمدىاء

ثمة فارؽ يصنعو ذلؾ التكاشج النصي، إذ تتحكؿ عدـ قناعة الذات بعجزىا كاستمرارىا في 
التحدم إلى ميانة ثابتة، تمس الجماعة ما لـ تتسمح بعدة الكفاء، كتصبح الصكرة 

المستحضرة رمزا لتمؾ الغابة المظممة التي تقطنيا األمة العربية، كيتراقص العدك في ساحاتيا 
 .  بكؿ حرية

كمف ثمة ينسجـ النص المستحضر مع سياؽ الحدث الشعرم اآلني، فيطعـ ما يرمي إليو 
 .الشاعر

 :ينقؿ تمؾ النزعة التفاؤلية لدل الشافعي" أحمد شنة"        كلعؿ النص الحاضر الذم يكتبو 

عىابٍ  تىهيكفي األيميكري الصٍّ ـٍ كى             سىييٍفتىحي بىابه إذىا سيدَّي بىاٍب         نىعى
(2) 

: كيصدر بنيتيا المفظية بكؿ أمانة مف جديد لنصو
                                                           

  .28- 27حقول البنفسج، ص : األخضر فلوس (1)
  .155، ص 3،1996الدٌوان، جمع وتحقٌق وشرح إمٌل بدٌع ٌعقوب،دار الكتاب العربً،بٌروت لبنان،ط:  الشافعً (2)
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مىؿٍ ... تىكمَّيـٍ   (1 )..إذىا قيَّيدتؾ األعىاريبي فىكؽى الجى

..  سىييٍفتىحي بىابه 

بىاٍب  .. إذىا سيدَّي 

ـٍ  ...  نىعى

تىهيكفي األيميكري  عىابٍ .. كى   الصٍّ

ياعي الَّيًذم يىٍحتىكيؾى  .. سىيتعىبي هذا الضَّي

يجتر الشاعر الخطاب القديـ، لتكطيد عبلقة الذات بالحياة سعيا إلى تمقيف مادة الصبر 
: كالتحدم، لمكقكؼ في كجو كؿ العكائؽ، فيككف الجكاب باالنتقاؿ إلى الماضي محمبل بداٌليف
 .األكؿ يتكفؿ برفع حرج األلـ، كالثاني يسعى إلى شحذ اليمـ، كتفعيؿ آلة الصمكد كالمقاكمة

كيقيف أف ذلؾ االجترار النصي لـ يجعؿ النص المصدر يفقد معناه ، ألف نقاط الحذؼ 
كضعت الداللة عمى محؾ تخيمي يشع بشحنة داللية مكثفة، فالفراغ قكة دافعة تصبح مجاال 

 . ألنفاس الحياة كمف ثمة ينيض فعؿ المقاكمة فكؽ منحدر اليأس جارفا أزمة االنكسار

 :إلى خطاب الشافعي أيضا" حسيف زيداف"        كيعكد 

ميكؿه      أنىا أٍكلىى مىٍف عف مىسىاكيؾى أٍغضىى ا ًشٍئتى ًلي فًإنِّي حى            كيٍف كىمى
(2) 

 :ليقكؿ

ا ًشٍئتى طىًميقنا أك ميقىيَّدى اليىدىيفً ..كيٍف كىمى
(3) 

ًزيٍف ..كيٍف ميناًضبلن لعيكبان  أك حى

                                                           
)71.1طواحٌن العبث ،ص  :  أحمد شنة(

 

  .92الدٌوان، ص :  الشافعً(2)

  .09اعتصام ، ص :  حسٌن زٌدان (3)
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 .............

 .............

! ال تىخىؼٍ .. كيٍف مىا تيريد أٍف تىكيكفى 

أٌما أٍف تىكيكفى ميسًممنا 

..  فاألىمري يىٍختىًمؼٍ 

إف افتتاح النص بيذه الصيغة المستكحاة مف معنى خطاب الشافعي، تجعمنا نعتقد صبر 
إال " زيداف"الذات البلمحدكد عمى اآلخر ميما فعؿ، في حيف ليست بداية الحرية في نص 

لكضع حد لمتمادم، فالذات بإمكانيا أف تفعؿ ما تشاء، غير أنو ليس مف السيؿ ليا تخطي 
حرمة اإلسبلـ، ليرتد خطاب السبلـ كالتقبؿ إلى خطاب ثكرم غاضب يعمف تيديدا صريحا 

 .لكؿ مساس بالديف

 :الذم يقكؿ فيو" ابف الركمي"بيت " عثماف لكصيؼ"        كيختار 

ػػػكؽو  بػىػؿ لػًػػميبٍّ يػىػفيػػكؽي ليػػبَّ الػػمَّبػًػيػبً         يػىػتىغىػػػػػػػػابىػػى لىػيػػـ، كلىػػيس لػػػمي
(1) 

ليستعيد داللتو التي صيرىا في نسيجو الشعرم معتمدا عمييا في كشؼ حقيقة الذات، التي 
تصارع كاقعيا باغتراب مفركض، إذ ينقطع تكاصميا االجتماعي، في ظؿ حصار الجيؿ 

 .كالتخمؼ، فتختار التغابي قناعا يجنبيا عناء التصادـ كأزمة االختبلؼ

كقد مكف ىذا االستحضار الشاعر مف تكثيؼ لغتو اإليحائية خاصة باستخدامو لمصكرة 
 .المبنية عمى المتناقضات

 

                                                           
  .82، ص 1،ج3،2002الدٌوان، شرح أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمٌة، بٌروت ، لبنان،ط:  ابن الرومً (1)



 اخ انشكم انفًُ                                                              جًانً                 :انثاًَانفصم 

 

285 
 

 

اًضره   (1)حى

لكنَّيه يتبدَّيل 

ًفي عىتىماًت الًغياًب ..ميكًغبلن 

عىاًرؼه 

.. لىًكنَّيهي يىتغىابىى

مىف رىأل أيسطيكرىةن ًفي ًثياًب؟ 

": ابف الركمي"صكب بيت " أحمد شنة"        في حيف يتكجو 

ػػػطبػػػتي إلػػىػػى آخػػػًر الػػقىػ   (2)ػافػًػػيػػػهٍ         كلػػىػػكال كىػػراهػػػػةي إٍمػػػبلًلػػػكيػػػػـ           خى

 :  كغير بعيد عف معناه فيقكؿ،ليضمنو نصو محافظا عمى لفظو

نا بالفيتكًح، افى مىف خىصَّي كسيبحى
(3) 

نا بالمىطٍر، ...كمىف خىصَّي

. بالجنة الضافيهٍ 

فىأٍعطىى األعىاًريبى سىيفنا، 

كأٍعطىى اليىهيكدى الًجراحى 

كلىكال كىراهةي إٍمبللكيـ 

طىبتي إلىى آخر القىاًفيهٍ  ... خى

                                                           

  .63المتغابً، ص : عثمان لوصٌف (1) 
  .514، ص 3الدٌوان ج :  ابن الرومً  (2)
  .55طواحٌن العبث، ص : أحمد شنة  (3) 
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ال شؾ أف رفعة ا كتعاليو فكؽ كؿ كصؼ، ال تمكف نص الشاعر مف كشؼ حقيقة الخالؽ، 
كال بد أف متابعة صفاتو مرىقة، لذا تشير نقاط الحذؼ التي ذيؿ بيا الشاعر بيت الركمي إلى 

 . دائرة االحتماؿ، التي تجعؿ النص يبتعد عف خطاب اليقيف ليأسر ذىنية القارئ

كجدير بالذكر أف إعادة تشكيؿ الفضاء البصرم، تقكد النص إلى مدف مختمفة كتسقطو في 
 . لجج الصمت فيكحي بما ال يمكف قكلو

في تنكيع " ىكامش عمى بيت المتنبي"        كتزيد شخصية المتنبي المستدرجة إلى قصيدة 
 : صكرة الضياع كالذؿ التي تعيشيا األمة في ىذا العصر

يؿي ؟   (1)                        أٍيفى الخى

                         الجيرحي النَّياًبضي ًفينىا شىرقا 

:                         غىربا نىادىل 

ًهيؿي الميهًر؟ ..                           أٍيفى صى

يبدأ النص بالسؤاؿ لتكريس صكرة التكتر كالضياع، كتجسيد سمبية االنكسار التي تشيد عمييا 
عبلمات القكة المفقكدة، كىذا ما يقرر حتمية المعاناة المسيطرة عمى لغة الخطاب، مما يجعؿ 

 :الشاعر يدثر نصو برداء بيت المتنبي القائؿ 

ـي  يؿي كالمَّييؿي كالبىيدىاءي تىعًرفيًني        كالسَّييؼي كالرُّمحي كالًقرطىاسي كالقىمى  2الخى

فيردد ألفاظو كيمنحيا شرؼ الصدارة لعباراتو التي أضحت أسيرة ىذا البيت، مستعرضة أسر 
 : الكطف العربي في سجف الذؿ كالقير كالتخمؼ كالخضكع 

                   

                                                           
  .25لٌس اعترافا أخٌرا، ص ..أحبك:  األخضر فلوس(1)

 . 332: ، ص 1983، 2، ط2الدٌوان، دار بٌروت للطباعة والنشر، بٌروت، م:  أبو الطٌب المتنبً(2 )
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 (1 )!      السَّييؼي يىقطَّيعي ًشريىافى الغيصًف الميكًرؽ 
كًح                          !   كبالتَّيشًبيب .. الشَّياًعري ميتَّيهـ بالرُّ

 .                        
 .                        

اًحبةى العىرًش المىمًكي  ..                         الرُّمحي يىظمٍّؿ صى
نيكبنا نىاًزفىة ه  ..                           كاألٍرضي جى

 .                        
 .                        
 .                        

ـي الميتكهٍّي ًفي قىمًب المىأسىاٍة  ..                         الًقرطىاسي  القىم
                        يتكسَّيدي أٍضميعىه  

ا  ياةٍ ..                         ًفي المَّييؿ ًليصنىعى ًمصباحن ..   كحى
فجراح األرض العربية تنزؼ كالسمطة ال تحرؾ ساكنا، كمف ثـ تبقى األرض قابعة تحت نعاؿ 

 .المحف، غير أف الكتابة تأتي مف عمؽ المأساة لتصنع مسارا نكرانيا لعالـ مختمؼ

 ":زىرة بمعالية"تقكؿ 

ًميؿ  ( 2 )..كردىةه ًفي ًغبلىؼو جى

كحيزفو طىًكيؿ 

قؿو   كأٍطياًؼ حى

 ........

                                                           

  . 28: لٌس اعترافا أخٌرا، ص ...  أحبك :  األخضر فلوس  (1) 

 
  .21ما لم أقله لك، ص : زهرة بلعالٌة ( 2)
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كدي  ري ..  تىميكتي الكي

..  كًفي ًعٍطرًها

بىعضي تىاًريًخنىا األٍسكًد 

 ":زىكر" كلعؿ معنى نصيا ىذا يدكر في فمؾ قصيدة أمؿ دنقؿ 

دَّيثي ًلي  (1) ..تىتىحى

اءىٍت إلَّيي .. كىيؼى جى

 (كأٍحزانيها المىمىكيَّيةي تىرفىعي أٍعنىاقىها الخيضري  )                

 !كىي تىتمىٌنى ًليَّي العيمرى 

 !!كًهيى تىجيكدي ًبأنفىاًسهىا اآلًخرىةٍ 

.. كيؿُّ بىاقىةٍ 

فاقٍة  بىيفى إٍغمىاءىة كا 

ثىاًنيىٍة ..ثىاًنيةن - ًبالكىاًد - تىتنىفَّيسي ًمثًمي  

ممىٍت  درًهىا حى مىى صى .. رىاًضيةٍ - كعى

ـى قىاًتمهىا ًفي ًبطىاقىةٍ   !اٍس

إف استعارة داللة ما كرد في النص الغائب، يسجؿ تاريخ ىذه الذات اليمجية المسككنة بقمؽ 
 .البقاء، كالتي تتقدـ زاحفة فكؽ جثث القتمى، بؿ كتمتد يدىا الغتياؿ جماؿ الطبيعة

 . كلعؿ تناسؿ النصيف يدكف تاريخا شاىدا عمى كحشية اإلنساف المفسد في األرض ك دكنيتو

                                                           
  .371، ص 3،1987األعمال الشعرٌة الكاملة، مكتبة مدبولً، القاهرة، مصر، ط:  أمل دنقل(1)  
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، نستطيع الكقكؼ عمى ذلؾ التداخؿ (1)"باسمؾ الميـ"        كبمعاينة قصيدة حسيف زيداف 
. (2)"تعميؽ عمى ما حدث في مخيـ الكحدات"بينيا كبيف قصيدة أمؿ دنقؿ 

 
ثمة تكحد بيف صكت الشاعريف الحاضر كالغائب، إذ يحافظ الخطاب عمى تجسيد كثرة 

 .األقكاؿ، التي ال تجدم في ظؿ غياب كعي الذات كفعميا اإلرادم في تحقيؽ التحكؿ

إف شرط السيادة في النص األكؿ ىك الشيادة، ككذا يككف سبيؿ االنتصار في النص الثاني 
 .الثكرة

كلعؿ ىذا التداخؿ النصي ليس إال مؤشرا لرؤية تتكسد عمى التاريخ، لتؤطر النص الحاضر، 
 .   كتشحنو بعمؽ داللي يزيد مف تكتر درجتو الشعرية

 " :البياتي"السابؽ يمتقي أيضا مع قكؿ " حسيف زيداف"كنجد قكؿ 

                        قيمتي لىكـٍ لًكنَّكيـ أشىحتيـي الكيجيكه
1  

                                                           
  .04قصائد من األوراس إلى القدس، ص :  حسٌن زٌدان (1)

 .210 األعمال الشعرٌة الكاملة، ص:  أمل دنقل  (2)
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بُّكيـ مىشبيكا   حي يَّيؼه كى                         عىالىمكيـ ميزى

 .                       

  .                       

                       قيمتي لىكيـ  

                        أحيسُّ ًفي الهىكاء  

بىاء   ةى الطُّكفىاًف كالكى                         رىاًئحى

جًهي   1                        لىًكنَّيكيـ شىهىرتيـً السُّيكؼى ًفي كى

فالنبكءة تجعؿ الشاعر في القصيدة األكلى يأمر دكف أف يحظى باستجابة اآلخر، في حيف 
 .يمكت الشاعر الثاني بسبب نبكءتو 

دستكر المقاكمة، فيتداخؿ " عز الديف مييكبي"كمف قانكف الرفض كالتمرد يكتب الشاعر 
 :(3) كنص دركيش(2)نصو

 
        إف النص الحاضر يمد جسكره تجاه الغائب، ليخمخو مستكمبل اليكية التي تمحك 
الحدكد الجغرافية، كتجعؿ القضية الفمسطينية عربية، فإذا كاف محمكد دركيش يبحث عف 

                                                                                                                                                                                      
(1)

 696:  ص ،1 مج،1989، 3الدٌوان، دار العودة بٌروت،  ط: عبد الوهاب البٌانً  

  .175فً البدء كان أوراس ،ص  :عز الدٌن مبهوبً(2)
  :  102، ص2009، 1  محفوظ كحوال، أروع قصائد محمود دروٌش، نومٌدٌا للطباعة والنشر، ط (3)
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المقب ألنو البلجئ الذم يحاكؿ العثكر عف مستقر،  فبل بد لو مف اإليماف أف مسكنو الكاحد 
 .كالكحيد ىك فمسطيف

         لقد جعؿ النص الحاضر النص الفمسطيني ركيزة لتأسيس خطابو، كبيذا يككف 
المصدر األصؿ، كالمنبع الذم يغترؼ منو النص المنسكخ، كمف ثمة أكد الخطاب الحالي 

 .أصؿ الجذر الفمسطيني الذم ال يمكف لآلخر إنكاره 

كأما تحكؿ خطاب الغياب إلى حضكر، فيعزز سمطة إحياء القضية التي تحتفظ باستمراريتيا 
 .عبر التناسؿ النصي

 :  في قصيدتو إرادة الحياة" الشابي"مف قكؿ " أحمد شنة"        كينيض نص 

يىاةى        فىبل بيػػػػػػدَّي أٍف يىستىًجيبى القىػػػػػػدرٍ  ػػػػػػػا أرىادى الحى        إذىا الشَّيعػػػػػػبي يىكمن
(1) 

أنًت الشعاري الكحيدي،... ًفمسطيفي 
(2) 

 ، ر العيربي  إذا قرَّي

. شاء القدرٍ 

أنًت الخبلصي الكحيدي، ... ًفمسطيفي 

تتقاطع البنية المفظية الحاضرة مع الغائبة تقاطعا يستمـز داللة كاحدة، فبل يستجيب القدر إال 
بمشيئة اإلنساف، غير أف الخميط الذم يقدمو الشاعر ينحرؼ بالداللة إلى مسار جديد، مما 
يعمؽ المعنى كيحممو مكجة مف الرفض كنشداف التحكؿ، ليصبح النص الغائب قطبا تمتؼ 

 . حكلو مدلكالت النص الحاضر، لتغذم الذىف بطاقة اندفاعية نحك التغيير

                                                           
 .70، ص 2005، 4الدٌوان ، تقدٌم وشرح أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمٌة بٌروت ، لبنان، ط: أبو القاسم الشابً (1)

   .64أحمد شنة، طواحٌن العٌث،ص (  2)
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كما تكثيؼ الداللة الناتج عف تمؾ التداخبلت الثقافية إال لبناء رؤية مكحدة لمحياة تتحكؿ فيو 
، كيرتقي مف خبلليا (عربية )إلى قضية جماعية (فسطينية أك تكنيسية )القضية المفردة 

صكت الخطاب الشعرم نحك كاقع مختمؼ تتحقؽ فيو أمشاج الكحدة، ضمف رؤية ركمانسية 
 .تتبنى ثقافة التحرر اإلنساني

لتتناص مع قصيدة سفر أيكب لبدر " صفحة ضائعة مف سفر أيكب"           كتأتي قصيدة 
 .شاكر السياب 

 : يقكؿ الشاعر 

ًنيفٍ                          ـى البىاًب يىسفىحيهي الحى ا أييكبي مينطىًرحه أمى
(1 )

ًت الشٍّفىاٍا                          يىا رىبُّ قىد ذىكى

                        البىابي ميكصيكد يىجرىحيهي األًنيٍف 

دىاٍا                    فىيىريدُّ آهىاًتي صى

ارى                         »  ا أًصيحي أٍنهىشي الًحجى مينطىًرحن

 «                        أيًريدي أٍف أميكتى يا إىلٍه 

 :كيقكؿ بدر شاكر السياب 

يىا رىبَّي أييكبى قىد أٍعيىا ًبًه الدَّياءي                         
(2 )

                        ًفي غيربىةو ديكنىمىا مىاؿو كال سىكىًف،  

ًف                           يىدعيكؾى ًفي الٌدجى

أعبىاءي  :                         يىدعيكؾى ًفي ظىمميكًت المىكتً 

                                                           
  .42-41حقول البنفسج، ص : األخضر فلوس( 1)
 .50، ص 1963، 1دٌوان منزل األقنان، دار العلم للمالٌٌن، بٌروت،ط:  بدر شاكر السٌاب (2)
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موي إٍف ىىتفىا                          نىاءى الفيؤادي ًبيىا، فاٍرحى

الذم ييجر الصبر كيمؿ الحياة، فيناجي " أيكب عميو السبلـ"فيتحدث كبل الشاعريف بمساف 
، كمتعمقا بالدنيا باحثا عف الماؿ كالسكف عند "األخضر فمكس"ا متمنيا المكت عند 

لى شخصية "السياب" بدر شاكر "، إنو يرتبط بالعالـ السفمي رامزا إلى اإلنساف عامة، كا 
، تجيب "األخضر فمكس"خاصة، لييبيا العالـ المثالي الذم تتمناه، فصفحة " السياب

 .بكيفية التخمص مف عالـ األلـ كالبلستقرار" السياب"

الصكت القديـ لمسياب في أنشكدتو " بغداد"في قصيدتو " عبد ا العشي"       كيستنطؽ 
 :المطرية

مىطىرٍ .. مىطىره 
(1 )

بىٍر  بىغدىادي ميبتىدأي الخى

صًمنىا  بىغدىادي هىمزىةي كى

ممىتينا الميًفيدىةي  كجي

ٍر  ارًة كالحىضى بىغدىادي تىكًكيدي الحىضى

مىطٍر  ..مىطىره 

 :كيقكؿ السياب

اـو ًحيفى ييعشبي الثَّيرل نىجيكع   (2)ككيؿُّ عى

ـه كالًعراؽي لىيسى ًفيًه جيكع  ا مىا مىرَّي عى
                                                           

 .79ٌطوف باألسماء،ص :  عبد هللا العشً  (1)
  .146، ص1969، 1دٌوان أنشودة المطر، دار مكتبة الحٌاة بٌروت، ط: بدر شاكر السٌاب .(2)
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مىطىره "

مىطىٍر 

مىطر  

ًفي كيؿٍّ قىطرىةو ًمف المىطر 

فرىاءي ًمف أًجنَّيًة الزَّيهىٍر  مرىاءي أك صى حى

ككيؿُّ دىمعىةو ًمفى الًجياًع كالعيراًة 

ـً العىبيٍد  ككيؿُّ قىطرىةو تيراؽي مف دى

ًديٍد  ـه ًفي انًتظىاًر مىبسىـ جى فىًهيى ابًتسىا

، لتحيؿ إلى سيدة اليكية كمبدأ الكجكد "عبد ا العشي" تتراكـ مقكمات الحضارة في نص 
العربي، كىك في ذلؾ يجعؿ نصو يسير عمى الكتيرة ذاتيا، التي سار عمييا النص الغائب، إذ 

 .تظؿ الحاجة إلى المطر أداة التغيير

في النصيف، محدثػػػة تجانسا إيقاعيػػػا يثيػػػػر انتباه القػػػػارئ،  ((مطر ))كتتكرر الكممػػػػة البؤرة 
 . كيسيـ في اتصالو بالطبيعة، بعدِّىا أساس االستمرارية كالتجدد المذيف يأمؿ تحققيما

  كجدناىا تتجو صكب الفتات أحمد (1)"عز الديف مييكبي"      كأما إذا عدنا إلى ممصقات 
 :(ربما)، لتعمؽ إحداىا (2)مطر

                                                           
  .146ملصقات، ص :  عز الدٌن مٌهوبً .(1 )
   .86، ص 2،2008األعمال الشعرٌة الكاملة، دار المحبٌن، ط: أحمد مطر(2)
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إف مجرل ىذا النص يصب في كاد المفارقة لينسج خطابا ساخرا، كلعؿ النص الحاضر 

يخالؼ الغائب في ككف ىذا األخير ينتيي إلى يأس خالص، بينما النص الحاضر يستقر إلى 
حمـ في مدارات االحتماؿ، باحثا في جكانب االفتراض عف كطف بديؿ ليذا الكطف المتراجع 

 .الذليؿ

لعقاب بمخير امتدادا لما " غربة الجالس كحده"         كيعد الخطاب الشعرم في قصيدة 
 :قالو نزار

حدىاٍ  ( 1)كٍيؼى ال يىجًمسي كى

باًنيًه كيىغديك الكيؿُّ  مأىًة البيركىاًف تىنهىدُّ مى هىكىذا ًفي حى

ًفي عىينىيًه إٍبرىٍا 

الَّيًذم لىـ يىأًتٍه  يىحًمؿي الذَّينب ى

مىقديكريا االَّي يىرل العيمرى عيمريٍا 

                                                           
  163ص .بكائٌات األوجاع وصهد الحٌرة فً زمن الحجارة،:  عقاب بلخٌر (1)
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حدىٍا  اًلًس كى غيربىةي الجى

 :كيقكؿ نزار قباني

مىقديكريؾ أٍف تىمًشي أبىدنا 
(1 )

دٍّ الًخنجرٍ .. ًفي الحيبٍّ  مىى حى .. عى

كتىظؿَّي كًحيدنا كىاألٍصدىاٍؼ 

اٍؼ  ًزينان كىالصَّيفصى كتىظىؿَّي حى

مىقديكريؾ أٍف تىمًضي أبىدنا 

ًفي بىحًر الحيبٍّ ًبغيًر قيمكٍع 

.. كتيحبَّي مىبلًييفى المىرَّيات

عى  كىالمىمًؾ المىخميكٍع ..كتىرجى

 

يشيد شيادة أزلية عمى حتمية " عقاب بمخير"إلى " نزار"يتفؽ الشاعراف ككأف الخطاب مف 
القدر في االغتراب اإلنساني، حيث عزلة الذات الفارة مف الكاقع كمرارة الحزف كاإلقصاء، 

 .         أك بعبارة أخرل اإلنساف المقيكر" الممؾ المخمكع" كىنا يمكننا أف نسجؿ ىكية الذات 

أيضا في أغمب نصكصو فيستند عمى " نزار"نحك خطاب " سميماف جكادم"        كيتجو 
 :نصو اآلتي

طًني الكىًبيرٍ  ( 2)       لىيسى هىذىا كى

..             الى 
                                                           

 .651، ص 1،ج5،2000األعمال الشعرٌة الكاملة، منشورات نزار قبانً، بٌروت لبنان، ط:  نزار قبانً (1)

 .58، ص3، ج 1999، كانون الثانً 2األعمال السٌاسٌة الكاملة، منشورات نزار قبانً، بٌروت لبنان، ط:  نزار قبانً (2)
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..       لىيسى هىذىا الرَّيجؿي المىقهيكري 

..           كالمىكسيكري 

..         كالمىذعيكري كالفىأرىةً 

ًة الكيحكًؿ عىًف المىًصيٍر  كالبىاحثي ًفي زيجاجى

  ..            الى 

طًني الكىًبير      لىيسى هىذىا كى

: كيمنح الشاعر داللة تخالؼ تماما مقاـ السخرية هذا في قكله

طىٍف  ٍيرى هىذا الكى ( 1)لٍيسى ًلي كطىفه غى

يٍػرى هىذا الَّيًذم   لٍيسى ًلي كطىػفه غى

               يٍنبيتي الحبُّ ًفيًه 

              كتىٍنتىًشري األيٍغًنيىاٍت 

يٍػرى هىذا الَّيًذم يىٍكثيري الًعٍشؽي ًفيًه   غى

              كتىٍزدىًهري األيٍمًنيىاٍت  

ٍيرى هىذا الَّيًذم   لٍيسى ًلي كطىفه غى

               ًفي ًدمىاًئي سىكىٍف 

                                                           
 .37-36ص ص رصاصة لم ٌطلقها حمة لخضر، :  سلٌمان جوادي(1)
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فينزاح النص الحاضر عف النص المركز، إذ تتبلشى صكرة الذؿ كاليكاف كالقير المعبرة عف 
أزمة ذلؾ الصراع الداخمي كاالغتراب النفسي، لترتد إلى صكرة مشرقة، يحقؽ االنتماء الكطني 

 . فييا مكضع فخر تشتبؾ فيو الذات بالكطف إلى حد الفناء

يمكننا القكؿ إف تمؾ العبلقات النصية تعكس عبلقة الذات بدكاخميا مف جية، كبكاقعيا مف 
 .جية أخرل، كتمثؿ الخمفية التي تسيـ في إيضاح التجربة، كتحقؽ تفاعؿ القارئ معيا

كالحؽ أف التكاشج النصي قد يجمع بيف نصكص عدة، بما يفعؿ طاقة التشبع الثقافي كيطعـ 
 " لعثماف لكصيؼ"إستراتجية التميز ككاقع االختبلؼ، كما ىك الحاؿ في نص النمرة 

 :يقكؿ الشاعر

افحتيهىا اٍشتىعمٍت زىنبىقىهٍ  يىكـى صى
(1 )

ًفي يىًدم كاٍحتىكٍتًني السَّيماكىاتي 

 ....................

 ........................

كىافى ًفي بيؤبيؤٍبها شىرىاره 

كعىاًصفىةه ميبًرقىٍه 

مىى ثىغرًهىا  كعى

مرىةه تىتىكهَّييي ًعشقنا  جى

                                                           
 .13اللؤلؤة،ص : عثمان لوصٌف(1)
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ٌيقىٍه  ككىانىت تيًشيري فىتىنفىًسحي الميديفي الضَّي

كييعىاًنقيهىا شىبىؽي المَّيكًز 

 :كيقكؿ جبرا إبراىيـ جبرا

كىافً   ًنمرىًتي عىينىاهىا سىكدىكاًف خىضرى
1 

 يىمتىًمعي ًفيًهمىا الغىضىبي كالًعشؽي مىعنا 

راًئؽ  ًر الَّيًذم ييشًعؿي الحى  كىالشَّيرى

يًؼ الَّيًتي  ابىاًت الصَّي  ًفي غى

فىاؼي كالظَّيمىأ   استىبىدَّي ًبهىا الجى

ًدينىًة تىاهىت، كأنىا  ابىًة المى  ًفي غى

 ًفي الغىابىًة تىائهه مىعهىا، 

:  ًفي هىكجو ًمفى الًعشًؽ كالغىضىب

        ينبني الخطاب الشعرم  في النصيف عمى جدلية التضاد القائـ بيف العشؽ كالغضب 
 (احتراؽ، كعذاب، ككجد )في إشارة إلى ما تحممو الكتابة الصكفية . (الشرر البرؽ العشؽ )

 .إنيا معراج ذلؾ االتصاؿ المنتظر كرحمة الحزف كالظمأ

" نيككس كزانتراكيس"كلعؿ فكرة ىذا التقابؿ مأخكذة حسب تصريح جبرا مف الركائي اليكناني 
ففيو يشبو الكتابة بالنمرة، كيصكر صراعو معيا غالبا كمغمكبا، ككأنو " ترحاؿ"في كتابو 

 .(2)يصارع العشؽ كىي تتحدل كتحضف جمجمتو

                                                           
جبرا إبراهٌم جبرا البئر : نقال عن. 62-61القصٌدة السٌرذاتٌة، بنٌة النص وتشكٌل الخطاب، ص : خلٌل شكري هٌاس( 1)

 . 74 ص1986األولى، رٌاض الٌرس للكتب والنشر، لندن، 
  .63المرجع السابق، ص (  2)



 اخ انشكم انفًُ                                                              جًانً                 :انثاًَانفصم 

 

300 
 

كعمى الرغـ مف ذلؾ التعالؽ بيف التجربتيف إال أنو تمت إعادة تشكيؿ النص الغائب ببثو 
 .الحياة الثانية

        كقد نمحظ أحيانا كقكع بعض الشعراء في خطأ التكرير كاالجترار، مما يبعد النص 
، التي تحاكر فيو "زىرة بمعالية"عف جمالية اإلبداع كالمفاجأة، كنمثؿ عمى ذلؾ بنص الشاعرة 

فيكني عىٍف شىكىاًرًدىىا»: نصكص المتنبي، فتستحضر قكلو ـي ًمٍؿءى جي ٍمؽي جٌراىىا / أنىا كيىٍسيىري الخى
:   في قصيدتيا1«كيٍختىًصـي 

مىى رىغبىةو   ـي عى أنىا

ًفي الكىبلـً  

عو ... كأٍصحيك  جى مىى كى عى

ال يعي 

كأٍذكيري أفَّي المىسىافىةى 

 ...     بىيننىا عيمره ًمفى 

. 2كاالنًكسىار... التٍّيهً 

عمدت الشاعرة إلى اإلفادة الجامدة مف التضاد المكجكد في نص المتنبي، بحيث إنيا لـ 
تمتفت إلى الصكرة الكمية في النص التراثي، كاكتفت بنقؿ جزئي أكقع النص في مدار 

 .االجترار ك الترجيع

                                                           
  .332الدٌوان ، ص  : أبو الطٌب المتنبً  (1)

  .74ما لم أقله لك،ص :  زهرة بلعالٌة 2
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 كىذا االلتقاء بيف النصييف ال يعدك محض إعجاب غير فاعؿ،  كالحقيقة أف تكظيؼ الصكرة 
المأثكرة ييدؼ إلى صكغ معطيات الماضي بما يثرم العمؿ ك يخدـ مضمكف النص ، كيسيـ 

 . في تكضيح معناه

:   تكظيؼ التراث الغربي3.3

        إف العكدة إلى التراث الغربي يمكننا مف قراءة ثقافة األمـ، كيجعؿ األجناس تخضع 
النتمائيا الفني خدمة ألفكار معينة، كتأكيدا لجسر التكاصؿ مع اآلخر كاالطبلع عمى تاريخ 

الثقافات الغربية، ك يسعى النص الجزائرم لمنيؿ مف المكركث الغربي ليستمد منو رؤية جديدة 
 .لممستقبؿ

لبكدالر " تراسؿ"لعثماف لكصيؼ ك نص " المعبد"        كفي امتزاج ثقافي بديع يتآلؼ نص 
 : لفظا كيختمفاف معنا

 ": عثماف لكصيؼ"يقكؿ 

( 1)كيؿُّ الطَّيًبيعىٍه .. الطىًبيعىةي 

ؿٍّ   يثيمىا كينتى صى مىعبىده حى

رٍج  ـى العىشىايىا الَّيًتي تىتىضى ا أمى

ـى المىرايىا الَّيًتي تىتىبىرىٍج  ا أمى

 ":بكدلير" كيقكؿ

يَّية، الطَّيًبيعىةي مىعبىده ًفيًه أىعًمدىةه حى
2 

تيصًدري أٍحيىاننا كىًممىاتو ميبهىمىة؛ 

                                                           
  09اإلرهاصات، ص: عثمان لوصٌف(1)

 .130األعمال الشعرٌة الكاملة، ترجمة رفعت سالم ، ص : شارل بودلٌر( 2)



 اخ انشكم انفًُ                                                              جًانً                 :انثاًَانفصم 

 

302 
 

ؿى غىابىاتو ًمف ريميكزو  هينىاؾى يىٍمًضي اإًلنسىافي ًخبلى

. تىرقيبيهي ًبنظىراتو كىاًعدىة 

الطبيعة بعيف المتصكفة، لذلؾ فيي مكضع الطير كالنقاء، بينما " عثماف لكصيؼ"يبصر 
 .مف زاكية رمزية تجردىا لتصبح شعكرا كفكرة" بكدالر"يراىا 

إف نظرة الشاعريف تختمؼ برغـ التداخؿ النصي ذلؾ أف الشاعر الغربي يجعؿ الطبيعة عالما 
العالـ الركحاني الذم " عثماف لكصيؼ"حسيا ناقصا، يكممو عالـ الباطف ، في حيف يجعميا 

 .تصبك الذات المتصكفة إلي االلتحاـ بو لتبمغ درجات الصفاء

 :*" كي أراؾ..تكمـ"ككثيرا ما اتجو الشاعر الجزائرم صكب عبارة سقراط الشييرة 

ًني لمقيبيكًر السُّندًسيَّيًة،  (1)لىؾى أٍف تىستىقًبؿى الًقبمىةى كتىنحى

 ، لىؾى أٍف تىقيكؿى لمقيطًب النَّياًئـً

 ، ـٍ كىٍي أرىاؾى تىكىمَّي

م،  ٍؿ ًفي الحىضرىًة كىي أىسمىعىؾى يىا مىكالى كأدخي

أيُّهىا الغىكثي الكىاًصؿي الميكًصؿي 

مٍّي كفىرًش التَّيدلٍّي،  يىا عىرشى التَّيجى

نما  يستعيف الشاعر بعبارة سقراط، الدالة عمى أف مرتكز الحكـ عمى الذات ليس المظير كا 
الجكىر، ليصؼ الخياؿ بيف االنفصاؿ كاالتصاؿ، حيث يمثؿ نكر مسار الذات في عركجيا 

 .المعرفي تدرجا التصاليا بعرش التجمي، كمف ثمة يمكنيا االرتقاء مف الرؤية إلى الرؤيا
                                                           

*
أحمد عبد الكرٌم موعظة - أحمد شنة طواحٌن العبث الزمة استهاللٌة فً كل الصفحات )وردت العبارة فً شعر كل من  

 (الجندب 
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حاؿ اتصاؿو كحاؿ انفصاؿ، كما يميِّز بينيما أف : يككف الخياؿ حاالف» : يقكؿ أدكنيس
 (1)«المتصؿ يذىب بذىاب المتخيؿ، كأف المنفصؿ حضرة ذاتية قابمة دائما لممعاني كاألركاح

:  تكظيؼ النص الشعبي4.3

           تمثؿ الثقػػػػػػػافة الشعبية اإلرث الحضارم، الذم يسجؿ تاريػػػػخ الفكػػػػػػػر اإلنساني، 
كيجسد أىـ معتقداتو كرؤاه لمكجكد، إنيا تختزؿ جينات الشعكب كىكياتيـ، لذا فكثيرا ما يمتحـ 
النص الحاضر بتمؾ الثقافة، ليكتسب خصكصية تمنحو مكركثات االنتماء كالتفرد، كبذلؾ 

 .يستطيع المحافظة عمى أصالتو كيمنح ىكيتو حصانة الخمكد

        فاألخضر فمكس يبحث في جيكب الذاكرة الشعبية عما يمنح سياقو االستقبللية 
 :كالتميز، مف خبلؿ تكظيؼ حكاية الغكؿ في نصو حيف يقكؿ

( 2)« !.اٍنفىًتًحي يىا سيكَّيراٍ »: صىكته 

مًفي الًهثه  فىالغيكؿي خى

مى ًشفىاًهه الدٍّمىاءي  !. تىخثَّيرٍت عى

اؿ  مصى بَّيًة اإلٍسفٍنًي كالصٍّ ظىمآفي تىحتى جي

«  !.اٍنفىًتًحي يىا سيكَّيراٍ » 

ربما يشير ذلؾ السقكط تحت دكاليب الخرافة الماضية إلى محاكلة الفكاؾ مف قبضة الكاقع 
 .كحذفو، فالذات الفارة  تسعى إلى التحرر

                                                           
 .82السرٌالٌة والصوفٌة، ص :  أدونٌس علً أحمد سعٌد (1)
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كقد تككف صكرة اإلنساف المذعكر كالضعيؼ، حالة مف حاالت السخرية المجسدة لصكرة الذؿ 
 . كالخكؼ، التي يعيشيا اإلنساف في زمف الصمت كالتطكيع

كلعؿ االستعانة بالحكاية الشعبية يسبغ النص بسبغة عجائبية ،ناىيؾ عف ذلؾ االمتداد 
السردم الذم يصنعو تنامي الحدث كتأزمو، مما يستفز ذىنية القارئ كيثير عكاطؼ الرىبة 

 . كالمذة لديو

" أف ترتمي بأحضانيا في القصة الشعبية " مكاؿ صحراكم"              كتحاكؿ قصيدة 
، كىي قصة عشؽ خالدة كمحزنة جمعت بيف "سيدم خالد"التي عرفت بمنطقة " حيزية 

 .، كانتيت بكفاتيا كجنكنو"سعيد"كابف عميا " حيزية"

 : يبدأ الشاعر بكصفو المادم لمشخصية الرئيسة في بنية شبو سردية

 (1)بىدىكيًّا كىافى القىمبي 

يزيَّيٍه  ككىانىًت حى

ًمشكىاةى العيمًر الغىسىًقيٍّ 

... كًقنًديؿى األبىًديَّيهٍ 

مَّيؽي ذىاًكرىًتي  قىمرنا يىتىسى

ا لىيًمٌيٍه  كًرياحن
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كتبلحقو ىذه الشخصية بما تحممو مف أصالة كتجذر كطني حتى النياية، أيف تتجسد 
  .طيارتيا كتتحكؿ إلى فرس كزىرة

هىٍؿ ًذم اٍمرىأةه 
(1) 

كًئيىٍه؟ ـٍ فىرسه ضى !  أ

سىًتي األيكلىى  نىرجى

سىأيسىمٍّي غىيبىتهىا  

كًح الثَّيكمىى ـى الرُّ ،  ..كٍش

أٍجرىاسى الشَّياهدىًة 

ًليَّيٍه         األزى

فمشيد ىذه األنثى يجعميا أيقكنة تراثية مشبعة بالدالالت، إذ يشكؿ انقضاء داللة معينة ميبلد 
- كشـ الركح ). أخرل مغايرة كىكذا، تصبح األنثى لغة أزلية تشير إلى االستمرارية كالبقاء

كىذا طبعا يجعمنا نتكصؿ إلى ككف الثقافة الشعبية ثقافة خالدة ال  (أجراس الشيادة األزلية
 .تعرؼ الزكاؿ

مف األغنية الشعبية سندا لتعميؽ كصؼ شجنو الداخمي مخاطبا " أحمد عبد الكريـ"ك يتخذ 
 :كياف القارئ

( 2)قٍؿ إنَّيهي إيقىاعي شىامٍ 

قىمره يؤثٍّث كحشىًة الصَّيحراًء بالكىممىاًت 

" يىامٍ "بمىكَّياًؿ 
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. قٍؿ إنَّيه شجفي الكىمافٍ 

 الصحراكم صكرة لممكاف الخالد ،إذ يشكؿ تناغـ الصكت كالمتمثؿ في المكاؿ *يرسـ المكاؿ
الكممة المفتاحية التي ترتبط في الغالب بإيقاع حزيف يدفعو المغني رتيبا، "  يام"الشعبي 

فيكافؽ صكت آلة الكماف الحزيف ، كمف ثمة ال يييئ شجف الصكت إال تأثيثا مكانيا مختمفا، 
.  يترجـ ذلؾ االرتباط الكجداني باألرض

" صراع مع الشيطاف"مف السيرة الشعبية في قصيدتو " عثماف لكصيؼ"        كينيؿ 
 :كتحديدا مف قصص ألؼ ليمة كليمة قصة السندباد البحرم

ٍـّ  سىبعى لىياؿو ًفي مىتاهىاًت الًخضى
(1 )

كلىًة الًحيتىاٍف .. ًفي مىهىبٍّ المىكتً  بىيفى صى

اٍف  سًؾ الميرجى كحى

ال الشُّمكسي شىعشىعٍت ..سىبعى لىياؿو 

كال الطُّيكري رىفرىفٍت 

اٍف  عى األلحى كال الفىضاءي رجَّي

ًتًه العىًنيدىٍا  شىاهٍدتي عينؼى البىحًر ًفي ثىكرى

كالرُّعبي كاألٍهكاؿي كاألٍشبىاٍح 

                                                           
. االستعارة ،كالجناس، كالطباؽ كالتكرية: كىك يعتمد في كتابتو عمى ألكاف مختمفة مثؿ.  المكاؿ فف مف فنكف األدب الشعبي*

كىك يعتمد عمى االرتجاؿ، كيعكد تاريخو إلى عيد الخميفة ىاركف الرشيد في العصر العباسي، أما سبب ابتكاره، فكاف عندما 
كحـر الناس رثائيـ لو كلك ببيت شعر كاحد، كأكد أنو سيمقي العقكبة الشديدة عمى مف  (جعفر )أمر السمطاف ىاركف بقتؿ 

عمـ الجماؿ كقضاياه ، :ينظر ىالة محجكب/ يقكؿ شيئا، ككاف لجعفر جارية مخمصة كضعت المكاؿ لتعبر عف شدة حزنيا 
 .203-202ص 
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يستثمر الشاعر قصة السندباد ليتحكؿ في خطابو مف سيد المغامرة، كممؾ الشجاعة، صاحب 
الشيرة كالغنيمة، إلى المغترب الذم مؿ رككب األىكاؿ كحياة البلستقرار، يحف إلى دؼء 

 . الممجأ كيبحث عف زمف اليدكء كالطمأنينة

كىك رمز ضارب بجذكره في خبليا الذاكرة صارخ بذلؾ الضياع النفسي، الذم يعيشو اإلنساف 
 .الراىف في زمف الصراع كالمكت

اتصاال كطيدا أيضا بالثقافة الدينية كالشعبية، فيك رمز االكتماؿ " سبعة"كلعؿ لحضكر العدد 
سبع ليؿ في متاىات  )كالنياية، كىك العدد الذم اكتممت فيو المعاناة كانتيت فيو المغامرة 

 .(1)لذا يقاؿ إنو يـك البعث كالتجدد ككلدت فيو الذات مف جديد (الخضـ

 :        كقد كظؼ الشاعر المثؿ في قكلو

مىى زىفرىاًت السٍّناًديف ٍع يىدىٍيؾى عى ضى
(2 )

كىًهيى تضٌي 

كىل  كتىبًكي جى

غىفٍّ عينؼى المىطاًرًؽ ميحتىدمىاًت 

تىعفَّير ًبكيؿٍّ ديخافو 

تىكٌهٍي بكيؿٍّ بىيافو 

تىمٌظ 

ًهٍر  انصى

ًفي الشُّكاظ النقيٍّ 

را يتطايٍر  ككف شرى
                                                           

1
 .143، ص  (عربً/عربً )معجم األعداد، رموز ودالالت،:  جان م صدقة 

(2)
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َّـي قؿ أنىا شىاعٍر :         ث

، ليعبر عف ألـ الكتابة كما يعترم "ىك بيف السنداف كالمطرقة"يستعير الشاعر المثؿ القائؿ 
كىي تتحمؿ كجع التعبير كعنؼ الكممة، لتحمؿ رسالة اإلنسانية كتصدرىا . الذات مف معاناة

 .بكؿ أمانة

الدنيا "المثؿ الشعبي " الدرس األخير"في قصيدتو " نكر الديف دركيش"        كيستحضر 
" : تمشي بالمقمكب

ارى بالمىقميكًب يىمًشي ( 1)كيؿُّ شىيءو صى

ـٍ  كيؿُّ مىا نىحفي دىرٍسنىااي تىحطَّي

؟  ـٍ فىممىاذىا نىتعمى

ـٍ  ا تىخريجي الدُّفعىاتي عىامنا بىعدى عى

ماٍس  كيمُّهىا تىمًضي ًبعٍزـو كحى

كيمُّهىا تىمًضي كلىكٍف 

ـٍ   اـو تىتأقمى بىعدى عى

يأخذ الشاعر مادتو مف المثؿ ليجسد أزمة الكاقع، كيعبر عف عبثية التعميـ، ك يصادؽ عمى 
مأساة التحصيؿ في الببلد، مما يشير إلى خيبة المثقؼ في زمف تآكمت فيو صحؼ الثقافة 

 .تحت صدأ الجيؿ كالتخمؼ
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إف عكدة الشاعر إلى المكركث الشعبي ليستخمص منو درسو األخير، تؤكد أف دركس الحياة 
ىي الزاد المعرفي البديؿ الذم تتكارثو األجياؿ لتثبت صحتو، كما تمثؿ تمؾ العكدة إلى 

 .الماضي تعزيزا لسمطة المقكؿ الشعرم بالمقكؿ النثرم المتكارث

        كقد يشكؿ المثؿ خطابا ساخرا  يقدـ جكىر الحديث كنتيجتو مثمما ىك في قصيدة 
 ":المتغابي"عثماف لكصيؼ 

( 1).. آاً 

يىا ميرًسؿى هىًذم القىكاًفي 

  !آا يا سىيٍّدى هىذا العىذابً 

يىا نبيَّي النَّياًر  

ٍس  .. ال تىتكجَّي

ا لمًكبلبً .. كارـً عىظمنا اًلحن   مى

" يسترسؿ الشاعر في كصؼ سمطة الجيؿ كأزمة العذاب، ليصؿ إلى حقيقة المثؿ الساخر 
، ىذه الحقيقة تقضي بتجاىؿ الرأم خاصة إف صدر "أـر عظمة مالحة لمكمب يسكت عميؾ

 . عف  نقص عقؿ ك حمؽ فكر

كيندرج المثبلف السابقاف في سياؽ األمثاؿ االجتماعية، التي تشعؿ فتيؿ الرفض كالتمرد 
كتدعك إلى االنقبلب الثكرم، لذلؾ فيي شعار االستنكار المرفكع في كجو الذؿ كالقير الذم 

 .تعيشو األمة العربية
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:  تكظيؼ النص التاريخي5.3

 ليسجؿ ىمو القكمي كالحضارم، كينتصر عمى ،       استعاف الشاعر الجزائرم بالتاريخ
االنكسار كاإلحباط الداخمي، لذا تكجو إلى أكثر النصكص خمكدا في مسار الذاكرة العربية 

 .اإلسبلمية لتككف مادتو

أف األحداث التاريخية كالشخصيات التاريخية ليست مجرد ظكاىر »كيرل عمي زايد عشرم 
ككنية عابرة، تنتيي بانتياء كجكدىا الكاقعي، فإف ليا إلى جانب ذلؾ داللتيا الشمكلية الباقية، 

 (1)«.في صيغ كأشكاؿ أخرل-عمى امتداد التاريخ -كالقابمة لمتجدد 

( 2)ًمف ثيقًب البىاٍب 

يىطؿُّ غيراٍب  

مى شىجًر المَّيميكًف  عىنقىاءي المىكًت تىحطُّ عى

نكٍف  الصَّمتي جي

فىتٍنكىًسري األٍجفىاٍف 

اًلبى إالَّ المىكت» « ! الى غى

«   ال شىيءى ًسكل الغيفرافٍ »

       كصىمتي المَّيؿ فىًجيعىٍو 

المشيرة إلى مكقؼ االنييار كالخسارة عند سقكط " الغالب إال ا"يستعيف الشاعر بمقكلة 
 .غرناطة، حتى يديف مكقؼ الصمت المخجؿ في زمف االنكسار كالفجيعة

                                                           
استدعاء الشخصٌات التراثٌة فً الشعر العربً المعاصر، دار الفكر العربً، القاهرة، : علً زاٌد عشري (1)

 .120،ص1،1997ط
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لمتذكير " أبك عبد ا الصغير"كقد كظؼ الشاعر مقكلة أحد جنكد آخر ممكؾ غرناطة 
،حيث يتدرج السككت إلى االستسبلـ  (الصمت كالمكت )بعبرتيا، التي تيختزؿ في ثنائية 

 .      كالتبلشي، ثـ الفناء كالنياية

في خطبتة " طارؽ بف زياد"        كال بد أف الشعراء تابعكا صكرة الحصار، التي عبر عنيا 
؟ البحري مف كرائكـ، كالعدكُّ أمامىكـ كليس لكـ كالمًَّو إال الصدؽي ....  »: قائبل أيف المىفىرُّ

ٍبري   :فقاؿ أحمد عبد الكريـ.(1)«كالصى

مًفي ًبرٌّ   أمىاًمي بىحره كخى
(2 )

ًبيًبي  حاًرم بىيننىا يىا حى كًتمؾى الصَّي

اقتىربت ككىافى ييسرًبؿي صيكرىتهىا بالدٍّماًء كيٍبًكي 

.. يىبكحي إلىى الًجدرىاًف ًبما لىٌكع القىمبي مٍف شىككىًة االٍغًترابٍ 

 :كقاؿ نكر الديف دركيش

 (3)ًمٍف أيفى أًجيئيًؾ يا بىمًدم؟

النٍّسري الكىاًسري ًمف فىكًقي،  

اًئعي ًمٍف تىحًتي   .كالًقرشي الجى

حًدم كالقىارًب أسبىحي ًفي بىحرو ًمٍف غير شراعٍ    .كأنىا كى

                                                           

(
1

، 1ال تارٌخ، دار الصحوة للنشر والتوزٌع، القاهرة، ط....إحراق طارق  بن زٌاد للسفن أسطورة : عبد الحلٌم عولٌس  (

 .18، ص 1995
  .113موعظة الجندب،ص  : أحمد عبد الكرٌم (2)
  .13البذرة واللهب، ص :  نور الدٌن دروٌش (3)
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إف قصة حرؽ السفف التي كضعت الجنكد بيف خياريف إحداىما مر إما المكت غرقا أك 
" طارؽ بف زياد"مكاجية األعداء حادثة عززت الحضكر البطكلي لشخصية القائد العربي 

 .كجعمت منو مثاؿ المجد

 كيمثؿ التعالؽ النصي بيف النصكص الثبلثة صكرة لمحصار المتكرر معبرا عف صراع 
الذات األبدم، كصكال إلى مكاطف االنتماء كالطمأنينة، كتمؾ الصكرة الدائمة تجعؿ الذات في 

، كلعميا تعبر عف باطنيا المكجكع  في (البحر )كؿ مرة قريبة إلى مكاطف االرتجاؼ كالعمؽ 
 . زمف الفجيعة كاألسر

تأسيسا عمى ما ذكر آنفا يصبح حضكر الثقافة الشعبية خصكصية كتابية، تسيـ في تخميد 
ف تمكف اآلخر مف اغتصاب األرض كسمبيا، فإنو لـ ك لف   الذاكرة الجماعية، كا 

 . يستطيع محك اليكية الثقافية التي تتكارثيا األجياؿ

 :عمى سبيؿ الخبلصة

        اخترنا اختتاـ ىذا الفصؿ بالتداخؿ النصي، لككنو مف خصائص البنية الداللية في 
الخطاب الشعرم، إذ يحدث تعددا دالليا يسيـ في انزياحية المغة، التي تثرم البناء التصكيرم 
بما يستجيب لترجمة حقيقة الشجكف النفسي كطرح العكاطؼ الداخمية، مما يجعؿ النص نسقا 
الطراد المعنى، كاسترسالو عبر تتابع الصكر كتبلحقيا في انتظاـ لغكم بعيد عف التقريرية، 

 .يستفز المتمقي ببريؽ االستبداؿ كالخرؽ

السيما أف تكظيؼ النص الغائب ينطكم عمى التمميح كاإليماء كالرمز، إذا ابتعد عف االقتباس 
حيث يشكؿ ثراءن دالليا باعتماد النص تمؾ العبلقة الرحمية بينو كبيف الحرفي كاالجترار، 

 .المكركث، كتراقصو عمى سمـ الثقافة الجماعية
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          كلعؿ التصكير يجسد االمتداد اإليقاعي، مف خبلؿ إيقاع التناغـ الذم يؤالؼ بيف 
المحسكس كالمجرد، كىك ما يجعؿ دراسة البنية اإليقاعية أكثر مف ضركرة، لتكضيح العبلقة 

 .بينيا كبيف الداللة
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 :اإليقاع بنية عركضية.1

        مما ال جداؿ فيو أف اإليقاع ىك أساس الشعر؛ ألنو مف أىـ الخصائص المميزة 
لمنص الشعرم، حيث يعد أبرز عناصر التشكيؿ الفني في بناء القصيدة،  ينسج دينامية 
المبنى الشعرم، كييزه بنبرة نغمية تطكؽ السمع كتسيـ في خمؽ قيـ جمالية، لكف الجدؿ 
كقع في تحديد مفيـك اإليقاع كىذا ألسباب عدة ، يأتي في مقدمتيا اتساع ىذا المفيـك 

صفة مشتركة بيف الفنكف جميعا تبدك كاضحة في المكسيقى »ليشمؿ عدة فنكف فيك 
كالشعر كالنثر الفني كالرقص، كما تبدك أيضا في كؿ الفنكف المرئية، فيك بمثابة القاعدة 

   (1).«التي يقـك عمييا أم عمؿ مف أعماؿ األدب كالفف

 مما زاد في عسر مقاربتو ، ثـ إف  ارتباطو (2)« مجاال تتقاطع فيو الحكاس»كمف ثـ كاف 
 .بالداللة أكقعو  في زكايا التمقي كأضحى إدراكو يختمؼ مف قارئ إلى آخر

        كالحقيقة أنو ضركرة ال خبلص منيا، إذ كاف لزاما عمى اإلنساف، كىك يعايش 
إنو نٌزاع إلى »الككف المتماكج السعي إلى بث ذلؾ التماكج في نصو ليبعث الحياة فيو، 

المطمؽ كمنخرط في اليكمي كباحث عف الدائـ كمدفكع بطبيعتو ذاتيا إلى الفعؿ كبكعيو 
يبحث، كىك يستخدـ المحطات كالتقاطعات التي تشبو تثبيت  (...)إلى التفكير في حركتو 

الزمف اليارب مف خبلؿ المقاطع، بشكؿ عفكم كفطرم عف تجديد الفعؿ األسطكرم 
 .(3)«لمخالؽ المخبر عف العمى القديـ

                                                           
ص ، 2،1984معجـ المصطمحات العربية في المغة ك األدب،مكتبة لبناف، لبناف،ط: ككامؿ الميندس مجدم كىبة  (1)

71.  
، 1ط اإليقاع في الشعر العربي الحديث،خميؿ حاكم نمكذجا، دار الحكار لمنشر كالتكزيع، سكرية،:  خميس الكرتاني(2)

  .24ص، 1 ج ،2005
 .24 ص ،ـ ف   (3)
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كيبدك كاضحا أف لئليقاع اتصاال كطيدا بحياة اإلنساف كبرغبتو الكجدانية العميقة كال شؾ 
 .تتيح المشاركة الشعكرية بيف الذكات (بيف اإلنساف كاإليقاع )أف تمؾ العبلقة

كتتحقؽ المشاركة  بفضؿ التتابع الحركي كاالنسجاـ الصكتي في البنية  اإليقاعية كىك ما 
كحػػػػدة النغمة التي تتكرر عمى نحك ما في الكبلـ أك في البيت، أم »ينتج انتظامػػػػػا تحققو 

تكالي الحركات كالسكنات عمى نحك منتظـ في فقرتيف أك أكثر مف فقرات الكبلـ أك في 
 .(1)«أبيات القصيدة 

إف االنتظاـ أساس اإليقاع كقكامو الحركة كشرطو التناسب ك المعاكدة كىي ميزات الفف 
 .*الجمالي عند العديد مف الدارسيف

        كتعد تمؾ الميزات قكاعد الجماؿ عند أفبلطكف إذ جمعيا في الكحدة كالكزف 
الخصائص الجكىرية التي يتألؼ منيا  (أرسطك) كبالمثؿ جعؿ تمميذه (2)كاالنسجاـ
  (3).، كالتحدد (السيمترية)النظاـ،  ك  التناسؽ : الجماؿ

مف ىنا يمكننا القكؿ إف اإليقاع  محرؾ جمالي يؤدم إلى تكافؽ المعاني، حيث يرتبط 
بالجانب الشعكرم الراغب في االنتظاـ الناتج عف التقابؿ كالتآلؼ كاالنسجاـ الصكتي 

كاضحا  في تككينو  - [الكارد بيف الكممات أك األفكار ]-  ككمما كاف التكازم »كالتكازم 
                                                           

لـ الكتب االقصيدة العربية الحديثة ،حساسية االنبثاقة الشعرية األكلى جيؿ الركاد كالستينات، ع: حمد صابر عبيد ـ  (1)
عضكية المكسيقى في النص الشعرم، : عبد الفتاح صالح نافعنقبل عف   .18، ص 2010، 1 األردف ، ط،الحديث

  .102، ض 1985، 1مكتبة المنار، الزرقاء، ط
، تحقيؽ عمد العزيز بف ناصر المانع، في كتابو عيار الشعرالعمكم  طباطبا بف  أحمدبفينظر أبي الحسف محمد   *

،نشر أحمد  اليكامؿ كالشكامؿ: حياف التكحيدم أبك/ .21، ص 1985، (دط )دار العمـك لمطباعة كالنشر، الرياض،
 .140، ص (دت )أميف كأحمد صقر،الييئة العامة لقصكر الثقافة، القاىرة،

 . 39األسس الجمالية في النقد العربي، عرض كتفسير كمقارنة ص : عز الديف إسماعيؿ  (2)
  .99 ـ ف ، ص (3)
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أك نغمتو تكلد عنو تكاز قكم بيف الكممات كالمعاني، كأقكل أنكاعو ىك ما تنجـ عنو 
الصكر كاالستخدامات المجازية، حيث يتـ إحداث التأثير عف طريؽ البحث عف المشابية 
بيف األشياء، أك عف طريؽ التقابؿ حيث يككف التضاد ىك كجو االتفاؽ، كاتفاؽ الكممة 

.  ، لذلؾ يقكؿ ت(1)«صكتيا أك معادلتيا ألخرل يتضمف ببل ريب لكنا مف االتفاؽ الداللي
 . (2)«إف مكسيقى الشعر ىي التي تمكنو مف الكصكؿ إلى تمؾ المعاني»س إليكت 

        ك يبدك أف اإليقاع يشكؿ نمكا دالليا يعتمد عمى الشحنة التأثيرية، التي تحدثيا 
المدلكالت باستخداماتيا المجازية، لذا فاإليقاع يمثؿ ذلؾ االنسياب كالتدفؽ المتتابع في 

الكياف المعارض لمكزف، ألنو متغير بينما الكزف ثابت يتعرؼ عميو " انتظاـ كمنو عد 
 .(3)"بكاسطة التقطيع

كمف ىنا يحؽ لنا أف نسأؿ حكؿ  العبلقة بيف الكزف كاإليقاع  كما إذا كانت تقؼ عند 
 المعارضة فقط أك تتعداىا إلى التكامؿ ؟

 : بيف اإليقاع ك الكزف1.1
جعؿ عمكم الياشمي مبدأ التعامد األساس الذم يحدد الفرؽ بيف اإليقاع كالكزف في قكلو 

 فيك الخط الرأسي الذم يسقط مف أعمى ، بيف العناصر كمياا مشترؾاقاسـيشكؿ اإليقاع »
 إنو عنصر ،النص حتى أسفمو متقاطعا مع كؿ خطكطو األفقية في نقطة ارتكاز محكرية

                                                           

  .262النظرية البنائية في النقد األدبي، ص:  صبلح فضؿ (1) 
  .18ص  قضية الشعر الجديد،:  محمد النكييي (2 )
 .19 ص القصيدة العربية الحديثة ،حساسية االنبثاقة الشعرية األكلى جيؿ الركاد كالستينات، : محمد صابر عبيد (3) 
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السطر  بينما الكزف ىك الخط األفقي الذم يمتد مف أكؿ. خفي يخترؽ جسد النص
 .(1)« كيتشكؿ مف كحدات مكسيقية متساكية تسمى تفعيبلت، كينتيي بنيايتو،الشعرم

قالب )كال تتعمؽ األفقية إال باآللية  . كال شؾ أف العمكدية تمنح لئليقاع صفة الشمكلية
" عمي عباس عمكاف"ككفقا لذلؾ شبو . ، كمنو فاإليقاع أكثر قيمة مف الكزف (عركضي

العبلقة بيف الكزف كاإليقاع بالعبلقة القائمة بيف الجزء كالكؿ،  فالكزف صكرة منضبطة مف 
غير أف التعامد يحدث تقاطعا بيف المفيكميف، كبالتالي يككف الكزف ( 2)صكر اإليقاع

 . كالعبلقة بيف االثنيف عبلقة تكاممية(3)صكرة اإليقاع الخاصة

كعميو نستطيع القكؿ إف اإليقاع ركح الكزف، كىك عنصر المغة الذم يشكؿ ركنا أساسا في 
 انتظاـ النص الشعرم بجميع أجزائو في سياؽ كمي جامع »إنو  .شعرية المعطى المغكم

ىا نظاما محسكسا أك ػػػػػػػع مفػػػػػػػػع يجـػػػػػػم جاـػػػػػػة تمتئـ في سياؽ كؿػػػػػػػأك سياقات جزئي
مدركا،  ظاىرا أك خفيا ، ليتصؿ بغيره مف بنى النص األساسية كالجزئية ، كيعبر عنيا 

 ( 4)«كما يتجمى فييا

» :أشار الباحث عبد الرحمف تبرماسيف إلى عناصر اإليقاع في قكلو         كلقد 
د الصكرة كتمنحيا الحركة م ألنيا تقـك بتجس،لئليقاع عناصر ال يمكف التغاضي عنيا

                                                           
ـ، 2006 ،1فمسفة اإليقاع في الشعر العربي، دار الفارس لمنشر كالتكزيع ، بيركت، لبناف،ط: عمكم الياشمي(1)

. 25-23ص
(2)

 اإلعبلـتطكر الشعر العربي الحديث  في العراؽ، اتجاىات الرؤيا كجماليات النسيج، منشكرات كزارة : عباس عمكاف  
  .226، ص 1985، (د ط )، سمسمة الكتب الحديثة، العراؽ، 

مبادئ  النقد األدبي كالعمـ كالشعر، ترجمة كتعميؽ محمد مصطفى بدكيػ مراجعة لكيس عكض كسيير :  رتشاردز (3)
 . 185، ص 2005، 1ػ المجمس األعمى لمثقافة، القاىرةػ ط  القمماكم

 25ص، فمسفة اإليقاع في الشعر العربي : عمكم الياشمي   (4)
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التي تبعث فييا الحيكية كالنشاط كالتنامي ، كتجعؿ الكاقع ماثبل في الذىف أك أماـ البصر 
 :بكؿ تناقضاتو كصراعاتو كىذه العناصر ىي

. (1)«الشكؿ الطباعي -5التدكير -4النبر -3الكقؼ -2القافية -1

كتبدأ .كلعؿ البحث اىتـ بأكثر العناصر استثمارا لدل أصحاب شعر التفعيمة  في الجزائر
ىذه الدراسػػػػػػػػة باالستناد عمى إحصػػػػػاء نسب التنكيع العركضػػػػػػي في جممة مف القصػػػػػػػائد، 

 :ألكثر الشعراء استخداما لقصيدة التفعيمة ، كقد أسفرت عمى المعطيات اآلتية

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

يقاع الشعر العربي ، دار الفجر لمنشر كالتكزيع ، النزىة الجديدة ، القاىرة ، : عبد الرحمف تبرماسيف  (1) العركض  كا 
 . 90 ، ص2003،  1ط
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الميالمنسرح الطكيؿ البسيط الخفيؼ الهزج الكافر السريع الرجز الكامؿ الرمؿ المتقارب المتدارؾ الشاعر 
تث 

عثماف 
لكصيؼ 

62,25 %3,31 %16,55 %5,30 %8,60 %1,98 %0,66
 %

 1,32
 %

    

عز د 
ميهكبي 

22,27 %21,82 %41,36 %10,45 %0,45 % 3,18
 %

      

لخضر 
فمكس 

25,86 %24,14 %13,79 %20,69 %03,45 %01,72 %1,72
 %

 03,4
5 %

1,72 %1,72 %%1,72  

حسٍٍ 

 زٌذاٌ
12% 15,33% 15,33% 62,66% 12%  02,6

6% 

      

عاشىر 

 فًُ

30% 56,66%  03,33% 03,33%  03,3

3% 

  %03,33    

عقاب 

 تهخٍر

51,06% 06,38% 27,66% 08,51% 06,38%         

فٍصم 

 األحًر

48,59% 45,77% 02,11% 02,82%   0,70

% 

      

أحًذ عثذ 

 انكرٌى

55,81% 25,58% 02,32% 16,28%          

عثذ هللا 

 انعشً

27,27% 06,06% 21,21% 21,21% 18,18% %03.03    01%    

03,2  %22,58 %06,45 %06,45 %35,48 %25,81 خًار

2% 

      

زهرة 
 بمعالية

46,66 %10 %10 %03,33 %20  %    06,66 %       

عمي 
 مبلحي

24.14 %24.14 % 31.03 % 01 %13.7
9 %

03.45      

نكر د 
 دركيش

27,27 %22,73 %%13.64 36.36 %         

مصطفى 
 دحية

37,93 %17,24 % 41,38 %03,45 %        

يكسؼ  
 كغميسي

42,31 %39,61 % 23,08 %         

 

 نسب أكزاف البحكر عند أكثر الشعراء إنتاجا لشعر التفعيمة في الجزائر (1 )                           جدكؿ 
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 كالذم شرحنا فيو نسبة البحكر المييمنة عمى ،الجدكؿ اإلحصائي مف خبلؿ استنطاؽ ىذا
 أف -لشؾمجاال ا كبشكؿ ال يدع - لدل الشعراء الجزائرييف يتبيف،األنساؽ اإليقاعية

 ،رلػػػػػة البنى اإليقاعية األخػػػػػػػة عمى شبؾػػػػػر البحكر المييمفػػػػػػدارؾ كاف أكثػػػػػاع المتػػػػػػإيؽ
قصيدة التفعيمة قامت في ك نمحظ أف التجربة الشعرية ، يبلحقو في ىذه الييمنة المتقارب

 .(الكامؿ ك الرمؿ ، المتقارب،دارؾػالمت ): اآلتي الترتيب كفؽ عمى غمبة بحكر أربعة ىي

إف أكثر البحكر التي نظـ عمييا شعراء  التفعيمة في الجزائر ىي البحكر الصافية، كيعبر 
عاشكر فني عف ارتباط التجربة الشعرية بالشعكر، ثـ يبيف مغزاىا كىك البحث عف 

لذا  (البر/ الجك/ البحر )الحقيقة، كسمتيا كىي المراكغة ك تتصؿ بنيتيا اإليقاعية بالككف 
 : (المتقارب، المتدارؾ، الرمؿ )فيي تنبني عمى التمايز كاالختبلؼ كأكثر أكزانيا تداكال 

 (1)فىقىًريبنا

مـً   نىًفيؽي ًمفى الحي

ذٍ   نىٍبحثي عىف غىيمىةو كمىبلى

 فىقٍد كىعدىتنىا السَّيمىاءي 

طنيَّيةي " مىى رىأًسنىا السُّحبي الكى  كمىرَّيٍت عى

 "ديكفى رىذىاذ

ًة الرَّيمؿً   كهىا نىحفي ًفي لىفحى

رقىةي البىحًر ًحيننا ذنىا زي  تىأخي

 كتىقًذفينىا بالشَّيظىؼٍ 
                                                           

 .54الربيع الذم جاء قبؿ األكاف، ص : عاشكر فني( 1)
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 كنيمًعفي ًفي كىهًمنىا

كٍّ "ًفي " نىتىقىاربي "  "الجى

 "البىحرً "ًفي " نىتىدىارؾي "أك 

 أك نىمتىًقي ًفي الصَّيدؼٍ 

ًلئى بىعثىرهىا المىكجي   آلى

دىؼٍ  معىٍتها الصُّ  أك جى

 كييكىمٍّؿي تىرًتيبىهىا الشٍّعري 

 ًفي دىكرىًة األٍرضً 

 "إٍف سىقطى القىمبي ًفي المينتىصىؼٍ "

: خصائص األنساؽ اإليقاعية المهيمنة 2.1
لـ يتكجو البحث في خصائص البحكر المييمنة إلى إثبات استخداـ بحكر معينة ألغراض 

نما (1)خاصة كمكضكعات محددة، كما ىك شائع عند كثير كحتى عند نازؾ المبلئكة ، كا 
إلى التركيز عمى الظكاىر التي ليا ارتباط بالمضمكف، لذلؾ سيتعدل الحديث عف البحر 

 .كمناسبتو إلى رصد فاعمية النقص كالتماـ مف خبلؿ متابعة ظاىرة الزحافات 

 :بحر المتدارؾ 1.2.1
يتسـ ىذا البحر بتتابع مقطعيف طكيميف يفصؿ بينيما مقطع قصير، ككحدتو         
كلسنا ندرم سر انصراؼ » العركض دارسيكقد قاؿ بعض ". ففاعؿ" التامة ىي اإليقاعية

                                                           
إنو ينبغي أف ال يطغى شعر التفعيمة عمى  شعرنا المعاصر، ألف أكزانو ال تصمح لممكضكعات : تقكؿ نازؾ المبلئكة(1)

  .34 ، صقضايا الشعر المعاصر: ينظر نازؾ المبلئكة. كميا بسبب القيكد التي تفرضيا عميو كحدة التفعيمة
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في  الشعراء عف ىذا الكزف مف أكزاف الشعر رغـ انسجاـ مكسيقاه، كحسف كقعيا
، كأرجح جكاب عف ىذا التساؤؿ ىك قمة شيكع المتدارؾ في الشعر العربي القديـ (1)«األذف

أدل تتابع الفكنيمات في كحدة زمنية »كقد . لتركيز الشعراء عمى أكثر البحكر تداكال  
مطكاعا يستطيع الشاعر األصيؿ أف يشكؿ منو إطارا »" المتدارؾ" إلى جعؿ (2)«محددة

مكانياتو المكسيقية، كحاكؿ أف   صالحا ألم تجربة شعرية، إذا ما فطف لخصائصو كا 
كىذا البحر متعدد الخصائص ]يكفؽ بيف ىذه الخصائص كبيف األبعاد الشعرية لتجربتو، 

ىي التدفؽ في اإليقاع إذا ما تكالت السكاكف كالحركات القصيرة [كلعؿ أبرز خصائصو
كقٌمت فيو حركؼ المد كنظرا ليذه الخاصية فإف المتدارؾ صالح لمتعبير عف عاطفة 

  .(3)«متدفقة منطمقة

ذا كانت ىذه التفعيمة لـ تجد حظا  ىي أقؿ ؼ،  كما سمؼ الذكرقديـفي الشعر اؿكا 
التشكيبلت استخداما في الشعر العمكدم الجزائرم الحديث، كفؽ  النتائج اإلحصائية التي 

 لما ليا مف  شعر التفعيمة سيدة البحكر تداكالفي لكنيا. (4)"محمد ناصر"تكصؿ إلييا 
 بعض الشعراء دكف تخصبقى ىذه الييمنة تلكف طكاعية كانسياب في االستخداـ، 

 حتى عند ،اتم في سنكات الثمانيفة استخداـ تفعيمة المتدارؾ تبينت محدكدملذاغيرىـ، 
.  اضطراب استقرار النظـ عميوإلىات، كىك ما يشير معيفػػ في التسا لو كفاءأكثر الشعراء

                                                           
  .211، ص 2،1992بحكر الشعر العربي، عركض الخميؿ، دار الفكر المبناني ، بيركت، لبناف،ط: غازم يمكت(1)
  .56، ص1،1995لسانيات االختبلؼ، الييئة العامة لقصكر الثقافة، القاىرة، مصر، ط:  محمد فكرم الجزار (2)
الصكرة كاإليقاع في شعر بمندر الحيدرم، دار العمـ كاإليماف لمنشر : محمد إبراىيـ عكض  نقؿ بتصرؼ عف(3)

  .142، ص 1،2004كالتكزيع، القاىرة، مصر، ط
  .270ص ،(1975-1925 )  كخصائصو الفنيةاتجاىاتوالشعر الجزائرم الحديث، : محمد ناصر( 4 )
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تجربتو الشعرية  بدأ 62,25% فعثماف لكصيؼ الذم بمغت نسبة نظمو عمى ىذا البحر
،  كختميا  ( الكتابة بالنار/ديكانو األكؿ )مسقطا ىذا البحر مف ترتيبو اإليقاعي تماما 

. بالتكجو نحك تفعيمة الكامؿ امتثاال لمذائقة اإليقاعية القديمة

فييا نسبة استخداـ  نظمت بعض دكاكيف عثماف لكصيؼ بطريقة تتكازفك         
، بالرغـ مف ككنو  (إرىاصات، المتغابي، زنجبيؿ، أبجديات ) المتقارب كالمتدارؾ تيتفعيؿ

كلعؿ مرد ذلؾ ىك   (المتدارؾ )  ليذا البحر"قالت الكردة" ك"غرداية" ديكانيوخصص 
. تماثؿ كحدة التفعيمة مف حيث عدد المقاطع كطكاعية ىذيف الكزنيف 

مصطفى  ) عند ىذا الشاعر كشعراء آخركف مف أمثاؿ ام نمحظوتاؿلتنكيعات  اقإف ىذ
يثير التساؤؿ ك  (دحية ،أحمد عبد الكريـ، يكسؼ كغميسي، عقاب بمخير، عمي مبلحي

 كضع عمى محؾ التجريب، أك ربما تككف القصيدة قد فرضت "المتدارؾ"ل كأف النظـ عؿ
تحكال إيقاعيا يخضع لقانكف  (اتمالفترة الدمكية ػ التسعيف )عمى الشعراء في فترة التحكالت 

، أك ىي متتالية المكت التي  ك يتبلءـ مع سرعة االىتزاز االنفعالي الضركرة النفسية
 ، عادت لجر القصائد نحكىا مثمما جرت قصيدة الككليرا في تجربة نازؾ المبلئكة

في لقاء الشعراء مع ىذا البحر شأنيـ شأف " فعمف"صيغة المخبكنة اؿكلعؿ التعامؿ مع 
يترجـ  ( عبد الصبكر كالبياتيصبلح ،نازؾ المبلئكة، السياب )ة تفعيؿشعراء مدرسة اؿ

. ربي لممشرقي كلعا باإلتباعامحاكاة الشعر المغ

 في قصيدتو "عثماف لكصيؼ" قكؿ -تأكيدا عمى ما قيؿ سابقا-كنستحضر         
: قالت الكردةالديكاف 

اًثينا ًفي التُّرابٍ  ( 1)جى
                                00//0/     0//0/                    

                                                           
.  63- 62قالت الكردة، ص: عثماف لكصيؼ (1 )
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مٍّي..كيٍنتي أٍدعيك          /0//0   /0..//0    /0   أيصى

افً         //0  /0//0  /0//0  / أنىاًديًؾ عىبرى الدُّخى

     //0  ///0  // كأٍنًت هينىاًلؾى 

 /0  ///0  /0//0  /0//00 هىاًئمىةه ًفي سيهكًب الًغيىابٍ 

 /0//0  ///0  /0//0 تىٍذًرًفيفى بىقايىا القيرىل

يفى نىقعى الرٍّدىل  ///0  /0//0  /0//0 تىتىهىجٍّ

ابٍ  زنىًؾ ًفي حىسرىةو كاٍنًتحى                       ///0  /0//0  ///0  /0//0  /0//00   كتىبيثٍّيفى حي

ـي كيفَّي ييشىعًشٍعفى                                 ///0  ///0  ///0  ///0  /0/ميديفه كىعىكاًص

      /0  /0//0  /0//0  /  ًبالنُّكًر كاأليغًنياتً 

رابٍ          //0  ///00 فىًصرفى خى

مىةه  ثىثه ميتىفحٍّ     /O///  0///  O//0  ///0 هىاهينىا جي

ةه  ـي  مىٍشجيكجى اًج مى  ///0  ///0  /0//0 كجى

  ................................................. 
ؽه بىاًليىاته   /0//0  ///0  /0//0  /0   هىا هينىا ًخرى

سىدي اٍمرأىةو     //0  ///0  ///0 هينىا جى

 إذ يمس زحاؼ ،ثمة تكازف نسبي بيف فاعمية النقص كالتماـ في ىذا المقطع الشعرم
عمى **  كتدخؿ عمة التذيؿ،(فاعمف     فعمف   )  (21 )تفعيمةإحدل كعشريف  *الخبف

 ،كسرىاتالرتابة كمف   تمؾ الزحافات كالعمؿؿؿؽكقد ت ،(فاعبلف      فاعؿ )ثبلث تفعيبلت 
 باالعتماد عمى قلكفتك (حركية اإليقاع بيف الثقؿ كالخفة )خفؼ صرامة الكزف حيث ت

                                                           

 
*
ينظر فكزم سعد .  ىك زيادة حرؼ ساكف عمى ما آخره كتد مجمكعالتذيؿ** . /ىك حذؼ الثاني الساكفالخبف  

. 27، ص 1998العركض العربي كمحاكالت التطكير كالتجديد فيو، ، دار المعرفة الجامعية، مصر ،: عيسى
 



االٌقاعًل يشكث الةجمانً:                                                           نثانفصم انثا  
 

326 
 

عد لدل الدارسيف المعاصريف عامبل مف عكامؿ تنكع الكزف ت كاألكؿ، في المقاـ اإلحساس
 (1)في الشعر التقميدم

قصة انتياء الحياة ب الشاعر ترجـ عمؽ إحساس م        كيحدث الزحاؼ انسيابا إيقاعيا 
 كتجتاح مكجة اليدـ ، فالحياة اليافعة كالجميمة تمضي إلى األفكؿ،كمآليا إلى العدـ

  متكازية مع اجتياح ىدـ الزحاؼ لكحدة التفعيمة التامة التي بدأ بيا ،كالخراب ىذا الكجكد
. المقطع

 ،قرارػػػػػماء كاالستػػػػح اإلنساف جثة في غياب مكاضع االنتػػػػيصب حيف ذاؾ، ؿيمكت المكافك
تكتب مسيرة الذات عبر تحكؿ إنيا  ،كتمكح النياية بيدىا لتدىف الجدارية بمكف السكاد

 حينيا يساير بحر ،(ىف ،ىي )إلى الغائب (أنا ػ أنت )المتكمـ كالمخاطب الضمائر
ليمخص لنا معاناة الذات في  ذلؾ االنفعاؿ المقمؽ ، ىذا التعدد ك سريعالمتدارؾ بإيقاعو اؿ

 لذا تتحرؾ الحكارات الداخمية باتجاه الذات مسفرة عف تشظي ،اصطداميا بكاقع الزكاؿ
  .الكياف اإلنساني ك انيياره تحت كقع الصدمة

  بيذا البحر أيضا ليقدـ لنا قصة أخرل ترسـ كاقع "ألخضر بركةا"ك يستعيف         
: الفشؿ كاالغتراب فيقكؿ

مًت ًفي هىضـً أٍصكاًت يىكـو طىكيؿو  رىغبىةي الصَّي
(2)                0/  0//0/  0//0/  0//0/  0//0/  0//0/    

            //0  /0/                                                ...  هيك المَّييؿي 

                  /0  /0//0  /0//0  ///0  /0//0  /كيكخه ًمفى الًحبًر يىٍسكيف ًفيه المىكىافي 

يًح ًفي أيذيًف البىاًب، ًديثي فىـ الرٍّ                     //0  ///0  /0//0  ///0  /0/حى

ة الظٍّؿٍّ تىمًشي    /0  /0//0  /0//0  /0//0  /0//0  /0             أك غىابىةه ًنصؼي مٍفتيكحى

                                                           
   .465ص  النقد األدبي الحديث، :غنيمي ىبلؿ( 1)
 .05إحداثيات الصمت، ص : األخضر بركة  (2 )
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دىل كىاًئنىاتو ًمف اؿ دٍ الى صى                          //0  /0//0  /0//0  /0//0..أحى

كؿى غيرفىًة نىكـو ييؤثٍّثيها نىفسي الطَّييرً    /0//0  ///0  /0//0  ///0  ///0  /0/                  حى

كؿى يىدو               /0  ///0                            ...حى

ا ذلىتهىا األىصى           ///0  /0//0  ..///0  /0//0  /0...ًبعي ًفي شىدٍّ مىعنىى..خى

 كاحكجاجيا إلى مف يسندىا في زمف تتحكـ فيو ،ينطمؽ الحدث بإظيار ضعؼ الشخصية
 كمف ثـ يتكجو الشاعر ، إنو الكاقع المعقد الذم غدا مكقعا لمتسمط كمكضعا لمصراع،القكة

 كدكافع ىذه الكحدة التي تفكح ببخكر ،نحك شرح سبب ىذه االنيزامية التي تعيشيا الذات
 :ممتفتا إلى زاكية مف زكايا الزقاؽ الصامت (غرفة النـك )الخصكصية الذاتية 

مىى هىيأىًة البينديقيَّيةً  متو عى (1)،ًمثؿى صى
//  0//0/  0//0/  0//0/  0//0/                      

مىى أيهبىًة النُّطًؽ يىحسيك  /0  /0//0  /0//0  /0//0  /0 ..صىمته عى

قًع خيطىى ًفي الزُّقىاًؽ، أىرىل      //0  ///0  ///0  /0//0  ///0               ..بىًقيَّيةى كى

 /0//0  /0//0  /0//0  / ...ًقٍطعىةي المىعدىًف المينتىقىاةً 

 //0  /0 ..ًبخيبثو 

اف ، أىسمىعي قىمبى الًحصى                //0  ///0  ///0  /0//0  ///0  /0//0 0      ًلتيجًبرى مىا كىسرى الطىيشي

مًت اٍصطىبًمهً  قتى ًفي صى غي الكى                      /0//0  /0//0  /0//0  /0//0            يىمضى

ردي أىـ تىًعبى المىاءي ًفي عيكًداً   ///0  /0//0  ///0  /0//0  /0//0 يىًئسى الكى

افىًة المىرمىدىاٍ  مىى حى   /0//0 /0//0   /0//0  /0//0  /0//0 .أٍسمىعي التَّيبغى يىٍبًكي عى

إنيا قصة ذات آلت إلى ما ىي عميو بسبب عدـ تركييا كحكمتيا ، كراحت تراكد الكبريت 
 لكنيا المرارة التي تمؼ الذات بردائيا لتعيش ،عمو يعينيا عمى إضاءة ىذا الكجكد المظمـ

                                                           

 )1_07  ص ص ،المصدر السابؽ ( . 08
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  حركة الكصؼ كالتصكير،أكثر مف المخبكنة (فاعمف )التفعيمة التامة ، كتخدـ األسى
. يتبعو انقبلب عاصؼ بسككف الميؿؿدرج يتنسبي   بيدكءفتبدأ
: يظير حساب فاعمية النقص كالتماـ  في المقطعيف معا النتائج اآلتيةلذلؾ 

2100  = نقصفاعمية اؿ

5100= فاعمية التماـ% 29,16 =  72

72   =  70,83 %
فنسبة فاعمية التماـ أكبر مف نسبة فاعمية النقص، حيث يناسب اليدكء تفخيـ المشيد 

 .كاطراد السرد
 تفعيمة "عاشكر فني"يختار الشاعر " رجؿ مف غبار"        كفي القصيدة الديكاف 

 :المتدارؾ بتراخيصيا العركضية لمكقكؼ عمى مكاطف االنكسار في سنكات األزمة
 /0//00 :ثـ قاؿ

ديكفٍ  (1) ...إنَّيهيـ يىسجي
        00//0/  0//0/     

ثفي       /0//0  ///0  ///0 كيمَّيمىا ارتىفىعى الكى

     /0//00 ...يىنهىضيكفٍ 

طىفي                                 /0//0  ///0  ///0        كيمَّيمىا سىقطى الكى

كفٍ      /0//00 ...يىصغيرى

    /0//0  ///0  ///0      كيمَّيمىا كىبيرى الزَّيمىفي 

 تستعيف بالبنية الحكارية ،يثير الشاعر المتمقي مف خبلؿ لغة تنبييية قائمة عمى االنتقاء
 كتضطمع البنية المقطعية بكظيفة ،التي تجعؿ اآلخر يترصد ما يبكح بو طرؼ الحكار

. ىا لمكطفء ترصد قبح الشخصية  الخائنة التي تنكر كال،كصفية جمالية
إف مشيد الخيبة ىذا يقبض عمى صكرة مؤسفة تغرؽ في جك مف االزدراء يحيط         

 .رية  يشيد عمييا قانكف الزمفمىي بكتابة تحؽت كيف،بجممة مف القيـ المنحطة
                                                           

.  46رجؿ مف غبار، ص: عاشكر فني (1)
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زحاؼ مع االستعانة ب التي تكحي بالجدية ،عمى تفعيمة المتدارؾالمقطكعة ىذه كقد نظمت 
يقمؿ مف حدة مما %( 71,43)نسبتيا التي بمغت  فاعمية النقص  لرفعالخبف كعمة التذييؿ

 يترتب عنو حركة سريعة تأسر الذىف تحت كميف الدىشة اإليقاعيىذا االنزياح  كالتماـ،
. كالمفاجأة الناتجة عف عدـ التكقع

 يجد في خرؽ التفعيمة التامة لبحر المتدارؾ سندا لمتعبير "فيصؿ األحمر"كلعؿ         
 :عف تشكىات الفطرة كغياب اإلنسانية

القيميكبي ميعىمَّيبىةه 
(1)

 0///  0///  0//0/                                  

                             /0//0  /0//0  ///0  /0/0  /0/     كالمىبلًهي ميغىمَّيفىةه بالٍببلسًتيؾً 

ياةٍ  شاًا تىًجيءي حى            /0  /0//0  ///0  /0//0  /0//0  ///0  ///00كالنُّكري يىصديري عىف مىعدىفو ًمف حى

بينىا رىغبىةن ال تىديكـي                       /0//0  /0//0  ///0  ///0  /0//0  /0//0  /كالهىكاءي الميكيَّيؼي يىشرى

                   //0  /0//0  /0//0  ///0  ///0  /0/     ككيؿُّ الطَّيعاـً  الميعمَّيًب يىسكيفي أٍدرىاجى 

تَّيى المىمىاتٍ            /0  ///0  /0//0  /0//0  ///0  /0//00تىشرىبي مىاءى الهىكاًء الميكىيَّيًؼ حى

بايىا فىةه ًبديخيكًؿ خى كَّي                        / 0//0  ///0  ///0  ///0  ///0  /0 السُّقيكؼي ميجى

فىايىا فىةه ًلخيركًج خى كَّي                                     / /0  ///0  ///0  ///0  /0 ميجى

ةه الٍغًتياًؿ الصَّيبلةٍ                               //0  ///0  /0//0  /0//00 ميرىصَّيصى

، ميغىمَّيفةه  كـً                        /0//0  ///0  /0//0  ///0  ///0كالفىكاًكهي، ًمثؿى المُّحي

كًفهىا بىعضي مىا               /0//0  /0//0  /0//0  /0//0  ///0  //  تسىرَّيبي مى كالبىراًميؿي ًفي جى

ادً             /0  /0//0  /0//0  /0//0  // ات الهىكاًء الميكىيَّيؼً مى ًمٍف عى

             /0  /0//0  ///0  /0//0  /0//0  ///0  ///0يىأًتي، ييكىيٍّؼي مىاءى البىراًميًؿ، ثيَّـي ييكىيٍّفينىا

 
                                                           

  .17، ص  !تقريبا... العالـ : فيصؿ األحمر (1)
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رىاًئعيفى بىعيدنا عىًف الفيقرىاًء كميحتىًقريفى بىًعيدنا عىًف الغىاًنياٍت 
00//0/  0//0/  0///  0///  0///  0///  0//0/  0///  0//0/ 

 فمف ،يبدك أف السطر األكؿ يقع بمثابة البؤرة التي تشكؿ مركزا تحـك حكلو باقي األسطر
 ليشكؿ خطكط ، المادمإلىالتعميب المعنكم كىك ذركة التشيؤ ينحدر منحى التعميب 

  .مشيد كصفي متحرؾ يشيد عمى نياية ىذا القرف

 الذم يتجاكز قشرة ،دثح عمى تنامي اؿاعتماداكيشيد الشاعر العبلقات الداخمية لمسرد 
ة رغب مسقطا ، ليجسد أرضية صمبة  تتفتت نكية الحياة فكقيا، صميـ جزئياتوإلىالكاقع 

  ليسمؾ طريؽ الدرامية مف خبلؿ ما يرخصو لو بحر ،الحمـ مبتعدا عف أجكاء الركمانسية
. المتدارؾ مف زحافات كعمؿ

 : بحر المتقارب 2.2.1

تماثؿ كحدة المتدارؾ مف حيث عدد  (فعكلف ) اإليقاعية المتقارب ةإف كحد        
 لكنو يختمؼ عف بحر ، إذ يحكم ىك اآلخر عمى مقطع قصير كآخريف طكيميف،المقاطع

.  إذ يتصدرىا المقطع القصير،المتدارؾ في ترتيب ىذه المقاطع

 فيك المنافس األكؿ في التجربة ،كقد حضر بنسبة ليست ببعيدة عف بحر المتدارؾ
 246عمى يستحكذ حيث  ، حد التداخؿ مع المتدارؾإلى كقد يصؿ ،الشعرية الجزائرية

 ،اتمر قد ىيمف في سنكات الثمانيفح لمنظر أف ىذا الب، كالبلفت% 32,66قصيدة بنسبة
. اتملينزؿ دكف المتدارؾ في التسعيف

يغكص في   ،56,66بنسبة  الذم استخدـ ىذا البحر  "عاشكر فني"        فالشاعر 
أغكار الذاكرة  معتمدا عمى الترخيص العركضي، ليتتبع كتيرة الفعؿ المعبر عف أزمة 

 :اليأس
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اًكؿي أىٍف أتىهىجَّيى خيطكطى يىًدم  أيحى
(1)

0//  /0//  0/0//  /0//  /0//                  

 

ًؽ مىا بيفى أٍلًؼ قىتيؿٍ  اًكؿي أىٍف اٍستىًعيدى خيطكطى دىًمي الميتىفىرٍّ            /  //0/  //0/0  //0/  //0/  // 0/  //0/  //0/0 //0/  //00    كأيحى

       

اًكؿي أىٍف أٍقتىًفي أثىًرم             //0/  //0/0  //0/  //0             أيحى

ًقيقىةى ًفي مىا اقتىرىٍفتي                       /  //0/0  //0/  //0/0  //0/   أتىقىصَّيى الحى

                       //0/  //0  //0/  //0/0  //00 كأٍجمىعي مىا تىيىسَّيرى ًلي ًمٍف دىليؿٍ 

ثَّيةن تىتنىفَّيسي تىحتى السٍّبلىًح  الثَّيًقيؿٍ               //0/0   //0/  //0/  //0/0  //0/0  //00  أرىل جي

اًربي مىا ال تىرىل  //0/  //0/0  //0            تيحى

افىةى أٍف يٍقتيميكهىا ًريفى مىخى                  /0  //0/0  //0/  //0/  //0/0  //0/0 تىقتيؿي اآلخى

كلىهىا ـي مىا حى                            //0/  //0/0  //0  تيمىغٍّ

بي رىٌشاشىهىا كٍّ                               /  //0/  //0/0  //0  كتيصى

مًفهىامكقيمكبي المىبلمً                /  //0/0  //0/0  //0/  //0/0  //0 ًف تىضغىطي ًمٍف خى

                        /0  //0/  //0/  //00           ثيَّـي تىسقيطي بىعدى قىًميؿٍ 

أحاكؿ /اكؿ أتيجى حأ ) مف خبلؿ تتابع األفعاؿ المرتبطة بالحاضر تزداد حركية اإليقاع
 كاالضطراب،تسـ بالتذبذب م انفعالي نشاطك ما يشي بػػ كه،( أجمع أرل/ أتقصى/أستعيد 

كلعؿ ،  كالتقدـ معااإلعاقة الذم تشترؾ فيو داللة ،عامؿ المحاكلةفي ىذه الحركة يسنده ك
 عدد ارتفاع اإليقاع مع تعضيد سرعة ىك ، ىذا االتكاء عمى المحفز الفعميإلىما يدفع 

 التي ، مقارنة بالمقاطع الطكيمة(85) مقطعا  إذ بمغت خمسة كثمانيفالمقاطع القصيرة
 كلعؿ حدة فاعمية النقص تتناقص في المقطع األخير ،(75) مقطعا  خمسة كسبعيفبمغت

                                                           
.  44-43صص الربيع الذم جاء قبؿ األكاف، : عاشكر فني 1
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 تستعد الذات لممكاجية حيث ،(ثامف حتى النيايةػػػػػر اؿػػػػػػػػمف السط) لـػرؤية الحػػػػػػػالخاص باؿ
 .امتثاال بشخصية دكنكيشكت

 كأحاط المقطع األكؿ ، مف رتبة التماـاإليقاعيةإف الشعكر بالتيو كالعجز أخرج الكحدة 
 . التي تستعيد جرح ىذا الكجكد الكياني الباحث عف األمف كالراحة،بزفرة الذاكرة

 مستعينا  بتفعيمتو، %35,48 بنسبة  المتقاربالقاسـ خمار كػػػػأب يستخػػػػػدـ ك            
 ":..حالة لمصراخ" لرصد حالة الحزف كاأللـ في قصيدة 

اءىلتي فىكؽى الطَّيًريؽٍ    كلىمَّيا تىضى
(1 )

           00//  0/0//  0/0//  0/0//                

ـي، ديكفى انًطبلؽو  م  //0/  //0/0  //0/0  //0/0                كغىادىرىًني الحي

نيكفٍ  دَّي الجي   //0/0  //0/0  //00 ..!كالمىٍستي حى

ا لمَّيتنىفُّسً   //0/0  //0/0  //0/  //0/0  //0/  / تىكهَّيمتي ًفي البىحًر، مينفىرجن

ا لمظُّنكفٍ    /0/  //0/0  //00 ؟..مينعىرجن

  //0/0  //0/  //0/  //0/0 ..أىرىل ًفيًه، ميتَّيسعنا ًلهيمكًمي

، ًمفى االٍخًتنىاؽً  كبو   //0/0  //0/0  //0/0  //0/ ..كمىأكىل هيري

   //0/0  //0/0  / ..!كلىكنَّيهي البىحري 

اؿى إلىى شىرنىؽى   لمَّيا تىمىايىهتي ًفيهً    /0/0  //0/0  //0/0  //0/  //0/0  //0                            قٍ اٍستىحى

  

    //0/  //00 ..تىًضيؽٍ .. تىًضيؽي 

زًني دىمعىةن ميٍحًرؽى      //0/  //0/0  //0/0  //0 ..قٍ كاٍفرى

خرىتىيفً  مىى ميمتىقىى صى     //0/0  //0/0  //0/      ..عى

    //0/0  //00      ..بقىايىا غىرًيؽٍ 

                                                           
. 85 ص ،2جاألعماؿ الشعرية الكاممة، حاالت لمتأمؿ كالصراخ،: محمد أبك القاسـ خمار (1)
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 بحيث ينتقؿ ،تقمبات الدكاخؿ ك عقد االنفعاالت الباطنية (المتقارب )يساير ىذا البحر 
 التي مست (1) عمة الحذؼإلى(11 ) تفعيمةإحدل عشرةمف زحاؼ القبض الكاقع في 

 كيعيدىا مف جديد مجسدا خفايا ذلؾ ، كبذلؾ يتدرج انحدارا ليغيب التفعيمة التامة،تفعيمتيف
 عناصر حيث تتماىى الذات مع ،الحكار الكجداني الداخمي السابح في أجكاء الركمانسية

 عندىا تحاكؿ الذات البحث عف مخرج مف شرنقة ،الكجكد مما يشي بانشطار باطني
 إلى بيد أف سعييا يؤكؿ ، بتبديدىا كالفرار مف صخب االختناؽ لبلتصاؿ بكيانيا،اليمـك
  . ألف الفضاء المفتكح يصبح حيزا مغمقا ال يتسع لحضكر الذات فتغرؽ؛الفشؿ

 يكثؼ حقبل دالليا لمضياع ، البحرإلىإف المكاف الذم اختاره الشاعر مف الطريؽ 
 نفسو الذم باإلحساس فيشعر ، حتى تمتمئ نفس المتمقي رعبا ككحدة، كاالغترابكاإلقصاء

. تشعر الذات بو
 لبحر المتقارب متتبعا صكت طكاحيف العبث ق  ديكاف"أحمد شنة"        كيخصص 

: الذات الذم تنبعث معو مرارة التجربة 
ٍقتي  ًحقيًني الكى اًت المىنىاًفي..ييبلى ٍشرجى  //0/  //0/0  //0/0  //0/0  //0/0             (2) ًفي حى

                                     //0/  //..0/0  //0 القىكقىعهٍ ..كتىسكينيًني 

  //0/  /.../0/0  //0/0  //0/ بىعدى اٍحًتضاًر الفيصيكًؿ؟..أأٍصميتي 

كاًبٍع؟..كبعدى الَّيًذم كىافى بىيًني    //0/0  //0/0  //0/0  ..//0/0  //0/0 ك بىيفى الزَّي

ًدينىًة  ـٍ تىنتىًحرٍ ...طييكري المى   //0/0  //0/  /.../0/0  //0 لى

   //0/0  //0/  ...//0/0    هىدىايىا...فىكيؿُّ الًجرىاًح 

                                                           
: ينظر فكزم سعد عيسى.  ىك إسقاط سبب خفيؼ مف آخر التفعيمةالحذؼ حذؼ الخامس الساكف ك  القبض (1)

  .29-28العركض العربي كمحاكالت التطكير كالتجديد فيو، ص 
 .32طكاحيف العبث، ص :  أحمد شنة (2)
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    //0/0  //0/  ...//0/0 مىدىاًفعٍ ...ككيؿُّ السُّطيكحً 

    //0/0   //0/  ...//0/0 مىرايىا...ككؿُّ النٍّسىاءً 

اًبعٍ ...ككؿُّ العيطيكًر      //0/0  //0/  ...//0/0 .أصى

 ، تتابع فعمي ينتج متكالية رأسية متجانسة:عمى ينبني ىذا المقطع في جزئو األكؿ
 يمتيب عمى ىـر السؤاؿ ، تكثيؼ داللي يستقطب شحنة تكتر متصاعدإلىباإلضافة 
 تتناظر ا فيك يشكؿ تماثبل تركيبي:أما في جزئو الثاني،  قمؽ الذات كحيرتياإلىالمفضي 

 تيدـ بداية ، تتنازؿ تباعا لتقيـ حالة اتصاؿ، متطابقةإيقاعيةفيو الدكاؿ ممتزمة بيندسة 
  :السطكر لتحتفظ بختاميا

العطكر  )  (النساء      مرايا ) (السطكح       مدافع )  (الجراح ىدايا  )
تغادر الذات فييا مكاطف بحيث ،ليحيؿ عمى حياة بديمة عكض زمف الصمت،  (أصابع

. االنطكاء كالكحدة باتجاه الحرية كالتغيير
: بحر الرمؿ 3.2.1
تتعرض لتغيرات " فاعبلتف" ككحدتو الكزنية ،(1)"حركي يكصؼ بالمركنة كالخفة"ىك بحر 

 فيككف صالحا لمتعبير عف العكاطؼ الحادة ، مما يجعمو أكثر استرساؿ كانسيابية،كثيرة
  إذ يتككف مف ثبلثاإليقاعية، يتسـ بتكازف نسبي بيف كحداتو ،غضبا كانت أك فرحا

 فيحدث نكعا مف االنسجاـ كقد كصؼ بأف بو لينا ،مقاطع طكيمة يتكسطيا مقطع قصير
 ق فمكسيقا، كىامس المفظ بيد أنو يناسب ركح الشعر،كضعفا يتناسباف مع شجف الكمـ
 .(2)ينظمكف عميو  بكثافةدرسة الركمانسية كالحرة اليامسة ىي ما جعؿ شعراء الـ

                                                           
مكسيقى الشعر قديمو كحديثو،دراسة كتطبيؽ في شعر الشطريف كالشعر الحر،دار الشركؽ لمنشر :  عبد الرضا عمي(1)

.  91، ص1،1997كالتكزيع،عماف، األردف،ط
  .237-236ص ص اإليقاع في الشعر العربي الحديث،خميؿ حاكم نمكذجا،: ينظر خميس الكرتاني (2)
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 كجاء في المرتبة الثالثة،أما (1) %59,77كلقد شكمت نسبة بحر الرمؿ عند محمد ناصر
الديف   لدل شعراء عدة مف أمثاؿ عزالصدارةعرؼ ىذا البحر في قصيدة التفعيمة فقد 

 %30كعيسى الحيمح بنسبة  % 53، 33كالغمارم بنسبة، %41,36مييكبي بنسبة 
 .%27,66  كعقاب بمخير بنسبة

 يكتب أكثر ممصقاتو عمى كزف ىذا البحر، مستندا عمى فعز الديف ميهكبي        
 :مركنة كحداتو اإليقاعية لبث األسمكب الحكارم

(2) : نىظىرى السُّمطىافي ًفي الًمرآًة يىكمنا ثيَّـي قىاؿٍ 
00//0/  0/0//0/  0/0//0/  0/0///            

                                         «/0//0/0  ///0» ((!آًا مىا أٍصغىرًني))

ٍبثو  اًجبي ًفي خي                                /0  ///0/0  ///0/0  /0..قىاؿى لىهي الحى

جـً الًجبىاؿٍ  مى ًفي حى                        //0/0  ///0/0  /0//0/0  /0//00!كلىًكنَّيؾى يىا مىكالى

 /0//0/0  /0//0/0  /0//0/0  ///0/0  /0//00                      !أٍنتى لىك تىٍدًرم لىمىا أىرهىٍقتى عىينىيؾى ًبأٍعبىاًء السُّؤاؿٍ 

ًحؾى السُّمطىافي أٍعكامنا كقىاؿٍ                           ///0/0  /0//0/0  /0//00..ضى

                                    /0//0/0  ///0 آًا مىا أٍكبىرىًني

بثو  اًجبي ًفي خي                /0  ///0/0  ///0/0  /0//0/0  ///0/0  /0//00  كمىا أٍصغىرى هىاًتيؾى الًجبىاؿٍ : قىاؿى لىهي الحى

                 /0//0/0  /0//0/0  ///0/0  /0/..القىٍصرى هىذىا مىا أىكسىخى : قىالىًت الًمرآةي 

اًني: قىاؿى القىٍصري  اًلًكي كًتيجى                      /0/0  /0//0/0  /0//0/0  /0//0/0  /0//0/0  /0   مىا ذىنًبي إذىا كىانىٍت مىمى

 

                                                           

   .270ص ،(1975-1925 )  كخصائصو الفنيةاتجاىاتو  الشعر الجزائرم الحديث،: محمد ناصر (1)
  .55ص  ممصقات ،: عز الديف مييكبي  (2)
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ًتيؽى                      //0/0 قٍ عى

متو ًسكىل: ةي آقىالىًت الًمرٍ   /0//0/0  /0//0/0  /0//0/0  /0//0/0  /0//0      إنٍّي أىلمىسي األٍشيىاءى ًفي صى

ًقيؽى  يًط الحى                            /0  /0//0/0 قٍ خى

 يتجو نحك نقطة النياية ،يختار الشاعر تفعيمة الرمؿ ليبني ممصقتو بناء حكاريا متناميا
 .التي مفادىا  انفبلت الحقيقة في زمف النفاؽ كالخبث

 بحكار ثاف قائـ بيف ،كيبدك أف الشاعر عزز حكاره األكؿ القائـ بيف السمطاف كحاجبو
 .في فضح أحد أطراؼ الحكارالمرآة كالقصر مف أجؿ تعميؽ البنية الداللية 

 إذ بمغت  ، الذم كاف خمؼ ىيمنة التفعيمة التامة،كلعؿ ما يميز ىذا الخطاب ىك اليدكء
 عمى (حذؼ الثاني الساكف  ) في حيف دخؿ زحاؼ الخبف،(24)أربعا كعشريف تفعيمة 

حذؼ ساكف السبب الخفيؼ  مف آخر  ) كعمة القصر ، تفعيمة13 ثبلثة عشرة تفعيمة
سكاف ما قبمو  ) )المقاطع الطكيمة عدد  كبيذا كاف،خمس تفعيبلت عمى(التفعيمة كا 

القصيرة  المقاطع في حيف عدد  مئة كتسعة مقاطع 109((= 2×5(+)2×13(+)3×24
يسمح بتسارع اإليقاع ال كىك ما   58(=24(+2×5(+)2×13 ) ) مقطعا ثماف كخمسيف

. تناسبا مع تضارب المكاقؼ كانعطافيا باتجاه خاتمة منطقية

 تفعيمة الرمؿ أنسب مصطفى الغمارميجد ، " قدر أف نعشؽ الشمس"كفي قصيدة         
 :عكاطؼ الخيبة كاالنكسارؿ نؽعابا ؿمستاالتفعيبلت 

رٍ  جى ٍيًت كىمىا تيكلىدي نىاره ًمف حى يُّ ًمفى المى   1          /0//0/0  ///0/0  ///0/0  ///0/0  /0//0  !ييكلىدي الحى

                                                           
  .33قراءة في آية السيؼ، ص : مصطفى الغمارم (1)
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فىافنا: الى تىقيكليكا يًح جى                           /0//0/0  /0//0/0  ///0/0إفَّي لمرٍّ

يًح سىقىر                                        ///0/0  ///0!كًمفى الرٍّ

يح مىا كينَّيا              /0//0/0  /0//0/0  /0//0/0  /0//0 كمىا كىافى المىطرٍ ،نىحفي لكالى الرٍّ

رُّ المىطىرٍ  حًك يٍخضى ًبيًع الصَّي                     /0//0/0  /0//0/0  /0//0 ًمٍف رى

                              ///0/0  /0//0/0  / قىدره أٍف نىعشىؽى الشَّيمسى 

                              //0/0  ///0/0  /0//0كأٍف نىحًمؿى آالـى البىشىرٍ 

                             /0//0/0  /0//0/0  /0أٍف نينىاًجي طىيؼى ذٍكرانىا

ـى                                              //0/0  //..كأٍف نىحمي

ـي الظَّيفرٍ  م                                       /0/0  /0//0..كالحي

.ىذا المقطع عمى استحضار النص القرآف﴿ تقؼ البنية االستيبللية في     

                          ﴾(1)   

 الذم يخمؽ األشياء المتقابمة ال تعمكىا قدرة،قدرة الخالؽ كماؿ تركيجا لرسالة مفادىا أف 
 ليصبح  الفعؿ الثكرم البادئ بحمؿ ،كتمؾ الحركة التناصية تمتص جؿ دكاؿ النص

 كتأمؿ بناء غد ، السيما كأف الذات تعشؽ الحرية،الحجر لييبا يشعؿ فتيؿ التغيير
. مختمؼ

                                                           
، اآلية (1)   .19 الرـك



االٌقاعًل يشكث الةجمانً:                                                           نثانفصم انثا  
 

338 
 

 تشحف البنية ،إف ىذه الطاقة التفاؤلية التي تنظر إلى المستقبؿ نظرة مشرقة        
 تسع ) عشرة تفعيمة مف التماـ إلى النقص أربع فتسحب ،اإليقاعية بمفعكؿ التغيير

تفعيمة كاحدة مسيا الخبف كالحذؼ + (4)أربع تفعيبلت محذكفة  +(10)تفعيبلت مخبكنة 
 81بدال مف  (66) كستيف مقطعا ستة كبالتالي يتضاءؿ عدد المقاطع الطكيمة إلى ،(معا

بدال  (37) كثبلثيف مقطعا ةمقطعا كيرتفع عدد المقاطع القصيرة إلى سبعكاحد كثمانيف 
كعميو يزداد تسارع البنية اإليقاعية رغبة في تكاصؿ ،( 27) كعشريف مقطعابعةمف س

. الذات مع اليدؼ المنشكد

 ليعبر ،عمى تفعيمة الرمؿ" غربة الجالس كحده" قصيدتو عقاب بمخيرك يكتب         
 :عف قمؽ االغتراب كأزمة الكحدة

ـي مىجدىاٍ  كرىأىل ًفيمىا يىرى النَّياًئ
(1)

  0/0///  0/0//0/  0/0///                         

ًئيدىا ؿُّ كى يًؼ يىنحى يـً الصَّي                       /0//0/0  /0//0/0  ///0/0فىكؽى غى

مىى آًخرًهىا عىميىاءي الى تىطميبي ًكدَّياٍ   ///0/0  /0//0/0  ///0/0  /0//0/0  ///0/0 فىإذىا الدُّنيىا عى

 ///0/0  /0//0/0  /0//0/0 فىبىكىى ًمٍف ًشدَّيًة اإلٍعيىاًء سىعدىاٍ 

ى يىطميبي نىكمنا أبىًديًّا                               ///0/0  ///0/0  ///0/0كمىضى

دى الًكحدىةى ذيخرىاٍ  جى ـٍ يىًجٍد نىكمنا كلىًكٍف كى  /0//0/0  /0//0/0  ///0/0  ///0/0 ل

                  ///0/0  ///0/0  /0//0/0  ///0/0كًظبلالن ًلعييكفو لىـ تىزٍؿ تيفًرشي مىهدىاٍ 

                                                           
  .162بكائيات األكجاع كصيد الحيرة في زمف الحجارة، ص : عقاب بمخير (1)
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حدىاٍ  الًس كى                                 /0//0/0  ///0/0غيربىةي الجى

 فيراىا منعزلة منفردة مف خبلؿ بناء رؤية ،يعالج الشاعر العبلقة بيف الذات كمحيطيا
 ، لتثبت الطبيعة االنيزامية لمذات الضعيفة كالعاجزة، تنتعؿ االغترابكابكسيوتشاؤمية 

 التي تتماثؿ فييا ، يستعيف الشاعر بتفعيمة الرمؿ،كمف أجؿ تعميؽ الداللة كتكسيع مجاليا
 ألجؿ نسج تكازف نفسي ؛( مخبكنة12صحيحة ك11)  التامة كالناقصةاإليقاعيةالكحدات 

 لمتماسكلعؿ ذلؾ التكازف يجعؿ السرعة  تتزايد ، مناظر في دكاخؿ ىذه الذات الكئيبة
. الكصكؿ إلى االستقرار كاليدكء المأمكؿ

 لرسـ ،بترخيصاتيا العركضيةأيضا  عمى تفعيمة الرمؿ عيسى لحيمحكيتكئ         
: مساحة نكرانية تسبح في فضاء ركحي يتسـ بالجماؿ الداخمي

ًريؼي  (1)..ًحيفى يىأًتيًني الخى
0/0//0/  0/0//0/                              

مينىا             /0//0/0  /0//0/0  /0//0/0  /0//0/0..تيدفىفي األٍكرىاؽي ًفينىا..تيكسىري الدُّنيىا عى

ياالى                                 /0//0/0  /0//0/0..يىقًبضي المىكتي  الخى

                                    /0//0/0  ///0/0ـػ:قىمبي سيؤاالى اؿ حي يىطرى 

                                               /0//0/0..أٍيفى أنتى " 

                                     /0//0/0  ///0/0!"أيُّهىا الثَّياًبتي فينىا؟

                               /0//0/0  /0//0/0..فيؤاًدم" طيكري ًسينىاءو "

                      /0//0/0  /0//0/0  ///0/0..ًكتىاًبي كًمدىاًدم " ًحيرىاءو "غاري 

                                                           
 . 29-28صص كشـ عمى زند قريشي، : عيسى لحيمح عبد ا 1
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مٍينىا                     /0//0/0 ! ..ًفٍض عى

ؿَّي اآلفى ًفينىا                                ///0/0  /0//0/0 كتىجى

يًدم رى                                /0//0/0  ///0/0 ًفي نىًشيًدل ككى

                                /0//0/0  ///0/0 ًفي ليحيكًني كقىًصيًدم

ينىا عي المىاءى المُّجى                   /0//0/0  /0//0/0  /0//0/0!..ًفي السَّيكاًقي تىٍرضى

مىينىا اـو قىد هىمىا  ماءن عى                         /0//0/0  /0//0/0  /0//0/0ًفي غىمى

كؽو  كؽو كشيري                                  /0//0/0  ///0/0  ًفي بيري

كًا العىاًشًقينىا               /0//0/0  /0//0/0 ..ًفي كيجي

احى ًفينىا كا: كيؿُّ شىيءو صى كنىا؟ مىاذىا.. ػ أينظيري     /0//0/0  /0//0/0  /0//0/0  /0//0/0!.تىري

                                    /0//0/0  /0//0/0؟!!أمُّ نيكرو قىٍد تىجمَّيى 

  !!                                 ///0/0  /0//0/0مىا كىافى أٍحمىى.!!. عىجبىا

              /0//0/0  /0//0/0  ///0/0  /0//0/0!!الى مىا رىأينىا..أبىدنا .. قىٍد رىأينىا ..ٍد رىأينىا ؽى 

             /0//0/0  /0//0/0  /0//0/0  /0//0/0 الكيجيكدي ليا إلىًهي، أٍنتى تىبقىى بىعدىمىا يىٍففى 

                                  /0//0/0  /0//0/0 !..يىا إلًهي، أٍنتى ًفينىا

مينىا                       /0//0/0 !..تيٍب عى

           /0//0/0  ///0/0    .قىد رىأينىاؾى يىًقينىا
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 إذ تشعر الذات بعجزىا كىي تدرؾ مآليا ،تتكالد البنية النصية عف طريؽ اإلثارة النفسية
 لتزيد مف حدة التكتر ، حينيا تتكسؿ بالبنية التساؤلية كالندائية،إلى األفكؿ كالتبلشي

.  كاالنفعاؿ باتجاه رحمة البحث عف الثابت

تامة في معظـ التفعيبلت التي يستخدميا الشاعر خاصة في اؿكتظير الكحدة اإليقاعية 
 اعتمادا عمى تناسؿ ، إذ يعمد إلى تحريؾ زكايا الرؤيا التأممية،البنية االستيبللية كالختامية
 ىذه الحركة تأثرت طعا،مؽمئة كثمانية كخمسيف  ( 158)المقاطع الطكيمة التي بمغت 

. بالصيغ التعجبية  المتتالية لتعمف في نياية دىشتيا االعتراؼ بيقينية الحقيقة اإلليية

: بحر الكامؿ 4.2.1

كتمؾ  ،(1)إنو أكثر بحكر الشعر العربي غنائية كلينا كانسيابية ك تنغيما كاضحا        
 كدفعو ، أغرل ىذا االمتداد الشاعر الجزائرمقد ك، لـ تجتمع في غيره مف البحكرالصفات

جزالة كحسف اطراد ىذا ىي  كربما ، رغبة في تفريغ المكبكت الكامؿإلى الكتابة عمى إيقاع
 ثبلث كيف طكيؿيفعمى مقطعكيقـك مقياسو  (متفاعمف) لككنو يممؾ مقياسا كاحدا ،البحر
 ،سرعة اإليقاعمحتضنة  إنيا ثكرة الحركات اؿ،خمس حركات مقابؿ ساكفأم  ة،قصير

  .الذم سرعاف ما يكقفو السككف كييدئ عجمتو

   مما يكحي بالكلكع،مف البحكر الصافية ذات الكحدة اإليقاعية المتكررةكبحر الكامؿ 
 . بالتناسب عمى المستكل التفعيمي التكرار كالتراكـ الصكتي

      

                                                           
 .  94جديده ، ص  مكسيقى الشعر العربي قديمو ك: عبد الرضا عمي (1 )
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إذ ، حسب إحصاء محمد ناصر،اعتمى ىذا البحر ىـر التجربة اإليقاعية العمكديةكقد 
 عميو نظـ بؿ كقد ، الريادة عند كثير مف الشعراء كبقي يحتؿ(1)%70,96بمغت نسبتو 

 إثر تكجيو األخير إلى ىذا (جرس لسماكات تحت الماء)عثماف لكصيؼ قصيدتو الديكاف
 .البجر

مصطفى دحية الذم بمغت نسبة استخدامو ليذا  )كيقاسمو في ىذا االىتماـ كؿ مف 
" شاىد الثمث األخير" ك حسيف زيداف الذم كاد أف يخصص كؿ ديكانو ،%41,38البحر

 ك نكر الديف دركيش خاصة ، لكال استخدامو لبحر المتقارب كالرمؿ في ثبلث قصائد،لو
ىذا البحر أيضا في تجربة كركد كنمحظ %  44،'44 إذ بمغت نسبتو ،في ديكانو مسافات
.  ككذا عبد ا العشي،عمر حنيف الشعرية

التي نظمت " لحسيف زيداف""حي يناجي نفسو" قصيدة        كتأكيدا لما قيؿ آنفا  نسكؽ
 مبلمسة بطريقة ال يسيؿ فييا عرض تمكجات القمب الداخمية كىي ت ،تفعيمة الكامؿعمى 

 .البنية العميقة
: يقكؿ الشاعر

ًبيبو  (2)قىمًبي ييفىتٍّشي عىٍف حى
 0/  0//0///  0//0/0/ 

ًبيبٍ   /0//0  ///0//00                ..لىيسى ييشًبهيهي حى

 /0/0//0  ..قىمًبي نىفىٍس 

بَّيهي  ًزيرىةى حي  ///0//0  ///0//0 يىسىعي الجى

 /0/0//0  ///0//00 ..لًكنَّيهي أبىدنا غىًريبٍ 

كيىدىؾى   /0/0//0  /0/0//0  // إٍف قيمتي يا قىمًبي ري

                                                           

 .270ص ،(1975-1925 )  كخصائصو الفنيةاتجاىاتوالجزائرم الحديث، الشعر : محمد ناصر (1)
  .61-60ص ص شاىد الثمث األخير، : حسيف زيداف (2)
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 /0//0  /0/0//0  /0/0//0 ..إفَّي مٍف تىهكىل سىرابنا ييختىمىٍس 

 /0/0//0  /0/0//0  قىاؿى انتىًظرًني لىحظىةن 

                                              ///0//0  /0/0//0  /  ًلييكزٍّعى الحيبَّي البىًرمءى 

 //0//0  /0/0//0 ..كالى ييبىاًلي بالعىسىٍس 

 /0/0//0 ..قىمًبي قىفٍص 

برً  برى الصَّي برنا كصى مَّيمتيهي صى  /0/0//0  /0/0//0  /0/0/ عى

بَّيهي لىـ يينتىقىٍص   /0  /0/0//0  /0/0//0 ..لًكٍف حي

 /0/0//0  /0/0//0 ..أٍتعبتيهي .. أتعىبتيهي 

ـه .. كظىمىٍمتيهي  م  ///0//0  ///0//0  /0/0 فىسىرابيهي حي

ـي ًحٍس  م  //0  /0/0//0 ..كلىيسى الحي

برنا  /0/0//0  /0  يىا قىمبي صى

برٍ   /0//0  /0/0//0  /0/0//0  ..إفَّي ربَّي الكىكًف يىجًزم مىٍف صى

ى بالقىدرٍ .. قىدرنا  ///0//0  /0/0//0 ..فىمرحى

 /0/0//0  /0/0//0 ..كًقٍس " فأٍصدىٍع بمىا تيؤمىرٍ "

 يعكد فيو الشاعر إلى إنساف الفطرة كبديؿ ،القصيدة مناجاة داخمية أك منكلكج داخمي
 . الكامؿ المماثؿ لمذائقة القديمةإيقاع لذا يستخدـ ،لئلنساف المتجبر كالطاغية

عمى ىذا  (متفاعبلف/متفاعمف)ؿم كعمة التذم(مستفعمف/متفاعمف )اإلضمار زحاؼ كيدخؿ
 + %5التذيؿ) %77,5 إذ بمغت نسبتيا ،نصاؿحدة النقص في مف  ازيدم ؿالبحر،

عبر عف تقمبات القمب كتكتره  قد ملمتماـ كىذا  %22,5 مقابؿ ( %72,5*1اإلضمار

                                                           
  .27العركض كمحاكالت التطكر كالتجديد فيو، ص : فكزم سعد عيسى ( ىك تسكيف الثاني المتحرؾ)اإلضمار  *
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 كىنا ،(المثبط)الصبر \كالمقاكمة  (المحفز )العشؽ \اكو بما يكافؽ الصراع بيف القكةبكارت
تترجـ  تنبثؽ نزاىة كطيارة ذات تسعى إلى االتصاؿ بالمحبكب كالحمكؿ في ذاتو، إنيا

﴿: قاؿ تعالىشكقيا كتذلميا لمخالؽ كمف أجؿ ذلؾ تستحضر خطابو        

        ﴾(1)   

بداية الخطيئة معتمدا أيضا " العصا كاألفيكف"في قصيدتو  "نكر الديف دركيش" تابعم    ك
عمى تفعيمة الكامؿ، ليسجؿ مف خبلؿ انسياب كحداتو اإليقاعية ممحمة االندفاع 

 : اإلنساني
مىازىاؿى ميرتىًدينا عىبىاءىتيهي كحيزنيه
(2)

0/0//0///  0//0///  0//0/0/                            

 /0/0//0  ///0//00 ظيري الغيركبٍ تمىازىاؿى يىف

اًبًعًه المَّييىاًلي  /0/0//0  ///0//0  ///0//0  /0 مىازىاؿى يىحسيبي ًفي أصى

ـٍ سىتٍخدعيهي المَّيعكبٍ   /0//0  ///0//00 كى

 /0/0//0  // ،مينذي الًبدىاية

 /0//0  /0/0//0/0 ،قٍ مينذي ًميبلًد الغىًريزى 

يهىا  ////0  ///0//0  ///0//0  /0/0 كهيك يىنتىًظري النٍّهىايةى كىي ييعرٍّ

اًهيًر الًحدادٍ  مى  //0  ///0//0  /0/0//00 كييعًمفي ًفي الجى

 كعمة 0//0/0 - /0//0) ///دخكؿ زحاؼ اإلضمار )- تجاكز فاعمية النقصؿلعؿ 
*الترفيؿ

فاعمية التماـ في -    (00//0 - ///0//0///كعمة التذييؿ  0/0//0 - ///0//0///
 تمؾ الرحمة التي يمارسيا الشاعر بحثا عف فكاصؿ النياية ، النصية سبب مردهةمقدـاؿ

                                                           
  .94 اآلية ،الحجر  (1)
  .28مسافات، ص : نكر الديف دركيش (2)
   .28العركض العربي كمحاكالت التطكير كالتجديد فيو ،ص: ينظر فكزم سعد عيسى  زيادة سبب خفيؼ عمى ما آخره كتد مجمكع،: ىكلترفيؿا   *
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 كتياكت إلى دنس الفناء، لذلؾ ، الذم أضاعت اإلنسانية فيو مكضع الخمكد،ليذا الكجكد
.   فعاش يفتقر إلى االستقرار حامبل كزر الخطيئة،فيك يرل أف سيرة الحياة قيرت اإلنساف

 فالزحاؼ يزداد ، الزحاؼ بالجك النفسي كتغيراتو في القصيدة"أطميش" ربطلقد          
حذؼ أك تغيير، يؤدم إلى  (المكاقؼ)؛ لككنيا في المكاقؼ االنفعالية عمى حد رأيو

  (1) تتطمب السرعةحاالت التياؿىذه  فيتفؽ مع اختصار الزمف 

عثماف " التي قدميا ،كمف أمثمة االعتماد عمى بحر الكامؿ ندرج القصيدة الديكاف         
:  ككلعو بارتياد مكاطف الطير كالصفاء، ليبكح بشكقو الصكفي،"لكصيؼ

مىٍف أىنتى ًفي هىذىا الكيجيكٍد؟
(2)

 00//0/0/  0//0/0/  

 ///0//0  /0/0//0  /0/0/ أنىا سىيٍّدي اآلفىاًؽ كىاألٍعمىاؽً 

اًهيؿى  ـى .. أٍرتىادي المىجى ـى كالمىبلًح                      /0  /0/0//0  /0/0//0  ///0//0  //الطَّيبلًس

 /0//0  /0/0//0  ///0//00 أٍصطىًفي نىاًرم كأىٍسكيفي ًفي القىًصيدٍ 

ؤيىا مىرايىا ًة أىنثيري الرُّ يرىاًت اليىًتيمى مىى البيحى  ///0//0  /0/0//0  ///0//0  /0/0//0 /0 كعى

ًزيفى إلىى دىًمي رى الحى  /0//0  ///0//0  ///0//0 أيٍسًندي الشَّيجى

لىى الفيصيكًؿ أيًبيحي ًمزمىاًرم كىعيكًدم  ///0//0  ///0//0  /0/0//0/0 كا 

مٍّميهىا الغىكىل  ///0//0  /0/0//0  ///0//0 كأيدىاًعبي الدُّنيىا أيعى

كًدم ري  ///0//0  /0/0//0/0  كأىبيثُّهىا نىجكىل كي

 ///0//0  /0/0//0  /0/0 مىسىافىاًتي بىًعيدىاته .. جىرسه 

 //0  ///0//00 كأكيًغؿي ًفي البىًعيدٍ 

اًئدنا.. جيرحه   /0/0//0  ///0//0 يىًسيؿي  قىصى

                                                           
 .306ص دراسة نقدية لمظكاىر الفنية في الشعر العراقي المعاصر، دير المبلؾ،:   ينظر محسف أطيمش(1)
 . 69-68صص جرس لسماكات تحت الماء، : عثماف لكصيؼ (2)
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 /0/0//0  /0/0//0  /0/0//0  // يىا شيعمىةى المىعنىى اٍستىًعيًذم بالشَّيهادىةً 

 /0//0 0 كالشَّيًهيدٍ 

 بكصفيا تفعيمة تمنح صاحبيا الكثير ، عمى تفعيمة الكامؿأمف المعمـك  أف الشاعر قد اتؾ
 كصاحب الرؤيا يداعب ،عف عالمو الشعرم ككاف سيد القصيدة  فتحدث،مف الحرية

. الكجكد كيمقنو اإلثارة
 كىك ما يكحي بذلؾ التكازف النسبي ،لذا نمحظ تكازنا نسبيا بيف التفعيبلت التامة كالناقصة

ف كانت تبدأ ىذا المقطع بالسؤاؿ،الذم يقـك داخؿ ىذه الذات المطمئنة  فيي سرعاف . كا 
ترتحؿ باتجاه مكاطف الطير كالنقاء مزعزعة ركاسي الكاقع حيث  ،ما ترفقو بالجكاب

جذكتيا في ذلؾ  (النص الشعرم ) لتبلـز البياض ،تعتمي صيكة المغامرةإنيا المتعفف، 
.   الذم يجعميا تتكحد مع أنغاـ الككف،الجرس المكسيقي

 ككأف التفعيمة ، الفرؽ الحاصؿ بيف المقاطع القصيرة كالطكيمةؤ تكاؼىككالبلفت         
.    تامة مف دكف زحاؼتاستخدـ

 36= ( طكيؿ72- قصير 108 )=فيك إذا افترضنا أف التفعيمة تامة في كامؿ المقطع 
 34= ( طكيؿ59-  قصير 93 )= كىك في بناء الشاعر المستخدـ

لتعبر عف " مرثية الماء ""مصطفى دحية"كتستغرؽ تفعيمة الكامؿ المدكرة قصيدة         
 :تمؾ المسافة الزمنية الممتحمة سعيا خمؼ قتؿ الظمأ  

ابً  مىى عيمًر السَّيحى كتىرىكًتًني أىجثيك عى
(1)                     /  0//0/0/  0//0/0/  0//0/// 

 //0//0  ///0//0                                        :ككيمَّيمىا ظىًمئىٍت يىًدم

 ///0//0  /0/0/                                 بىًرقىٍت ػػ فيتيكحي الغىيًب ػػ

اًة الغىدً  جُّسي ًفي مينىاجى  /0  ///0//0  ///0//0  /0/0//0                  كاٍنكىسىرى الَّيتكى

                                                           

 1 .45-44 الكىـ، ص اصطبلح: مصطفى دحية
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ـي العىتىمىاتي  هَّي     ///0//0  ///0/                                                        ..تىتىجى

ًممٍت شيعاعنا بىاًهت              /0  ///0//0  /0/0//0  ///0//0  /0/0//0                     ايىٍكتىًهؿي المىدىل ًفي لىيمىةو حى

                       /0/0//0  ///0//0  ///0//0  /0/0/ الَّيًتي عىًشقىٍت ذيهكؿى البىحرً يىا هىًذًا الميدفي 

ٍمـ القىاًدًميفى ًمفى الشٍّتىاءً                       /0  ///0//0  /0/0//0  ///0//0  /كادَّيثىرٍت ًبحي

ًحدىًتي العىرشي            //0//0  /0/0//0  ///0//0  /0/0//0 /   المىًجيدي  أنىا هينىا ًمٍف يىكـً دىاعىبى كى

    

يىاحً                     //0//0  /0/0//0  /   كهىزَّيًني مىتفي الرٍّ

فرىةى   //0//0  /0/0//0  ///0//0  ///0//0  /0/0//0 ///0   الًبمَّيكًر كانهىمىرتٍ   أنىا هينىا ًمٍف يىكـً عىاقىرًت النَّيكاًرسي صي

باحً                                                    //0  /0/0//0  / مىبلءاتي الصَّي

ةً  ُـّ ًبغيصَّي  //0//0  /0/0//0  /0/0//0  ///0//0 /0/0//0  //       ً   البىيًف الميراًبط كًفي مىآًقي الًعشًؽ كينتي الميستىًح

بايىا الميدًمناتً                                    /0//0  /0/0//0  /0/0//0 /ًفي مىكاًعيًد الصَّي

مى اٍخًتبلًس النَّيجـً بىيفى            //0//0  /0/0//0  /            عى

 //0//0 ...                       ًصحابىهي 

 ،ض مف جديدػػػػػنوحتى م ،ةػػػىا المتتاليكحػػػػػداتعمى  كؿػػػػػة الكاـػػػػػيؿػػػر عمى تفعػػػػد الشاعػػيعتـ
 ىي ذاتيا التي تمارسيا الذات ،ككأف رحمة البعث التي تمارسيا كحدات ىذا البحر

.  لذا يغمب استخداـ التفعيمة تامة أكثر منيا ناقصة،الظامئة إلى مكاطف الغيث
مما  (1)(ىك تسكيف الثاني المتحرؾ)اإلضمار  بدخكؿ زحاؼ تتفعيبلببعض اؿقد تغيرت ك

 . البنية الدالليةكأسيـ في تكضيح ،قتؿ رتابة التكرار في البنية اإليقاعية

راىف  خطى تجاكزفؽ اكدعمت تفعيمة الكامؿ انسياب نبرة النغـ الحزيف، الذم م كقد
دة ػػػػػػػػاره داخؿ القصيػػػػػػمعـالشاعر  ليقيـ ، حيث العشؽ اإلليي، معالـ النكرنحكالنكسار ا

                                                           
  .27العركض كمحاكالت التطكر كالتجديد فيو، ص : فكزم سعد عيسى  (1)
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مما يعمؿ  ،الطكيمة بيف القصيرة  تكطيف المقاطعنمحظ كلذلؾ ،(يداعب كحدتي العرش )
نعاش المدعمى إبطاء  . قصد مضاعفة التكتر الدرامي في المتف الصكفي، اإليقاع كا 

  :التدكير 3.1
اشتراؾ السطريف المتتاليف في كممة كاحدة بمعنى أف ال ينتيي »يعرؼ التدكير عؿ أنو 

 بؿ يكمؿ أكؿ السطر الثاني التفعيمة التي يسير عمييا ،كزف السطر الشعرم بانتياء الكممة
 كقد رأت نازؾ ، إذ عرؼ مع القصيدة التقميدية، كىك ليس بالظاىرة الحداثية،(1)«الشاعر

إلى البيت  كمنو يتحكؿ (2)«ليصمو بالشطر الثاني الشطر األكؿ قع في آخرالمبلئكة أنو م
بيت غنائية اؿيسبغ عمى ذلؾ أنو ... إف لمتدكير فائدة شعرية  تقكؿ أيضا ك ، كاحدسطر

   .فيخرجو مف رتابة اإليقاع( 3).كليكنة ألنو يمده كيطيؿ نغماتو
 إذ لو أىمية بالغة في استرساؿ النص ،إف التدكير يعد كفؽ ما قيؿ المرتكز األساس

أم إنو ظاىرة انبثقت » حتى كأنيا كتمة نصية منسجمة ،كتبلحؽ أسطره كتمتيف لحمتيا
عف ضركرات مكضكعية فنية، تكشؾ ىذه العبلقة بيف ظاىرة التدكير كاألداء القصصي 

ػ - في حدكد الزمف كالنتاج الشعرم الحالي-أف تككف حقيقة ال يمكف التغافؿ عنيا أبدا 
خر يسيـ في خمؽ أداء  آكما أف ألسمكب السرد الذم يتصؼ بالتتابع كاالسترساؿ دكرا 

مكسيقي لو صفة التتابع المستمر، ككاضح أف التدكير ىك الظاىرة المكسيقية التي تتصؼ  
متطمبات التبلحؽ اإليقاعي الذم ينسجـ - كتحمؿ بتككينيا المتكرر- بمثؿ ىذه الصفات 

 (4).«مع األحداث المتبلحقة 

                                                           
اإلطار المكسيقي :  عبد العزيز ندكم نقبل عف .37المكسيقى الشافية في البحكر الصافية ، ص : عبد الكريـ عبدكف(1)

 . 26، ص1987، (د ط )لمشعر، مبلمحو كقضاياه، الصدر لخدمات الطباعة، القاىرة، 
 .96قضايا الشعر المعاصر، ص :  نازؾ المبلئكة(2)
 .  91ص   ،ـ ف( 3)
     .331 -330  ، دراسة نقدية لمظكاىر الفنية في الشعر العراقي المعاصر، ص ص دير المبلؾ: محسف أطيمش(4)
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التي استطاعت أف تترتحؿ مف  ،القصيدة المدكرةب كقد نسج التتابع اإليقاعي ما يسمى
ثكابت البيت المغمؽ إلى فضاء النص المفتكح، ألنيا منحت الشاعر حرية البناء، فكتب 

 طاقة إيقاعية مفتكحة تماشي »كفؽ حركية البكاطف معتمدا عمى التدكير، الذم قدـ لو 
كما أنيا تتناغـ مع تفتح رؤياه كتضافرىا . حركة نفسو كتدرجاتيا في القصيدة الكاحدة

 .1«عبر أعمالو الشعرية المختمفة
خاصة بالمضمكف الشعرم كأسمكب لتدكير عبلقة ظاىرة ا أف ؿ"أطميشمحسف "يرل ك

 العناصر حيث تتفكؽفي القصيدة الحديثة،  فيي ترتفع مع تقدـ الحدث (2).التعبير
 .ة عمى العناصر الغنائية في القصيدة المدكرةسردماؿ

 كأطفأت لييب ،نخمص إلى أف ظاىرة التدكير أسيمت في تيجيف األجناس األدبية
 انمحٍزة نهشعر فأضحى نهىص انشعري امتذاد سردي وابض باإلٌقاع انذاخهً الحكاؼ

 .لمذات
 :  أنماط التدكير1.3.1

تختمؼ أنماط التدكير في قصيدة التفعيمة كتتنكع بيف تدكير جممي، كمقطعي، كاستغراقي، 
غير أف ىذا النكع األخير ال يكجد في عينة الدراسة المنتقاة، لذا سيقتصر الحديث عف 

 . نكعيف فقط
: التدكير الجممي 1.1.3.1

يربط التدكير الجممي بيف مجمكعة مف األسطر الشعرية ليحدث تكاصبل إيقاعيا يقـك ىذا 
تدكير الجممة الشعرية الكاممة بحيث ينتيي التدكير بنياية الجممة ليبدأ تدكير » النكع عمى 

                                                           

 
 .83في حداثة النص الشعرم، دراسات نقدية، ص :  عمي جعفر العبلؽ (1)
.  330ص  ، ، دراسة نقدية لمظكاىر الفنية في الشعر العراقي المعاصر دير المبلؾ:محسف أطيمش(  2)
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كبيذا تصبح القصيدة مجمكعة  .آخر مع بداية الجممة الشعرية البلحقة كينتيي بنيايتيا
 (1 ) «.مف الجمؿ الشعرية المدكرة كقد ال تأتي جميع الجمؿ في القصيدة مدكرة

ىك أبسط أشكاؿ التدكير التي عرفت مع بداية استحداث ىذه الظاىرة في النص الشعرم ك
: كمثالو قكؿ الشاعر

نيكًب ًببلى قىاًبمىهٍ  .1 لىدٍتهي ًريىاحي الجى (2) !كى
 0//0/  0///  0//0/  0//0/  0///                   

 فعهه  فاعهه  فاعهه  فعهه  فاعهه                                            

اءى ميٍنتىصبنا كالنَّيًخيًؿ،  .2                               /0//0  ///0  /0//0  /جى

 فاعهه  فعهه  فاعهه  فــ                               

ارةي ًفي كىفًٍّه،                             //0  /0//0  ///0  /0//0تىذيكبي الًحجى

 عهه  فاعهه  فعهه  فاعهه                            

ردىةو ذىاًبمىهٍ  مىيهىا شىذىل كى     ///0  ///0  /0//0  /0//0  /0//0 !كتضكع عى

 فعهه  فعهه  فاعهه  فاعهه  فاعهه                                         

ذيهىا ًفي يىدىيهً  .3             /0//0  /0//0  /0//0  /0//0  /0//0  ///0  /0//0  /0لىـ يىكيٍف يىعًرؼي الشَّيمسى لىًكنَّيهي كىافى يىأخي

 فا    فاعهه     فعهه   فاعهه  فاعهه  فاعهه  فاعهه  فاعهه                                                                       

  //0  ///0  /0//0  /0//0  /0//0  /0إذىا رىقىدى النَّياسي كىٍي يىمسىحى الدَّيهرى عىنهىا         
                                              عمف  فعمف  فاعمف  فاعمف  فاعمف  فا

باًح،                               //0  ///0  /0//0  /0         كييرًجعيهىا ًفي الصَّي

                                                     عمف  فعمف  فاعمف  فا
ًر الميتىعاًلي                   //0  ///0  ///0  /0//0  ///0  ///0  /0       كًحيفى تيفىاًجئيهي أنَّيةي الشَّيجى

                                                 عمف  فعمف  فعمف  فاعمف فعمف  فعمف  فا
اًئمهٍ  انىهي المى   !             //0  ///0  /0//0  ///0  /0//0  /0//0            يىًخؼُّ إلىيًه ييعىدٍّؿي أغصى

                                           عمف  فعمف  فاعمف  فعمف فاعمف  فاعمف

                                                           
 القصيدة العربية الحديثة ،حساسية االنبثاقة الشعرية األكلى جيؿ الركاد كالستينات، ص :  محمد صابر عبيد  (1)

180.  
 .82-81ص ص مرثية الرجؿ الذم رأل ، :  األخضر فمكس(2)
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يتككف ىذا المقطع مف ثبلث جمؿ شعرية ، تمثؿ الجممة األكلى  بنية استيبللية          
.  تبكح بكظيفة إغرائية لككنيا تتعدل المألكؼ
 لتدعيـ قكة الشخصية ، (تدكير قصير )أما الجممة الثانية يقع التدكير فييا مرة كاحدة

. كتعميؿ انتصابيا
 إذ تحتفظ بسبعة ،كتتربع مساحة الجممة الشعرية الثالثة عمى معظـ المقطع        

 ،ر الرابعػػػق في السطػػػػػػػؿ إلى أعمى قيـػػػػػ ليص،جياػػػػػػكعشريف تفعيمة ينمك فييا الزحاؼ تدرم
 ،قؼ عمى بنية تشكيؽ تسترسؿف دىشة المفاجأة كنا إذ تيز،كىذا ألنو يمثؿ ذركة الحدث

 لينتيي المقطع بالتكازف بيف التفعيبلت  حدة الصراعتنازؿت ثـ ،تستفز الذىف كتشده إليياؿ
 د تفعيمة ك تعة فتبمغ  سبع عشر، لكف ذلؾ ال يمغي تفكؽ التفعيبلت التامة،الناقصة كالتامة

 كلعؿ ، حيث تتكاصؿ أسطرىا الشعرية تدفقا،ىذه الجممة  أطكؿ الجمؿ لكثرة التدكير فييا
تمؾ النقمة األسمكبية التي مارسيا الخطاب جعمت كثافة التدكير تجتاح األسطر لتبلحؽ 

.  فعؿ الشخصية كتحافظ عمى انسيابية اإليقاع
كيسيـ التدكير في تتبع  معطيات البنية الحكارية، إذ تتعاضد األسطر الشعرية         

:  "ياسيف بف عبيد"لمشاعر " الكاشمة"مككنة تراكما دالليا في قصيدة  
اجً  شمىهىا ًفي الزُّجى رىسىمىٍت كى
(1)

/  0//0/  0//0/  0///              

 //0  /0  :كقىالىتٍ 
ـٍ مىا بىدأنىا   //0  /0//0  /0//0  /0  تىعاؿى اٍختىًت

 //0  /0 سىًكيَّيا
 //0  /0//0  تىعاؿى اٍفتًتحٍ 

دًٍّا األٍزًمنىهٍ  مىى خى ـي عى  /0//0  ///0  /0//0  /0//0 مىا تىنىا
                                                           

  .27ىناؾ التقينا ضبابا كشمسا، ص : ياسيف بف عبيد (1)
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دىل  /0//0  /0//0  /0//0  /0//0  لىبٍّ يىا سىيٍّدى الحيزًف هىذىا الصَّي
 /0//0  /0/ كاًمًش ًبي التٍّيهى 

ًسعٍت ًتيهىنىا األمًكنىهٍ   /0  ///0  /0//0  /0//0 مىا كى
ضعىٍت ًسرَّيها ًفي يىًدم  ///0  /0//0  /0//0  كى

 /0//0 كاختىفٍت 

 ///0  ///0  ///0  /0//0 كًفي يىًدهىا ًمئذىنىهٍ  ًلتعيكدى 
  كعشريف تفعيمةثبلث إذ إف ىناؾ ،تتفكؽ في ىذا النص فاعمية التماـ عمى النقص

 ذلؾ أف الذات تشتيي رحمة مغايرة تتقصى فييا أثر ، تفعيبلت مخبكنةثمانيصحيحة ك
.  ك تبمغ حد الضياع في متاىات الغكاية،الكازع الداخمي

 كمد ،يمجأ الشاعر إلى التدكير في األربعة أسطر األكلى مف أجؿ كسر الرتابة المكسيقية
 ) تفرض تسريع حركة الفعؿ الشعرم المتكاتر،األسطر الشعرية الستغراؽ مساحة حكارية

 كتبني ىيكبل متعاليا يزؼ كشائج الكصاؿ ،(قالت  ػ تعاؿ ػ  اختتـ  ػ بدأنا ػ تعاؿ ػ  افتتح
 مف خبلؿ الجمع بيف االختتاـ ،بيف فكاصؿ التجربة الكتابية التي تمارسيا الذات

 فاليدؼ منو تتمة الجممة الشعرية               ،أما التدكير الذم حصؿ في السطر التاسع، كاالفتتاح
 كالمبلحظ أف التفعيمة التامة تأتي عند األسطر ،(كامش بي التيو ما كسعت تيينا األمكنو)

 . (األزمنو ػ األمكنو ػ المئذنو)المتفقة الركم 
 احتكاء "عز الديف ميهكبي" يحاكؿ،كمف خبلؿ االستعانة  بالتدكير الجممي أيضا         

:  الصمت في قصيدتو دكائر الصمت

ًعٍندىمىا يىكبيري ًفي أىهدىاًبنىا .1
(1) 

                    0//0/  0/0///  0/0//0/   

                                  فاعالته  فعالته  فاعال       

                                                           
(1)

 113-112ص ص عكلمة الحب عكلمة النار، : عز الديف مييكبي .
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اًئدٍ  متي القىصى   /0  /0//0/0        صى

 ته  فاعالته      

تو  .2 رؼي  كىنىخبلى              /0//0/0  ///0/0  /0                           يىذبيؿي الحى

 فاعالته  فعالته  فا                                                                 

 //0/0  /0//0/0  ///0/0  //              سى ًمفى األىرًض الَّيًتي عىانىقىًت النَّيكرى 

                                       عالته  فاعالته  فعالته  فعــ

  /0/0  /0//0/0  /      كالتَّيابكتى كالطٍّيفً 

                            الته  فاعالته  فـ

         //0/0  /0//0/0               كأٍحزىافى الحىصاًئدٍ               

 ـعالته  فاعالته                                                    

مًت عىناًكيفه  .3             0/0//0/0  ///0/0  ///0/0  /            ًعندىمىا تيصًبحي لمصَّي

                                                  فاعالته  فعالته  فعالته  فا 

 0//0/0  /   ..كأٍسمىاءه 

             عالته   فا

شـه كًجدىارٍ                 //0/0  ///00 ككى

                  عالته  فعالن                  

بىقىايىا .4 مـً ألكىافه ًمفى القىحًط الرَّيمىادً  كى              ///0/0  /0//0/0  /0//0/0  /0//0/0  /مٍّ الحي

                                                فعالته  فاعالته  فاعالته  فاعالته  ف

يؼه ميستىعارٍ                                   //0/0  /0//00كصى

                           عالته  فاعالن

               /0//0/0  /0//0/0  /0 يمىةي األٍكلىىغى سىكؼى تىأًتي اؿ .5

                            فاعالته  فاعالته  فا

ٍْ أَيُّ َعائِْذ                  //0/0  /0//0/0    ونَك

                          عالته  فاعالته

ـٍ  تىعيٍد تىسقيطي  .6                      /0//0/0  ///0/0  /0أٍمطىاره لى
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                    فاعبلتف  فعبلتف  فا
                //0/0  /0//0/0  ///0/0  /        كلىكفَّي الَّيًذم تىحًمميهي السُّحبي 

                                          عالتٍ  فاعالتٍ  فعالتٍ  فا

اًئٍد   //0/0                            قىصى

                    عالته

 

مًتؾى  .7               ///0/0  ///0/0  ///0/0  //  أنىا مىاًزلتي هينىا أٍقرىأي ًفي صى
                             فعبلتف  فعبلتف  فعبلتف  فعػ

                                   /0/0  ///0/0ًممييكفى قىًصيدىاٍ 

                     التٍ  فعالتٍ

                                 ///0/0  /..كًمفى الصَّيمتً  .8
                  فعبلتف  ؼ

ًديدىاٍ                             //0/0  /0//0/0  /0//0/0أيًعيدي اآلفى أٍحبلًمي الجى

                                                            عالتٍ  فاعالتٍ  فاعالتٍ

 /0//0/0  /0//0/0  /0//0/0  /0//0/0 قٍ أيُّهىا المىنبيكذي ًفي لىيًؿ الحيركًؼ الطُّحمًبيٌ    .9
 فاعبلتف فاعبلتف فاعبلتف فاعبلتف فاعبلتف                                           

           /0//0/0  /0//0/0  /0/أٍنتى لىـ تىزرىٍع بىقايىا الشَّيمسً  .10
                                             فاعبلتف  فاعبلتف  فاعػ

                       /0/0  /0//0/0ًفي ًشريىاًف لىيؿو 

                     الته  فاعالته

ارو ببلى ًجذرو  .11            /0//0/0  ///0/0  /0//0/0  /0رىاحى يىمتىدُّ كىأشجى
                                             فاعبلتف  فعبلتف  فاعبلتف  فا

كءو         //0/0  /0//0/0  /0كأٍقمارو ًببل ضى
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                                                              عالته  فاعالته  فا

 //0/0  /0//0/0                    كأٍشتىاتو هىًكيَّيٍه 

 عبلتف  فاعبلتف 
اًمته أًنتى  .12                            /0//0/0  /..صى
 فاعبلتف ؼ 

 
                              //0/0  /0/كًفي عىينىيؾى 

                عبلتف  فاعػ
            /0/0  ///0/0  ///0/0  ///0/0هىا أينىعى ًممييكفى سيؤاؿو كقىًضيَّيهٍ 

                                التف  فعبلتف  فعبلتف  فعبلتف  
 صراع االنتفاضة مع الصمت ،النص مف بحر الرمؿ تتصارع فيو حدَّة التماـ مع النقص

. المطبؽ عمى ذات أرٌقيا السؤاؿ ك ثقؿ القضية
 كيحقؽ تكاصبل إيقاعيا كدالليا عبر تتابع ،يستغرؽ التدكير كامؿ أسطر الجممة الشعرية

 يذبؿ الحرؼ ػ /يكبر الصمت  ) ليجمع بيف األسباب كالنتائج ،أزمات الداخؿ العاطفية
 ، كليقيـ تبلحما بيف الجمؿ المعطكفة ،( تأتي الغيمة األكلى /يصبح لمصمت عناكيف 

 ، كيصبح النص الدكامة التي تمتؼ حكؿ الذات،حينيا يستغرؽ الصمت مجمؿ األسطر
.  لتحاصرىا داخؿ  دكائر الصمت كتأسرىا بيف فكيو
 كبسطت خيطا شعكريا متناميا مع ،لذلؾ فاالمتدادات تنكعت بتنكع خصكصية كؿ جممة

  .تنامي المد الخطابي
:  التدكير المقطعي 2.1.3.1
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كقد يأتي أحد مقاطعيا مدكرا تدكيرا كامبل، أك »يتعمؽ بانتشار التدكير عمى المقاطع 
مقاطعاف أك ثبلثة كىكذا، كقد يأتي كؿ مقاطع القصيدة مدكرة عمى شرط أف يستقؿ كؿ 

 (1)«مقطع مف المقاطع  بنظامو التدكيرم الخاص 

  فقرة شعرية، ينحرؼ ألحمد عبد الكريـ" السبابة "كيشكؿ التدكير المقطعي في قصيدة 
 .فييا السطر الشعرم نحك النياية

 /0//0  /0//0  /0//0  /0/       (2)أيُّهىا الكىاًئفي األيٍرجيكانيُّ 

ٍمؼى سيكًر الدٍّمىاءً    /0  /0//0  /0//0  /                 ًقٍؼ خى

  //0  /0//0  /0تىنىحَّيى بىًعيدان 

ٍاَسِح                //0  /0//0  /0//0  /0//0  // والَ تَْقتَِرْب ِيٍ ُحقُىِل انسِّ

                /0  /0//0  /0      الن االى تيمًؽ بى 

 / /0  ///0  /0//0  /0//0  /                                            إلىى أيفًؽ طىمىقىٍتهي الطُّيكر

 //0  /0//0  /0//0    ًمضه اأًلفَّي المىدل حى 

   /0//0  ///0/0كالرَّيصىاصي كًثؼه 

تتأسس جغرافيا النص انطبلقا مف التتابع الحركي المكسيقي لؤلسطر المدكرة، حيث تندفع 
معتمدة عمى التراسؿ العركضي - مف جية- البنية النصية باختزاليا ألدكات العطؼ 

. كالداللي بيف األسطر
عمى امتداد شبكة مف الدكاؿ المنجرفة - مف جية أخرل- كيحيؿ غياب عبلمات الكقؼ 

- النداء )كىك ما ينشئ مسافة تكتر تفرزىا لحمة األساليب االنشائية . باتجاه النياية

                                                           
  .186 ، ص القصيدة العربية الحديثة ،حساسية االنبثاقة الشعرية األكلى جيؿ الركاد كالستينات: محمد صابر عبيد  (1)
 .47معراج السنكنك، ص :  أحمد عبد الكريـ (2)
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التي تحرص عمى بث فعؿ االمتناع كتحريض الذات عمى المقاكمة  (النيي - األمر 
. كالتحدم

مف التدكير المقطعي آلية لتصكير " عرش الممح" في قصيدتو عاشكر فني        كيتخذ 
 : البحر

أىالى أىيُّهىا البىٍحري 
)1                (                     /  0/0//  0/0// 

ٍد؟                                /0/0  //0   هىٍؿ ًمٍف أحى
ٍد                                      /0  //0الى أحى
اًحبىة                         /0 //0/0  //0/  //0لىٍيسى لمبىحًر صى
 /0  //0/0  //0/  //0  لىٍيسى لمبىحًر كىاًلدىة                         

لىد  /0  //0/0  //0/0  //0/0  //0              !لىٍيسى لمبىحًر ًمٍف كىاًلدو أك كى
 /0  //0/0 //0/0/0  //0/0  //0                        !لىٍيسى لمبىحًر ًجنًسيَّيةو أك بىمد

 /0  //0/0  //0/  //0                           لىٍيسى لمبىحًر فىاًكهىةه 
 /0  //0/0  //0/  //0                   لىٍيسى لمبىحًر آًلهىةه 

مىدٍ   /0  //0/  //0/0 //0        ! الى كالى هيكى فىرده صى
لىٍيسى لمبىحًر أينثىى كال ذىكىر!                /0  //0/0  //0/0  //0/0  //0لىٍيسى لمبىحًر كىمٍّيَّيةه أك عىدىد

0//  0// 0/0//  0/0//  0/                 
زري                                     /0  //0/0  //0/0  /إنَّيهي المىدُّ كالجى

تَّيى األبىد         /0/0  //0! حى

                                                           

  119-118زىرة الدنيا، ص : عاشكر فني  (1)   
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يمس التدكير جميع األسطر الشعرية، بما يعزز حركة الفعؿ الشعرم، حيث تتكافؽ البنية 
اإليقاعية مع الداللية لتجسد سمطة المكاف المرتجؼ، الذم تحدث ثكرتو حركة اندفاعية 

 .جارفة تتماثؿ مع حركة التدكير المقطعي

في " الداؿ"كيثرم الشاعر معجمو المفظي بشحنة مف الشدة، المتأتية مف تكاتر صكت 
 .جممة مف األلفاظ المقتبسة مف الخطاب القرآني

 . كيمكننا اإلشارة  إلى ككف كؿ التفعيبلت التي تعرضت لمتدكير، ىي تفعيبلت تامة

: القافية 4.1

كالقافية قد اختمفكا »: جمع الخطيب التبريزم  بيف تعريؼ الخميؿ كاألخفش لمقافية فقاؿ
ىي مف آخر البيت إلى أكؿ ساكف لو مع المتحرؾ الذم قبؿ الساكف، : فييا، فقاؿ الخميؿ

نما سميت قافية ألنيا تقفك الكبلـ أم : كقاؿ األخفش ىي آخر كممة في البيت أجمع، كا 
تجيء في آخره، كمنيـ مف يسمي البيت قافية، كمنيـ مف يسمي القصيدة قافية، كمنيـ 

 .(1)«مف يجعؿ حرؼ الركم ىك القافية

كفقا لما كرد يمكننا القكؿ إف األخفش قد ربط تعريؼ القافية بالجذر المغكم، ثـ جعميا تبدأ 
بالركم لتصبػػػػػػػػح القصيدة، كىذا ال يمثؿ مفارقة، إذا ما اعتبرنا أف القافيػػة ىي عنصػػػػػػر 

 .إلحداث االنسجاـ،  فإذ قمنا القافية قصيدة، فكأننا قمنا القصيدة انسجاـ

عدة أصكات تتكرر في آخر األشطر  أك األبيات »أما إبراىيـ أنيس فيرل أف القافية ىي  
فيي بمثابة الفكاصؿ . مف القصيدة، كتكرارىا ىذا يككف جزءا ىاما مف المكسيقى الشعرية

                                                           
الكافي في العركض كالقكافي، تحقيؽ الحساني حسف عبد ا، مكتبة الخانجي، القاىرة، مصر، : الخطيب التبريزم  (1)

  .149،ص 1994 ،3ط 
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كمف الكاجب أال تحدد ... المكسيقية يتكقع السامع ترددىا، كيستمتع بمثؿ ىذا التردد
نما  الكاجب أف يشار إلى أقصر تمؾ الصكر لى أقؿ عدد . القافية في أطكؿ صكرىا، كا  كا 

 (1).«مف األصكات يمكف أف تتككف منو 

تشكؿ القافية نسقا صكتيا تتكرر فيو األصكات بشكؿ مخصكص، لذا فيي مقاطع صكتية 
يحدث ترديدىا نغما جماليا، ك تؤدم كظيفة إيقاعية ك لحنية، لما تحدثو الفكاصؿ 

 تحكؿ التعامؿ مع القافية الصكتية مف أثر نغمي يطرؽ السمع، فيمفت انتباه المتمقي، كلقد
 جزءا مف اعتبرت حتى ا، داخميامف حيث ككنيا عنصرا إيقاعيا خارجيا إلى ككنيا مككف

  .البنية الصكتية التكازنية

عناصر كتعبر عف ترديد صكتي ك مركز جذب إيقاعي كداللي تمتص ما تقدـ مف فيي 
، مما يشير إلى (2 )«شعكرا بكحدة اإليقاع المكائمة لكحدة المعنى»نغمي، كالذم ينشأ 

 .التحاـ مضمكف الداللة كالشكؿ اإليقاعي

إف القافية ليست كسيمة تابعة لشيء آخر، بؿ ىي عامؿ مستقؿ، صكرة تضاؼ إلى 
  (3).الصكر األخرل، ككظيفتيا الحقيقية ال تظير إال في عبلقتيا بالمعنى

مف ىنا كاف لمدراسة القافية أىمية بالغة تكمف في معرفة شعرية النص مف خبلؿ تحقؽ 
 .مبدأ التكازف الصكتي

 :أنماط القافية 11.4 .
                                                           

  .244 ، ص 2،1952، مكتبة األنجمك المصرية، مصر، طمكسيقى الشعر:  إبراىيـ أنيس  (1)
 ص ،1،ج 1977، 5 منشكرات مكتبة المثنى، بغداد، العراؽ، ط كالقافية، الشعرمفف التقطيع: صفاء خمكصي( 2)

220. 
 ، 1990بناء لغة الشعر، ترجمة كتقديـ كتعميؽ أحمد دركيش، الييئة العامة لقصكر الثقافة، القاىرة،: جاف ككىيف( 3)

 . 86ص 
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        لـ تحتفظ التقفية بنظاميا السابؽ مع القصيدة العمكدية، كانتقمت بفضؿ ما حدث 
مف مد حداثي في النص المعاصر لمقاييس جديدة اخترقت كحدة المسافة الزمنية 

المنتظمة في النص العمكدم، لرفع حرج التكمؼ كالتكجو نحك االىتماـ بالفكرة التي 
 .تنسجـ كالدفقة الشعكرية

        كىذا التطكير في النظاـ التقفكم سمح بتعدد األنماط كفقا لمستكيات األداء، كىك 
ما كافؽ تنكع المياـ الكظيفية، التي يؤدييا النظاـ التقفكم بسبب انتياء سمطة الكصاية، 
التي أقيمت عمى الشاعر القديـ، كلعؿ أىـ أنماط التقفية التي يمكف تطبيقيا عمى شعرنا 

 :الجزائرم ىي
 :*في عبلقتها بالكزفالقافية  أنماط 1.1.4.1

نمت ىذه األنكاع عمى أرضية القصيدة العمكدية، كليا ارتباط بالبحر العركضي، لذا 
يمكف تطبيقيا عمى شعر التفعيمة إلظيار مدل ارتياب التكزيع التقفكم، كسحقو لنظامية 

 .المسافة المقيدة كالمحسكبة قديما
 : القافية المترادفة

كىذا النمط نجده أكثر ىيمنة في ، (1)(00 )/ىي كٌؿ لفًظ قافيةو تكالى ساكناه بغير فاصؿو 
 .شعر التفعيمة الجزائرم

، ليشكؿ حقبل تكاصميا تتنامى فيو البنية "ذاكرة الجرح"  كيغطي نظاـ ىذا النكع قصيدة 
 :النصية باتجاه الخاتمة

يىاحٍ أىرىل دىكرىةن           //0/0  //0/0  //00  (2)لمرٍّ

                                                           
 سنتجاكز القافية المتكاكسة كىي كؿ لفظ قافية فصؿ بيف ساكنيو أربع حركات متكالية ألنيا نادرة الحدكث في شعر  *

  .التفعيمة 
  .203،ص 1987، 1المفصؿ في العركض كالقافية كفنكف الشعر، دار الرشيد، دمشؽ كبيركت، ط:  عدناف حقي(1)
 .46-45الربيع الذم جاء قبؿ األكاف، ص : فنيعاشكر  (2)
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ـى النَّيارى                                 /0//0   /0//0  /0/ كالَّيًذم أىضرى

                                /0  ///0  /0//0  /0//00أٍضرىمىهىا مىرَّيةن كاٍستىراحٍ 

اًكؿي أٍف الى أرىل                             //0/  //0/0  //0 أيحى

مىى الًجرىاحً                    /  //0/  //0/0  //0  //0  /كأيكىاًصؿي زىحًفي عى

باحٍ  تَّيى الصَّي  /0/0  //00            حى

                     //0/  //0/0  //0/0  //0/0  /أىذيرُّ قىًميبلن ًمفى الًممًح ًفي المَّييؿً 

 /0/  //0/  //0/0  /                                      أينًعشي ذىاًكرىةى الجيرحً 

                   /0/0  //0/0  //00كىيبلى تىًضيعي الًجراٍح                        

يستخدـ الشاعر ثبلث جمؿ شعرية تمتـز بقافية مكحدة، لكنيا تستمد دينامكيتيا مف خبلؿ 
تكاتر الجمؿ الشعرية، ككذا اقتراف التقفية بالصائت المتسع، لتعبر عف امتداد المخزكف 
الذاكرم، كتتابع الزمف الدمكم الجارح، كمكاصمة الذات مسيرتيا المرىقة، باقتفاء درب 

   . المقاكمة
كلعؿ ترديد  صكت الحاء يفصح عف عمؽ األلـ ك حرارة االنتفاضة الثكرية، التي تيشـ 

 .جؿ المعكقات
يعمف الشاعر عف امتداد زمني يتكاتر بتكاتر التقفية " ىذا الصباح"        كفي قصيدة 
 :بيف السطر كالجممة

 ///0  ///0  ///0 (1)تىتىفتَّيحي عىكسىجةه،

 ///0/0 كأغىاًني؛

كاًبي الزَّيمىافٍ   /0//0  /0//00 .ًمف خى

جدي   /0//0  /0//0  /0/ إنَّيمىا المىجدي، كالكى

                                                           
  .183 أشيد أني رأيت، ص  األعماؿ الشعرية غير الكاممة، :أحمد حمدم  (1)
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 /0  ///00 يىمتىًقياٍف؛

مى البىحرً   ///0  /0//0  /0/ ًبعىركسو عى

 /0  /0//0 أٍقداميهىا،

فاًئريهىا؛  ///0  ///0 كضى

 /0//0  /0//00 .نىخمىةي العينفيكافٍ 

تتككف ىذه القصيدة مف جممتيف شعريتيف، تتألؼ األكلى مف ثبلثة أسطر، كالثانية مف 
أربعة أسطر، تنتيي بصكت النكف المسبكؽ بالمد المتسع، ك يربط الشاعر بيف المكاف 

راسما تكاتر التضحية المنتيية  (المجد )كالزمف (الكطف/ عركس عمى البحر)المؤنث 
 . بالشمكخ كالتعالي

ذا كاف صكت النكف يدؿ عمى النفاذ إلى الصميـ، فإف الشاعر يختاره ليعبر عف صميـ  كا 
 .ما يعتريو مف اعتزاز كفخر بأرض الكفاح كالنضاؿ المستمر

 :القافية المتداركة
ؿى بيف ساكنيو حركتاًف متكاليتاف كيكثر استخداميا ( 0//0) /(1)ىي كٌؿ لفظً قافيةو فصى

 .أيضا في عدة نماذج 
 ":يكسؼ كغميسي"لمشاعر " قدر"        كمف أمثمتيا نكرد قصيدة 

 ///0//0             (2)قىدىرٍ ..قدىره 
   /0/0//0  ///0//0  /0/0//0  //         مىهمىا أيسىاًفٍر ًفي اٍمًتدىادىاًت المىعىاًرًج،،

ٍر،، اًريًس القىمى  /0//0  /0/0//0        أك تىضى
طىًني"  /0/0//0  ///0        ..ال بيدَّي ًمٍف كى

                                                           
  .202المفصؿ في العركض كالقافية كفنكف الشعر، ص : عدناف حقي (1) 
  .73، ص 2003، 2تغريبة جعفر الطيار،دار بياء الديف لمنشر كالتكزيع، قسنطينة، الجزائر، ط: يكسؼ كغميسي ( 2)
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ٍف طىاؿى السَّيفىرٍ   //0  /0/0//0       ..!"كا 
أسيـ تباعد التقفيات، في استخداـ التدكير كالتقميؿ مف حدة الرتابة ليجعؿ البناء اإليقاعي 

 .أكثر إثارة كجمالية 
 الشاعر ىذه الرتابة، التجأ إلى استخداـ الشرط مختزال رحمة اإلنسانية األبدية كليعكض

 ف االستقرار تغنيو ع، ليتصؿ بمكاضع االنتماء التي (الكطف)إلى مككف قار كىك المكاف
 

المفتقد كتشير إلى تمؾ الحتمية التي تبلحؽ الذات، إنيا حتمية العكدة إلى مكاطف 
 .(األرض/ األصؿ )التككيف

عمى  " قمت الحقيقة كميا"  نظامو التقفكم في قصيدة عمي مبلحي       كيؤسس 
 :التماثؿ

كاًطًر كىيؼى ال...  //0/0/0  //0///0  //0///0  //0 (1)بىمىى كالشَّيكؽي يسكبي ًفي الخى

 //0///0  //0/0/0  //0///0  //0 .كأٍنًت سىًفينىةي الغىرقىى، كنىاًفذىةي العيبل

باحو   //0/0/0  //0///0  //0/0/0  //0 ..ميثقىؿو .. ًعنىادنا أيقىظيكًؾ عمىى صى

 //0/0/0  //0/0/0  //0/0/0  //0 .أٍيقىظتي نىابنا ميذًهبل.. كًعندنا ًفيًهـ

نٍعتي    //0///0  //0/0/0  //0/0 ..ًمفى األجرىاًس شىاينا.. لىهـ.. صى

 /0  //0///0 ...        ثيَّـي أٍسًئمىة

   //0///0  //0/0/0  //0/ ..إلىى مىا يىشتىهيكفى ..كًطرتي ًبهـ

 //0  //0/0/0  //0/0/0  //0 ..الًمغزىال        كآًخرى األمًر اٍختىرقتي 

                                                           
  .72ص  ،2011، (دط )العزؼ الغريب، منشكرات الجاحضية، الجزائر، : عمي مبلحي (1)
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، تتكاتر في الظيكر ، معتمدة عمى )متداركة(يقـك ىذا المقطع عمى قافية مكحدة      
تفعيمة الكافر كتقفية البلـ الممدكدة التي تحدث ترددا إيقاعيا عاليا ينحك بالقصيدة منحى 

تدؿ عمى الرفض مف جية، ك االتصاؿ كالتعمؽ بالكطف مف جية " ال "تحريضيا، ؼ
 .أخرل

انتقاؿ التكازم بيف التفعيبلت إلى  )- كيعتمد النص عمى مفعكؿ التناكب اإليقاعي 
المنتقؿ نحك الداللة إذ يبدأ السطر األكؿ بأدكات الجكاب المرتدة مف  - (التكزيع الحر

 .ضفة القبكؿ كاالستسبلـ إلى شاطئ الرفض كالثكرة، كىك يعبر عف ذات منشطرة داخميا
كيقـك التكرار في البنية النصية عمى الجمع بيف الفعؿ كرده مختزال األسطر الشعرية إلى 
العدـ، كمسفرا عمى نتيجة مفادىا أف الشعر لغة مساءلة، كأف الذات الكاتبة ذات تتقف 

 .االستدراج كالخرؽ كالمراكغة
 :القافية المتكاترة

ؿى بيف ساكنييا حركة كاحدة  (.0/0 )/(1)ىي كؿ لفًظ قافيةو فصى
كالظاىر أف تسمية التكاتر نتجت عف تكسط الحركة بيف الساكنيف، ك مثاؿ ىذا النكع قكؿ 

 :رؤلفي قصيدتو " ناصر لكحيشي"الشاعر 
ؤىل دىٍمعىه  //0/0/0 (2) ...ري

  //0/0/0  //0/0/0  //0/0/0 كأىصحيك أٍستىًميحي العىفكى ًمٍف فىٍجًرم،

 //0/0/0  //0///0  //0/0/0  //0/0/0 كأٍستىجًرم خيطىى السَّينكاًت، أٍستىفًتي لىيىاًليهىا،،

 //0/0/0  //0///0  //0/0/0  //0/0/0 تىظىؿُّ الشَّيمسي رىاًجفىةن فىيحنيك ًظمٍّيى البىاًكي،

 //0/0/0 ...ييساًريهىا

                                                           
  .202المفصؿ في العركض كالقافية كفنكف الشعر، ص :  عدناف حقي (1)
  .55فجر الندل، ص :  ناصر لكحيشي (2)
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بعىهٍ   //0/0/0  //0///0  //0/0/0 !أال يىا نىجمىةى األبىًدمٍّ يىا رى

 //0/0/0  //0/0/0  / ألىنًت الخيبءي،، أٍنًت البىدءي،

ـي ًفي أٍبهىى مىعاًنيهىا  /0/0/0  //0/0/0  //0/0/0 ...كاألٍنسىا

ؤل دىمعهٍ   //0/0/0 !ري

 
 لتصنع خطا حركيا يؤكد تكجو الذات نحك ،تتعانؽ القافية المتكاترة في ىذا النص

حيث   مطاردة الحقيقة ،إلى في رؤل حالمة تكشؼ عف نزكع الباطف ،استبطاف كاقعيا
 .تسافر الذات باتجاه نكرىا القدسي الذم يسمك بيا عف عالـ األسى

كتتقاطع األسطر فيما بينيا مف خبلؿ تكاتر صكت العيف، كىك مف األصكات المجيكرة، 
 . لتؤكد مسعى الذات كتطمعيا إلى الصفاء(1)كمف معانيو الكضكح  كالعيانية

 :القافية المتراكبة
كتعد أقؿ ،  (0///0) /(2)ىي كؿ لفظ قافية فصؿ بيف ساكنيو ثبلث حركات متكالية

 "لياسيف بف عبيد  "مسافرةاألنماط السابقة كركدا في شعر التفعيمة، كنجدىا في قصيدة 
اًجبىها  ///0  /0//0  ///0 (3)سىكىفى المَّييؿي حى

 /0//0  /0//0  ///0 شىيأىٍت نىهدىهىا الحيجبي 

 ///0  /0//0  /0 كتىمىزَّيقتي ًفيهىا

  //0  /0//0  /0//0   ///0 كىمىا مىزَّيقىٍت نىفسىهىا السُّحبي 

                                                           
  .269، ص 1998 ، (د ط )، منشكرات إتحاد الكتاب العرب، العربية كمعانيياالحركؼخصائص :  حسف عباس  (1)
  .202المفصؿ في العركض كالقافية كفنكف الشعر، ص :  عدناف حقي(2)
   .34ىناؾ التقينا ضبابا كشمسا، ص : ياسيف بف عبيد(    3)  
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 متصبل بالحاء ،تتكحد القافية في ىذا المقطع كيتكاتر صكت الباء المرتبط بالظيكر
االنسجاـ الصكتي إلى ذات تتخمص مف ذاتيا ذلؾ  ليشير ،المعبر عف الحرارة كالعاطفة

 .  معمنة عف ميبلدىا المتجدد كحضكرىا المختمؼ،لتتبلشى في اآلخر
      :التقفية المختمطة

        تميزت بعض قصائد الشعر الجزائرم بيذا النكع مف التقفية كاالختبلط يمس تكاتر 
 . التقفية بأنكاع عدة ، إذ ال تخضع لقانكف مكحد، بؿ يتـ تكزيعيا تكزيعا عفكيا

سبع "كيمكننا اختيار مقطعيف مف المقاطع السبعة، التي أكردىا الشاعر في قصيدتو 
 :لنمثؿ ليذا النظاـ" شمعات

 :طفبلف (1
ٍـّ الطٍّفؿى سيٍحبنا كمىطىرٍ ..ًلنيسى

(1) 0///  0/0//0/  0/0/// 

ردىاٍ  ٍـّ الطٍّفمىةى السَّيمراءى كى   /0//0/0  /0//0/0  /0//0/0 كٍلنيسى

ًنيفو                 ///0/0 ///0/0  /0//0/0  /0//0/0  فىًممىاذىا قىتمىتيهي بىعدى شىهرو ًمف حى

                                /0//0/0  /0//0  تىحتى شيبَّياًؾ السَّيهٍر؟

رىهىا المىحبيكبي ًعندىٍا؟  ///0/0  ///0/0  ///0/0  /0//0/0 كًلمىاذىا تىركىٍت ًخنجى

 :عربكف كفاء (2
  /0//0/0  /0//0/0  ///0/0  /0//0 ك اٍنطىفا..شىدَّيًني شىهرنا إلىى ًدؼًء يىدٍيهً 

قيكدىا        : قيمتي  ارى شىرىاًييًني كي  /0//0/0  ///0/0 /0//0/0 ///0/0 /0//0/0   يىا سىيٍّدنىا أيعًطيؾى أشجى

ـٍ ييجٍبًني                        /0//0/0  /0//0/0  ///0/0-بىعدى أٍف طىارى بىًعيدىا- لى

 /0//0 كاٍكتىفىى

 /0//0/0  /0//0  /0//0/0  ///0 أٍف رىمىى األشعىارى ًفي النٍّيرىاًف عيربيكفى كفىا 

                                                           
  .46-44ص ص مرثية الرجؿ الذم رأل، : األخضر فمكس (1)
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يتسمسؿ النظاـ التقفكم في ىذيف المقطعيف تسمسبل يخالؼ فيو المقطع األكؿ الثاني، إذ 
معتمدة  (متكاتر/ متدارؾ/ متكاتر/ متراكب)نجد تقفية المقطع األكؿ تترتب كفؽ التكزيع 

الصامت المكرر المشير إلى الترجيع، لتعبر عف احتراؽ إنساني تتمقفو بالكعة المكت، 
 .فعبلقة الغكاية اآلدمية تنتيي بالفناء

، ليعبر (متراكب/ متكاتر. متكاتر/ متدارؾ )كتعتمد تقفية المقطع الثاني عمى التكزيع 
صائتيا المتسع المردد عمى آىات االحتراؽ االغترابي المرتبط بكحشة الفراؽ، كبالتالي 

 كيكشؼ عف تمكجات تركيبية ،يدخر سبع لكحات شعرية  "سبع شمعات"  الرئيسعنكافاؿؼ
، حيث تشير الشمكع إلى داللة نفسية، ترسـ حالة تذرؼ عدة دالالت تعبيرية متشابكة

االنشطار بيف األضداد الضعؼ كالعجز كاألفكؿ مف جية، كاإلرادة كالتحدم مف جية 
  .أخرل

 :   أنماط القافية في عبلقتها ببعضها2.1.4.1
تسممت ىذه األنكاع مف القكافي إلى القصيػػػػػػدة العػػربية إثر تأثرىا بالنتاج الشػػػػعرم الغربي، 

 . كليا أنكاع عدة ال يمكف تطبيقيا جميا عمى النص الجزائرم
 :القكافي المزدكجة

كميزة ىذا النمط  التكرار  (1) (aa / bb/ cc) كىي التي تتحدد في كؿ بنيتيف متتاليتيف
 . كالتجدد مما يشكؿ تماثؿ صكتي ال يكمؼ الشاعر مشقة

 :تعتمد نظاما  تتكازل فيو القكافي ثـ تختمؼ " عمراف"         فقصيدة 
ثي عىٍف دىالؿٍ .. كالشَّيمسي كىانىٍت مىرَّيةن   /0/0//0  /0/0//0  /0/0//0  ///0//00 (2) ..ًفي العيمًر تىبحى

اؿٍ                          /0/0//0  ///0//00..كالشَّيمسي تىٍبحىثي عىف مىجى

                                                           
 .10، ص1977، (د ط) القافية كاألصكات المغكية، مكتبة الخانجي ، مصر، : عكني عبد الرؤكؼمحمد   (1)
  .19اعتصاـ، ص : حسيف زيداف (2)
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                              /0/0//0  /0/0//00..الشَّيمسي قىٍكسه كىالًهبلؿٍ 
ٍزنيؾى قىد ييبىاعٍ                                                               /0/0//0  ///0//00 ..كاآلفى حي

ًصيَّيةى  اٍع؟.. ًعٍمرىافي مىا مىعنىى الكى    /0/0//0  /0/0//0  ///0//0  /0/0//00 !طىالىمىا اإًلنسىافي ضى
ؤيىا اٍرتىعٍد؟ !                                 /0/0//0  /0/0//0  كالقىمبي لمرُّ

ـٍ تىعيٍد؟ ـى لى ـٍ تىعيٍد ؟.. !ًل ـى لى ـٍ تىعيٍد ؟؟؟... !!ًل ـى لى    ///0//0  ///0//0  ///0//0  !ًل

يعمف التجدد التقفكم عمى بنية إيقاعية، تمتحـ فييا األصكات االنحرافية باالحتكاكية 
 .كالمجيكرة، لتسيـ في تنامي النسيج التصكيرم كتعميؽ مشيد الحرص عمى التحرر

 .كتشير البنية التساؤلية المكررة إلى قمؽ يترجـ ذلؾ التكتر النفسي كاإلحساس بالضياع
 :القكافي المتقاطعة المتعامدة

 ( 1) (ab ab )كىي التي تتحد فييا قافية البيت األكؿ مع الثالث كالثاني مع الرابع 
السطر  )تعتمد نظاما تقفكيا ينسج امتزاجا لممختمؼ " الطائر العاشؽ"         فقصيدة 
 ( :السطر األكؿ مع الثالث) كتقاطعا لممتفؽ  (األكؿ مع الثاني
 /0//0  /0//0  //00                (2)ًفي الٌسهىادٍ .. ًفي السَّيماكىاًت 

تىهي الكىككىًبيَّيهٍ   /0//0  ///0  ///0  /0//0/0        رىاحى ييفًرغي شىهكى

كـى الرَّيمادٍ  اًبرنا  تيخي  /0/  /0//0  /0//00        عى

ًديَّيهٍ   /0//0  ///0  /0//0/0        قىارًعنا جىرسى األٍبجى

             /0//0  /0//0  ///0  /0//00كىانىًت الشَّيمسي تىجنىحي نىحكى السَّيكادٍ 

هي النَّيبىكيَّيهٍ   ////0  /0//0  /0//0  ///0/0      كهيكى يىتميك تىساًبيحي

اًضننا زىهرىةى الًمدادٍ   /0//0  /0//0  //00              حى

                                                           
 .10 القافية كاألصكات المغكية، ص : عكني عبد الرؤكؼمحمد  (1)
 . 68الؤلؤة، ص :  عثماف لكصيؼ(2)
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  /0//0  /0//0  /0//0/0        شىاًهرنا نىارىاي القيرميًزيَّيهٍ 

نتباه ال المثيرةقفة التنبيية ك التي تبيح اؿ،عة التمثيبلت الصكتيةبثمة إلحاح عمى متا
مف جية  (الياء/ الداؿ ) كتعمف عف امتزاج صكتي الشدة  كالتثبيت ،المتمقي مف جية

 . لترسـ مسار التحدم العاصؼ بالممذات،أخرل
. حينيا تعتمي الذات معارج األبجدية باحثة عف الخبلص

 : القكافي المتعانقة
 كىي التي تأتي في الرباعية كتككف قافية الشطر األكؿ مثؿ الرابع كالثاني مثؿ الثالث

(abba) (1 )           
بنسؽ تقفكم متميز لو ىندسة خاصة تسمح بتكضيح " سجدة"كيشكؿ حسيف زيداف قصيدة 

 :الداللة
دىتهي نىٍفسيهي  كرىاكى
(2)                             0//0//  0//0// 

ـً طىيفيهىا كًؼ الظَّيبلى ـى ًفي جى ا حى           //0//0   /0/0//0  //0//0  /0/0/يىدعيكاي ..كى

كًتهىا.. ييغًريًه انًفعىاؿه ميمتىكو                   /0   /0/0//0  /0/0//0  /0/0//0ًفي صى

رَّيكىٍت أٍشياءىهىا  //0//0  /0/0//0 كحى

 //0//0  /0/0//0 كدىاعىبٍت فيستىانىهىا

ًقيقىةه  انىها.. أنىاًمؿه رى  //0//0  //0//0  //0//0  /0/0//0 تىحىسَّيسىٍت ميرجى

 /0/0//0  /0/0//0  /0 كاٍستٍسمىمٍت عىينىااي تيخًفي 

دسيهي   /0//0  /0/0//0 مىا ييداًرم حى

دىتهي نىٍفسيهي   //0//0  /0/0//0 كرىاكى

                                                           
  .10القافية كاألصكات المغكية، ص :   محمد عكني عبد الرؤكؼ  (1)
  .22فضاء لمكسـ اإلصرار، ص : حسيف زيداف (2)
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ـً طىيفيهىا كًؼ الظَّيبلى كىافى ًفي جى  //0//0  /0/0//0  //0//0 كى

طَّيمٍت كىالًكبًريىاًء عينفيهىا  ـٍ حى    //0//0  /0/0//0  /0/0//0  //0//0    كلىذَّيةه كى
انىهىا  //0//0  /0/0//0 كقىدَّيمٍت ميرجى

 /0/0//0  /0/0//0 كامتىصَّي ًمنهىا قىكسىهي 

دىتهي نىٍفسيهي   //0//0  /0/0//0 كرىاكى

 
 
 

 
 " سجدة"تكضيحي لهندسة التقفية في قصيدة  (11)مخطط

كالمشيريف إلى ثنائية  (ػو/ ىا  )إف ىذا التسمسؿ يمثؿ تعاقبا لضميرم الغياب المتصميف
، كيحدث التبلحؽ بانتصار سمطة الغكاية كتعالي كتيرة المراكدة، التي تفسر (أنثى/ ذكر)

الكصكؿ إلى الخطيئة، إذ تعبر التقفية عمى صراخ انفعالي يكازم طكلو امتداد مرارة األلـ 
الذم يترسب كحطاـ داخمي، فصكت الياء الحمقي يخرج مع زفرات النفس دكف مشقة 

صكتية، كيحقؽ تكاصبل نغميا يستعذبو المستمع، إذ يحصؿ التكامؿ بيف األسطر كالجمؿ 
 .الشعرية 

أظيرت دراسة القافية في أنماطيا المتعمقة بالكزف، ىيمنة الصكرة المترادفة كالمتداركة 
 .عمى النظاـ التقفكم، ثـ المتكاترة ،كتعد الصكرة المتكاكسة نادرة االستعماؿ

ككمما ظيرت القافية فإنيا تعمؿ عمى تغييب التدكير، كبذلؾ تقمؿ مف حدة التدفؽ 
 .اإليقاعي

 (أ   ب     ب    ب أ  أ   ب    ب    ب   أ   أ  )           
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ما يمكف مبلحظتو عمى أنماط القافية في عبلقتيا ببعضيا، أنيا  ال تمس غير مقاطع 
 .مف النص، بينما ال نجدىا عمى طكؿ النص إال نادرا

اعتمد الشعراء عمى إيقاعات رديفة لتحفيز النشاط الشعكرم كالعاطفي في البنية النصية، 
فتشكمت التكرارات الصكتية التي تخمؽ تماكجا إيقاعيا يضفي الجمالية، كيثرم البنية 

الداللية مف خبلؿ تماثؿ األلفاظ  ك تكزيعيا بشكؿ تكافقي تكالدم،  لذا كجب الكقكؼ عمى 
التكرار إلظيار مدل فاعميتو في بث تمؾ القرابة الداللية كفيـ طريقة تداعي األلفاظ 

 .كاتصاليا
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:  التكرار5.1
        استخدـ الشعراء صيغا مختمفة كالتككيد كاإلغراء كالتحذير، لكف الدرس النقدم 

القديـ تعامؿ مع التكرار بصكرة محدكدة، ليصبح اآلف مدار اىتماـ المدرسة الحداثية عكنا 
أف يأتي المتكمـ بمفظ ثـ يعيده بعينو سكاء »  كالتكرار ببساطة .في االنتصار عمى الكزف

أكاف المفظ متفؽ المعنى أك مختمفا أك يأتي بمعنى ثـ يعيده، كىذا مف شرط اتفاؽ المعنى 
األكؿ كالثاني، فإف كاف متحد األلفاظ كالمعاني فالفائدة في إثباتو تأكيد ذلؾ األمر كتقريره 
ف كاف المفظاف متفقيف كالمعنى مختمفا، فالفائدة  في النفس ككذلؾ إذا كاف المعنى متحدا كا 

 (1).«في اإلتياف بو الداللة عمى المعنييف المختمفيف
، فإذا اتحدت (التشابو كاالختبلؼ )        كعميو يقؼ ىذا الترديد التعبيرم عمى ثنائية 
ذا تباعدت  تشابو المفظ، كاختمؼ المعنى أك  )الثنائية أصبح اليدؼ إثباتا كتأكيدا، كا 

فالفائدة بو الداللة، كال تخرج ىذه الثنائية عف حياة الذات، كممارستيا التي تتشابو  (العكس
كتختمؼ، لذلؾ كاف الجانب الممح الذم تجمى في النص؛ ليككف النسؽ األكثر أسرا 

 .لممتمقي
         إنو الصكرة الثابتة التي ترسخ في الذىف كتحفز الذاكرة عمى اإلدراؾ، 

 .باسترجاعيا جكانب مف النص تككف بمثابة الشحنة الداللية المكثفة
كتسيـ تمؾ الشحنات الداللية في تبلحـ النص كاتساقو، ك تنكب الكزف لتضفي حركية 

... إف التكرار في القصيدة ىك الممثؿ لمبنية العميقة التي تحكـ المعنى، »كاسعة، إذ 
 .(2)«اتخذ ككسيمة لمكصكؿ إلى الداللة في صكرتيا الكمية 

                                                           
 .200القصيدة العربية الحديثة ،حساسية االنبثاقة الشعرية األكلى جيؿ الركاد كالستينات، ص :  محمد صابر عبيد (1)
  .110-109ص ص ،1988بناء األسمكب في شعر الحداثة، الييئة المصرية العامة، :  محمد عبد المطمب(2)
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كىذه العبلقة بيف الشعر كالتكرار تجعؿ بعضيـ يذىب إلى اعتبار الكزف تكرارا، كتزيد تمؾ 
 . التجمعات المتشاكمة في تأسيس مناطؽ مرئية مضاءة تأسر البصر

إلحاح عمى جية ىامة » كربما تككف البنية التكرارية عتبة مفتاحية، إذ ىي في حقيقتيا 
 .(1)«في العبارة  يعنى بيا الشاعر أكثر مف عنايتو بسكاىا

 لكف إذا بالغ النص في تكاتر البنية التكرارية، فإف ذلؾ يسحبو عف المركز، كيبعده إلى 
 .جيات ىامشية لممكسيقى

 : أنمػػػػػػػػػػػػػػػاطػػػػػػػػػػ التكرار1.5.1
تنكعت أنماط التكرار كاختمفت ىندساتيا في القصيدة، حتى أضحت عنصرا بنائيا أساسيا 

في النص، كظاىرة حتمية لمحفاظ عمى تنامي النسيج الداللي، تسيـ في خمؽ التكازف 
 .كاالنسجاـ
 :  التكرار االستهبللي1.1.5.1

كيتـ بالضغط عمى »      يعد التكرار االستيبللي بنية صكتية تحتؿ المقدمة النصية  
حالة لغكية كاحدة، كتككيدىا عدة مرات بصيغ متشابية كمختمفة مف أجؿ الكصكؿ إلى 

 .(2)«إيقاعي كداللي: كضع شعرم معيف قائـ عمى مستكييف رئيسيف
ك ىكذا فالتكرار يعمؿ عمى بث الطاقة اإليقاعية، حيث يحدث رنينا مكسيقيا نغميا نتيجة 

 .  تماثؿ البنى الصكتية، كما يمكف مف كشؼ العناصر الفنية لمبنى الداخمية في النص
 
 

                                                           
 .242قضايا الشعر المعاصر، ص : نازؾ المبلئكة   (1)
 .204القصيدة العربية الحديثة ،حساسية االنبثاقة الشعرية األكلى جيؿ الركاد كالستينات، ص :  محمد صابر عبيد (2)
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لمشاعر عثماف " الصخرة "كلمكقكؼ عمى عبلقة التكرار بالداللة نستحضر قصيدة 
 :لكصيؼ التي يتكرر فييا  الخبر ثبلث مرات 

 تىتدىحرىجي صىخرىةه 
(1) 

كبىيفى الطًَّبيعىٍو  ..بىيًني

صيعؽى الرَّمؿي  

كالنَّمؿي 

مرىةي الميستىبدًَّة  أيَّتييىا الجى

يىا شىبؽى اً ًفي الكىائنىاًت 

كيىا زىىرىةى النَّاًر 

مىى العىاًشًقيٍف   كيكًني  سىبلمنا عى

 لمفىًجيعىٍو صىخرىةه 

كاليىاًبًسيٍف ..يىا زىمافى الييبكسىةً 

.. صىخرىةه 

اجى الطُّفكلىًة لىغكه !آهً    مىٍف قىاؿى إفَّ احًتجى

بابىًة لىيكه  كمىٍف قىاؿى إفَّ ديمكعى الصَّ

ًنيعىٍو  اًء المى كسى السَّمى كمىٍف قىاؿى إفَّ عىري

 !ال تيباًرؾي شىبَّابىةى اليىاسًميٍف؟

                                                           
 .38-37ص ص نمش كىديؿ ، :  عثماف لكصيؼ(1)
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كأف داؿ الصخرة يتدحج فعبل بعكدتو إلى الظيكر، كقد التصقت بو الفجيعة أثناء ىذه 
العكدة، لتجعؿ حضكره مؤكدا الداللة األكلى، إذ تككف نتيجة الحياة السزيفية العابثة 

فجيعة، لكنو ينزلؽ مف جديد ليتطير بيد الطفكلة حينما يصبح آداة انتفاضة، كمنو يسيـ 
 .التكرار في إبراز البنية الداللية

 (صخرة تتدحرج - اتصاؿ االسـ بالفعؿ  )كنمحظ أف االسـ المكرر انحدر مف الحركة 
عمى المستكل المغكم، بينما عمى  (صخرة لمفجيعة- التجاكر االسمي  )إلى السككف 

الصعيد الداللي أسيـ في تغيير زمف اليبس كالفجيعة إلى زمف الخصب ك الجماؿ، كىذا 
 .ما أحدث نكعا مف التناغـ اإليقاعي المتمثؿ في الصعكد كالنزكؿ

نكر الديف "        كيتكرر الفعؿ المضارع عشر مرات، ليمتد إلى  آخر القصيدة عند 
": دركيش

 (1) التَّياًريخ، يىحًسديًنيقىدٍ 

 الزَّيمفي الميمتىدُّ كأىحفىاًدم يىحًسديًنيك

 األٍنهىاري قىٍد تىٍحًسديًني

ردىةي كاألىٍطياري تىحًسديًنيك  ..                               الكى

 ...........................

  أمٍّيقىٍد تىحًسديًني

 
                                                           

 .06البذرة كالميب، ص :  نكر الديف دركيش(1)
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ةي قىٍد تىحًسديًني كجى ..  إٍف بيحتي الزَّي

 كيؿُّ امرىأةو ًفي األىرًض، تىحًسديًني

 إٍف قيمتي أيحبًُّؾ أٍكالًدم يىحًسديًنيك

 الميديفي األيخرىل  قىٍد تىحًسديًني

ا أيخرىل،  ًني فيرصن قىٍد تىمنىحي

كتيباًلغي ًفي اإلٍغرىاًء إلبعىاًدم 

.. قىٍد تىخًطفيًني ًمٍف بىيًف يىدٍيؾً 

كًمٍف نىفًسي امرىأةه ًمٍف نيكر 

فىتيغىيٍّري عينكاًني 

ٍنشىادً                                             كتيغىيٍّري إيقىاعى األنكىاًر كا 

، فىيبًعدًني            قىٍد يىحًسديًني  السُّمطىافي

 ...................................

مٍينىا   ذاًر فىأخشىى مىا أخشىااي عى  فىحذىاًر حى

كىيدى الحيسىاٍد 
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"  يحسدني"يبيف ىيكمة التكرار االستيبللي في نص  (12)مخطط 

كتنتشر عمى  (يحسدني /العنكاف )        إف البنية التكرارية تتكالد مف بنية مركزية 
 .مساحة النص بمثابة األثر، مشكمة تجمعا دالليا مبرىنا عف رفعة مكانة الكطف ك سمكه

كما يسمح ذلؾ المناخ ببعث أجكاء العشؽ كاليياـ التي تتمتع بيا المعشكقة، كيجسد الكثرة 
يميؿ إلى  (ح س د)نغمي يتمثؿ في   )، إضافة إلى تككيد تعادؿ صكتي (كثرة حسادىا )

 .اليمس كيبتعد عف الجير كالبكح

كقد دعـ ىذا التكرار تشكيؿ البنية اإليقاعية كالداللية في القصيدة، حيث تتكالد بقية 
 .العناصر المغكية مف تكاتر الفعؿ  فيتنامى اإلحساس بعمؽ الغيرة الكطنية
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:  التكرار الختامي2.1.5.1

مف حيث  (االستيبللي )        ىك تكثيؼ ختامي يتقارب في دكره مع التكرار السابؽ
يقاعي يتمركز في »الكظيفة التأثيرية،  غير أنو ينحك منحى نتاجيا في تكثيؼ داللي كا 
 (1).«خاتمة القصيدة

التي يكرس فييا التكرار الختامي فاعمية " حفنة مف تراب"كمثمو يتجسد في قصيدة 
العنكنة، إذ تتصؿ فاتحة النص بنيايتو، في محاكلة لتمثيؿ ذلؾ االتصاؿ القائـ بيف 

 . اإلنساف كمادة تككينو التي يعكد إلييا بعد انقضاء حياتو

فنىةه ًمف تيراٍب،  (2)كأنىا حى

رَّي السَّيمؾ  ، خى لىفَّيًني النُّكري فىانبىهرى الطَّييري

بؿه  نىى جى كاٍنحى

نٍت نىجمىةه  كاٍنحى

دى العيشبي  . سىجى

كيؿُّ آتىى كاٍستىجاٍب  

ؿى النَّيارى كىشَّيرى عىٍف نىاًبًه  غىيرى أفَّي الَّيًذم اٍستىعجى

يتتابع االنحناء ليصؿ نياية إلى قكة االستجابة عند المخمكقات باستثناء الشيطاف، فسبيكة 
، ك تتدرج البنية النصية معتمدة عمى تفعيمة "كؿ أتى كاستجاب" التكرار تمتصيا العبارة 

                                                           
 .208القصيدة العربية الحديثة ،حساسية االنبثاقة الشعرية األكلى جيؿ الركاد كالستينات، ص :  محمد صابر عبيد (1)
 .84 نكر الديف دركيش مسافات، ص (2)
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المتدارؾ لرصد قصة تكريـ اإلنسانية، فتكحي بمدل جاىمية اإلنساف كعدـ فطنتو إلى 
 . (حفنة مف تراب )أصمو األكؿ 

كمف المبلحظ أف التكرار أسيـ في الحفاظ عمى الكحدة اإليقاعية، نتيجة معاكدة كحدة 
 . التفعيمة تامة في أغمبيا

:   التكرار المتدرج3.1.5.1

        إف ليذا النكع مف التكرار أىمية بالغة، إذ يكشؼ عف جمالية معمارية متراصة 
 .تبرز قدرة شعرية تقؼ عمى بناء إيقاعي متميز

كيخضع ىذا التكرار ضركرة إلى ىندسة  تنبع أساسا مف طبيعة تجربة القصيدة كما »
 (1).«تفرضو مف صيغة تكرارية تتبلءـ مع كاقعيا كخصكصيتيا

 :مف ديكاف عثماف لكصيؼ المتغابي يمس السككف  الداللة" شمؿ"ففي قصيدة 

بناء التكرار في قصيدة الشمؿ : (13)                            الشكؿ 

  (2)أيغىنِّي: قىاؿى .. قىاؿى 

ـٍ يىستىًطعٍ  ! فىمى

أٍبًكي  :  قىاؿى 

ـٍ يىستىًطعٍ  !  فىمى

ـٍ يىستىًطعٍ .. أٍقرىأي :قىاؿى  ! لى

ـٍ يىستىًطعٍ .. أىكتيبي :قىاؿى                                   ! لى
                                                           

 .214القصيدة العربية الحديثة ،حساسية االنبثاقة الشعرية األكلى جيؿ الركاد كالستينات، ص : محمد صابر عبيد  (1)
 .17-16ص  ص المتغابي،:  عثماف لكصيؼ(2)

+                   -                          +           

         قال أغنً                                      قال أضرب فً 

 األرض

        قال أبكً                                       قال أنشط فً عالم 

 الشغل

...        قال أقرأ                                         قال  

...        قال أكتب                                        قال  

...        قال أعتزل الشعر                              قال  

          حركة                      سكون             حركة

 لم ٌستطع
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أىعتىًزؿي الشٍّعرى :قىاؿى 

ـٍ يىستىًطعٍ  !                      لى

أٍضًربي ًفي األىرًض :قىاؿى 

ـٍ يىستىًطعٍ  ! لى

الىـً الشُّغًؿ  : قىاؿى  أٍنشطي ًفي عى

ًريفى  ـٍ يىستىًطعٍ .. كىاآلخى ! فىمى

:... قىاؿى 

: ... قىاؿى 

ـٍ يىستىًطعٍ : .. ك قىاؿى    !فىمى

تنشئ البنية التكرارية حركة مد كجزر عمى طكؿ النص، تتصادـ إثرىا ثنائية الحركة ك 
السككف، فالحركة القكلية ال تتعدل إلى الفعؿ كعميو تؤكؿ النتيجة إلى الشمؿ، إذ يعمؿ 

السككف عمى امتصاص كؿ اآلليات القكلية، كتصبح المعادلة خارج مجاؿ القكؿ مساكية 
لمصفر، كعميو فإف تجمع األقطاب المكجبة كالسالبة يكلد حقبل تنافريا يكرس فضاء المكت 

. كالزكاؿ

        كتمتد الحركة الشعرية إلى كىج الفعؿ الصكفي، لتخطط ىندسة تكرارية متميزة 
 ":تجاكب"في قصيدة 
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كأىميدُّ عىٍف بيعدو يىًدم
(1) 

فىتىميدُّ عىٍف بيعدو ًضياهىا 

كًتي  كأىميٌد صى

نَّيًة الًفردىكًس فىاهىا ... فىتىميدُّ ًلي ًمٍف جى

هىذىا هيكى الًفردىكسي             

"         يىطًكم البىيدى طىيٍ " 

اًلًقي ... يىا خى

اًلًقي ...          يىا خى

ٍت،،  رىخى صى

 ، رىٍختي        صى
رٍختي         صى
....                                                 كاٍنقطىعى الكىبلـ

                      ......................
 ......................

... كسىقىٍطتي 
مىيٌ  ... مىغًشيًّا عى

                                                           
 . 15-14ص ص مقاـ البكح،  :عبد ا العشي  (1)
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"  تجاكب"ىندسة التكرار في قصيدة  (14)                 مخطط 

فالقصيدة التي تنطمؽ مف عتبة التجاكب ال تستطيع مبلحقة صدل الصكت، إذ ينقطع 
الكبلـ ليفقد الشاعر تكازنو، كبالتالي تنقطع حركة تكاتر الكبلـ، كيغمر الصمت المشيد 

 .ليبقى النص مفتكحا عمى كظيفة تحريضية الستكماؿ المعنى

كىي النتيجة المنطقية التي  (الصراخ يؤدم إلى تعب الحباؿ ػ انقطاع ػ غشياف )إف 
تنحدر إلييا الداللة، كالتي تكازم الفردكس المشير إلى الحياة البرزخية، التي تصؿ إلييا 

. الذات كىي ترتقي إلى مصاؼ العالـ النكراني، عالـ التجمي كالفناء في الذات اإلليية

حصيمتو التكرارية ضمف معادلة رياضية ليقرأ ذاكرة " عز الديف مييكبي"        كيقدـ 
 :الكطف
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طىًني أٍكبىري ًمنِّي كى
(1) 

 كأنىا أىكبىري ًمٍف كيؿِّ الًجرىاحٍ 
                                                    

كطىًني نىغمىةي نىاٍم 
فىتيىا يىدي أىطفىاؿو بػ  (مىامٍ  )عىزى

 
                                             

 
 

"  كطني"بناء التكرار في قصيدة    (15 )مخطط 
ىناؾ تصدير إلنتماء شجرم يبرز رفعة الكطف، كيحاكؿ الحفاظ عمى استمرارية ىذا 

االنتماء، فيندسة البنية التكرارية ليا نظاميا الخاص المتدرج عمى أساس الداؿ القاعدم 
 . الكحيد الكطف

فالسطر الثاني يحتفظ بنياية السطر األكؿ، ليتدرج منيا نحك الكصكؿ إلى صرح نغمي 
كتساكؽ صكتي، كترابط إيقاعي ال تمحكه يد المآسي، كال تيدـ ترسانتو اليمـك كالفجائع، 

 :تعتمد عمى عبلقة التعدم  كفي ضكء ىذا ندرؾ أف لمتكرار كظيفة جمالية اختصاريو
 
 
 .     (ج<ا)           (ج<ب)ك   (ب<أ)
 

                                                           
 .20المعنة كالغفراف، ص : عز الديف مييكبي (1)

 كطني أكبر                                  مني

 أنا أكبر                                  مف كؿ الجراح

 

 
 وطنً أكبر

 من كل الجراح

 عزفتها ٌد أطفال وطنً نغمة



االٌقاعًل يشكث الةجمانً:                                                           نثانفصم انثا  
 

384 
 

:  التكرار الدائرم4.1.5.1
         ينيض عمى تكرار جممة شعرية كاحدة أك أكثر في المقدمة كالخاتمة، إذ يعكد 
الشاعر إلي ذكرىا في كؿ مرة كقد ال تككف بمثابة الخمية المتناسخة، حيث يمكنيا أف 

 .تكتسب صفة جديدة مع كؿ ظيكر
لمشاعر عثماف لكصيؼ التي يقكؿ " ساكف في الحفيؼ"كنجد ىذا التكرار في قصيدة  

 :                                                    فييا
ًفيؼٍ  ( 1)سىاًكفه ًفي الحى

ًفي رىذىاذ البىنٍفسىًي، ًفي الرَّيعشىًة الكىككىًبيَّيٍه                                                                                                                                                                                              

اٍء  أٍبتًني لٍمغيصكًف فىضى

ميثقىبلن ًبالغىماـً الشَّيًفيٍؼ 

ؤىل النَّيبًكيَّيٍه .. ميغرىقنا ًبالهىكىل كالري

سىاًكفه ًفي النَّيًزيٍؼ 

ًديَّيٍه   جًع األىبجى ًنيًف العىناًصًر، ًفي كى ًفي حى

أتىخطَّيى الفيصيكؿى ػػ الفىنىاٍء 

ًريٍؼ  كاأليصكؿى ػػ الخى

ناًح األيليكهىًة، ًفي سيدرىًة األىبًديَّيٍه  ًفي جى

سىاًكفه ًفي الرَّيًغيٍؼ  
                                                           

 .40-39ص ص براءة ، :   عثماف لكصيؼ(1)
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ًبيًر الطُّفيكلىة،ًفي الًفطرىًة البىدىكيَّيٍه       ًفي عى

ياٍء       أٍحتىًمي ًبعييكًف الضٍّ

ًريٍؼ  كالنَّيًخيؿ الكى

يمىة األىبكيَّوٍ  ًة ًفي الخى       ًفي سىريًر األيميكمى
 
 
 
 
 
 
 
 
 

" ساكف في الحفيؼ"ىندسة  تتابع المقدمة كالخاتمة في قصيدة    (16 )مخطط 

يقدـ المخطط أعبله  تماثؿ التكرار بيف المقدمة كالخاتمة، فيحدث التجاكب بيف البداية 
كالنياية المنسجمتيف في صكرة دائرية تكرارية، إذ يصبح المتمقي أماـ مقدمة نصية 

 .مضاعفة تبعث عمى استفزاز المخزكف الفكرم
        أما المممح األخير الذم نجتميو في ىذا المقطع، فيك عنصر المفاجأة الذم يتميز 
بو الخطاب في ظؿ الحفاظ عمى بعض الدكاؿ كتغير أخرل، لبلنحراؼ بالداللة إلى مسار 

 .مختمؼ أك سحؽ بعض الدكاؿ، لتسمح بكجكد إشارات سابحة دالة تتجو نحك التنكع 

 

 انحفٍف فً ساكه

 انرغٍف فً ساكه

 

 انكوكبٍت انرعشت فً انبىفسجً ررار فً

 انبذوٌت انفطرة فً انطفونت عبٍر فً

 

 فضاء نهغصون أبتىً

 انضٍاء بعٍون أحتمً

 

 انشفٍف بانغماو مثقال

 انورٌف انىخٍم --------------

 

 مقدمة

 الخاتمة

 مقدمة

 الخاتمة

 مقدمة

 الخاتمة

 مقدمة

 الخاتمة



االٌقاعًل يشكث الةجمانً:                                                           نثانفصم انثا  
 

386 
 

ك التراكـ الكمي ال بد أف يككف لو مبرره الفني، أم ال بد أف يككف نياية طبيعية  لمدكرة 
التي دارىا الشاعر في القصيدة، كأف يككف امتدادا لمرؤية الشعكرية كالخط الشعكرم 

 .الممتد في القصيدة 
 : تكرار البلزمة5.1.5.1

         يتـ مف خبلؿ ترديد حالة لغكية كالتركيز عمييا في كؿ مقطع، إنو المحكر الذم 
تطكؼ حكلو دكاؿ النص، إذ يتكرر التشاكؿ الصرفي كالداللي، ليصبح البلزمة التي 

. رتكز عمييا النصم
ًديعً  يفى ًبي ًعندى سىفًحي الكى تىميرٍّ
(1) 

ًبحيميكلىًة نىمؿو  

ًبيًع  ًبخىصًب الرَّي

 .......................

يفى  ... تىميرٍّ

ًميعي العيركًؽ  تىنًزؼي ًمنٍّي جى

ميكًع  كأىفًقدي كيؿَّي الضُّ

ًبيو رىًضيًع  كأىبًكي كىأمٍّ صى

 ٭٭٭٭

 
                                                           

 .11-10-09ص ص زىرة الدنيا، : عاشكر فني  (1)
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يفى ًبي  تىميرٍّ

كأنىا تىتىقىاسىميًني كيتيًبي 

كيىًدم فىكؽى طىاًكلىًة المَّيًعًب 

يفى  تىبتىًسًميف  فتىميرٍّ

ًبيٍف  بَّيعي فىكؽى الجى كليؤليؤىةه تىترى
كىأيٍّـي ًلكيؿٍّ البىًنيٍف 

.. فىأٍجًرم إلىيًؾ، أينىاًديؾً 
 ....................

٭٭٭٭ 
يفى ًبي  تىميرٍّ

ًبحيميكلىًة كيؿٍّ العيصكًر الَّيًتي سىبقىٍت 
ك حيميكلىًة كيؿٍّ العيصكًر الَّيًتي لىًحقىٍت 

ًبيًنًؾ ليؤليؤىةن  كأرىل ًفي جى
 ........................

يفى  ... تىميرٍّ
ا ًمفى التَّيعًب  أٍسقيطي أٍرضن

٭٭٭٭ 
يفى ًبي  تىميرٍّ

كأنىا أتىسىكَّيعي عىبرى الشَّيكاًرٍع 
ًبغىيًر كىسٍؿ 
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ًميعي المىقىاًهي  كقىٍد لىًفظىتًني جى

اًنٍع  نىاتي المىصى افو تيعرٍّجيهي ًمدخى كىخيًط ديخى

 ...........................

يفى ًبي   فتىميرٍّ

كاًبٍع  كاًبع ، كى زى انيًؾ يىعميك زى كديخى

ًميعي المىصاًنًع ًبغيًر عىمٍؿ  فىتيمًسي جى

٭٭٭٭ 

يفى ًبي  تىميرٍّ

كر  مىكًكبنا ًمٍف سيري

ًؾ مىزرىعىةه ًمٍف هىدايىا الزُّهيكر  تىتىسابىؽي نىحكى

 ....................

يفى ًبي ... تىميرٍّ

ؤيكًس  ًميعي الرُّ كتىديكري إلىيًؾ جى

ككىأىمٍّ عىجيكزو غىًبي 

                                  أىحيسي ًبرأًسي يىديكرٍ 
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" تمريف بي" بناء تكرار البلزمة في قصيدة  (17 )مخطط 

القصيدة تتككف مف خمسة مقاطع تتكحد فييا البلزمة التي تمقي بضبلليا عمى النص، 
، كتنطمؽ مف ككنيا الزمة بدء إلى الزمة (العنكاف كاالستيبلؿ )كترتبط بالعتبة النصية 

ختاـ، إذ تشكؿ مدارا يعكد بو الشاعر إلى البدء، ككأف حركة المركر حركة مدارية متكاترة 
 . تكاتر التكرار، متدفقة بحركة استمرارية النيائية

إف ىذه البلزمة كبالرغـ مف ككنيا الثابت، الذم يتـ االرتكاز عميو في كؿ مرة لبلندفاع 
الفعؿ حركة  كداللتو االجتياز تمثؿ حركة  )مف جديد، إال أنيا تحمؿ الحركة في طبيعتيا

، كتصبح بمثابة المضاد الحيكم الذم ينشط   ("الباء"كىك فعؿ الـز يتعدل بحرؼ الجر 
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الدكرة اإليقاعية، كينظـ فاعمية أثرىا مما يجعؿ المد الفعمي يتكالد، إذ تككف الحافز 
التأثيرم القائـ عمى التناسب كالتجانس كالتناظر، كالذم يتغمغؿ في النفس لطكؿ النغـ 

 . الذم يفرضو
كيشكؿ المد المركرم بعدا عميقا في الذاكرة يجعؿ الذات تتجاكب، بؿ كتبلحؽ ذلؾ المد 

 .إلى غاية السقكط
:  التكرار التراكمي6.1.5.1

        يتحدد التكرار التراكمي في القصيدة الحديثة، بفكرة خضكع لغة القصيدة بكاقعيا 
الممفكظ إلى تكرار مجمكعة مف المفردات، سكاء عمى مستكل الحركؼ أـ األفعاؿ أـ 

 (1)األسماء تكرارا غير منتظـ
 :ما يحقؽ ىذا النكع مف التكرار" حضارة"كلعمنا نجد في قصيدة زىرة بالعالية 
( 2)ًفي بىمًدم 

ٍر   مىا أٍسهىؿى أٍف أتىحضَّي

جًهي كىًجدىاٍر   يىكًفي أٍف أٍصًبغى كى

كأيلطٍّخى طيهرى ًشفىاًهي  

ٍر   ًباألحمى

يىكًفي 

ٍكيٍّ ًلسىاًني  أٍف أٍلًكم ًفي الحى

                                                           
 .230القصيدة العربية الحديثة ،حساسية االنبثاقة الشعرية األكلى جيؿ الركاد كالستينات، ص :  محمد صابر عبيد (1)
 . 114-113ص ص لـ أقمو لؾ،  ما : ة زىرة بمعالي(2)
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رفنا أك أٍكثىٍر  أٍف أٍبميغى حى

ٍر  ًفي بىمًدم مىا أٍسهىؿى أٍف أتىحضَّي

يىكًفي أٍف أيمًسؾى شىككىًتي 

ًسكٍّيًني 

مىى طىبؽو  يتيكًف عى كأيطىاًردى حىبَّي الزَّي

ميقفىٍر 

يىكًفي أٍف آكيؿى مىا ال ييشبىٍع 

أٍشريبى مىا ال يىرًكم 

أٍلبىسى مىا ال يىستيٍر 

ًفي بىمًدم  

ٍر  مىا أٍسهىؿى أٍف أتىحضَّي

مكىة  لىًكٍف أٍف أيصًبحى ًطفمىةى ًريؼو حي

تىسرىحي ًفي طيهرو  

ٍر   أٍخضى

اًدلىةن كالشَّيمًس   أٍف أيصًبحى عى

اًفيةن كالًعطًر  كصى
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كطىيٍّبىةن كىالسُّكىٍر 

ًفي بىمًدم  

كايىا  أٍصعىبي ًمٍف رىسـً زى

رٍ ... قىاًئمىةن  . ًبالًمدكى

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

"  حضارة"بناء التكرار التراكمي في قصيدة  (18)مخطط

 

 فً بالدي

 فً بالدي

 فً بالدي 

 

ما أسهل 

 أن أتحضر

ما أسهل 

 أن أتحضر

 

 ٌكفً أن

 ٌكفً أن

 ٌكفً أن 

 ٌكفً أن 

 
 ما أسهل أن أتحضر

 

 لكن
 أصبح أن
 أصبح أن

 

أصعب من رسم زاوٌة قائمة 

 بالمدور

 عادلة

 صلفٌة

 طٌبة

 كا

 كا

 كا

 الشمس

 العطر

 السكر

 فً بلدي

تكرار 

 رباعً

 تكرار ثنائً

تعادل 

 صوتً
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تتبلحؽ الجمؿ االسمية كالفعمية تبلحقا يؤدم إلى تدافع كتيرة التسارع النصي، كيحدث 
 .تتابعا زمنيا لؤلحداث، يعزز البنية التيكمية الساخرة 

 (ما أسيؿ أف أتحضر )عمى الجممة التامة  (في بمدم )كلعؿ في تقديـ شبو الجممة 
اىتماـ بالمكانية، التي تشير إلى التحضر كاألمامية التي تحتميا التكابع، في حيف يتنازؿ 

األسمكب التعجبي الكارد، مف خبلؿ حضكر الجممة االسمية المتصدرة بما التعجبية 
الكاقعة مبتدأ إلى ما دكف الصدارة، كىنا تفرض ىذه التكرارت تشابكا دالليا مكثفا تتكحد 

 . مف خبللو الكحدات اإليقاعية كتتناكب لممساىمة في بعث التحكؿ الحركي
ما نممسو  أيضا مف خبلؿ البنية الداللية، ىك افتقاد الشاعرة لكؿ مف البراءة كالطيارة 

الحقيقيتيف في ىذا الكاقع المتمبس بأقنعة النفاؽ، كشعكرىا باالغتراب داخؿ مجتمع تنقصو 
 . الفاعمية

جممة مف التكرارات التي ليا كامؿ األىمية في نسج " تكحد"        كتتراكـ في قصيدة 
 :البناء النصي

( 1) ..فىدينيىامى سيكؽه 

كًفيهىا أيليكؼي أيليكؼي الرَّيًقيٍؽ 

اًلهٍ  .. فىعىٍبده ًلمى

ٍبده ًلدىارًاٍ  .. كىعى

اًههٍ  ٍبده ًلجى .. كىعى

ٍبده لنىهدو كثىغرو  كؽى ..كىعى ييحاًكي الشُّري

                                                           
 .58-57ص ص غفا الحرفاف ،:  عيسى لحيمح(1)
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طىايىا غىًريؽٍ  ٍبده ييبًحري الخى .. كىعى

 !!هىميمُّكا.. تىعىاليكا.. تىعىاليكا: يينىاًدم 

ًتيؽٍ  .. يىظيفُّ بىًريؽى الذُّنكًب عى
.. إلىيًه ييقاًسي ًضبلالن كًضيؽٍ ..إلىيًه 

أًفيقيكا فكيؿُّ األغىاًني نىًحيٍب 
ًريٍؽ  ككىؿُّ اخًضرىاًر حى
كبي   كؽو غيري كيؿُّ شيري كى
كؽي   كبو شيري كيؿُّ غيري كى

..  أًفيقيكا
مكو رىًحيؽٍ   !أًفيقيكا ، فىمىا كيؿُّ حي

تفسح نماذج الصيغ التكرارية عمى تنامي نصي، يتكئ عمى تكرار االسـ الداؿ عمى 
الكثرة، كالفعؿ المضارع المسند إلى الجماعة الداؿ عمى النيكض، إضافة إلى فعؿ األمر 

المسند إلى المخاطبيف، بما يصنع سكقا لمجامع لغكية مختمفة، تكرس نبرة تنبييية 
تحريضية تدعك إلى الحركة ، بيد أف خاصية االنسجاـ اإليقاعي الحاصؿ نتيجة التماثؿ 
المفظي، تتحكؿ مع نياية النص إلى جمبة صراع لتقابؿ لفظي، كتجاذب أقطاب الثنائيات 

 الشركؽ ) ( النحيب/األغاني  ) ( الحريؽ/االخضرار )الضدية عمى مساحة متناظرة 
لتيدـ البناء السابؽ، كتعيد بناء معماريا يستقر بنا عند داللة مغايرة،  لما  (الغركب /

مساحيؽ تمحكىا حقيقة  (الماؿ ػ الجاه ػ المتع )يطفك عمى السطح، إذ تصبح كؿ الدكاؿ 
 .الفناء
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تناسبل تكراريا ينيض مف سطر " القدس لنا كرقصات أخرل"         كنجد في قصيدة 
 :ليتصؿ باآلخر حتى يشمؿ عمـك المساحة المغكية لمقصيدة
ٍعبىًة أٍسرىاري  كلىدىينىا يىا أىبًتي ًفي الجي
(1 )

ٍعبىًة أٍخبىاري  كلىدىينىا يىا أىبًتي ًفي الجي

كلىدىينىا كلىدىينىا األٍشعىاري  

أٍشعىاري الثَّيكرىًة يىا أىبًتي  

أٍشعىاري الثَّيكرىًة كالثُّكاٍر 

إف الكتؿ التكرارية لمجمكع  تحقؽ تشاكبل صكتيا كشبكة مف العبلقات، التي تسيـ في 
تناسخ البنية اإليقاعية، كربما يعزز مبدأ التبلعب بمكاضع الدكاؿ فاعمية المفاجأة كالدىشة 

. لدل المتمقي فيستثير الذىف لمتابعة نياية  الثرثرة  كاليركلة التي ال تجدم نفعا
كباختصار تمثؿ  ىذه البنية التكرارية صفة تيكمية تشير إلى الكثرة التي ال يرجى منيا 

 .الفائدة
- أخبار - أسرار ): إننا باختزاؿ الدكؿ المتشابية نحصؿ عمى ثبلث كممات مفتاحية ىي

، تمخص لنا صفة الحركة السرية لمثكرة كميمة الثائر الذم ينقؿ الخبر بسرية كىي (الثكار
 .الرسالة التي  يبتغي الشاعر بثيا بديبل لمشعارات المفرغة

 
 
 

                                                           
 .57ص ، 1985، 1المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر، طقصائد لمحزف كأخرل لمحزف أيضا، :  سميماف جكادم(1)
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 : تكرار التقابؿ7.1.5.1
        يعد التقابؿ ظاىرة تعبيرية أساسية في المغة، يستثمرىا الشاعر ليشكؿ صكرا 

 .درامية تعكس إدراكو لمكاقع، كقد تمكنو مف تجسيد ذلؾ الصراع النفسي الباطني
التقابؿ في النصكص ىك انعكاس لنقائض الذات، كخبلصة »كيرل عبد القادر فيدكح أف 

جدليا بالكاقع كالزمف في تحديد عبلقاتيا بتشخيص الحياة، كلذلؾ فقد جاءت ىذه 
اإلبداعات صكرة لتقابؿ التضاد ليذا الكجكد المعبر عف نزعة اإلنساف، التي تكسع دائرة 
مفيـك الحياة إلى أقصى الحدكد، بقصد التحرر كالرغبة في االنطبلؽ كالتحميؽ بعيدا عف 

 1«. ضكابط الككف كنكاميس الطبيعة
كبذلؾ يتحرؾ التقابؿ عمى سمـ ارتدادم يترجـ ازدكاجية الرؤية، كيعبر عف تمزؽ كجداني 
ناتج عف احتداـ الصراع بيف مرارة الكاقع كصدامو مع الرغبة، كمف ثمة يسيـ في تحريؾ 

ثارة المتمقي  . العكاطؼ كا 
 " :عبد ا العشي"كنستحضر لتدليؿ عمى ىذا النكع مف التكرار قكؿ 

 ( 2)اٍنتهىى العيرسي 

مىى نىفًسهىا األٍرضي   دىارىٍت عى

كاٍكتمىؿى القيربي ًبالبيعًد 

كاٍمتزىجى البىحري باليىاًبسىٍه 

                                                           
، (د ت)دراسة سيميائية لمشعر الجزائرم، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر،  دالئمية النص، :  عبد القادر فيدكح(1)

 .54ص 
 .68يطكؼ باألسماء، ص :  عبد ا العشي (2)
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يحدث التقابؿ مف خبلؿ التضاد تكالدا دالليا يكسع رقعة النص، إذ تتضارب الدكاؿ 
لتحرض المتمقي عمى إدراؾ العبلقة بيف األقطاب، كربػػػػما يؤثر ذلؾ عمى استقرار الداللة، 
فتعدد مناحي المدلكالت كتستعصي عمى الفيـ، حيف ذاؾ تعمؿ تمؾ القطبية عمى تسريع 
اإليقاع، كما تصؼ نغمة االكتماؿ الحادثة في الكجكد، كعميو ننطمؽ مف تقابؿ ضدم 

. لنصؿ إلى تكافؽ داللي
كالتكافؽ الداللي يسيـ في تناسب المعاني، ك تداعييا في ذاكرة المتمقي، مما يثرم 

 .   الكظيفة اإلفيامية لمنص كيدعـ عرل التكاصؿ بيف القارئ كبيف الذات الكاتبة
ك نتدرج بعد ىذا النكع مف التكرار نحك التكرار المتنكع، بكصفو جمالية تبايف تتأسس عمى 

 .  ثنائية االنبساط كاالنقباض في الحركة المفظية
:  التكرار المتنكع8.1.5.1

       يجمع ىذا النكع مف التكرار جممة منكعة مف التكرارات تضـ تكرار الحرؼ كالكممة 
 . كالعبارة ،مما يسمح بتشكؿ تجمعات صكتية متماثمة  تحدث بنية إيقاعية مثيرة

 (1 ): قىاؿى ًلي

قتو مىضىى   أدرؾ اآلفى أٍكثرى ًمف أىمٍّ كى

قتو مىضىى   كىيؼى أيصًبحي أٍكبرى ًمف أىمٍّ كى

كىاًحدنا ...سىأكدٍّعيكيـ كىاًحدنا 

      كأيكدٍّعي نىفًسي 

                                                           
 .15عاشكر فني رجؿ مف غبار، ص  (1)

 
 



االٌقاعًل يشكث الةجمانً:                                                           نثانفصم انثا  
 

398 
 

كأٍدفينكيـ ًفي قىرارىًة كىأًسي 

ًدينىةي بالًممًح كالغيربىاٍء  فىتًفيضي المى

ًدينىةي ًفي المَّييًؿ  كالمى

كالمَّييؿي ًمطفىأةه لكيجكًا األًحبَّية 

 كاألىصًدقىاءٍ 

إف النص يحفؿ بشبكة مف البنى التكرارية، يمتزج فييا تكرار العبارة بتكرار التجاكر 
كالتصدير، مما يحدث تجانسا صكتيا كآخر دالليا، يفرز طاقة إيقاعية تؤدم كظيفة 
إقناعية تكاصمية تعكض شحكب المممح الكزني، كتتمخص ضمنيا البؤرة النصية، إذ 

تتأسس دعائـ ىذه البنى كافة عمى أعصاب الزمف، لتبرز إعاقة اإلنسانية كعجزىا عمى 
 .المكاجية

        بيذا يمكننا القكؿ إف التكرار يحكؿ النص إلى بنية داللية تنفتح عمى تعدد 
 .التأكيؿ، إذ يكسر رتابة  نمطية االعتياد كيقكض ذائقة التكقع إلى دىشة المفاجأة 

ك كمما امتد التكرار ازدادت درامية النص، كتشابكو الداللي خصكصا، إذا كاف النص 
 . مطكال مف حيث البنية

           إف التكرار المركب يؤدم إلى تنامي النص، كفتح الداللة مع كؿ حالة التفات 
يحدث انتياكا عمى المستكييف التعبير التركيبي كالداللي، لكسر رتابة السككنية في النص، 

 .كذلؾ مف خبلؿ دعـ  التناغـ الصكتي، الذم يسيـ في تماسؾ البنية اإليقاعية
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 : اإليقاع بنية سمعية2
        لمكثافة الصكتية دكرىا في تكريس سمطة اإليقاع الداخمي، ألف قدرتيا عمى التفاعؿ 
أفقيا كعمكديا، كتراكميا مشٌكمة مجمكعات صكتية يعد حافزا سمعيا، كيرتبط ارتباطا كطيدا 

 .بالمد الداللي، عندىا ينصرؼ الذىف إلى صكتية القصيدة
 تجميع الكممات ككضعيا جنبا إلى جنب لجعميا تكصؿ »كصكتية القصيدة ال تتحقؽ إال بػػ 

  1« فيويؤثرلممستمع صكتا 
كباعتبار الصكت عنصرا ىاما مف بنية أكبر ىي الكممة، يعمف تكافقا داخميا بيف الكحدات 

 فكؿ نظاـ مف األصكات ىك نظاـ مف اإلشارات، إذف  »المغكية كيشكؿ تبلحـ البنية النصية،
 (2)«لخدمة المضمكف... أم إف لو داللة... فيك نظاـ إشارم 

كبالتالي ينتج النسيج الصكتي المنتظـ مؤثرا دالليا يييئنا لقبكؿ المعنى، بؿ كيرسخ في أذىننا 
 .معاف يمح عمى بثيا إلي أسماعنا

 : التراكـ الصكتي1.2
        تؤلؼ الحـز الصكتية مساحة نغمية تعزز البنية اإليقاعية، لذا أصبح مف الميـ 

 .ألصكات العربيةؿعمماء المغة  عمى التقسيـ الذم حدده ادراسة التراكمات الصكتية، اعتماد
 باالعتماد عمى مخارج ،الصكامت كالصكائت:  إلى قسميفت األصكات العربيةقٌسـكقد 

 .كطبيعتيا كخكاصيااألصكات 
،  (األلؼ  كالياء  كالكاك    )كطكيمة  (الفتحة الكسرة الضمة )كىي قصيرة :  أصكات الميف

  ، كتعرؼ بالصكائت كأطمؽ عمييا الخميؿ اسـ الحركؼ اليكائية.كما عدا ىذا فأصكات ساكنة
ألف الصفة التي تختص بيا أصكات الميف ىي كيفية مركر اليكاء في الحمؽ ك الفـ كخمك  » 

. (1)«مجراه مف حكائؿ كمكانع  
                                                           

1
  Frost, R.& Armstrong, L., Ropert Frost poetry  is the Kind of thing poets withe Poetic devices, 1989. p01. 

W ords or portions of words can be clustered or juxtaposed to achieve specific kinds of effects when we hear them. 
 سيد بحراكم نحك عمـ العركض المقارف،مجمة نقبل عف .30الخطاب الشعرم عند محمكد دركيش، ص : محمد فكرم الجزار  (2)

 .118، ص 25أدب كنقد، ع 
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ك ينحبس معيا اليكاء انحباسا محكما »كىي الحركؼ كتعرؼ بالصكامت : صكات الساكنةاأل
 ( 2)«فبل يسمح لو بالمركر لحظة مف الزمف

بيف الصامت ك الصائت عمى أف ىذا األخير ىك " محمكد السعراف"ككفقا لما قيؿ سابقا يفرؽ 
الصكت المجيكر، الذم يحدث في تككينو أف يندفع اليكاء في مجرل مستمر خبلؿ الحمؽ »

يعترض مجرل اليكاء اعتراضا )كالفـ، كخبلؿ األنؼ معيما أحيانا، دكف أف يككف ثمة عائؽ 
، في حيف يككف /أك تضييؽ لمجرل اليكاء  مف شأنو أف يحدث احتكاكا مسمكعا (تاما

الصامت الصكت المجيكر أك الميمكس، الذم يحدث في نطقو أف يعترض مجرل اليكاء 
اعتراضا تاما أك جزئيا  مف شأنو أف يمنع اليكاء مف أف ينطمؽ مف الفـ  دكف احتكاؾ 

 . (3)«مسمكع 
مف ىنا فالصكائت تككف مجيكرة، أما الصكامت فمنيا الميمكس كمنيا المجيكر، ككؿ 

 .األصكات التي ال يحدث أثناء نطقيا اعتراض كامؿ في مجرل اليكاء ىي صكائت
ككفقا ليذا التقسيـ، يككف مف المفيد أف نقؼ عند داللة الصكامت كالصكائت، لنميز  نظاـ 

 .البناء الصكتي في قصيدة  التفعيمة
  : تاـداللة الصك 1.1.2
 إذ عمد الشاعر إلى تكثيؼ ،ت في القصيدة الجزائرية بشكؿ بارز كمتميزـظيرت الصكا    

: كتفصح عف ىكاجس النفس كنكازعيا، التي تسيـ في إثراء الداللة،التراكمات الصكتية  
مىى سىعفىاًت النَّيًخيًؿ نيثىارٍ  (4)كعى  

                                                                                                                                                                               
 .27األصكات المغكية، ص :  إبراىيـ أنيس( 2)  - (1  )

  
، (دت )عمـ المغة  مقدمة  لمقارئ العربي، دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر، بيركت، لبناف ، : محمكد السعراف (3)

 .148- 149  . ص
  .15زنجبيؿ، ص :  عثماف لكصيؼ (4 )
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 ًمٍف بىقايىا النَّيهىاٍر 
الغيركبي تيمىٌجدياي النَّياري .. كالغيركبي   
 كالًجمٍّنىارٍ 

داًجد  كتىهيبُّ الجى
راًصيري مىزهيكَّيةن   تىصحيك الصَّي

 كاليىراعىاتي تيكًمضي ًمثؿى الشَّيرارٍ 
الىـه هيك يىنتىًصري اآلفى   عى
يىاًحيًف يىهًمسي   ًعطري الرَّي
 كالنَّيجـي ييسىبٍّحي ًفي المىاءً 

 مينتىًقبلن ًمٍف مىداٍر 
  ..ًلمىدارٍ 

كالراء »في إطار مقطع فاعؿ كىك المقطع الطكيؿ المفتكح  (حرؼ ركم )ينتشر صكت الراء 
 كلعؿ 1«ألنيا تتكرر عمى المساف عند النطؽ بيا، كأف طرؼ المساف يرتعد بيا ،صكت مكرر

 كيرفد تمؾ االستمرارية كالتكالد التي تكسع ،تكرارىا يرسـ دكرة الككف مف المكت إلى االنبعاث
  (.البقاء المأمكؿ مف طرؼ اإلنسانية)كتمارس سمطة النظاـ ، نطاؽ الحياة

 انسداد كامؿ في ث عفألنيا تحد، صكات األنفيةاألكىي » ػػػػ إذا كانت األصكات الغناء ك
كضكح كالحقيقة اؿ كحجب ،انحصار الضكء كأفكؿ الحركة عف  تعبرػػػػ(2)«مكاف الفـ أك تجكيفو

إدراؾ مدل يمكننا مف  النفاذ كااللتصاؽ كاالنضماـ : االتكاء عمى معاني ىذه األصكاتفإف
 نفاذا إلى ما تمميو النفس مف ، كالتصاقيا باالستمرارية كنبذىا لمكحدة،تعمؽ الذات بكجكدىا

 . شرعية الصمكد المنحدر مف معاجـ إثبات الكيافإلىتكؽ 
                                                           

 . 276: ، ص 1998، 1األصكات المغكية، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، ط: عبد القادر عبد الجميح  (1 )
  113:ص،1998، 1ىندسة المقاطع الصكتية كمكسيقى الشعر العربي، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، ط:  عبد القادر عبد الجميؿ(2)
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 يفعؿ حركة المقطع الطكيؿ ا صكتيا كجكارية األصكات المكررة مع الغناء تمثؿ تبلحـ
 التجكيؼ إلىتكاصؿ مع اليكاء ، م الذم تنشر فيو ىذه األصكات محققة أصداء نغـ،المفتكح

 .األنفي ليتضاعؼ المد اإليقاعي
كحدة إيقاعية متكاممة " قصائد مف البحر"        كتشكؿ األصكات المجيكرة في قصيدة 

  :تستعرض المعنى العميؽ لمبنية النصية
ائرى  مىى دىمعىةو حى (1) ؟؟قٍ كأٍبقىى عى  

 تىطيمٍّيفى ثىاًنيىةن ًمٍف ريكىاـً ظينيكًني 
ةي  ًزينىة،لىعىينىيًؾ رىاًئحى   األيغًنيىاًت الحى

ةي    ػػػ األٍرًض بىعدى الرَّيذىاذً رىاًئحى
 تىًفرُّ المىسافىاتي 

اًئًطيَّيةي ًفي غىمرىًة االٍنًبهىار ..كالصُّكري الحى  
 تيكاًجهيًني ميقمىتىاؾً 

بؿً ،تىًطيري إلىى نىفًسهىا القىبرىاتي ) ، كتىمتىًصؽي النَّياري بالحى  
فرىةو ًمف ديميكع  كؿى يىًدم ييًشيري إلىى حي بؿي حى .(.كالحى  

فىاًؼ البىًعيدىًة عىاًشقىةه تىرغىبي الغيربىاءى مىسى اؿكًعندى  !ءن اضٍّ  
..تيكاًجهيًني ميقمىتاؾً   

ًغيرىةً  جـً الشُّمكًع الصَّي   :تىًصيري النُّجكـي ًبحى
.." قىرٍٍّب كيؤكسىؾى (ًنيؿي )يىا "..  

تىهي ثيَّـي يىمًضي   ..يىبتىًمعي النٍّيؿي غىصَّي
ًحيدنا تيمزٍّقيًني لىفتىةه سىاًحرى لكأٍبؽى  !!قٍ  كى  

                                                           
  .78مرثية الرجؿ الذم رأل،ص :  األخضر فمكس  (1)
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رٍت ًفي الًغياًب   فيىا اٍمرىأىةن حىضى
مَّيؿي هىاًربةن ًفي الظَّيبلـً  كًا الَّيًتي تىتسى  أرىاهىا ًبكيؿٍّ الكيجي

ًنيفى البىبلًبًؿ ًفي  ؟!،،"قٍ القىاًهرى "أالى تىسمىًعيفى حى  
كالجير ارتعاش  »،ألصكات المجيكرةاؿ كتيقـك البناء الصكتي ليذه األبيات عمى أساس ت

رتعاش تكتر كاضطراب يكمؿ حكاشي ال كفي ا،(1)«األكتاد الصكتية عند النطؽ بالصكت
  . التي تتراقص عمى رقعة المآسي كاألحزاف الناجمة عف الحس االغترابي،النبرة االنيزامية
 قكراربت إذ يمثؿ الراء ،تشكؿ تجميات ذاؾ التكتر مف خبلؿ الصكامت المييمنةتكيمكف أف 

فكأنؾ نطقت بأكثر مف حرؼ  »(2)« كخزات الرمح المتكررة في الجسد اآلدميما يشبو»
. ىا كتعدد الجراحكثرةليفسر . (3)«كاحد

لككنيا تنطؽ نطقا جانبيا بمعنى أف عقبة ما تكجد في كسط  كتخضع األصكات المنحرفة
لحالة اليأس  (4)« فيخرج الصكت مف أحد الجانبيف كلذا يكصؼ جانبي،مجرل اليكاء

تكاجيني  ) ككثرة المعكقات أماـ محاكلة التخطي العقبات،تكالي  كالتمزؽ الناتجة عف
 .(مقمتاؾ

 ألف في نطؽ النكف مثبل تحدث ،كتشترؾ الصكامت الغناء في بث الداللة السابقة الذكر
  .(5)«العقبة بالتقاء طرؼ المساف مع أصكؿ ثنايا العميا

 ينحبس اليكاء معيا عند مخرج كؿ منيا »بينما تفسر الباء ػػػػػ كىي الصكت الشديد الذم  
 ػػػػ  «انحباسا ال يسمح بمركره، حتى ينفصؿ العضكاف فجأة ،كيحدث النفس صكتا انفجاريا

  .أزمات الضيؽ المبلزمة لمكحدة كاالنشطار الذاتي
                                                           

دراسة في البحر المحيط، دار الفجر لمنشر كالتكزيع، القاىرة، مصر، الميجات العربية كالقرآنية، : محمد خاف( 1)
.  71:،ص1،2002ط
  .40ص  (د ت  ) دار المعرفة الجامعية، ،المؤثرات اإليقاعية في لغة الشعر: ممدكح عبد الرحمف (2)
  276: األصكات المغكية، ص : عبد القادر عبد الجميح  (3)
   .52 : ، ص1998مدخؿ إلى عمـ المغة، دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة، :  محمد فيمي حجازم (4)
  .57، 56: ، ص  ـ ف (5)
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        إف تداخؿ األصكات كتنكعيا يمنح النص صدا نغميا، كيسيـ في تعميؽ 
ثراء فاعمية التأثير، ككذا تحفيز الذىف عمى االنتباه كاإلدراؾ  :اإلحساس لدل المتمقي، كا 

ـى القىًريٍب  م يىتىرقَّيبي الحي
(1) 

،،بى ك طىفي      يفى ميٍقمتىيًه كىافى يىرقيصي الكى
اًء كىانىًت الطُّيكر ،،  كًفي الفىضى

دلىى تيطاًردي السَّيحاٍب ،،  جى
 لىعؿَّي كىككىبان يىميكٍح ،،

ًميبى فيؤاًدهىا بى سىؾى  ٍت حى
 فىكؽى التُّراٍب ،،

فىاًئهىا رىٍت ًبصى  فىاٍخضىكضى
اًئدي   الدُّنيىا ،، كتىهىمَّيمًت القىصى

رتىدىل التَّيؿُّ السَّيًميبي آك  
ًبيًعينا بىًديع ،،  ثىكبنا رى
ةي  كجى   ًفي اإلٍنسىافً كتىبرعىمٍت أٍهزي

أليفيًؽ الرَّيًحيٍب،،ا  
د ػػػػكم شدمػػػػ كالباء صكت شؼ،كيؿ المغمؽػػػػػالمقطع الط ارػػػػػشر صكت الباء في إطتيف

 كالبحث عف الحياة ،  فكأف ىذه الصفات تكافؽ حالة االنتظار كمطاردة التحرر،كرػػػػػمجو
 .بتكديع مساحات المكت كالزكاؿ

إلى الرصيد الكزني شحنة نشاط " دخاف"         كيضيؼ الصكت الميمكس في قصيدة 
 .طاقكم تحرؾ البناء النصي باتجاه االنسياب كالتدفؽ

 (2) ،ميتىعٌثرى الخيطكىاتً 

                                                           
(1)

  .19أشكاؽ مزمنة، ص :  عمي مبلحي 
  .35المؤلؤة ، ص:  عثماف لكصيؼ (2)
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  ،ميرتىًجفنا
ًفي مىٍهمىًه الشَّيكًؾ الَّيًذم أطىأي 

 شىفىتامى يىاًبسىتاًف، 
رىًتي بيحَّيتٍ  نجي  ،حي

دىأي  .. كقىمًبي مىسَّيهي الصَّي
كاٍنقشىعىٍت  .. ًهيى لىكثىةه عىميىاءي 

فالميٍنتىهىى يىغشىااي ميبتىدىأي 
كتىمىرَّيدى 
الطٍّفؿي 
 النَّيًبيُّ 

مىى مىكًتي كالمَّيبىأي ..ٍسغي فُّ  كفىارى اؿ،عى
كاٍمتىدَّيًت اآلفىاؽي 

سىاًطعىةن  
افي  يحى كالكىؤلي ..كتىمىٌكجى الرَّي

فىإذىا الطَّيًبيعىةي كيٌمهىا ألىؽي 
كميٌتكأي ..كاألٍرضي ًقيثىاره 

ـي   ـه ييبٍرًع ذىا أنىا نىغى كا 
يشى  أٍك فىرخه يىهزُّ الرٍّ

  ..أكرىشأي 
الشديد أك  الميمكس مف خبلؿ تكاتر صكت التاء ،يتحقؽ تآلؼ الصكت كالمعنى

لمداللة عمى حالة الشد كاالضطراب، في معالجة تعثر الذات كارتجافيا األنفي االنفجارم 
كلعؿ التصاؽ التاء بالميـ كبالمد كاف لمداللة عمى . تحت طكؽ الكاقع المادم المتصمب

رحمة التمرد الدائرم، التي تمارسيا ىذه الذات التكاقة إلى رفض االنكماش الصكتي 



االٌقاعًل يشكث الةجمانً:                                                           نثانفصم انثا  
 

406 
 

مجتازة عقبات الكجكد، لتتصؿ بعالميا النكراني، كتمتحـ بالذات اإلليية  مرتبطة برفعة 
 . الطير كالنقاء

رجؿ مف " االنحرافية مسارا مغايرا لمبنية اإليقاعية في نص ت        كيرسـ تكتؿ األصكا
: " غبار

ربى   (1)أنىا لىف أٍدخيؿى الحى

ياًؿ  مٍت ًفي الخى ربي قىد دىخى فالحى
ـى  ارو كهىًزي   قٍ كال فىٍرؽى بىيفى انًتصى

ـى    ...كلىٍف أٍدخيؿى الٌسٍم
ربي كىاًرثىةه   إٍف كىانىًت الحى

ـى  ًري   قٍ فالسَّيبلـي جى
ربى  أنىا لىف أٍدخيؿى الحى

ـى   لىف أٍدخيؿى الٌسٍم
ـى  رًبي القىًدي  قٍ بٍؿ سىأيكسٍّعي حى

بسيكا ًمف دىًمي ًفي البينكًؾ   رى مىا حى رٍّ  كأيحى
 فىكؽى  اكأيفًسدي مىا زٌينيك

ـى  ًلي مىًتي ًمف كى  قٍ جيمجي
إف في حضكر صكت البلـ داللة عمى تماسؾ الذات كارتباطيا بانتفاضة الداخؿ،  

كارتداده لمتعمؽ بالكياف الباطني متجاكزة كاقع الزيؼ، كمتعالية عف زمف الصراع كالتحكؿ، 
 .تنتعؿ الحيادية كتبحث عف مكاطف اليدكء كالطمأنينة

                                                           
  .66رجؿ مف غبار، ص :  عاشكر فني (1)
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 عمى الصكت االنحرافي كالجانبي مبلئـ لمدالالت السابقة، السيما كأف ليذا ءفاالتكا
الصكت أثرا في سبلسة اإليقاع ككنو مف حركؼ الذالقة، التي تعد مف أخؼ األصكات 

 .كأيسرىا في النطؽ
 : داللة الصكائت2.1.2

        إف  لمصكائت خكاصا تميزىا كتجعميا تختمؼ عف الصكامت، لذا فيي تتسـ 
بداللتيا الخاصة، السيما كىي تتصؼ بقكة الكضكح السمعي، كتسيـ غالبا في اتساع 

الداللة كتجسيد المد الشعكرم، كالفيض العاطفي كتزداد كثافتيا مع تزايد نبرات االنفعاالت 
 . الداخمية

أف أصكات المد عنصر ىاـ في جماليات التشكيؿ الصكتي كفي »كيرل شكرم عياد 
دراؾ قيمتو المكسيقية كنشاطو اإليقاعي كىذه . تكضيح ما يسمى التآلؼ المحني لمشعر كا 

الفاعمية الجمالية تتحدد بأشياء كثيرة منيا النغمة المميزة لكؿ صكت مف ىذه األصكات، 
 .(1)«كغنى الصكت بالنغمات الثانكية، كاإلحساس الحركي المصاحب لمنطؽ بالصكت

كقد لجأ الشاعر الجزائرم إلى تكثيؼ المكاد الصائتة التي تبلئـ كاقعو الباطني كتفعؿ بنية 
 : نصو اإليقاعية

 :الصكائت الضيقة
   يختار بعض الشعراء الصكائت الضيقة لبعث النشاط اإليقاعي، كتأسيس معاني 

 :الشعكر الداخمي
ًريؼ -  (2) ..ًحيفى يىأًتًني الخى 1 
!دًرًكيًنياربَّية الشٍّعًر -  2 
بَّيةى الشٍّعًر .. كأًحبٍّيًني قىًميبلن -  !رًضًعيًنيارى 3 

 
                                                           

مكسيقى :  شكرم عيادنقبل عف .51ص ، 1،1983سكرية، ط، العربينظرية المغة كالجماؿ في النقد : تامر سمـك   (1)
   .113-112، ص 1968، 1الشعر،دار المعرفة، ط

  .27-26ص ص كشـ عمى زند قريشي، : عيسى لحيمحعبد ا   (2)
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ليٌكا-   4   ..كيؿُّ مىف أٍحبىبتي كى
اًلصي الًعشًؽ ييمَّيؿي؟-  ًحيحه خى !أصى 5   
بَّيةى الشٍّعًر الميًبيًف؟-  حيحه رى !أصى 6 
اًلصان لمشَّياًربيفٍ ..ذىاؾى دىمًعي -   7 فاٍسكيًبيًه خى
ٌبي فانشيًريًه آيةن لمعىاًشقيفٍ -   8 ذىاؾى حي
!رٌبة الشٍّعًر انشيًريًني-  9 

! ٍنقًذيًنياأنًقًذيًني ربَّية الٌشعًر -  10 
 11 ربَّيةي الشٍّعًر تىكارىٍت - 
ميَّي -  سىقىطى الدَّيمعي عى 12 
..سىمعىٍت أٍذًني نىًشيجان أينثكٌياى -  13 
:هزَّي قىمًبي-  14 
"..كيمُّنىا نىمًضًي ًلربٍّي"-  15 
دىاعنا ربَّية الشٍّعًر كدىاعان -   16 ..فىكى
 17 كٌمنا نىمًضي ًلرىبٍّي- 
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عدد  تكاتر الصائت الضيؽ في القصيدة الخريفية (19)مخطط 
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االضػػػػطراب ؿ ػػػ التي تتخمؿ فص،كؿؼح الذبكؿ كاألػػػػػؽ مبلـػػػػػت الضيػػػػػيشكؿ الصائ
 ،المكحة بقتامة اليأس كالخكؼ يسبغ جفاؼ اإلحساس كالحبلذا ؼ ،(الخريؼ )كالتػػػػػكتػػػر 

 كمتشبثة بحباؿ الصراخ ،مكبكتات االنكسارؿففصؿ الدكاخؿ النفسية يفرز آىات مطاردة 
  .كاالستنجاد الباحث عف مرفأ النجاة

مف الظاىر أف المقاطع الطكيمة بأصكاتيا الممدكدة المتكترة، تحتمؿ بإصرار مكاجية 
ناىيؾ عف ما يحققو ، (1)الشعكر بالعزلة، كتؤيد بطريقة الشعكرية فكرة المعاناة كالقمؽ

كيحفز   إيقاعي يقمـ الساكف ء مف بط،انتشار المقطع المتناىي الطكؿ كالمقطع الطكيؿ
  .المتحرؾ

 :        كيعد تعاقب الصكائت الضيقة كتتابعيا في السياؽ الصكتي كقفة جرسية تنفيسية
كافي السَّيًعيدٍ  أيُّهىا الكىرى
(2) 

مَّيؿي ميبتىًعدنا عىٍف عييكًف الرُّعىاةً   تىتىسى
خيكًر كفىكؽى السًٍّنيًف   كتىقًفزي فىكؽى الصُّ

 كتيكًقظيًني ًمٍف سيباًتي 
ًنيفً   كتيكًقظي ًفيَّي جيذكرى الحى
ًديدٍ  لدنا ًمٍف جى  كتىبعىثيًني كى

 أٍبيضى القىمًب  
ؾي ًفي يىكـً ًعيدٍ   يىضحى

يتنفس ىذا المقطع ضمف األجكاء الركمانسية، التي تؤمف بالبعث كالكالدة المتجددة، لذا 
فيك يستعيف بالصائت الضيؽ، ليحكم ذاتو كشعكرىا المختمؼ داخؿ بناء قكقعي معزكؿ، 
إذ يشكؿ االنفصاؿ عف العالـ الكاقعي المفر الذم تمكذ الذات إلى حماه، حيث تتمكف مف 

 . إنشاء ممالكيا الطكباكية الخاصة، ك تنفرد بطيرىا فارة مف مستنقع الكحؿ كالجريمة
                                                           

   . 40نظرية المغة كالجماؿ في النقد العربي، ص : تامر سمـك (1)
 .71الربيع الذم جاء قبؿ األكاف، ص :  عاشكر فني (2)
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 :(المتسعة )الصكائت 

ألنيا أكسع في مخرجيا مف          كىي أخؼ الصكائت كأعذبيا جرسا كأمدىا نفسا،
 فيي تتمتع بدرجة عالية مف طكؿ النفس يسيـ في تنشيط المد 1مخرج الصائت الضيؽ

 .(2)«أكضح كؿ الحركات في السمع»اإليقاعي، كلعميا 
 :عمى قكة جرسية الفتة" النخمة ك المجداؼ" كيحيؿ تكرار فكاصؿ المد في نص 

 (3) ..يىا هىذىا الشَّياًهدي - 1
رًني اإلٍعيىاءي - 2 اصى حى
.. ككيؿُّ مىدىاًئًف هىذىا الكىكًف تيطىاًرديًني- 3
كتيكىاًفئي مىٍف يىقطىعي كىفٍّي - 4
يىحًمؿي شىارىةى قىكًس النَّيصًر  ..ًبكسىاـو - 5
مًقي الكىًمماتي المىرسيكمىةي  - 6 تىتقىاطىعي ًفي حى
ًفي سىفىرو أزىًليٍّي ييتمىى  - 7
بلًة الفىٍجًر  - 8 ًعندى صى
كًعندى مىًجيًء األٍمكاًت - 9
! افٍ ؼى ؾٍ ًببل أ- 10 

 

                                                           
  .22نظرية المغة كالجماؿ في النقد العريبي، ص :   تامر سمـك(1)
  .215إبراىيـ أنيس مكسيقى الشعر،ص  (2)
  .20-19ص ص النخمة كالمجداؼ، :  عز الديف مييكبي (3)
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 لتجير بمخاض ،تتأسس البنية النصية عمى كثافة مثقمة مف صكامت المد المتسعة
 لذلؾ ، كترتطـ بسجنو المحاصر،الصراع النفسي المستبطف لذات تطاردىا ىمـك الكاقع

 كمد الصكت ليمارس حرية ،ت الممدكدة عف تقاطع الكممات في الحمؽئ الصكارتعب
  .االنطبلؽ لما ىك مكبكت

 المتابع كلعمنا نمحظ إبطاء التسارع اإليقاعي بفعؿ المد، كىك ما يناسب السرد الحكائي
تفريغ المختزف مف االنفعاالت رغبة في  يحاكؿ  ك،االنعتاؽ، الذم ينشد لزفرة الشاعر

 .إشباع طاقة الذات كتخصيب فضاء الراحة
الصائت الممدكد بما " ليس اعترافا أخيرا.. أحبؾ" كيستثمر األخضر فمكس في قصيدتو 

 :يصنع تجكيفا نغميا صارخا
ًميعي  رادٍ جى رىةه ًبالجى اصى  (1) !الًجهىاًت ميحى

                                                           
   .10 -09  ليس اعترافا أخيرا، ص..أحبؾ:  األخضر فمكس  (1) 
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ًؾ يىنًزؼي ًمٍف ًرئىتىيَّي ا عىرفيكاكـى   .. أفَّي جيرحى
! هىا هينىا تىٍحًييفى أيٍمًنيىةن يىا بىاًبًميَّيةي كأنَّيًؾ 

! الرَّيمىادٍ كتىٍحًييفى نىارنا ًبقٍمًب 
  اعًترافنا أًخيرىالىيسى .. أيًحبُّؾً 

مىى رىاحتىيؾً فىهٍؿ تىقبىًميفى سيككفى  اًر عى  ..الًبحى
!! السٍّنًدبىادٍ لىيبدىأ ًرحمىتىهي 

تنيمر نكازع الشكؽ كالحنيف عمى البنية النصية، فتنمك الصكائت المتسعة ناسجة خيكط 
 .العشؽ الكاصؿ بيف المحب كالمحبكب

فالمرأة الكطف تقبع في جكؼ الحصار كاألزمة، ك تسعى الذات لمتضحية في سبيميا، 
لذلؾ لـ يكف عمى الشاعر إال ترديد الصائت المتسع ستة عشرة مرة في سبعة أسطر 
عبر . شعرية ممثبل ذلؾ الصراع الداخمي الذم يترجـ تعالى لييب االندفاع كعمؽ الشعكر

 .االمتداد الصكتي 
 :التجانس الصكتي 2 .2

أف ىذا النكع مف التجانس الصكتي، ىك نتيجة مبدأ " جاف ككىيف" يرل  »        
التمفصؿ المزدكج، حيث تؤدم مدلكالت مختمفة بدكاؿ متشابية كميا أك جزئيا، كقد يكحي 

كألجؿ ذلؾ يستعمؿ الكبلـ قاعدة التعكيض لتحاشي . 1 )«ىذا التجانس بقرابة معنكية
 . الجمع بيف األلفاظ المتجانسة في جممة كاحدة

إف التجانس الصكتي يسمح ببث مساحة نغمية الفتة تزداد اتساعا، كمما ارتفعت درجة 
 .االشتراؾ الصكتي، كتنحدر باتجاه االنخفاض إذا ما تنازؿ مستكل ذلؾ االشتراؾ

        كلعؿ مراكغة العامؿ الداللي الكاردة في األلفاظ  المتجانسة، تؤدم ىي األخرل 
 :كظيفة تأثيرية جمالية بضميا بيف االختبلؼ كاالئتبلؼ

                                                           
جكف نقبل عف  .150، ص 2001 في الشعر العربي المعاصر، أفريقيا الشرؽ،المغرب، اإليقاعحركية : حسف غرفي(1)

  .76-75، صص 1986، 1بنية المغة الشعرية ، ترجمة محمد الكالي كمحمد العمرم، دار تكبقاؿ، المغرب، ط: ككىيف
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الديٍف المحككالصَّيحك مف ليالي  ًبيري الخى  عى
(1) 

في رؤاهىا 
رُّ ديميكع العىاًشًقيٍف   يكًرؽي القىمبي كتىخضى

ٍحك كالمىحكيا ليىاًلي     اٍشرًئبٍّيالصَّي
 يجعؿ ، بتشابو أغمب األصكات المككنة لبنيتيما(المحك/ الصحك )إف التكافؽ بيف كممتي 

بيف نو سرعاف ما يدرؾ أف ىناؾ اختبلفا صكتيا أ غير ،القارئ يتكىـ أف الكممة مرددة
 كلنا أف نممح كاك العطؼ الرابطة كالجامعة بيف ىاتيف الكممتيف ،(ص ـ)الصامتيف 

  . عمى الرغـ مف التضاد الداللي بيف الصحك كالمحك، قالكاردتيف في السطر الشعرم نفس
 كدكرىا في تبديؿ الكاقع المأساكم أثناء الميالي،كلعؿ الشاعر يشير إلى محكرية ىذه 

  ،الثكرة
 كبدلت راىف االستعباد بزمف الحرية  ، المغمكب مف سباتوأيقظتإنيا الميالي التي 

        كيحافظ التجانس الصكتي عمى نسؽ عددم مف الفكاصؿ الصكتية، التي تشكؿ 
:تناسؽ الكتيرة النغمية  

تَّيى اآلفى -ال شىيءى تىأكَّيدى  (2)–  حى  
كتيؾى  مًتهىا  ...  صى ًفي صى  

   ال أٍدًرم مىتىى
    يىنفىًجٍر 

تىكدًُّدؾى    مىا بىيفى    
    ك تىرىدُّدؾى 
 أٍحتاري كىًثيرا
كىايىا مَّي ك أىقيصُّ عىؿ   حى

  قٍبًمي امىٍف عىًشقيكا طىيؼى 
                                                           

  .65ص  قراءة في آية السيؼ،:  مصطفى الغمارم (1)
  .60لـ أقمو لؾ، ص  ما: ةزىرة بمعالي  ( 2)
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  كالى 
  أٍعتىًبٍر 

 ك تىطيكؿي ًحكىايىتىنىا 
ًمعنيا   ك نىًضيعي  جى

  ًفي تىاًريخو 
  ال يىعًرؼي أنَّيا 

   نىنتىظرٍ 
 ك قد ،(تكددؾ ك ترددؾ  )ك  (ننتظر/ينفجر ): اـ تكازني بيف الدكاؿظيتشكؿ النص مف ف

ال أدرم متى – ال شيء  تأكد  حتى اآلف ) إذ ،م الدكاؿباؽمثبل محكر ارتكاز يستقطب 
 ،(التردد ) كميا تتعمؽ بداؿ كاحد (ال يعرؼ أنا– نضيع جميعنا – أحتار كثيرا  ال أعتبر 

 ( التكدد)بػ  (ننتظر–تطكؿ الحكايا –  أقص عمى حكايا مف عشقكا )في حيف تتعمؽ
 تعانيو الذم ،يتعمؽ ىذا االستقطاب بحقؿ داللي كاحد يختزؿ نبرة الضياع ك التمزؽك

  .خطيتالرفض لمحاكلة اؿ" ال" كمف ثـ تتكرر ،الذات
بيكة  (االنفجار ك االنتظار)ك  (التكدد ك التردد) داليف  بيك تنيض مسافة التكتر الكاردة

.  تفسر عبثية الزمف الغافؿ عف جراح الذات ك معاناتيا،زمنية سحيقة
: التجانس الحرفي 3. 2

 ىك نظاـ تكسيعي لمقافية، إذ يكفر إمكانات تشبو القافية عمى المستكل الداخمي لمسطر أك 
، (1)البيت الشعرييف، بعدما تككف القافية تكفر إمكاناتيا عمى المستكل الخارجي فحسب

فالمماثمة الصكتية عمى مستكل الحرؼ المتجددة مع تجدد السطر الشعرم تقـك بدكر إثارة 
الذىف، كلفت االنتباه كدغدغة األسماع، بفضؿ عامؿ االنسجاـ كاالتصاؿ الكشائجي بيف 

 .األلفاظ المرتبطة مف خبلؿ التقاطعات الصكتية

                                                           
  .92بناء لغة الشعر، ترجمة كتقديـ كتعميؽ أحمد دركيش، ص : جاف ككىيف ينظر  (1)
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ككأف الشاعر يعمؿ عمى تمغيـ أسطره الشعرية بأنكية صكتية تتناسؿ بنظاـ تعاقبي لتبث 
 : فاعمية إيقاعية

ناًجٍر ..  البىكاًدم جاري حٍ ًحينىمىا تىحبؿي أ (1)بالخى  
مـً  السَّيمراًء ًفيالطٍّفمىةً كعييكفي    تيساًفٍر  الحي
عبه .. كيٍف طىيٍّبنا ال تىقٍؿ  فالًعشؽي صى  
رٍ السَّييؿً كًميااي  اصى   .! تىأبىى أٍف تيحى
 إيقاعي يبرز مف خبلؿ تجاكر الصكامت المتماثمة ضيعمؿ التجانس الحرفي عمى تعكم

 .في السطر الكاحد
 كبيف الحاء ،(الباء كالبلـ )كبالنظر إلى المقطع الشعرم مجمبل نجد تفاكتا ضئيبل لصكتي 

 (تحبؿ الطفمة الحمـ ال تقؿ السيؿ )  ست ىي إذ يتكرر صكت البلـ في كممات،كالنكف كالراء
تحبؿ، البكادم، بالخناجر، طيب، صعب،  )ك يتكرر صكت الباء في عدد الكممات ذاتو

 كيمثؿ ىذا العناؽ ،ردد أصكات النكف كالحاء كالراء في خمس كممات لكؿ صكتتثـ ت، (تأبى
 كيمكف ،ة مع االنفجارية الغناء مع المتكررة كالميمكسةمالصكتي تقاطع األصكات االنحراؼ

ال  ) لتختزؿ انتفاضة تناقض ،القكؿ أف ثنائية التشابو كاالختبلؼ تتحكـ في البنية الصكتية
كيحدث  . يناقض نزعة االستسبلـ السككنية السائدةا كتجاكرا كتترجـ غضب،(المطاردة لنعـ 

 :التجانس الصكتي لمجمكعة مف الفكاصؿ الصكتية ترنيما إيقاعيا يفعؿ البنية اإليقاعية

ًزيفً في مفً أ    (2)ًؾ لىحفه حى
 ييغىنٍّيًه نىامي الدَّيماًر 

ؽ   بىيفى هىذىا الميًحيًط ةه كأٍنت ميمزَّي

                                                           
  37ليس اعترافا  أخيرا، ص ..أحبؾ: األخضر فمكس   (1)
  .40 ص ،(د ت )، (د ط ) رابطة ابداع، الجزائر، احتجاجات عاشؽ ثائر،:  محمد شايطة(2)



االٌقاعًل يشكث الةجمانً:                                                           نثانفصم انثا  
 

416 
 

ًميي   كبىيفى الخى
 ميشىرَّيدةه أٍنًت بىيفى اليىًميًف 

  كبىيفى اليىسىارٍ 
 تبرز في تردد صكت ،يرتبط التجانس الحرفي في ىذا المقطع بمتتالية صكتية متشابية

  كثبلث في ، كمرتيف في السطر الثاني كالثالث،النكف أربع مرات في السطر األكؿ
 كعميو ينبني المقطع ، كتكرر صكت الميـ ثبلث مرات في السطر الثالث.السطر الخامس

  . عقبة األنيف الحزيف الناتج عف التمزؽمع تتبلءـفي مجممو عمى متكالية نكنية غناء 
 ،كيمكف القكؿ أف التجانس الحرفي في المثاليف السابقيف أكقع القارئ في كىـ المماثمة

 تستثمر مدخرات الكبت ،مة مبمغا بآية مغايرةءليقكض ىذه الداللة كيجانب صكرة المبل
.   بصراخ غاضب كباحث عف التغيير

 

 يكثؼ فعالية البنية ،إف تداعي الصكت كتجانسو في البنية النصية داخؿ حركة لكلبية
  .معنى المقصكداؿ كيثرم المنحى الداللي بالتأكيد عمى ،اإليقاعية

 بحثا عف فضاء متسع لمفظ ،أحيانا إلى رفع المردكد الطاقكم لمصائت يعمد الشاعركقد 
 .المكنكنات

كما يرسـ التجمع الصكتي  بصيغتو التكرارية تماكجا، لتشكيمة إيقاعية ترتكز عمى 
 .كىك األمر الذم يثير فاعمية االلتفات البصرم. إحداثيتي المشاكمة كاالختبلؼ
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 :إيقاع البنية المرئية. 3

 بيجرة النصكص مف النمط  العمكدمأصبح السطر الشعرم غير خاضع لقانكف اإليقاع        
 بؿ كاكب ضغط الرغبة االنفعالية التي تممييا التجربة ، ،ةتفعيؿالعمكدم الثابت إلى نمط قصيدة اؿ

.  لتككف سمة عضكية في النص الشعرم؛ كعميو ارتفعت مردكدية البياض كالسكاد،الشعرية

 ليرصد تشكيبلتو اإليقاعية بمعاينة تمكجات الكحدات ؛ إلى الفضاء المرئيمتمقيأفرز ذلؾ التفات اؿ
، كبذلؾ أصبح  جيده مضاعفا ألنو ال يقع تحت تأثير الداللة المغكية، المسانية عمى جسد الصفحة

نما يقع أيضا تحت داللة التشكيؿ البصرم لمنص . (1)كا 

 عمى مسافات زمنية -بما في ذلؾ الصمت- اإليقاع ىك ترديد ظاىرة صكتية »      كبما أف 
 فإف تماكج الكحدة المسانية مع الفراغ في التشكيؿ المرئي ينتج ثنائية ،(2)«متساكية أك متقابمة

 ك تتكفؿ تمؾ الثنائية برسـ حركية متباينة بتبايف مساحات البياض ،( صكت /صمت )حكارية 
 .كالسكاد

 :    لعبة السكاد كالبياض1.3

 فإف ا، متكارثا      إذا كاف الشكؿ العمكدم ال يعترؼ بمساحة البياض إال بككنو بناء تناظرم
 ،لبناء ىندسي مختمؼ باختبلؼ خصكصية الكتابة (المكاف)الحداثي يستغؿ الصفحة  النص

 كالصمت يقؼ ،(3)«لمبياض أىمية الفتة لمنظر فالنظـ يقتضيو باعتباره صمتا يحيط بالقصيدة»ك
 عصب التأمؿ لدل المتمقي،  كما ينعش، إيقاعية بيف الصكتيفةعمى مساحة فراغ تكلد انتقاؿ

كيعزؼ ترانيـ تكافؽ استرداد األنفاس، في حيف يحدث الصكت المفاجأة، التي تقكد القارئ نحك 
 . متاىة االمتداد المقمؽ نتيجة الصراع القائـ بيف الفراغ كاالمتداد الخطي

                                                           
  . 204، ص 2008 ،1جماليات  األسمكب كالتمقي، دراسات تطبيقية، دار جرير لمنشر كالتكزيع، األردف، ط:  مكسى ربابعة  (1)
نقبل  . .48-47القصيدة العربية الحديثة ،حساسية االنبثاقة الشعرية األكلى جيؿ الركاد كالستينات،  ص : محمد صابر عبيد ( 2 ) 

     .1990، 288ظاىرة اإليقاع في الخطاب الشعرم، مجمة البياف، الككيت، ع : أحمد محمد فتكح عف
جاف : نقبل عف .48القصيدة العربية الحديثة ،حساسية االنبثاقة الشعرية األكلى جيؿ الركاد كالستينات ، ص : محمد صابر عبيد (3)

 . 98بنية المغة الشعرية ، ترجمة محمد الكالي كمحمد العمرم ، ص : ككىيف
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       كتمتثؿ الصفحة ببياضيا المحيط باالمتداد لتمؾ التمكجات الشعكرية التي تممييا نفسية 
الذات، كتككف بمثابة المكحة المجسدة لقانكف االختبلؼ كالتمايز، كتقكد فاعمية التمرد مف قانكف 

 فبنية المكاف يشكبيا قمؽ »الثابت إلى المراكحة بيف اإلحجاـ كاالقتحاـ، كنسج معمارية خاصة 
دائـ، تحدكه رغبة في تحطيـ التقاليد البصرية التي اعتادىا القارئ، فجعمت عينيو مرتكزتيف عمى 
بنية مكانية تمنحيما االطمئناف، كتدعـ تكازنو الداخمي الكاىي ،أما الشاعر المعاصر فإنو يمتد 
بيذا التركيب البلمتناىي إلى دكاخؿ القارئ؛ ليحدث خمخمة كيدفع بيذا االطمئناف نحك الشؾ 

 (1) «كالدخكؿ في  متاىة القمؽ

كقد يككف ذلؾ االختبلؼ بيف الشاعريف راجعا إلى بساطة الحياة التي كاف يمارسيا الشاعر       
 في حيف أدرؾ الشاعر المعاصر كؿ اإلدراؾ فعالية التأثير ، كاعتماده عمى المشافية،التقميدم

 .تطكر تقنيات الطباعةؿ نظرا ،البصرم لمصكرة

 بالغة في تجسيد التجربة ةف التشكيؿ الكتابي أصبح لو دكر فاعؿ كأىميإيمكف القكؿ إذف       
 إنو بؤرة ، تتشابؾ فيو الخطكط كيمفو التكتر،ىك نص متماكج كمعقد  ألف النص اآلني،الشعرية
نو،تستفز القارئ بآلياتيا الجمالية كانفتاحيا عمى التعدد القرائي ، مراكغة كسابحة ببلزمية  كما - كا 

مف  نص المذة الذم يستدرج أكثر الفرساف امتبلكا لؤلسمحة اإلدراكية المتطكرة- يسميو ركالف بارت
  . ذلؾ ألف القارئ الفعمي يكاجو أكثر مف قراءة،أجؿ تركيضو

 لمعرفة  التشكيبلت ،د عميياتنا االسب القراءات التي كجدلحإكلعؿ القراءة البصرية         
  الشاعر كيياجر، تبكح بأسرار الذاتالحقيقة، ألف الصفحة ىي مرآة ،الكتابية التي يطرحيا النص

  . منازليا محتميا مف سكءة العرمإلى

  لقد أفاد النص الجزائرم مف ظاىرة التجديد عمى مستكل المتف، كمارس لعبتو البصرية القائمة 
 .عمى االمتداد كالتقمص

                                                           
  .48 ، ص  المرجع السابؽ(1)
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يمثؿ صفحة االحتماء التي يختارىا الشاعر " السفر في الكممات"         كلعؿ النص في قصيدة 
 عقاب بمخير

 

  
 كفي ذلؾ ،فالكممة ىي مطية الشاعر التي تبسط بمينيا جسكرا معمقة أفقية عمى بياض الصفحة

  .سفر مريح مف قتامة كزيؼ الكاقع

 ألف ،تجعؿ إيقاع البياض يظير أكثر »،إف عدـ اتساع مساحة الصمت التي يحتميا الفراغ
شغاؿ العيف المتمقية بو مف خبلؿ ،انحصاره كضيؽ مساحتو يؤدياف إلى إظياره برازه كا   إشراكو كا 

 إذ تعد رحمة الشاعر ،لية تتجمى في البنية الدالليةاكلعؿ تمؾ الفع، (2)«في مجاؿ الرؤية البصرية
 . تتجاكز الراىف كتحتمي بنقاء البياض،رحمة أصكات صارخة

 ا أفقيتكازيا يبكح بتكتر داخمي يمارس ،جزر  الشعرية بتماكج مداألسطركتتعاكف  
 كعميو فإف الكتابة ىي جسر الذات التي ،(الطغاة الجسر ) لدالي  ا جامعاشكؿ مربعكم ا،عمكدم

  .تنتشميا مف مستنقعات الفساد

                                                           
 (1) 13السفر في الكممات، ص : عقاب بمخير .
 .51القصيدة العربية الحديثة، ص :  محمد صابر عبيد(2) 
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إلى بث أفؽ جمالي ينفمت مف شحنة البياض " !أكاه..آه" في قصيدتوعثماف لكصيؼكيتجو         
  إلى تشكيؿ معمارية خاصة تعمؽ المد الكتابي في المتف،في العنكنة

 

 

 نظرا لفعؿ التدكير مما ،يمكننا مبلحظة الزحؼ الذم مارسو السكاد عمى مساحات البياض 
نفس ال ينقطع كذات تندفع كتخكض إلى  إنو بحاجة ، لمبياض كينيي فعاليتواإليقاعييعيؽ الدكر 

  .(الكممات النجـك )  البياض المفتقد كالنقاء المرغكباألبجدية حيث تمثؿ العتمة،في 
 بفعؿ انتياء المقطع الكارد كبداية المقطع المكالي لتجمي حيز ،تبعث مساحات البياض مف جديدك

 . غير المنقطعاألمؿ
عمى التشاكؿ الصكتي، لتكجيو فعؿ التمقي " طكاحيف العبث" في قصيدتو أحمد شنة        كيستند 

 .نحك اإلسياـ في إنتاج الداللة
متي القىًصيدىةى كىٍي أٍنفىًجرٍ    //0/  //0/0  //0  //0/0      (2)دىخى

                   //0/0  //0/0  //0/0 كيؿَّي المىرايىااآلفى لؾى  
            //0/0  //0/0  //0/0  //0/فأٍنتى الَّيًذم تىٍستىردُّ التُّرابى 
           //0/0  //0/  //0/0  //0م قً فىعىصري الًكتىابًة ال يىٍنتى 

                                                           
 (1) 36ص  أبجديات،: عثماف لكصيؼ .
 .46طكاحيف العبث، ص:  أحمد شنة(2)
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ًني  //0/0  //0/  //0/0  //0          فىعىصري الًكتىابًة ال يىنحى
                //0/0  //0/  //0/0  //0 ال يىعتىًذرٍ ...ري الًكتىابةً ًحبك

 كتتيشـ بنية السكاد عمى مستكل الرؤية البصرية ،مسيرة المد الكتابي تنحصر في محراب البياضؼ
ثر ذلؾ يتآكؿ ، ىذا طبعا يسيـ في تبلحؽ األسطر لسرعة حركتيا،آذنة ببداية كتابة جديدة  كا 

  . كيتحقؽ تكاتر عصر الكتابة المستمر بطكؿ المسافة الزمنية لمسطر الشعرم،فضاء البياض

 المعطيات المغكية ليعزز البعد الداللي عز الديف ميهكبييستثمر " بكائية بختي" كفي قصيدة 
             لنص الغياب

 
 كيمؼ السطر الشعرم مف كؿ الحدكد ،يتكئ البياض عمى مساحة عمكدية متدرجة داخؿ النص

 كالثاني األكلى، الشعرية الثبلث األسطراألكؿ يضـ اف  البياض بالسكاد إطارإلحاطةفينشأ تبعا 
 النغمي إيقاعيما كعميو يشكؿ كحدتاف قرائيتاف تتساكل في األخيرة، الشعرية الثبلث األسطريضـ 

  .بتساكم طكليما

حيط م ذم اؿف ربما كاف مقترنا بالخكؼ مف السكك،كفي ذلؾ الكفف الممفكؼ تربص لمصمت
  .يكشؼ عف تكتر كصراع نفسي خاضع لتمكجات الداخؿك  ،بالذات

        كلعؿ ىذا الشاعر كجد بناء معماريا خاصا يساير النماء النصي عمى مممكة الصمت في 
"صمت الدكائر"قصيدتو 

                                                           

.70المعنة كالغفراف، ص : عز الديف مييكبي (1)   
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 كيىكـه يىميرُّ 
(1)

 //0/0//  0 /

/ 0  //0/0//  كشىهره يىمُّري 

اًئًد تىنميك  0/0/  //0   //0/0//  ككيؿُّ القىصى

دًر مىممىكىًة الصَّيمتً  مىى صى   / 0/0/  //0  //0/0//                  عى

 00  //0/0/ كاالٍكًتكىاءٍ               

كؼي  / 0  //0/0// كتىبقىى الحيري

 0/0  //0/0/ //0/  //0  //0/0//  كىمىا السٍّنًدبىادي ميسىاًفرىةن ديكفى لىكفو 

 00  //0/0//            كديكفى انًتمىاءٍ 

 

 

 كيؤكد ذلؾ المستكل ،مستكل األفقياؿيتجاكراف كيتفاعبلف عمى ؼيعانؽ السكاد البياض 
 كتبلحؽ مساحات البياض ثـ اصطداميا ،استمرارية الفراغ ك خبلؿ تتابع الزمف مفالداللي

 غير أف ، حيث حدث تنامي النص الذم يؤكده أيضا تنامي البياض،بالسكاد مف جديد
 إذ تتبلحؽ المعطكفات ،ألنو يسيـ في تمديد صدل الصكتيا الصمت يككف أحيانا كىـ

                                                           
  .120عكلمة الحب عكلمة النار، ص : عز الديف مييكبي( 1)
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لذلؾ  .تيفؿ في الحاعبارات كال نستطيع تمزيؽ اؿ(ءنتماالصمت كاالكتكاء دكف لكف كدكف ا)
 .يمكننا القكؿ إف تتابع الداللة يعجؿ بالتياـ البياض

 : غكاية التفريع النصي كصراع الهامش كالمتف1.1.3
         أصبحت الصفحة بمثابة ساحة المعركة التي يتجاذب بساطيا اليامش كالمتف، 

 .(اليامش )كرعاية األقمية  (سمطة المتف)مف أجؿ تكقيؼ فاعمية السمطة المستديمة 
كما شكؿ خطاب التناكب ذلؾ تعددا نصيا حكـ عمى القارئ بقانكف اإلقامة الجبرية، حيث 
سمحت فتنة التنكع بتشتيت الفعؿ البصرم كانقسامو عمى جبيات مختمفة، مف أجؿ إلماـ 
عادة كتابة النص بشكؿ أكثر تكتبل ك لحمة، كىك ما يحقؽ نشكء اتفاقية جكارية  الشتات كا 

 .تستثمر النشاط الحكارم بيف األطراؼ كالمراكز لتفعيؿ شرط الكجكد كالبقاء
 يستثمر فاعمية تشكيش اإلدراؾ البصرم لييشـ المتكقع فعز الديف ميهكبي         

 (1)ناسجا بنية نصية تربؾ القارئ

 
                                                           

  60ممصقات، ص: عز الديف مييكبي( 1)
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 كبينما يككف الصكت أحاديا يمارس حضكرا ،إف الجسد المرئي يحقؽ غكايتو عمى العيف
 ا، صكتيااني يشكؿ امتزاجثف الجزء اؿإ  ؼ،مفردا لمذات بعيدا عف االصطداـ بمتكف أخرل

. ك تغيب الخصكصية الذاتية التي تفسر مف خبلؿ ككف الصفحة معمقة إعبلنية 
نو يكاجو مجمكعة مف النصكص البد أف بينيا إ ؼ، كاحدااكبدؿ أف يكاجو القارئ نص

 . يحتؿ فييا النص األكؿ أكبر مساحة مكانية،ة ممصقة كاحدةعـت ككنيا تشكؿ مجا،رابط
 ) كفي تشتيت المد البصرم أيضا يمازج الشاعر بيف المعطيات المغكية كغير المغكية 

 (1):ليربؾ الفعؿ القرائي كيؤسس النص المختمؼ الذم يفجر جممة مف التساؤالت (اليندسية

  
 كحينيا تخرج القراءة مف ،ة المعتادةفقي بصرية نتيجة كسر خط األمزالؽيكاجو المتمقي 

 كتصبح خاضعة لفكضى قائمة في المتف النصي تحاكؿ لـ ،كيكؼ الثابت الزمني
 كعف الدكائر ، كتجميع المتشظي الناتج عف حالة االنكسار كسط الجزء الثاني مرة،الشتات

 .المفرغة مرة أخرل

نو يكاجو مجمكعة مف النصكص البد أف بينيا إ ؼ، كاحداا كبدؿ أف يكاجو القارئ نص
 ، يحتؿ فييا النص األكؿ أكبر مساحة مكانية،ة ممصقة كاحدةعـت ككنيا تشكؿ مجا،رابط

 حشر الذات في أمكر ـ التامة لمممصقة التي قد تمكح بالحيادية كعدةتتحدد القراءكبالتالي 
ال قدرة ليا عمى تحمؿ كزرىا لتجنب التيكر 

                                                           
  68ممصقات، ص: عز الديف مييكبي (1)



االٌقاعًل يشكث الةجمانً:                                                           نثانفصم انثا  
 

425 
 

 (1):يقكؿ الشاعر        كفي تكجو القصيدة نحك التحكؿ مف المتف إلى اليامش 

 
شعبة ت تتجسد مبلمحو في رؤية قمقة ـإنما األحادية،إنو عالـ ال يستقيـ لمرؤية 

  .جدلية كتظير حرية القراءة كتفجير البحث عف الحقيقة

 بينما نمحظ انييار تمؾ ، يمارس فيو البياض سمطتواألكؿ :تشكؿ الصفحة مف قسميفت
  .السمطة في القسـ الثاني

 ،رص إذ ىك أكؿ فضاء يتكقؼ لديو الب،قسـ الثاني ىيمنتو عمى المساحة البصريةلؿكلعؿ 
 األكؿ كربما اجتازت اليمـك القسـ ، الثاني فيحاكؿ الجمع بيف القسميفإلىثـ ينصرؼ 

ميمكمة تكاجو اؿ كقد تككف قتامة الكاقع سببا في ككف الذات ،لتجعؿ القسـ الثاني مظمما
 .(مف الصعب أف يصبح في يـك رجؿ )نكبة فقد اليكية 

 الجزء المظمـ الذم يعكس إلى كعندىا تنشطر الصفحة ،في فقد اليكية يحدث التمزؽك  
 إذ إف اليـ الداخمي يطعمو ذلؾ االصطداـ ، أك ىك المسبب لواألكؿصكرة الجزء 

 كبالتالي تغيب االسمية عمى الجزء المظمؿ تاركة فضاء العبلمة ،بمعكقات الحياة

                                                           
 . 72 ، صالمصدر السابؽ:  عز الديف مييكبي(1 )
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 يتحكـ فيو ا قرائيا يقدـ تعددالجزأيف كاجتماع ،لة عمى القمؽ كالتكترالدؿ (االستفياـ)
 .التشكيؿ البصرم

        إف الخركج عف كصاية السمطة األبكية، ك خمخمة االطمئناف الذم اعتاده القارئ 
، ىك نكع مف الحافز التأثيرم الذم يجسد لغة المغة المتجاكزة لمغة الكتابة، كعمى رأم 

ربما كاف قكؿ الصمت أشد مضاعفة ككثافة ألنو في تحميقو فيما كراء »صبلح فضؿ 
كعندئذ نرل أف تكزيع الكممات عمى السطكر في . المغة يطمح إلى أف يمتقط حركة الركح

القصيدة ليس مجرد أداة لمتكافؽ اإليقاعي في األكزاف بقدر ما ىي طريقة في تشعير 
 (1)«المغة، إذ تكؼ عف نثريتيا كىي تسعى إلى اقتناص فائض داللتيا

        إف مساحة البياض المجتاحة لغياىب القتامة تشير إلى تفتت الكجكد كانفصامو 
مف جية، كتترجـ ذلؾ التمزؽ الداخمي الذم تشعر بو الذات مف جية أخرل، كىك الفجكة 

التي تمقي بنكرىا عمى مدف الظبلـ، كتسعى إلى تشكيؿ عالـ جمالي يقكض الجمكد 
 .األصـ لينشر لغة السبلـ

 :  سمؾ الخط2.1.3
        سمح ىدـ صرامة البيت فتح مسار الكتابة عمى معمارية متميزة، تنيض بمثير 
بصرم يتكجو نحك استغبلؿ طاقات الطباعة مف خبلؿ النبر البصرم، إذ أصبح المزج 
بيف السكاد الكثيؼ كاألقؿ كثافة صياغة بصرية ليا داللتيا، التي تدخؿ ضمف االنقبلب 
عمى النظاـ كقتؿ رتابة االنسجاـ ك بعث سياسة التجاكز كاالنفبلت المعمف عمى معيارية 

 . الضبط
كيمكف اعتبار النبر البصرم منبيا أسمكبيا أك نبرا خطيا بصريا يتـ عبره التأكد عمى »

كمف ىذا المنظكر فإف دكره اإليحائي يقارب . مقطع أك سطر أك كحدة معجمية أك خطية
 (2)«الدكر الذم يمعبو النبر في االنجاز الصكتي لمنص

                                                           

.  322، صالمعاصرة  أساليب الشعرية :صبلح فضؿ( 1)
،  1الشكؿ كالخطاب ،مدخؿ لتحميؿ ظاىراتي،المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط : محمد الماكرم( 2)

  .237.-236،ص 1991
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 سمؾ الخط كمثير بصرم ليرسـ ذلؾ االجتياح عز الديف ميهكبي        كيستغؿ 
 :1النصي المكثؼ

 
 - أكثر سكادا "أكتكبر"إذ كردت كممة - إف استخداـ سمؾ الخط في إطار الداؿ المكرر

 ثـ ينتقؿ النص ،مؤل فراغ الصفحة عمى جية اليسارالذم مئ القارئ الستقباؿ الداؿ ميو
 سمطة اليامش أثرىا عمى المركز في حيث تمارس ، في الجية اليمنىاإلى دكاؿ أقؿ سكاد

   .ككأنيا تمنح المجمؿ ك تترؾ لممتمقي  فضؿ  التفصيؿ الصفحة
ـ عف حركة  نصية تتجاكب مع  ف م،ك يحدث انسجاـ تكاصمي بيف اليامش كالمركز

 ك لعؿ تكرار نقاط ،ك خضكع الذات لو  الزمفقيرية ك تؤكد ،تكاصؿ الزمف ك الحدث
ف يفسر حالة االضطراب ك االنفعاؿ الذاتي الذم كقعو الزمف ك مارسو تالتكتر في الـ

 اف تشكؿ بقعة السكاد المرفقة بالنص الرسالة الدمكية التي أحدثت انكسارم في ح،الحدث
   . نصفيفإلى في نقاء البياض ك صمبت الصفحة اك تشظي

 النبر البصرم لمضغط عمى الداؿ كخرؽ مصفكفة فيصؿ األحمر        ك يستعمؿ  
 (1)السطر الشعرم المألكفة

                                                           

.145ممصقات، ص : عز الديف مييكبي    (1)  
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........................................ 

 
مما يؤدم إلى النبر ، (راكدته) عمد الشاعر إلى كتابة فعؿ المراكدة بخط سميؾ 

 ككأف الشاعر يريد أف يمفت نظرنا إلى الكممة المبدأ التي تصبح المفتاح الذم ،البصرم
. يمكف مف خبلليا دخكؿ عالمو النصي

 البصرم، إذ يعد التركيز اإلدراؾفالتفاعؿ الذم يحدث بيف النص كالمتمقي يعتمد عمى 
-  المتصؿ بتاء التأنيث كالكاقع عمى الغائب كالمحتؿ الصدارة  -عمى فعؿ المراكدة

كما يكتب مف جديد الخطاب ، الطعـ الممقى الذم يعيد صكرة الخطيئة األكلى إلى الذىف
 ﴿القرآني                            

                       ﴾  
(2)

  

                                                                                                                                                                               
. 95، ص 2008، 1الخركج إلى المتاىة،دار األمير خالد، الجزائر، ط: فيصؿ األحمر( 1)
 . (23 )اآلية : سكرة يكسؼ  (2)
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 (الحركؼ )كيعزز الشاعر صدمتو ىذه بصدمة ثانية، كىي اختيار الفاعؿ غير المتكقع 
  .إف الكتابة فعؿ تجاكزم يتسامى بالذات عف الكاقع. معبرا عف عبلقة الذات بالكتابة

كيكلد فعؿ المراكدة مرة ثانية في النص مف دكف نبر بصرم ليتداخؿ مع باقي الدكاؿ 
متصبل بالركائح، كىنا يصبح فعؿ الذات سزيفيا عبثيا يتتبع أثرا سرابيا كينتيي إلى 

 .الصفر
 المثير األخير في ىذا النص ىك نكع الخط المستخدـ في كتابتو، ليغدك شكبل نابضا 

لعؿ الخط ىك الفف األكحد الذم نستطيع »بالحياة كيصبح تفصيبل مرئيا  يراكد المتمقي، ك
دكف مغاالة أف نقكؿ إف لو ركحا  فيك كصكت اإلنساف يعبر عما في النفس مف 

 . (1)«أفكار
        إف الرحمة التي مارسيا النص ىي رحمة فعؿ المذة، الذم ينطمؽ مف الصفر ليعكد 
إليو، كبالتالي ىي رحمة الكتابة التي تنتيي مع خمؽ السبلـ، كأخيرا ىي رحمة اإلنسانية 

 .كىي دكرة الكجكد
 : الكممة ارتعاش3.1.3

        ىك تقطيع الكممة كتفتيتيا إلى أصكات، ككأنو ارتجاؼ يخمخؿ تمؾ المحمة التي 
عف المدلكؿ أك إلى   (الداؿ )اعتدناىا، كيبعثر كياف البنية كقد يشير إلى انفبلت الكممة 

 .حركة الداخؿ
الدكراف بالكممة في حدكد تكزيع جغرافي عمى بياض الصفحة سعيا إلظيار معنى »ك يتـ

ككميا محاكالت ...معيف أك إلظيار كقفة مكسيقية إيقاعية، أك لتكرار حرفي ليدؼ معنكم 
عمى مستكل الكممة كالحرؼ بشكؿ أقرب إلى التجريد أك الرمز المكازم لقدرات رمز شكؿ 

 (2)«داخؿ الكممة الحرؼ لصكتو كصكتو لمعناه
                                                           

النادم األدبي  كالمركز الثقافي   (2004-1950 )التشكيؿ البصرم في الشعر العربي الحديث، : محمد الصفراني (1) 
.  125، ص 2008، 1العربي ، الرياض المغرب ،ط

، ص 1998، (د ط)القصيدة التشكيمية،الييئة المصرية  العامة لمكتاب، دراسات أدبية، مصر،: نجيب التبلكم (2)
338-339 .
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مرتبطا " مراثي خرساء لطفمة الياسميف"        كلعمنا نممح تقنية التقطيع في قصيدة 
 :(إفيامية  إغرائية ك إيقاعية)بالداللة ليحقؽ أكثر مف كظيفة 

 (1).ًهيى الفىًجيعىةي 
ًديًر االرًتدىادً  ره ًفي غى جى  حى

 كًمٍهمىازي المىكًعظىةً 
اًسيَّيًة الرَّياًكدىاٍ   .النُّحى

 ًسيفٍ 
       ًعٍيف

           دىاؿ
             تىاء

 ....ذيًهؿى الشٍّعري 
 فىطيكبىى ألٍخرىٍس 
ليجعميا ترتجؼ، فتتدحرج تنازليا عمى " سعدة"يمجأ الشاعر إلى تفكيؾ كحدة الكممة 

تتحكؿ »كحينيا . البياض، كتبدك كؿ جزئية منيا ذات كياف مستقؿ رغـ اتصالو السياقي
الحركة مف السرعة إلى البطء نتيجة لتفتيت عممية النطؽ في شكؿ تنازلي ككأننا أصبحنا 

، إذ يشكؿ رسـ الكممة (2)«تصطدـ فيو السرعة بالبطء- تقابميا- أماـ داؿ مزدكج المعنى
مف أعمى إلى أسفؿ انييار الذات كارتماءىا بيف أحضاف البياض، حيث يمفيا مف كؿ 

الفتاة سعدة التي اختطفيا المكت مف أحضاف عالميا  الجيات، كىك ما يكتب مرثية
شكؿ مكت أخت الشاعر صدمة، لذلؾ عبر عنو مرة . اختطاؼ الكممة مف جممتيا

خمؼ التنقيط المتصؿ الذم يقكد نحك  (أخرس )بالتساقط الصكتي، كمرة  باختيار الصمت
 .(النقطة)النياية 

 :بيذه الظاىرة في خاتمتو النصية" افتتاف" في قصيدتو عبد العشي        ك قد استعاف 
                                                           

 83 ص ،معراج السنكنك: أحمد عبد الكريـ (1)
  .36ىكذا تكمـ النص استنطاؽ الخطاب الشعرم لرفعت سبلـ، ص : محمد عبد المطمب (2)
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 (1 ).ثيَّـي غىابىتٍ 
 كىأىفَّي قىمٍر 

 مىدَّي ًمٍف سىاًبًع السَّيمىكاًت اليىدىيًف، 
ٍبهىًتي   ...كمىسَّيحى عىٍف جى

 ..كىاٍسػػػػػػػػػ
 ..تىتىرٍ 

.......................... 
يستعيف الشاعر بانفصاـ الفعؿ كانقسامو إلى جزأيف، ليجسد راحة الذات بعد اتصاليا 

 .بالعالـ الركحاني الذم يتميز بالستر كاالحتجاب
فالفعؿ المنشطر يشير إلى تشظ حركي، إذ ترتقي الذات مرة في إغمائيا إلى مصاؼ 
االتصاؿ بالذات اإلليية، كتستفيؽ مرة أخرل لتدنك مف كاقعيا الترابي، كبذلؾ يمثؿ 

ارتعاش الكممة شطحا صكفيا ينتيي إلى الصمت، كما يسمح ذلؾ االنحدار بتعدد الرؤية، 
ك يمكف القارئ مف دخكؿ عالـ الرؤل كالتخيبلت ليمارس صكفية مختمفة مف أجؿ القبض 

يصعب التعامؿ مع النصكص »عمى حقيقة العبارة النصية، كىك ما يؤكد قكؿ الكندم 
  (2)«الصكفية كبخاصة الشعرية منيا برؤية أحادية كبفيـ سطحي اعتمادا عمى مظاىرىا

: قاع عبلمات الترقيـ  إم2.3
عبلمات اصطبلحية معينة بيف أجزاء الكبلـ أك الجمؿ »        إف عبلمات الترقيـ ىي 

 كقد تكجو االىتماـ (3)«أك الكممات إليضاح مكاقؼ الكقؼ ، كتيسير عممية الفيـ كاإلفياـ
 .إلى اعتبارىا عنصرا  مرئيا ميما في البناء اإليقاعي حديثا

                                                           
  .25عبد ا العشي مقاـ البكح، ص  (1)
.         83ص . 2010،  1في لغة القصيدة الصكفية،دار الكتب الكطنية المتحدة، بنغازم ، ليبيا، ط :  عمي الكندم (2) 
  .103، ص2002، 1دالئؿ اإلمبلء كأسرار الترقيـ، إفريقيا الشرؽ ، ط : أككاف عمر  (3)
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كتشير إلى الحدكد بيف أطراؼ جممة مركبة، أك بيف جمؿ مؤلفة لنص ما ،كتدؿ أيضا »
ىذا مف الناحية البنائية التركيبية، . عمى عبلمات العطؼ أك الجر بيف الجمؿ المختمفة

أما مف الناحية الصكتية، فإف عبلمات الترقيـ تمثؿ تقميدا اصطبلحيا لمتدليؿ عمى الخط 
 لذا فيي حكاجز رمزية بصرية تغازؿ المتمقي كتحرضو ليتـ ألغاز (1)«البياني لمصكت

 .البنية النصية إنيا فضاء آخر لمصمت أك لمرمز ينتظر القراءة كالتأكيؿ
أف غياب أك تغيير الترقيـ، غالبا ما يككف سببا في »ك باعتبارىا مؤشرا كبلميا فبل شؾ 

 .  ككنيا العنصر المكمؿ لمصياغة(2)«اتساع الداللة، أك إنتاج معنى نقيض
كقد حفؿ نص التفعيمة في الجزائر بتنكع عبلمات الترقيـ، إذ تكتسب ىذه العبلمات 

 .مكاضع جديدة لتبكح بدالالت مغايرة
 يكثؼ حضكر النقاط، كيكظؼ المد النقطي ليقدـ متتالية سطرية فعبد اهلل العشي        

 :قائمة عمى التساكم تعكس داللة الصمت
رىاًء   (3) األيفًؽ،هىاًهيى تيقًبؿي ًمٍف كى

عى ًمٍف بىياًض الغىيـً   أٍنصى
  .أٍجمىؿى ًمٍف ًصبىاهىا
ٍطكًتي  ميستىٍعًجبلن  ،كأنىا أيقىاًكـي خي

  ،أٍمحيك المىسىافىةى بىينىنىا
تَّيى تىحيؿَّي ًبدىايىًتي   حى

ًفي مينتىهىاهىا  
 .................
 .................

                                                           
  .28ص  ،1988، (د ط )الحديثة، دار طكبقاؿ لمنشر، المغرب، الشعرية العربية : شربؿ داغر (1)
. 109الشكؿ كالخطاب، ص : محمد الماكرم (2)
(

3
   .13-12مقاـ البكح، ص : عبد ا العشي  (
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 .................
قىعىٍت خيطىامى   ـٍ مىرَّيةن كى كى

مىى خيطىاهىا،  عى
مىى بىقايىا   قىعتي ميحتىًرقنا عى كى

داهىا  .ًمٍف صى
نقاط  ) المبتكرة باألسطر كىك المحدد :األكؿتكشؼ البنية النصية عف بنيتيف لمبياض 

 التي تمارس لعبة الغياب كتحمؿ ( كتشكؿ عبلمات اختصارحذؼ تحتؿ أسطر كاممة
 إنو االحتراؽ عمى . الكتابياألثر كالتمزؽ كالحمكؿ الذاتي في النص كتتبع األسىحالة 
 .الصكت الذم تفرزه القصيدةصدل بقايا 

 حيث تختبئ ، فتتمثؿ في البياض االنتشار الذم يييمف عمى الصفحة: أما البنية الثانية
إنو .  أبمغ مف الممفكظ كيصبح الصمتالمرغكب،الذات تحت فقاعات البياض الناصح 

 التأمؿ المد الحكارم الذم تمارسو القصيدة مع متمقييا في لحظة لقاء تطرزىا آفاؽ 
  .كيؿكالتأ
إف التنقيط ضركرة بيكلكجية إذ ليس ضركريا أف نتنفس نحف فقط بؿ مف الضركرم »

أيضا أف نسمع اآلخر يتنفس فالغياب الكمي لمتنقيط ال يمكف أف يتحقؽ إال بكاسطة البتر 
كىك أمر غير محتمؿ ألنو يكرس اصطناعيا طبلقا بيف كائنيف مرتبطيف بحاجة . بالمقص

  .(1) «القارئ كالمستمع أك الكاتب كالقارئ الصامت: إلى اليكاء
، بتمزيؽ كؿ عبلمات زهرة بمعالية        ك ضمف امتداد فضاء البياض تقـك الشاعرة 

 :الترقيـ كتسقطيا لتجعؿ نصيا يتجرد تماما مف كؿ المؤشرات الكقفية
ٍلتي أٍف  اكى ككيمَّيمىا حى
(2) 

أًفرَّي ًمٍف رىقىابىًتي الشَّيًديدىة  
                                                           

 :عف نقبل 311"، ص 2اإليقاع في الشعر العربي الحديث ،ج : خميس الكرتاني  (1)
   Drillon ( Jacques), traité de ponctuation française,Gallimard, 1991,P.98 

  .33ما لـ أقمو لؾ، ص :  زىرة بمعالية (2)
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إلىى القىًصيًد الرَّيحًب  
ري ًفي الكىكًف  شي أفٍ 

اًفًؾ   ًمٍف أىكصى
عىسىااي يىهتىًدم 

جًهًؾ الميًحبٍّ   ًبكى
أىحيسيًني سىًخيفىةن  

 مىا  ضي عٍ بى كالشٍّعري 
لىٌي  إييكسًكسي ًبًه 

كىًذًبي 
ًطكىاؿى عيمًرم أىٍبحىثي  

 الحيبٍّ عىٍف قىًصيدىةو  ًفي
سكينهاى  أى 

 ،تحاكؿ الشاعرة كسر أفؽ التكقع باستغنائيا عف عبلمات الترقيـ أك الكسائط الطباعية
 تشعر فيو ، تدفؽ نفسي متبلحؽيصاحبوفالنص ينياؿ دفعة كاحدة . التي تفرض تكقفا

 كتستيقظ فجأة الذات مف ، المكبكتباستيعاالذات بفقداف المبلذ كيعجز النص عمى 
  .شعرىا مغتربة تحترؽ تحت أبكاؽ الرقابة كالكحدة كحصار الداخؿ

إشارات "، قبؿ بدأ نص قصيدتو األخضر فمكس        كلمفاجأة المتمقي أيضا يجعمنا 
 .  نصطدـ بفجكة حذؼ تترؾ الكاك معزكلة عما سبقيا" صيفية مف برج التداعي

 (1)تىقىينىااؿك...

تىٍيًه   ـٍ أىعيٍد أذكيري إالَّي رىاحى بىاحو لى ًفي صى
متٍ  ..  كىافى ًفي عىينىيًؾ كىاحاته كأىمكىاجه كصى

                                                           
  .82-81ص  ص حقكؿ البنفسج،: األخضر فمكس  (1)



االٌقاعًل يشكث الةجمانً:                                                           نثانفصم انثا  
 

435 
 

ًريشىةه قىٍد بىرعىمٍت ًفيهىا األىمىاًني  
ًديًقي  ، سيكيكفى المىكجً مٍ تىخشى  قيمتي ال  فالمىكجي صى

  !لىيتىًني مىا كينتي قيمتٍ 
عٍت  إلىىًمثؿى طىيًر البىحًر ميشتىاقنا   الًبرٍّ رىجى

يشىةي ًفي البىحًر كلىكٍف   اعىًت الرٍّ ضى
ًنيفه  ٍؿ ًفٌي حى ـٍ يىزى .. لى

اؼه  فصى ؽى صى ًة النَّيٍكرىًس قىد أىكرى مىى أجًنحى نىبٍت ك كعى
 بانفتاح النص عمى مساحة حذؼ تعدـ حركة ،مد الشاعر عمى خمخمة آليات التمقيتيع

 ،(كالتقينا....)ضع القارئ في حيز المفاجأة كت إذ تمارس الدكاؿ انفبلتا ،االمتداد الداللي
ق المكج كلـ ـ البر ىزإلى لكنو يجد الشاعر طيرا مشتاقا ، الطيكر المياجرةإعادةفيحاكؿ 
التكتر   حينيا يدرؾ أف الشاعر يحاكؿ اختزاؿ مساحة،عمى نمنمات الحنيفل يزؿ يحي
 .باألمؿ محاكال اقتناص فرصة التشبث ،كالقمؽ

        كيمتـز عقاب بمخير باستخداـ الفاصمة، حيث يتمسؾ بحضكرىا في بنيتو النصية 
: دكف المجكء ألم عبلمة مف عبلمات الكقؼ األخرل بشكؿ يمفت االنتباه،

طىفٍ ،ًلمىٍف هىًذًا الكىًممىاتي ًلمىفٍ   1 يىًهبي الجيرحي ًقبمىتىهي ًلمكى
ًستًر الكىفىٍف بً ًلمىٍف هىًذًا الثَّيغىراتي ًلمىٍف، يىستىًطيعي الميغىطَّيى 

رًجري سيترىتىهي  ، ًلمىٍف   كيىًسيري ييجى
 العيمري ًفي لىحظىةو، يىنتىًشي المىكتى ًفي لىحظىةو، ؼي يىؽً 

 قٍ كيىًصيري ًبأىعييًننىا صيكرىةن كىاًقؼى 
ًتًه التىاًلفىهٍ    نىرىااي كيىهًتؼي ًفينىا كيىنثيرنىا فىكؽى سيترى

 كتظير الفاصمة لتصنع ، إذ تختفي جؿ عبلمات الترقيـ،يتكازل النص مع تكتر الذات
 (لمف؟) كالتجاكز خركجا مف نفؽ القمؽ كالضياع ، كالمقاكمة،مناخا لمتحدم

                                                           
(1)

 .84بكائية األكجاع كصيد الحيرة في زمف الحجارة، ص : عقاب بمخير  
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 كنسج أحقية الكجكد أماـ تصاعد كتيرة ،كحينيا يصبح الكقكؼ كفيبل بمد جدار المكاجية
 .الزمف

تجميات نبي "         كعمى عكس عقاب بمخير، يكثؼ يكسؼ كغميسي في قصيدتو 
 : حضكر عبلمات الكقؼ بشكؿ الفت يثير الكثير مف الدالالت.." سقط مف المكت سيكا

 زىمىًف إلىى كلىًكنَّيًني كينتي دىكمنا أىًحفُّ ،بىربىًرمٌّ 
(1) 

ييكًؿ ..الفىٍتًح  ًهيؿى الخي ييرىاًكديًني  .. أىهكىل صى
 كىافى ييمىكٍّحي ًلي ًبالمىزاًميًر،، ؛"عيٍقبةى "طىيؼي 

يىغميريًني ًبالمينىى،، 
اًرطىةى األىٍزًمفى ؿٍ قى  ؟ قٍ  أيعىدٍّؿي خى

مىى نىغمىًة  ـٍ أهغىنٍّي عى نهٍ "األيكؼً "أ  !؟ " كالمىٍيجى
ـٍ  ًؽ الَّيًتي اٍستىكطىنىتًني  ك نىحكى العيري سىأٍنزىحي أ

  !؟غىدىاةى تىناسيًخ أىٍركىاحنىا
ـٍ أيغيٍّري لىكفى دىًمي : كىٍي ييقىاؿى  ، أ

 ! ؟قٍ  لمكىاهفرى تىنىؾٌ 
 الشَّيًهيدي الَّيًذم لىـ يىميٍت  "العىربىًرمُّ " إنَّيًني

ٍب،، ًبيًع الغىضى  ..!ًفي رى
نىتي ًباالٍخًضرىارً أنىكىرىتًني   .. القىًبيمىةي ًحيفى تىمىكَّي

 ..!كىفىرتي ًبمىكًف المَّيهىبٍ 
، ثـ لنزعة العصبيةؿ تبدأ بالفاصمة تحديا ، النص طاقة متنكعة مف عبلمات الكقؼريدخ

نقاط التكتر التي تفضي بفاعمية الذات في مكاجية البكاطف، كعميو تعمؽ الفكاصؿ 
المتكاترة اإلصرار عمى تحقيؽ الفعؿ كشدة العـز القاتمة لكؿ إحجاـ، كتأتي عبلمات 
االستفياـ استطالة لمد العنؽ بحثا عف مخرج ينتشؿ الذات مف زكايا االنيزامية إلى 

                                                           
  .33-32ص  ص تغريبة جعفر الطيار،:  يكسؼ كغميسي (1)
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ضفاؼ الصمكد، بعكدة الفكاصؿ كظيكر عبلمات التعجب التي تنسؿ خمسة إلى الذاكرة، 
 .لتضيء مكاطف التمرد كاإلقداـ

انطبلقا مما سبؽ يمكننا القكؿ، إف عبلمات الترقيـ أسيمت في تكضيح الداللة كتعميقيا، 
 .كرسمت حدكد الخريطة اإليقاعية

 : إيقاع الصكرة3.3

        المكحة التي يستضيفيا النص ليجعميا ىامشو المصاحب لممتف، يتفاعؿ 
 بحضكرىا الرسـ الكتابي كاأليقكني لبث مساحة ذات أىمية في إثراء الداللة كاكتماليا

كعادة ما يحدث ىذا االمتزاج كالتنكع تعددا قرائيا بمعنى مرجأ يستحكذ عمى االىتماـ، 
  (1) كيقكد شحنة التأكيؿ مف خبلؿ تكسيع فضاءات التأمؿ

 

 

 

 

 

تطرح المكحة تشكيؿ حمزكني يحيؿ عمى تكالد ذاكرم، كبالمقابؿ ليذا التشكيؿ  
ىناؾ المثمثات كاألقكاس المرتبطة بمعمارية محايدة، تقبع أسفؿ التشكيؿ الحمزكني،أعيد 

 . معيا كتابة البداية النصية

                                                           
  .18رجؿ مف غبار، ص :  عاشكر فني (1)
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إف التشكيؿ النصي يشبو القصيدة العمكدية، التي كتب شطرىا األكؿ كغاب شطرىا 
 في التأمؿ ينتيي بعناؽ السكاد كالبياض، إذ ينقطع ؽالثاني، ليشير إلى مساحة استغرا

  .التكاصؿ الكتابي ليعمؿ عمى تكاصؿ حكارم، فتتسع حكؿ الذات دكائر الصمت

 كيؼ يستخدـ الرسـ الكتابي ( 1)"تساؤؿ كحنيف"        كقد يمحظ المتأمؿ لمكحة قصيدة 
 :كريشة تبعث لغة الحكار بيف الصكرة كالصكت

 

 

 

 

 

 

حيث  (الصكرة ذات اإلطار المغكم )يقدـ الشاعر لكحة تمتزج فييا الكممة بالصكرة 
، ليشكؿ مكجا متعرجا تصارعو الذات، ثـ تصؿ إلى شاطئ النجاة (غدا)يستعير كممة 

 .حيف نممح تنامي الساؽ لئلثمار

كىنا يتحكؿ صمت المكحة إلى صراخ متناـ، يرفع مف صدل صكت المستقبؿ، ليصبح 
كبالتكجو البصرم مف اليميف إلى اليسار، نرسـ مسار الكتابة مف جية، . الزمف المرغكب

                                                           
  .34 يكسؼ كغميسي، أكجاع صفصافة في مكسـ اإلعصار، ص (1)
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المرتبطة باليكية  (المرآة المتصمة بالقيد )كننتقؿ في المكحة مف حقيقة الجراح كاالنكسار
 .، لمكصكؿ إلى زمف مختمؼ ىك زمف النيكض كالتسامي(النخيؿ)

إف كتابة النص .         كلعؿ في البنية النصية ما يسند حقيقة اعتراؼ المكحة التشكيمية
بخط اليد يعكس تمؾ الرعشة اإلبداعية بكؿ معطياتيا كأحاسيسيا، كفي االرتعاش يحدث 

 (آه)فبعد فعؿ التكجع  (صكت/ صمت)التمكج كالصراع، الذم يعتمد عمى تقابؿ ثنائية 
نممح البياض، ثـ نكاصؿ قراءة السطر لنمتقي ببياض آخر يؤخر سطر الدمكع كاألحزاف، 
مما يجعؿ الشاعر يستعيف بالفاصمة المكررة، لمقاكمة المد المأساكم كالتنازؿ نحك البنية 
التساؤلية، التي تقكد الذات باتجاه المخرج، حيث يتيشـ السطر الشعرم تدريجا لمكصكؿ 

مرتكزا تتكئ  (نداء أمر نداء استفياـ )إلى فجكات التنقيط، كربما تككف الصيغة اإلنشائية 
عميو الذات، لمكاصمة مسارىا الكتابي، مسار التكجع كاآلىات لمكصكؿ إلى بياض السبلـ 

 .كاالستقرار كالراحة
كلعؿ ختاـ النص بالثنائية القائمة عمى السمب كاإليجاب، تنيي النص عند نقطة اإليجاب 

 .رحيؿ                   عكدة (الرغبة المأمكلة )كىك ما يحقؽ االنتماء 
 : اإليقاع بنية داللية4

 أك ةقد ال يعني حديثنا عف اإليقاع، باعتباره بنية داللية عزؿ الداللة عمى البنية الصكتي
يقاعو الداللي الذم ال يمكف  المرئية، بؿ ىك تخصيص لمرباط الكشائجي بيف النص كا 

 فيك يمتحـ مع المستكل (1)«لغة ثانية»إغفالو، ك بما أف اإليقاع كما ترل خالدة سعيد 
الداللي، مف حيث ككف اإليقاع مرتبطا بالمعنى، فالنظاـ اإليقاعي ال يقـك إال بتداخمو مع 

 .العناصر األخرل، كينمك بتنامي المد الشعكرم الذم يشكؿ النص الشعرم
 : إيقاع العقدة كالحؿ1.4

        إذا كاف تنامي الفكرة كتصاعد الصراع  في النص يقكد نحك العقدة، كما يتنازؿ 
الحدث نحك النياية لمكصكؿ إلى الحؿ، فإف ذلؾ يؤدم إلى تكاتر إيقاعي، يرتفع 

                                                           

. 111حركية اإلبداع، ص : خالدة سعيد ( 1)
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كينخفض مع تزايد الصراع أك انخفاضو، كىنا تتشكؿ لدينا كتيرتيف األكلى متسارعة تحتدـ 
،  كالثانية تقؿ تسارعا إلى (العقدة )مع تعالي المد االنفعالي، كالكصكؿ إلى قمة التأـز

 .  غاية االرتباط باليدكء مع الحؿ
 نظاما يتأسس عمى بنية السياؽ المتدرج نحك النمك األخضر فمكس          كيعتمد 

 :    ليرسـ لمقصيدة خاتمتيا
ؽي الميتىكىاًسؿي  كرى ى الزَّي مىضى
(1) 

 يىكًسري لىكفى الًميىاًا،
 ..ك يىٍنأىل بىًعيدىا

 أطىمَّيٍت تىبىاًشيري يىكـو 
 ػػػػػػ أيىا رىبُّ فىاٍجعىمهي يىكمنا سىًعيدىا

 مىضىى ًنصؼي يىكـو 
ٍغميكلىتىافً  ًؿ البىحرى كىفَّيااي مى ـٍ يىزى  كلى

 ..أبىى أىٍف يىجيكدىا
 رىمىى الشَّييخي ًفي البىحًر يىكمنا طىًكيبلن 

مَّيهي يىأًتي مىسىاٍء  ٍزًؽ عى  كمىا زىاؿى يىػأمىؿي ًفي الرٍّ
 ..كظىؿَّي يىطيكؼي 
 أبىى أىٍف يىعيكدىا

اءى الظَّيبلـي ًبرىهبىًتًه كالسُّكيكفٍ   كجى
اًديًؼ   فىبل شىيءى ييسمىعي غىيرى ًلهىاًث المىجى

 يىجرىحي هىمسى الظُّنيكفٍ 
 ..كتىمتىمىةه ًمثؿى رىجًع البيكىاءٍ 

 ..ػػػػػػػ أيىا رىبُّ ًرزقىا

                                                           
  .80-78ص ص حقكؿ البنفسج، :  األخضر فمكس (1)
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اًنيىةه ًفي اٍنًتظىاًر العىطىاءٍ            ثىمى
         * *  *

كـى   ..ًردىاءه يىميؼُّ  النُّجي
 كرىٍعده يىنيكح
ٍربىدى مىكجه   كعى

ًب األيفيًؽ الميتىشنًٍّي ًريح مىى عىصى       كمىرَّيٍت عى
ياء  كًحيفى أطىؿَّي الضٍّ

جهى السَّيمىاء      ًليىمسىحى كى
 كيىمًشطى شىعرى الًجبىاؿ
 كيىمثيـى أٍيًدم السُّفيكح 

يثي تىمىدَّيدى شىيخه   تىمىسَّيحى ًبالشَّيطٍّ حى
ييكؿ ًف مىرَّيٍت خي جًهًه الميتىغىضٍّ مىى كى  عى

ًريح  .  كًفي ميقمىتىيًه رىجاءي جى
تبدأ كتيرة اإليقاع كفؽ حركة ىادئة بفعؿ السرد، ثـ تتسارع مع دعاء الرجؿ، كبداية 
 .األحداث التي تركم تأىب الصياد لمصيد، كتعكد إلى البطء مف جديد بعكدة الكصؼ
كتتعقد األحداث ليحتدـ الصراع بيف الصياد ك البحر الذم أبى أف يجكد، ثـ تنتيي 

القصيدة إلى حؿ مأساكم مكح بعالـ الفقد، كىنا تأخذ الحركة اإليقاعية بالتنازؿ بسبب 
 .اليدكء، الذم خيـ عمى أجكاء النياية

 : إيقاع السرد كالحكار2.4
        إف نمط شعر التفعيمة قد يسر تكجو النص الشعرم نحك االعتماد عمى تقنيات 

الفنكف األخرل، ك حقؽ االنسجاـ الذم تمظير في تداخؿ األجناس، كفرض تعالؽ 
 . األنكاع األدبية ككشؼ عف تبادؿ تأثيرم ناتج عف امتزاج الخصائص الفنية
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فقد عمدت القصيدة إلى استخداـ السرد كالحكار، مما أكجد إيقاعا متناكبا بيف السرعة ك 
يظؿ بنحك  (درجات االنفعاؿ كالحالة النفسية ) فإيقاع الحكار في كافة أنماطو »البطء 

 (1)«عاـ أكثر سرعة مف حديث الفرد الكاحد كىك يصؼ أك يتحدث عف حكاية
        كال شؾ أف النص الجزائرم قد التفت أيضا نحك ذلؾ االلتحاـ النكعي ليفاعؿ بيف السرد 

 : كالحكار إذ استخدـ نكر الديف دركيش البنية الحكارية ليرصد ذلؾ التحكؿ القائـ في الحدث
 (2)كيىجهىشي ًبالبيكىاءٍ ... مىامىا 

 يىبًكي تيعىاًتبيهي الميرًبيَّيةي العىجيكز
ًغيًرم الى تىناـ ـى يىا صى  ًل

ـٍ بىنىيَّي دىًع السُّؤاؿٍ  ًغيًرم، نى ـى يىا صى  ًل
 سىتىعيكدي أيمُّؾى بىعدى ًحيفو 

لًدم غىدنا أك بىعدٍ    سىتىعيكدي يىا كى
 أك ًحيفى يىٍكتىًمؿي الًهبلٍؿ 
تمنا تىعيكدي دىًع السُّؤاؿٍ   حى

 كتىًجيءي ًبالرُّمىاًف كالتُّفىاًح  كيؿٍ 
 أٍشرىٍب قىًميبلن ًمٍف عىًصيًر البيرتيقىاؿٍ 

ا  ...مىامى
 تيقىبٍّميهي تىعاؿٍ 

ًميمىًة  مىيؾى ًحكىايىةى الًبنًت الجى لىًدم عى  سىأقيصُّ يىا كى
 ذىاتى يىكـو ًفي الًجبىاؿٍ 

 ال بىأسى يىا اٍمرىأةن دىًعيهٍ 
 ال تيرًغًميهٍ 

                                                           
  .321دير المبلؾ، دراسة نقدية لمظكاىر الفنية في الشعر العراقي، ص : محسف اطيمش  (1)
  .65السفر الشاؽ، ص :  نكر الديف دركيش (2)
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ؤيىاًؾ كالمىاًضي البىًعيدٍ   ال تىٍقصيًصي  ري
 هيكى الى ييًريٍد 

ـي الدَّيًفيفٍ  ري األىلى  ال تيرًغًميًه دىًعيًه يىصريخي ريبَّيمىا يىتىبىخَّي
تمتقط البنية النصية سمسمة مف الحكارات بيف شخصية الطفؿ الباحث عف أمو كالمربية العجكز، 
التي تحاكؿ تيدئتو كالتخفيؼ عنو، كأخيرا شخصية الكالد الذم يأمر بترؾ الطفؿ لبكائو كصراخو 

 .عسى أف يتخمص مف ألمو
كيحدث ىذا التراكـ الصكتي كاالمتداد الدرامي في النص بنية إيقاعية بديمو كسريعة، تتخمميا 

 .تمكجات سردية تخفؼ مف حدة التتابع اإليقاعي
        إف تمؾ التفاصيؿ تغرم المتمقي بتتبع الحدث كتشده نحك السفر مع محطات الحكي، 

 .فتقكده صكب متابعة المشيد لمكصكؿ إلى الداللة
القصيدة الحداثية مأخكذة بتجاكز النمطية، إنيا حشد مف الكمضات أك المكجات التي تشيد 

تفجيرات داخمية أصكات تعمك كتسكف، كانسيابية يشكؿ الصراع قدرىا الحتمي فتتقطع كتتنافر، 
 .ثـ تبحث مف جديد عف التكاصؿ كىكذا

يختزؿ بنية مكثفة مف تسمسؿ الكحدات السردية " الطفؿ"        كلعؿ الحكار في قصيدة 
 : كاسترساؿ األحداث

 (1)أًبي اٍحًؾ ًلي أيحًجيىهٍ - 
ًبيًبي-  ـٍ حى  ..نى
 إذىٍف غىفٍّ ًلي أيغًنيىهٍ - 
 ..لىيتىًني عىندىًليبنا- 
ٍحكً -  تَّيى أىرىل قىمرى الصَّي  ..إذىٍف اٍفتىًح البىابى حى

                       أٍسأليهي أيمًنيىهٍ 
ًبيًبي-  ميؾى حى اؼي عى  ..أخى

                                                           
  .32-31ص ص كاليغكال يرسـ غرينيكا الرايس، : عز الديف مييكبي  (1)
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اٍؼ؟-  َّـي تىخى  كًم
 ..ًمفى الصَّيحكً - 
 ًمٍف لىحظىًة االٍعًتراؼٍ - 
ًبيًبي -  ـٍ حى نى
 ..غىدنا أٍجًمبي الكىٍعؾى لؾٍ - 
.. سىأًمؤلي ًحيننا يىدىيؾى - 
  كًحيننا فىمؾٍ - 

يبدك أف مأساكية الحدث تدخؿ حقؿ الدرامية، كترصد جزئيات الكاقع المؤسؼ، إذ يعتمد مسار البناء 
زمنيا مستمر / أحؾ، غف، افتح، نـ)السردم عمى نمك التسمسؿ الزمني، مف الحاضر إلى المستقبؿ 

،كالحاضر كفؽ أفعاؿ األمر ىذه يقتضي التكجس كالخشية كالترقب، ثـ  (مف الحاضر إلى المستقبؿ
 .(غدا أجمب الكعؾ لؾ)يأتي المستقبؿ مجسدا ألمؿ األمف المفقكد 

 ىكذا يحدث تجاذب الكحدات الزمنية مف خبلؿ المراكحة بيف الحاضر كالحمـ، كيتتابع الصراع 
مف أجؿ البقاء كينتج عف فعؿ كانفعاؿ الشخصية إيقاعا يكلد سريعا منذ البدء، كيزداد تسارعا 

، كتتنازؿ السرعة اإليقاعية تدريجيا عف (تخاؼ/ أخاؼ )بفعؿ تكارد األفعاؿ الدالة عمى الخكؼ 
 .، ككذا بانتقاؿ القصيدة إلى الخاتمة السردية(صمت صكت)طريؽ تناكب الثنائية 

 : إيقاع التقابؿ3.4
 بنية تحريضية قائمة مف خبلؿ كسر كتيرة الرتابة المنطقية، كمفاجأة ع        يشكؿ ىذا اإليقا

إنو حركة تفعيؿ العناصر المغكية، لتقـك عمى عبلقة تحفيزية، إذ يبعث بعضيا . المتمقي بما ال يتكقع
 .بعضا بما يحدث بؤرة إيقاعية

كىافى يىٍمًشي كىًثيرن 
(1) 

 كلىكٌنهي لىـ يىًصؿٍ 
طاتً  زى كيؿَّي المىحى اكى  كتىجى

                                                           
  .32رجؿ مف غبار، ص: عاشكر فني  (1)
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مىى هىاًمًش العيمرً   ...سىارى عى
تَّيى اٍكتىمىؿٍ       حى

اًرجى العيمرً   فىمشىى خى
تَّيى انتىهىى  .... !!حى

  !!كاٍستىمرَّي األىمؿٍ 
إلى مسار آخر، يحدث صدمة لدل المتمقي، إذ إف فعؿ المسير " لكف"ينتقؿ بفعؿ أداة االستدراؾ 

المستمر ال ينيي الرحمة كتجاكز كؿ المحطات ال يؤىؿ الذات لمحصكؿ عمى الراحة، بؿ ىك سفر 
دائـ يحيؿ عمى البلاستقرار، الذم يحاصر الذات كيتربص بيدكئيا كسكينتيا، إذ تحيا الذات حياة 
 .سيزيفية مثقمة بالعبث كالشقاء، كعمى الرغـ مف ذلؾ ال تزاؿ تقاـك مصيرىا الحتمي بطاقة األمؿ

دىثٍ :        يقكؿ الشاعر ، كىادى يىنطيؽي، كىافى ًتمفىازي الحى يًعري جيفَّي الشُّكى
(1) 

 .ميتىدىفٍّقنا بالدَّيـً فىكؽى طىعىاـً أىطفىاًؿ القيرىل
 ...ألفنا ًمفى السَّينكىاًت أٍمًشي

 ثيَّـي أىمًشي
 .كىٍي أيدَّيشٍّفى ًفي النٍّهىايىًة مىقىبىرىاٍ 

        يحدث الصراع الدمكم في الحقيقة نتيجة حتمية ىي الكصكؿ إلى الفناء، كالتربع عمى 
، غير أنو مف االمتكقع أف مسيرة آالؼ السنيف تؤكؿ إلى العدـ، ككأف (المقبرة  )مساحة الفقد 

 .ذلؾ التقدـ  يضيع سدا ك يضحي تراجعا إلى الخمؼ
إف ما يبتغيو الشاعر مف كراء ىذا المد التقابمي، ىك لفت انتباه المتمقي كشده إلى الخيبة 

 .التي يحظى بيا كؿ مف طرفي الصراع
تمكـ ىي بنية اإليقاع كما أسفرت عنو مف جمالية التكافؽ، كاالنسجاـ، كالترتيب، كاالنتظاـ، 
كبقي أف ننتقؿ مف المساحة الكتابة إلى المكانية؛ لندرؾ كيفية استغمميا مف طرؼ الشاعر 

. الجزائرم
                                                           

  .25إحداثيات الصمت، ص :  األخضر بركة (1)
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 مفهون الممان. 1

 لـ تتكجو الدراسة تكجيا كامبل إلى العناية بالمكاف في النص الشعرم الجزائرم إال        
.  كالحديث عف الكطف في سنكات الجمر،حديثا، سكل ما كاف مف دراسة لشعر الحنيف

 كلعؿ الكقكؼ عند ىذه الحاضنة المؤطرة لحركة اإلنساف ككجكده مف شأنو أف يزيح الغطاء 
.   ىا، كيكشؼ عف المكاف الفني كتشكمو جماليافضائعف تفاعؿ الذات ك

فبل كجكد خارج »        يكتسب المكاف أىمية بالغة تنيض مف ككنو يبلـز فكرة الكجكد 
 كنحف نعكد إليو مف أجؿ ، لذلؾ فيك  يعبر عف الذات،(1)«المكاف كالككف مكاف مطمؽ 

 .فيميا
الحاكم لممكجكدات المتكثرة كمحؿ » :إنوكالمكاف في الكعي الفمسفي تمثؿ في قكؿ أفبلطكف 

 (2)«التغير كالحركة في العالـ المحسكس عالـ الظكاىر غير الحقيقي

   
 مفهكـ المكاف عند أفبلطكف (21)مخطط                   

 كبذلؾ سبؽ ما فصمت فيو ،إلى ارتباط المكاف بالزمنيةفي ىذا التعريؼ  أفبلطكف لقد انتبو
 .النظرية النسبية

                                                           
(1)

 ، القاىرة ،1،1997ط قضايا المكاف الركائي في األدب المعاصر، دار شرقيات لمنشر كالتكزيع ، :صبلح صالح   
 .11ص

 :.124، ص1984 ، 2، ط اإلسكندريةقضايا الفمسفة العامة كمباحثيا، دار المعرفة الجامعية ،: عمي عبد المعطي (2)  
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- كعميو يككف فضاء السجف ،إف المكاف المستقؿ عف الزماف برأم أفبلطكف ىك مكاف ميت
.   ا ميتامكاف- لكال كجكد المزار 

بدليؿ أنو حيث  » "السماع الطبيعي" مكجكد في كتابو المكافأما أرسطك فيبيف أف         
يكجد جسـ،  يمكف أف ينتقؿ عنو، كيشغؿ محمو جسـ آخر، كمعنى ىذا أف المكاف يختمؼ 
عف أم شيء يتميز فيو، ثـ إف العناصر الطبيعية، يميؿ بعضيا إلى فكؽ كالبعض اآلخر 
إلى تحت، كالفكؽ كالتحت ليسا نسبييف فقط إلينا، بؿ الفكؽ ىك االتجاه الذم تتحرؾ نحكه 

النار كالتحت ىك االتجاه الذم تتحرؾ نحكه األرض، كيميز أرسطك الخصائص التالية 
: لممكاف

المكاف ىك الحاكم األكؿ / 1
المكاف ليس جزءا مف الشيء /2
 مكىك مساك لمشيء المحك/ 3
 (1)«فيو األعمى كاألسفؿ / 4

يز ػػػق ك يتحػػػكد لو دكف كجكد الشيء الذم يشغؿػػػػ كال كج،ف إنكارهػػػػندرؾ أف المكاف ال يمؾ
كيقؼ عمى مثنكية العمؽ كالسطحية كبالتالي يمكف .  كيمكف إدراكو مف خبلؿ الحركة،فيو

. ( الطكؿ، كالعرض،االرتفاع )فيزيائية اؿنو  يخضع لؤلبعاد إالقكؿ 
.  لممكافف تعريفي أفبلطكف كأرسطك كقفا عمى البعديف اليندسي كالفيزيائيكقد نمحظ أ
ثـ يذىب إلى   كعدـ نفيو،،كيتفؽ ابف سينا مع مكقؼ أرسطك مف كجكد المكاف        

ٌسطح المتمكِّف كىك نياية الحاكم المماسة ؿالٌسطح المساكم ؿ» تطكير التعريؼ بالمكاف إذ يراه
 (2)«لنياية المحكل 

.  فبل كجكد لجسميف داخؿ مكاف كاحد كىك يقبؿ المتمكف فيو كيفارقو المتمكف بالحركة
                                                           

  .461، ص 2 ج المكسكعة الفمسفية ، ،:  عبد الرحمف بدكم(1)
نظرية المكاف عند ابف سينا، مراجعة كتقديـ عبد األمير األعسـ، دار الشؤكف الثقافية العامة : حسف مجيد العبيدم( 2)

الحدكد ، المصطمح الفمسفي عند العرب، : عبد األمير األعسـنقبل عف  .121  ،ص 1،1987لمطباعة كالنشر، العراؽ، ط
 .1985، بغداد، (تحت الطبع )
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 كقاببل لمقسمة إلى جيات كالفكؽ ا،بف سينا قاراكعميو يككف المكاف عند كؿ مف أرسطك ك
  . كمتناه تبعا لتناىي الجسـ الطبيعي الذم يحؿ بو،كالتحت
كسط مثالي غير متداخؿ األجزاء، حاك  »قكليـق بفأما الفبلسفة المحدثكف فيعرفك        

متشابو الخكاص في . كىك متجانس األقساـ. األجساـ المستقرة فيو محيط بكؿ امتداد متناه
 (1).« محدكدرجميع الجيات، متصؿ ،كغي

 ليميز بيف المكاف القابؿ لكجكد األجساـ ،أضاؼ ىذا التعريؼ شرط المثالية كالتجانس
 كما ألح مف خبلؿ  ، كبيف المكاف الذم ال يقبؿ النفكذ لتداخؿ األجساـ بو،كانتمائيا إليو

 كاختبلفيا بعضيا عف بعض ليضيؼ بعدا آخر ،تشابو الخكاص عمى خصكصية األمكنة
. لممكاف كىك البعد المكضكعي

 فأنت حيف تبحث عف المكاف  في لساف ،الفمسفيالمفيـك  المغكم مع معنىكقد يتفؽ  اؿ
نما جمع أمكنة فعاممكا الميـ الزائدة  مف كاف صدرـ»العرب تجده  أك مكضع منو، قاؿ كا 

. (2)«معاممة األصمية
 كىك ، تحيؿ إلى ماض منيـ يتضمف الكجكد أك إحدل حاالتو دكف أف يثبتو مستمراكافإف »

 كينتقص مف اكتماؿ معناىا كينقصو في الكقت ،في النحك فعؿ ناقص يتضمف الفاعمية
ذا استعمؿ، إثبات لمفعؿ مف جانب كاثبات النتيائو مف جانب آخركاف يفعؿ ففي ،نفسو   كا 

 كاف كاف فعؿ ككثيرا ما يضاؼ إلى الماضي أك المضارع ،بمعنى حدث أصبح فعبل تاما
إف انتساب المكاف لفعؿ كاف يعطيو ... الكتساب الفعؿ التالي مزيدا مف التعييف الزماني يفعؿ

 كخاصة في االتجاه الذىني كالفمسفي كيخرجو مف ،كثيرا مف الشحنات الداللية اإلضافية
  (3) «.السطحية كالفقر الداللي

                                                           
  .412،  ص 2المعجـ الفمسفي باأللفاظ العربية كالفرنسية كاالنكميزية ك البلتينية، ج :  جميؿ صميبا(1)
لساف العرب،  دار صادر بيركت ، لبناف، : كر أبي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر اإلفريقي المصرمظ ابف مف (2)
  .83،ص (مكف )،  مادة 1997،،1ط
 11قضايا المكاف الركائي في األدب المعاصر ،  ص :  صبلح صالح (3)
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 كما يشير إلى التصاؽ الزمف بالفضاء ،إف ذلؾ يفسر انتقاص فاعمية المكاف بغياب الذات
 (..اتساع ضيؽ) (انفتاح انغبلؽ)كأخيرا يجعؿ المكاف يقؼ عمى المثنكيات الضدية المختمفة 

 ابتداء ،مكاف لمكعي يختزؿ عبر الكعي األمكنة كميا»بؿ إف اإلنساف في التعبير الصكفي  
 (1)« مف األمكنة الصغرل كاألمكنة الكبرل المألكفة كانتياء بالمكاف المطمؽ

 كتبحث ، فتشبث الذات بالكجكد يجعميا تتماىى معو،كربما تحمؿ ىذه البلزمة مدلكؿ البقاء
.  عف االنتماء الذم يشعرىا بالراحة

 ال يمكف إغفاؿ دكره إذ يترجـ الرسالة ، المكاف في النص الشعرم عنصرا رئيسادكعميو يع
.  النفسية لمذات الكاتبة كيحمؿ خصكصيتيا

:  لنا أف نبدأ مف، كاإلنساف مكاف،كألف المكاف إنساف
 : إشكالية الكطف كالذات.2

         عادة ما تتماىى الذات في المكاف ليشكبل كبل كاحدا يصعب فصمو، كيغدك حينيا 
. التفتيش عف االثنيف كقكفا في مصيدة التطابؽ المقنع باالمتزاج، فيمتبس األمر

ب لمشاعر ػػػامؿ لبطاقات اليكية، كالمستقطػػػػؽ بفضاء الكطف الحػػػػإنيا حكاية التعؿ
ية، الرافض لمتصنيؼ بيف بقية األمكنة؛ ككنو ينصؼ الذات لمعرفتيا ك يتيح ليا ػػالشخص

انتماء، كتاريخ، »"كريـ ميدم المسعكدم"إنو كما يرل . فرصة الكجكد كحصة االرتقاء كالرفعة
 (2)«. كخميط معقد مف المشاعر، كالعكاطؼ يحتاج سبرىا إلى عمميات تحميؿ معقدة

، تقيـ فيو كىك » كقد يككف ىذا التعريؼ مكمبل لما كرد في  المساف إذ يعد  الكىطفي المىنًزؿي
 كىنا إشارة إلى مرتع األلفة ككسط االستقرار المرتبط بالذات كما (3)«مىًكطفي اإلنساًف كمىحمو 

.  تحممو مف عكاطؼ كشعكر

                                                           
  .12 ، صالمرجع السابؽ (1)
 .15،  ص 2011 ،1الكطف في شعر السياب الداللة كالبناء دار صفحات لمنشر، سكرية، ط: كريـ ميدم المسعكدم    (2)
 .460 ص ،(كطط )، مادة 6لساف العرب ، مج : ابف منظكر (3)
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        كلككف الشخصية الجزائرية تنتمي إلى كطف عرؼ مستكيات متباينة مف التحكالت 
التاريخية نتساءؿ كيؼ ستكشؼ القصيدة عف ماىية ذاؾ التطابؽ؟ كما مدل بركز اليكية 

الكطنية في النص الجزائرم؟ 
مساحة كاسعة، إذ تعد ب الكطف خبلليا حظىيتقاسـ النص الجزائرم عديد مف الفضاءات م

لحاحيا ،يمةثىتماميـ بيذه اؿال نظرا ،نسبة الحديث عنو أكبر النسب في دكاكيف الشعراء  كا 
. عمى الذات لذلؾ كثر  الكقكؼ عمى عتباتيا

 كالثقافية ككذا ،كعمى ىذا األساس يمكننا القكؿ إف لغة اإلبداع ترتبط بالعكامؿ االجتماعية
. الشخصية

  :        تبدأ اإلشكالية مف عتبة الضياع ك رحمة البحث الدائمة
طىٍف                         طفه يفتٍّشي عىٍف كى  (1) ..كى

ؿُّ  ! أنَّيؾى مٍستبىاٍح ..    كالحى
.. قكطفه بعىيفو كاًحدى 

ـٍ  !      كطفه بآالؼ العىكاًص
   ..ًفيؾى مىٍكتؾى يىٍقرأي الكؿُّ 

اًفؿ       كاًقفنا بٍيفى المىحى
ـٍ                   آًت  ! كالمى

في ظؿ تشظي المكاف بيف الحضكر كالغياب، تصبح جدلية الرؤية كالرؤيا بنية أساس يقؼ 
ثر ذلؾ تتباعد أكاصر العبلقة بيف الذات كالكطف  إذا كانت الكثرة ال تعبر ،عمييا الخطاب، كا 

كطف  –(2)!!لكٍف ال أرل أحداك ..عمى كىًثيرو /(حيف أفتحيها)فتحي عيني ألإنٍّي )عف التكاجد 
 . (طف بآالؼ العكاصـ ك       بعيف كاحدة 

                                                           
 . 94في البدء كاف أكراس، ص: عز الديف مييكبي  (1)
  .317األعماؿ الشعرية الكاممة ، ص :  أمؿ دنقؿ(2)
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قصة تبلـز األضداد المعبرة  (المحافؿ المآتـ /الكؿ مكتؾ  )  كتختزؿ مساحة التنافر الداللي
عف أسى الفقد ، لذلؾ تبدأ رحمة البحث عف كطف بديؿ كتزداد الحاجة إلى فضاء آمف  

  :قدرفي قصيدة " عز الديف مييكبي"تتكاثؼ فيو غيـك الحمـ المكشى بالسعادة يقكؿ 
 (1)أيغىنٍّي أًلىنٍّي 

أًلىنٍّي أيفىتٍّشي عىٍف كطىفو  
اعى ًمنٍّي ..  ضى

أيفتَّيشي عٍف فىرحو أىبعىدتهي  
.. المىسىافىاتي عىنٍّي

فيىا أيُّها الميٍشتىهي كطىننا ًمٍف دـو  
.. هىٍؿ دىًمي قىدره 

ـٍ دىًمي كطىفه بالتَّيبنٍّي؟  أ
.. أقيكؿي ًلهىذا الَّيًذم يىٍحتىًمي ًبدىًمي 

ـٍ يًجٍد كطىننا   إفَّي مىٍف لى
.. يىٍكتىًفي بالتَّيمنٍّي 

 يسمح بكجكد فجكة لمضياع ،        يبدك أف تكثيؼ حضكر الذات في ظؿ غياب الكطف
 كعميو أـ دمي كطف بالتبني؟  (كطف= ذات + دـ ): يحاكؿ الشاعر ردميا بالمعادلة اآلتية

كتسير . فإف نياية الضياع معمقة عمى التضحية، كالتضحية تكلد قدر الفناء أك كجكد البقاء
القصيدة كفؽ حركية تسارعيا يزداد بزيادة نسبة األفعاؿ، التي تتضافر كميا لترشيح داللة 

.            قبؿ أف تسقط في بالكعات ما يحممو مف معنى  ،الذات المرىقة الساعية إلتماـ قكليا
        كتبقى رحمة البحث متكاصمة، فالكجكد داخؿ حمقة مفرغة تفكح بداخميا رائحة الدماء، 

 خاصة حيف ينصير المكاف ضمف جزئيات -كتركض فييا الذات  باتجاه القدر المجيكؿ
تخٌط حدكد ىذا الكطف عمى صفحات "- يكسؼ كغميسي"عند -  يجعؿ  األنا -الزمف

                                                           
  .71كاليغكال يرسـ غرينيكا الرايس ، ص : عز الديف مييكبي - (2)
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، مضاء بألكاف الحب كالعشؽ، كأماـ ىذا االنقساـ بيف الحمـ  السماء، فترقبو المعا كالنجـك
كالحقيقة كبيف الكاقع كالرغبة، يجد الشاعر نفسو متدافعا نحك مغارة الماضي يكد لك أنو يشد 

. الزمف مف عنقو، فيحفر في الذاكرة عف زمف القكة كالعظمة 
: يقكؿ الشاعر في تغريبة جعفر الطيار        

 (1)يىٍشديك" أىراغيكف"كىافى ًلي كطىفه يىٍكـى كىافى 

" .. إٍلزاى "نىاءن فتىنتىًصبي األغنيىاتي عيييكننا لػ غً 
مٍّؿي  ـي ييحى ا مى طىفه يىٍكـى كىافى الحى "  أٍسمىاءى "كىافى ًلي كى

أٍشكاًقيى الكىاًمنىاًت، ككٍنتي أنىا  
اًرثى بف ًحمزٌ "  "... قالحى

، ككينَّيا ،ككىاٍف   كىافى ًلي كطىفه يىٍكـى كىافى ، ككيٍنتي
 "... قعىزَّي "يىعشؽي " كثيري "

اًربه ًفي دىًمي،   كىافى ًلي كطىفه ضى
رىاًسخه ًفي اٍمًتدىاًد الزَّيمىاٍف،، 

سىاًمؽه في السَّيمىاٍء،،  
شىاًمخه كالنَّيًخيٍؿ،،  

نىكبىًر كالزَّياًف كالسٍّنًديىافٍ  ...  فىارعه كالصَّي
!...  كىافى ًلي كطىفه يىٍكـى كىافى 
 سىرىاًديبه تىٍستىضيءي تكىافى ًلي كطىفه يىٍكـى كىافى 

..  ًبنيكرم المىقدٍس 
"!... خاًلدى بف سنىاٍف "ككيٍنتي أنىا 

        كعمى الرغـ مف طكؿ الجسكر المعمقة بيف الذكريات كالكاقع المعيش، فإف الذات 
تحشد صكر الماضي لتعبئ بو فجكات الحاضر، كتمحؽ حدكد الخرائط كصفة األقاليـ 

                                                           
 .37-36-35  ص تغريبة جعفر الطيار، ص:  يكسؼ كغميسي (1)
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 حينيا ،مساحات جميا معكضة أزمة الضياع التي تبلـز الكاقع العربياؿ لمزج ،المحاصرة
 ) تجمع بيف الجبلؿ كالجماؿ،تحاكؿ الدكراف حكؿ العراقة اآلفمة لمبحث عف حضارة مضاعة

كترتفع بأقصى قكتيا عف ىذه األرض، تنثر في  (شامخ كالنخيٍؿ،، سامؽ في السماٍء،، 
 كالعشؽ كاأللفة كالشمكخ، خاصة أف الجبلؿ يختص ، كالتكاصؿ،أماكف القدـ أزىار التبلحـ

. بما ىك عميؽ كرحب
 يصبح االعتراؼ بالكطف الجريح ،كحينما ال يجدم التفتيش تحت غبار الذاكرة        

شعر فيو بالضياع ك ال الغربة ك ال مالممجأ الذم ال  »ألن الشاعر ٌراه  المنقكص فضيمة،
":  سميماف جكادم"  يقكؿ1«  هذا الزمنحمل الوطن وزري ال بؿ ك...االغتراب

طىٍف  ٍيرى هىذا الكى  (2)لٍيسى ًلي كطىفه غى

رى هىذا الَّيًذم  ػٍ فه غىيػلٍيسى ًلي كطى 
يٍنبيتي الحبُّ ًفيًه                
كتىٍنتىًشري األيٍغًنيىاٍت               

رى هىذا الَّيًذم يىٍكثيري الًعٍشؽي ًفيًه  ػٍ غىي
              كتىٍزدىًهري األيٍمًنيىاٍت  
ٍيرى هىذا الَّيًذم   لٍيسى ًلي كطىفه غى
               ًفي ًدمىاًئي سىكىٍف 
طىٍف   ٍيرى هىذا الكى لٍيسى ًلي كطىفه غى

ذىت  م رى هىذػٍ ًلي جيزره غىيلًيسى  الَّيًتي اتَّيخى
ٍف                   أٍضميًعي مىكًعدنا لمًمحى

سىدنا ظىؿَّي يىٍحًمميًني  آًا يىا جى
ـٍ سيفيٍف   ٍرفىأه أى هىٍؿ أنىا مى

                                                           

 .09/10/2014 إجابة عف مجمكعة مف األسئمة كجيت إلى الشاعر بتاريخ (1)
 .37-36ص ص رصاصة لـ يطمقيا حمة لخضر، :  سميماف جكادم(2)
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ـٍ ميديف   ةه لٍمهىكل أ هىٍؿ أنىا كىاحى
سىدً   مآًا يىا جى

اًرقىةه ًفي هىكل كطىًني ًلؤلذٍف   أنىا غى
        فمعؿ مغادرة كاحة الحمـ كاستيعاب ىمـك الكاقع أفضؿ مف العيش عمى درج يطأ ىذا 

. الكاقع بأقدامو ، فيخنقو برغبة التشبث بالمستقبؿ
 يشكؿ بستانا لمجماؿ ،إنو لمف الطبيعي أف تييكؿ لغة االعتراؼ بساطا نباتيا مستمر التجدد

.  الركحي، يحكم أزىار المحبة كعبؽ األمنيات، كتتناغـ فيو جمالية الصكت مع فتنة العطكر
كتمنح ثقافة التناغـ قامكسا تتراقص عمى أكراقو الطبيعة بألكانيا المتمازجة كجزئياتيا         

 :المتعانقة  تعظ  اإلنساف، ليفقو سر الكجكد الحقيقي المبنى عمى قانكف المقاكمة 
كطىًني نىٍجمىةه تىتىكىهَّييي كىٍي تىٍستىرٌد بىرىاءتهىا 
(1) 

مَّيمىهىا الغىاري   ٍجًد جى سيدَّيةي المى
كًء   ذَّيري ًفي الضَّي افىةه تىتىجى ٍفصى صى

ٍجمىٍه ..فىاًختةه تىتىنفَّيضي  أك حى
ٍكًء دىاعىبهىا الظَّيؿُّ   ؿي الضَّي كطىًني خيصى

مَّيخةه بالبىخيكرىات  هىٍفهفىةي النَّيسىمىاًت ميضى
ًسٍربي فىراشو يىرؼُّ 

مٍه  كسىٍكسىنةه تىتىغنَّييي مٍخضىكضى
طىٍني كتىري اهلًل يٍعبىؽي بالدَّيٍندنىاًت  كى

تغدك حينيا عبلقة الشاعر بالمكاف عبلقة اجتماعية فحسب، إنما ىي أبعد مف ال         
ذلؾ ىي انصيار كجكدم في المكاف، كانتفاضة تمزؽ جغرافية الفضاء المحايد لمكطف، 
كتمحك الحدكدية الفاصمة بيف المكاف كالذات، ثـ تسقط ىندسة الماضي ليرفض أم رقعة 
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جمانٍاث انمكان:                                                                      انفصم انرابع  
 

457 
 

كلعؿ في امتزاج صكت الدندنات كعطر السكسنة  االخضرار الدائـ كالتجذر . أخرل تحتضنو
 . (1)يكحي بالجماؿ المتميز بالرقة كالنعكمة كالمطافة مما  ،الممتصؽ بالضكء

:         كتستحكذ مقكلة االمتزاج بيف الذات كالكطف عمى خطاب عمي مبلحي 
طىفٍ   (2)كىأفَّي ابف باًديسى الكى

! شَّيٍعًب العىظًيـً ،،اؿميتىرىًنمنا بقىًصيدىًة 
 األٍشعىار ًفي ظىمىأو شىًديد دي ييرىدٍّ 
ـى أ  ًمفى النَّيجـ الرَّياًبط ًفي العييكف،، لٍس

كًمفى الدَّيـً الفىيَّياًض ،،ًمٍف 
 !كهىًي المىطىٍر،،

 راسخا في الكتابة، اترددـإذ يرتبط الكطف بالشخصية المقاكمة، حيث ال يزاؿ زمف الكفاح 
التي ال تعزؿ األزمنة بؿ تمد كصاال بينيا، كترقى لتشكؿ كعيا مقاكما مدعما بالسيطرة، التي 

.  تيب العظمة كالسمك في محاكلة كقفة صمكد تدافع عف اليكية كاالنتماء
 لتخٌط ترسيمة التفاعؿ ،كيغدك كطف الذات البديؿ أجؿُّ كطف يمكف أف تتصؿ بو األنا

: كالذكباف 
كًح   (3)آًكم إلىى كطىًف الرُّ
اجي   فُّ العىجى ًحيفى ييجى

مَّيمىتًني القىًصيدىةي   فىقىد عى
ؼى أيهىٍنًدسي مٍممىكىًتي القيٍرميًزيَّية ، مٍ ؾى 
مى المىاًء  أى  كًشي عى ٍبًني عيري

ـي   كٍّ لمَّيا أحي
ؽو   ًفي بىرزىخو أٍزرى

                                                           

شكبنياكر، ترجمة شفيؽ شيا، منشكرات بجسكف الثقافية ، بيركت  -ىيغؿ –النظريات الجمالية  كانت  :نككس.إ (1) 
     . 46،ص1،1985لبناف،ط

  .18أشكاؽ مزمنة، ص : عمي مبلحي (2)
 .44 ص ،معراج السنكنك:  أحمد عبد الكريـ(3)
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ثـ ما يمبث أف يصبح كطف الذات ككر الركح المنتفضة المغيرة لجغرافيا الخريطة، كالمتقنة 
. لمعبة اإلبحار كالمغامرة كقكفا في كجو التمزؽ كاالنشطار 

 يجسد فاعمية الحضكر المعمنة عف اليكية متضافرة مع ، كلعؿ تكاتر الفعؿ المرتبط باألنا
. صكت النكف، الذم يمثؿ أحجية االنضماـ كالمَّـ ك يجمع الذات بكطنيا 

 :         كتنتيي لعبة اإلبحار بصناعة زكرؽ النجاة
 (1)يىا كطىفى القىًصيدىًة 

          يىا هىكلن كىافى نىًحيبل ،، 
اًمبلن ًكٍزران ثىًقيبل   اليىٍكـى ًجٍئتؾ حى

     ككىبلمنا لىيسى يىٍفنىى  
               كقىرىارا ميٍستىًحيبل  

لقد تسامى الكطف عف مساحتو اليندسية إلى لغة شاعرية خبٌلقة مغايرة، تصنع مرآة ساحرة 
يشكؿ فكقيا الشاعر كسطا متميزا، مادتو حركؼ ككممات تعترؼ بأبجديات التجاكر 
كاالنسجاـ، حينيا يمكف  لمذات أف  تمقي عميو أكزارىا،ك تيبو طاقة كبلمية ال تنتيي 

  .شحنتيا
اإلنساف ال يحتاج إلى مساحة فيزيقية جغرافية يعيش فييا، كلكنو يصبك إلى رقعة »إف 

يضرب فييا بجذكره كتتأصؿ فييا ىكيتو، كمف ثـ يأخذ البحث عف الكياف كاليكية شكؿ الفعؿ 
  (2)«عمى المكاف لتحكيمو إلى مرآة ترل فييا األنا صكرتيا

ـى  ًعي القىًدي جى سىأىقيكؿي أنٍّي مىا سىقىٍطتي ألىعتىًمي كى
(3) 

هىًد الفىرىاًغ  ًفي كأٍكتبى التَّياريخى  صى
اًئًدم عتي إلىى تيراًب قىصى   ..سىأىقيكؿي أنٍّي قىٍد رىجى

                                                           

   .52 ص ،اعتراؼ أخير:  ناصر معماش (1)
سيزا قاسـ،عيكف  (المكاف كداللتو )جماليات المكاف، مشكمة المكاف الفني يكرم لكتماف ترجمة:  مجمكعة مف المؤلفيف(2)

 .63، ص 2،1988المقاالت، الدار البيضاء، ط
 .34مف القصيدة إلى المسدس، ص ،: أحمد شنة   (3)
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 آالًؼ العيصيكًر  ذي كطىننا ييسىاًفري ميف
طىٍف   إلى كى

        أخيرا يسكد الحديث عمى التطابؽ بيف كطف الذات كالكطف العاـ، الذم يقطع رقاب 
الزمف تطمعا إلى المقاء، كيحدث ذلؾ إثر مكاجية اإلنساف لكجعو، كاجتيازه لحكاجز 

 فيتصدل لضياعو كينشغؿ بإعادة ما يخمد انتمائو؛ مف أجؿ تغيير ،السقكط،كتسيجو لمفراغ
. المكاقع متجاكبا مع تجربتو الخاصة

،  استقرت إلى رحمة بحث عف الذات،        يمكننا القكؿ إف رحمة البحث عف الكطف
 بالعكدة ككاف صدل القصيدة  بؤرة الصراع  كالكفاح. باعتبار التطابؽ المازج بيف الثنائية

إستراتجية  فاعمة لرصد ، إلى الزمف اآلفؿ، كأخرل بتحكؿ الكطف العاـ إلى كطف لمذات
.    كالكصكؿ إلى جمالية االستقرار، منافذ العبكر إلى طريؽ الخبلص

: األماكف المغمقة.3
 ، كتكسبو فعالية كظيفية تعميمية لدكره البناء تو        لعؿ األبعاد اليندسية لممكاف تحدد ىكم

فالمكاف كاف كما يزاؿ يمعب دكرا ىاما في تككيف ىكية الكياف الجماعي، كفي التعبير عف »
  (1)«المقكمات الثقافية في جميع أنحاء العالـ

إضافة إلى ذلؾ تنشأ غاية الفضاء في اقترانو بالذات، يبلحقيا، كيؤطر حركاتيا، كلذلؾ كثيرا 
م تستمذ فيو بالراحة مف لعبة القناع المستمرة؛ لتكدعو مخزكف ذاؿالمكاف ما بحثت الذات عف 

. أسرارىا، كتغتسؿ بداخمو مف دنس المساحيؽ القديمة
.   كلعؿ بداية الرحمة الشاقة الباحثة عف جكىرة االستقرار، انطمقت مف  جدار الكيكؼ

 :داللة الجدار 1.3.
دفة التاريخية البعد الزمني، فأحيمت كظيفتو          يمثؿ الجدار الحاجز الذم منحتو الصَّ

مف جمكد صخرم إلى دينامكية زمنية، تحكي قصة حضارة األمـ السابقة، كفاعمية مقكماتيا 

                                                           
 .03، ص جماليات المكاف : مجمكعة مف المؤلفيف(1)
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فجمالية الجدراف البدائية القديمة تعكس تفاعؿ اإلنساف مع محيطو، » كانجازاتيا الثقافية 
.  (1)«كتترجـ ،عبر المكحات، طقكسو كعاداتو

عكست المرآة عتبات الماضي في نقكش ،(2)«مرآة يكقظ الذكرل كيكقظ النظر إلييا»لقد كاف 
جمالية، كلكحات فنية، تقبض عف شحنة زمنية ىاربة مف حياة اإلنسانية، كتردد صدل 

.  انفعاالت الذات بمغتيا اإلشارية المعبرة 
يمنح الجدار لممتكئ عميو قدرة عمى التحكـ بالمكاف كجياتو كبالتالي يخفؼ مف التكتر »ىذا ك

 (3)«النفسي الذم يخمقو الفراغ حكؿ اإلنساف 
 الذم يشعر اإلنساف بسمطتو عمى المكاف كالزماف أيضا، إذ يمتاز مكضع         إنو اؿ

لميكية، كلمكياف البشرم، فيك مسرح الحماية األكؿ، إذ  بكثافة الحضكر التراثي المؤصؿ
ف كاف حاجزا يفصؿ (4)«كانت الكظيفة األساسية الدائمة لمجدار ىي الحماية، كاالحتماء»  كا 

. الخارج عف الداخؿ، فيك صحيفة الكصاؿ بيف قطبية االنفتاح كاالنغبلؽ
        كتبدأ دائرة االنغبلؽ ىذه في النص الشعرم الجزائرم مف الجية األمامية، لتستجيب 

 كمغادرة مكاطف الرتابة الدائمة كالثبات المستقر، في الكقت الذم ،لجمح الحركة باتجاه التقدـ
تقر الذات بمكاجع الكبح كالتحرر الرمزم المعمؽ بقيكد العزؿ، كيظير جميا كىـ الخطاب 

. التكاصمي المزيؼ مع اآلخر 
: في قصيدتو كردة مف حدائؽ بابؿ " ألخضر فمكسا" يقكؿ

ًلسىافي األىًميًر الميعىمَّيًؽ كسطى العىكاًصًؼ 
(5) 

اًرم الميًخيفىًة   حى رٍمؿي الصَّي
                                                           

  .33دمشؽ ،ص ،1997، 1اإلنساف كالجدار ،دار المدل لمثقافة كالنشر ،ط: بدر عبد الممؾ (1)
-140-144، ص1،2000حسف نجمي شعرية الفضاء السردم ،المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط (2)

145.  
شعرية المكاف في الركاية الجديدة ،الخطاب الركائي إلدكارد الخراط نمكذجا، مؤسسة اليمامة  :خالد حسيف حسيف (3)

.   176ص  ،83الرياض الصحفية،
 .97 اإلنساف كالجدار، ص:بدر عبد الممؾ  ( 4 )
 

 .41ليس اعترافا أخيرا، ص .. أحبؾ:  األخضر فمكس (5)
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دىاًئًؽ  اًرسىيف « بىاًبؿ»بىٍيًني كبىٍيفى حى كالحى
ٍخرىةن كًقنىاعىا .. كقىد لىًبسىا صى

ارىا الًجدىار !!..  كصى
ًدينىًة يىٍرنيك .. كسيكري المى

ٍيشي التَّيتىار .. كجى
رى لىكفى الرٍّمىاؿ ..               فهىٍؿ قىدىرم أٍف أفىجٍّ

سىًدم  ار..كأٍخريجى ًمٍف جى ! كىٍي أفيؾَّي الًحصى
        إف درامية المشيد كسكداكية أجكائو تفضح اغتياؿ المغة، فحصار الجدار الزاحؼ 
يضيؽ بنية المكاف، كيرعب ىذه األنا؛ ليضاعؼ مف مأساتيا،  كيكرس أبجديات المنفى 

كاالغتراب، فتيجر الذات دكنية الجسد في حركة متسامية، تفجر ألكاف الصفاء لتعبث بالمكحة 
.  الداكنة 

انتقاال مف الكثافة - ينعكس ىذا األمر عمى الفضاء الكتابي، فتيشـ البنية الكتابية تدريجيا
يعمؿ عمى إبراز مرحمية اغتياؿ الحركؼ كالكممات، فيعاؽ - السكداكية إلى صفاء البياض

ف أغير . السطر الشعرم، ليتكقؼ بناء الجممة عند الفعؿ كالفاعؿ مشيرا إلى رقابة الحصار
.  البنية اإلضافية تعيد الذات إلى الحضكر المتجدد مع انتفاضة المغة االستفيامية

 :عف لغة رافضة  تزيح الكفف عف الجدار إذ يقكؿ" أحمد شنة "كيبحث 
ـٍ          (1).. لكٍي يٍستىًطيعى النَّيهىاري اعًتقىاؿى النَّيكاًرٍس ..تىكمَّي

قاًت  ..فقىد ظىؿَّي هذا الًجدىاري  كنان ييكفَّيفي بالميمصى قيري
ـٍ  ًميفًة مهرى العىكاًنٍس  .. تكمَّي لكٍي ال ييصادرى سىيؼي الخى

كحى  يمًة البىحًر كىٍي أغسؿى الرُّ ... أىًعدًني إلى خى
اًت الفىكاًرٍس  ًمٍف حىشرىجى

... لعؿَّي السَّيماءى سىتعرؼي يىكمنا
                                                           

 .29ص  طكاحيف العبث ،: أحمد شنة  (1)
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ياةى كىكؿٍّ العىناًكبٍ    بأنٍّي أحبُّ الحى
 االنغبلؽ، كيجتاح الزمف المبيـ، ثـ عكالؽ الصمت، يطفئ ليب        فتحرير المغة مف 

 الممانع لمحركة، كاالنتقاؿ باتجاه مكضعيقكد الذات المعمرة ليذا المكاف إلى ضركرة مغادرة اؿ
. النقاء كالصفاءالفضاء المنفتح كالمعمؽ، فكأنيا ترتقي إلى معارج السماء حيث 

 أف الجدار ىك الحاجز الذم يجب عيكف أميفي قصيدتو " نكر الديف دركيش"كيرل         
: اجتيازه كالتخمص منو إذ يقكؿ

كًج،  (1)                          كيٍنتي أىٍركيضي ًفي الميري
ـي                          كًج فىتٍصريًخيف تىعىاؿ يا كلىًدم العىنًيد  ري  ككينتي أىٍصريخي ًفي ال

اًندي  ...                           كأنىا أيعى
مُّؽ ًفي الًجدىاًر بغىيًر سيمَّيـ                                               كينتي أىٍسأؿي كىيؼى ييٍمًكنيًني التَّيسى

كعيييكفي أيمٍّي كىاًجمىٍه                               
 (لمصكت تحرير: الصراخ)فإدراؾ معنى التجاكز لمفضاء المغمؽ كالممانع لمحركة يبدأ بالرفض

 أساسيات االرتقاء، كالقكة كعدـ الخضكع، لتحقيؽ التحرر ، إنياكالمعاندة، ثـ السؤاؿ
. كاالستقبللية
كلف تتخطى ىذه الذات الحصار الجغرافي، كتتعدل رقابة الفضاء المغمؽ إال بتفجيره         
:  جاحظيكففي قصيدتو " عثماف لكصيؼ"حسب 

 (2)يىا سىيٍّدى البىرًؽ .. آاً 
يىا قىبسنا يتىحدَّيل الٌردىل  

ًلييًضيئ المىدىل 
رنا ًمٍف عييكًنؾ  أىٍعًطنىا شىرى

ا  لىٍمحن

                                                           
 .65-64 ص ص مسافات ،: نكر الديف دركيش  (1)  
 .94ص  المتغابي،: عثماف لكصيؼ (2)



جمانٍاث انمكان:                                                                      انفصم انرابع  
 

463 
 

يمىاءةن   كا 
كسىنىن 

ٍعًطنىا اثيَّـي ..ثيَّـي 
راًفٌي   رى هىذا الًجدىارى الخي أٍف نيفجٍّ

ٍر  ..أك نتفجَّي
م ػػػكع كىـػػػػالؽ إلى مكضػػػػػكؿ دكاؿ االنغػػػػة الرفض كالتخطي، حتى تتحػػػػػفبل بد مف لغ

، كىكذا يتضح أف الذات بإمكانيا تغذية الحصار كتعزيزه، مثمما ازيؼ، غالبا ما يككف خرافيػـ
.  بإمكانيا منعو كتفجيره

: قصيدة لمجدار يقكؿ فييا" عز الديف مييكبي"كيفرد 
ٍكؼي  مىتىى يىختىًفي مف دىًمي الخى
(1) 

فىاٍء  بٍّئي ًلي سىاعىةن لمصَّي كالجدرىافي تيخى
مىتى؟ 

..  إنَّيهي المَّييؿي يىأًتي
.. يىًجيئكفى أك ال يىًجيئيكفى 

ـٍ يىعًرفيكفٍ . ال فىٍرؽى  ..  هي
ٍنتىًظري المىكتى تىٍحتى الًجدىاًر  أى ك

..  سميكًني غىدنا
يًّا كقىد ال أكيكٍف  . ريبَّيما كيٍنتي حى

ق الميؿ ػػػػػإف)ة إلى مكانية ػػػػكؿ الداللة الزمانيػػػؽ جكاب اسـ االستفياـ يحػػػ        إف تعمي
 كيتـ  االنتقاؿ مف االستفياـ المفتكح إلى التككيد، كمنو إلى الفعؿ في حركة دكرية، ،(يأتي

 النفي كاإلثبات في بنية ضدية عمى بساط النص، ليشكؿ ذلؾ كمو بؤرة تكتر يتداكؿ عمييا
بمشاعر الخكؼ كاإلحباط،  ذلؾ يزداد الفضاء المحاصر ضيقا، الرتباطوؿ تبعاك تخنؽ القارئ

                                                           
  .65-64  صكاليغكال يرسـ غرينيكا الرايس، ص: عز الديف مييكبي  (1)



جمانٍاث انمكان:                                                                      انفصم انرابع  
 

464 
 

المكاف، يمكننا مف بكلعؿ ارتباط الزمف  (الجدراف تخبئ لي ساعة )كارتطامو بالزمف المقيد
الزمف ليس إال حالة مف »مف ككف ((Nicolas Berdiaev نيقكالم برديائؼ))ترديد ما قالو 
 (1)«حاالت األشياء

 : عكلمة الحب عكلمة النارفي قصيدتو الشاعر كيقكؿ 
اكري أٍرًضيَّيةى األىزًمفى   (2)قٍ الَّيًذيفى رىأكًني أحى

حكيكا ًمٍف كىبلـو هىمىستي ًبهً  .. ضى
  قٍ كنىسىيتي بىقايىاا في األىمًكف

ًلمىاذا تىًقٍؼ؟ : سىأىلتي ًجدىارنا
ابى  ؟  : أجى ميكسى كهٍؿ تىٍعرؼي الجٍدرافي الجي
.. سىكتٌ 

ًر التُّكتً  بيٌّ تىعمَّيؽى في شىجى :  فىقىاؿ صى
ٍؿ قىبؿى هىذا الًجداًر األىلؼٍ " .."  سى

.. إذىا نىاـ أٍصبحى بىاءن كتىاءن كثىاءن 
كأٍصبحى ميستىكينا كالكىًتٍؼ 

ر حضكر المعنى السمبي لمحاجز، كنستند عمى صبلبتو كمتانتو ص        إف األجدل أف نح
التي تمنحنا القكة، كتحيؿ عمى رمزية أعمؽ في التشكيؿ المنتصب ببل خضكع 

فشعرية اإليقاع التخيمي لممكاف تزيح الذات، مف مساحات االنغبلؽ  (الكبرياء،االرتفاع)
. المطكقة إلى فضاءات االرتقاء كالتحرر

مت يطبؽ عمى ػػػمصرا عمى ردـ حدكد ص" رػػعقاب بمخي"        كربما كاف الشاعر 
:  يقكؿ التحكؿاألمكنة؛ غاية في جز جذكر الكحشة في قصيدة 

ؿى ...أىنتى مىقديكريؾ اآلفى  كَّي  (3)أٍف تتحى

    عىاًصمىةن لمسىكاًد  
                                                           

   .122ص ،1986  ط2 دار الشؤكف الثقافية العامة ،بغداد،العزلة كالمجتمع، ترجمة فؤاد كامؿ،ط: نيقكالم برديائيؼ (1)
  .58عكلمة الحب عكلمة النار ، ص : عز الديف مييكبي (2)
. 12 ص ديكاف تحكالت،: عقاب بمخير (3)



جمانٍاث انمكان:                                                                      انفصم انرابع  
 

465 
 

   ًجدىارنا ًلهذىا البىيىاًض الَّيًذم  
ـي األىمًكنىٍه   يىٍرسي

مى البىحًر ال شىيء لىٍؾ  ٍؿ ًشراعنا عى كَّي كتيحى
لذلؾ تتبعثر الفضاءات كتفعؿ حركاتيا، لتيجر ضفاؼ السككف، كتتكزع عمى سطح مرتجؼ 

. (البحر)
ىذه االنتقالية مف شأنيا أف تعصؼ بيشيـ الكآبة كالضجر، كترغـ مؤشر بكصمتيا أف يتكجو 

 المغمؽ إلى آخر متحرؾ، يزحؼ عمى مكافدائما باتجاه الخبلص، فتنعطؼ جمالية اؿ
.  مسافات الفراغ مف أجؿ ردـ  مطبات االنييار 

:         ك يتحكؿ الفضاء النصي إلى جغرافية معمارية متميزة في قصيدة حكمة المكف
 (1)قىد عىرٍفتي اآلفى دىرًبي 

رى هىذا البىحري   قىاؿى البىحري  ،ًحينىمىا زىمجى
كٍجًهي قىٍطرةه،  

بىيًني كبىيفى المىاء أٍسكاري السيطيكًر  
ـ كالمَّييًؿ القىًعيًد   كذىراًرم الرَّيمؿ كاألىنجي

 تبغي الرحيؿ ، نصي مكتكب، متكج بتدفؽ انسيابي لحياة ذات منكسرةفضاءليجسد تفاصيؿ 
.  نحك عكاصـ الضكء

حدىاي  اًلسنا كى  (2)جى
رًع ك البىذرىات    رعى ًبالزَّي يىمًزجي األٍرضى ًباألٍرًض كالزَّي

الَّيًتي أينىعىٍت  
جهىهي   لىًبسىٍت كى

قبل   عمىتهي ًجدىارنا كرىمبلن كحى جى
كٍجهى قىمىٍر   كى

                                                           
. 23ص،  الدخكؿ إلى مممكة الحركؼ ،: عقاب بمخير (1)
 .46ـ ف، ص   (2)
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ينسخ تكاترا  (يصبح البحر بحريف، كاألرض أرضيف  )        إف تكاتر المكاف كانشطاره 
خطيا تتفاعؿ فيو الفضاءات بمختمؼ عتباتيا؛ لتتكىج المممكة النصية بثريا ىذه العتبات 

إذ تظير صكرة ، المصاحبة، ك المنارة بمساحات لكنية كضبللية تضفي الكثير مف الجمالية
تمؾ ىي طبعا قصة كحدة . درب مشكه باإلبياـ، تشيعو تقطعات الحكاجز المعيقةيحفيا ذات 

. زمنية، بإيقاع لكني داكف معاؽ بممحمة مأساكية لجراح ال تمتئـ

إنه يتعالى إلى جمالية . مف الكاضح أف المكاف ال ينقاد ألبجدية المغة المعجمية -
 .القطيعة ليجدد إمكانية حضكرا المتغاير

تكاصؿ، الكاجهة الجامعة ليتفكؽ عمى شحنة الزمف ك ال االنقطاع كاؿمكاف يصبح  -
يكاجه التحكؿ بمقاكمة ثابتة، تعظـ لمذات حضكرها المستمر في دكامة هذا التبدؿ 

 التي تناقض المكت بكؿ تناقضاته األداة فهك ،إف المكاف الممجأ كالمبلذ». الكقتي
، كبذلؾ يتدحرج الجدار في المتخيؿ (1)«كيتحدل سيؿ الزمف الذم يكسر المبلمح

 .يجابيةإالشعرم بيف داللتيف سمبية ك أخرل 
يظهر الجدار كمكٌكف فكرم ثقافي، يتحدث عمى صفحاته التاريخ بمراحمه اآلنية، كترسك  -

عمى صخكرا سفف القكانيف الحياتية، فتبدؿ جمكدا إلى حركية تصٌدر بنى حضارية 
. مختمفة تقكؿ بتنكع الكياف اإلنساني، كتكثؽ لبصمات كعيه النامي عبر الزمف 

 تعكد إليه كتتكسع كتتجدد خبلؿ ،فهؿ كاف هذا المكاف الزمني انطبلقا ألمكنة زمانية أخرل
مدراته ؟ 

 

 

 
                                                           

الركاية المغاربية تشكيؿ النص السردم في ضكء البعد اإليديكلكجي، دار الرائد لمكتاب، الجزائر :  إبراىيـ عباس(1)
.  232-231،ص1،2005،ط
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 :الكهؼ كأصكات الماضي. 2.3

 قاد ك، اإليديكلكجي        إف الكيكؼ ىي المكاف الزمني، الذم أسفر عف المخزكف 
  .اإلنساف إلى سطح األرض ثـ رفعو إلى سمائيا

كقد بدأ اإلنساف حياة الكيكؼ، كىك غارؽ في انتمائو لرحـ األرض، يشعر بأمكمتيا، فكاف 
إنو كما عبر . الكيؼ جسرا تاريخيا كحضاريا، يفكح ببخكر الحياة االجتماعية كالثقافية القديمة

أكثر بباطف األرض، في حيف أف اتساع العالـ الخارجي »  يمصؽ الذات"ياسيف النصير"عنو 
  (1)«يفتح لو مجاال أرحب

 مطكقا لمذات أك غير ذلؾ، فإنو اعتبر حارسيا األميف، في ظؿ مكاف        كأيا كاف ىذا اؿ
. الظركؼ الحياتية الصعبة قديما

ؼ، ػػػاف غير متكؿػػػ لكنو يجعؿ اإلنس،(2)«ةػػػىا البدائيػػػكاؿػػاة إلى أشػػػد بالحيػػػػيرت» ح أنو ػػػػ كصحي
يتتبع خطى الفطرة كالسميقة، كثمة يقيـ، كدكنو ال كجكد لمسكينة كالدؼء، كعميو حمؿ صفة 

.  البيت الحالي

 ىذا الفضاء مكطنا، لتكسيع رقعة اآلالـ كالجراح، فيك الكاتب "األخضر فمكس"        يتخذ 
  :أقنعة تحت النكرلمصكت في قصيدتو 

عاًقره عيكدي الميغنٍّي
(3)   

اًت ييمنٍّي .. كهيك ًفي كىهًؼ الًجراحى
لىحنيه بالًعشًؽ  

زينة !  في قىمًب التَّيماًثيؿ الحى

                                                           
( دت)، دار الشؤكف الثقافية العامة،بغداد، العراؽ،(195)، المكسكعة الصغيرة(2)الركابة كالمكاف: ياسيف النصير (1)

.  75،ص،
  .187ص ،1996،(دط)الركاية العربية ك الصحراء،منشكرات كزارة الثقافة،سكرية، دمشؽ ،:صبلح صالح (2)
 .78ص  ليس اعترافا أخيرا ، .. األخضر فمكس ،أحبؾ (3)
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ع، ػػػاط األحزاف كالمكاجػػػـ، الذم يجعؿ الذات ضحية، تتقمب تحت سيػػػػإنو الحاجز المظؿ
فتسقط أسيرة في ذركة اإلذالؿ، صكتيا رىيف كثاؽ الترديد كاالجترار، يرتطـ بقمكب صخرية 

. ال أحاسيس ليا

"  أقمار األرض المنفية"        يقكؿ أيضا في قصيدتو 
كأنىا مىازٍلتي أفىتٍّشي عف شىٍكؽ 
(1) 

عىف ًدؼءو ًفي كىهؼو مىهجيكر  
«  قٍ كالسَّياحى «» العىرًبيٌ » أتىدٍحرجي نىحكى 

؟  «هؿ تىعًرفيني»يا فىاًرس إنٍّي عىطشىاف - »
 المغمؽ الميجكر، كتحاكؿ الذات حصر ىذا المنفى في حزمة مكافتتحقؽ العزلة في اؿ

الدؼء كالحميمية، التي تفكح مف تشققات الماضي، عٌميا تعيد بعث كجكدىا ككيانيا الغائب، 
. كعميو تنحصر سمبية المكاف، لينقمب إلى رحـ لمحياة تحت ظبلؿ األمؿ

ـ المىسىاءي ًمثؿى الصَّيخرًة السَّيكدىاٍء :صىكته   (2) !.تىكىكَّي
زيفى نىاًئمكفى  ..  ك سىاًكنيكا الكىهؼى الحى

ة النٍّدىاء : إالَّي كمبىهيـ قد مىدَّي كىفَّيه المىبحيكحى
.. يا نىهرنىا المىسركؽ هؿ تىعكدي »

ٍضراءٍ  « !.يا شيمكسىنىا الخى
 فضاء        تستند البنية المكانية عمى أركاف النص الخرافي ك الديني، لتمنح القارئ 

ـ ػػػ ثالث، منبعث مف ىشيمكافش ػػػػف يعيػػػػكبيف الثنائيتي. ةػػػػػف كالحقيؽػػػػػره التكوػػػػػاذب مصيػيتج
 قائـ عمى خطاطات الحزف كاألسى، بتكقيع عتباتيا في فضاءم، كتتنكر الذات ؿػػػالماض

. جغرافيا السكاد المربؾ 

                                                           
(1)

.   57ص، ليس اعترافا أخيرا ،.. أحبؾ: ألخضر فمكسا 
    .33ص  ـ ف ، (2)
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فبل غرابة أف تميث الذات في ظؿ معطيات مكاف يغرؽ في دكامات الغياىب كالمجاىيؿ، 
. كمف خبللو تجكد النفس بصياغة صراع مقاـك مف أجؿ البقاء

: الخفافيش عف تعفف اإلقميـ في قصيدة "أبك القاسـ خمار"        كيعبر 
 (1)يىمًضي النَّيهاري كيىجئي المَّييؿي                        

.. ًبدكًنمىا شىكؿو كال زىمافٍ 
ـه ًفي السَّييًؿ   كنىحفي شىيءه هىاًئ

..  كالًحتافٍ 
ـي األىٍمكاًج ال يىهيزُّنىا  تىبلطي

كالنُّكري ال يطيكؿ عيمؽى كىهًفنىا      
جهى اآلًكؿ المىأكيكؿ ..  كرىسمينا يىحًمؿ كى
كرىغـى ما نىمًمؾي مف تىنافيًر الفيركًؽ  

...  نحتىًضفي المىكتى ببل فيركؽ
تتحكؿ الذات إلى كائف مسمكب يقمقو الضجر، كمطاطية قانكف الحياة المختص ببث الفركؽ 

عمى رصد زمني كاحد ال تحكؿ فيو، ىك مجاؿ االنكماش مكاف كتكتؿ النزاعات، فيستند اؿ
.  كالتبلشي، المرصع بغياب كاضح كصريح

 لكحة جغرافية تتدرج ضمنيا ألكاف الفضاء، لتجتاز التقكقع مف "أحمد شنة"        كيظير 
 :(المكاف)إلى تحرر تاـ  (الكيؼ  )الجيات الثبلث 

ـٍ   (2) كىهؼى السٍّياسىهٍ .. فإنٍّي أيطىهٍّري بالشٍّيعر...تىكمَّي

ميؾٍ ... أيقىاًتؿي  زننا عى ..  حي
سىبلطيفى كاًدم العىرٍب  
كأىحبلؼى هذا المىكاٍف  

                                                           
 .24ص، ياءات الحمـ اليارب ،:  أبك القاسـ خمار(1)
. 30ص طكاحيف العبث، : أحمد شنة (2)
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ـى هًذم القىبيمىهٍ  ..  كأٍصنا
         يجسد الكيؼ أحد دكاليب الحركة السياسية المحنكة، التي تجيد تسكيؽ الكبلـ معمبا 
تحت أغمفة السكاد، حينيا تتكئ الذات عمى الطرؼ المقابؿ ليذا الظبلـ، لتقؼ عمى جكانب 

يجابي، كتمحك طكؽ إتسمط حـز الضكء عميا تحكؿ المكاف السمبي إلى آخر كالطير، 
.  الجمكد الذم يعمؽ الرقاب

 (1) "أكراس كحكاية الزماف "ك يقكؿ عقاب بمخير في قصيدة

خًر العىًتيٍؽ   أكتيٍب عمى الصَّي
كتيٍب عمى ظىهًر الطَّيًريٍؽ  اي ك
اًر كالكىهًؼ العىًميٍؽ  اك اًر كاألىحجى كتيٍب عمى األٍشجى

ًريٍؽ   أىكرىاس أكرىاس الحى
        ىي إذف رحمة االنعكاس، لصراعات البقاء كالتكاصؿ مع المد المكاني، مف أجؿ 

. ق الصمت كالتكارماالكجكد المقاـك لممدل الزمني المخيؼ، ك المعمؽ عمى كتر إحداثيت
نة الحنيف إلى االستقرار، كالتعمؽ الدائـ ػػ إف عبلقة الذات بأمكنة الحماية تترجـ مح

 . باألمكمي، الذم يشعر بمتعة اإلغفاء عمى راحة االطمئناف
 المكطف الذم تصطدـ الذات إذ إنوالكيؼ صفات الظبلـ كالعزلة، بتعمؽ تغالبا ما  -

 .بكحشتو، ككنو االمتداد الصكتي الصارخ بشحنة انفعالية مترجمة ألزمة المجكء
قد يمارس المكاف فعؿ السياسة، فيصبح المتاىة التي تمؤل الدرب شتاتا، كتقكد اإلنساف  -

تحكؿ إلى كسط متعفف باعث تإلى عدـ االستقرار، كىنالؾ تمغى صفة االحتضاف، ك
 .لمتطرؼ

ريات الذات ػػػؿ الكيؼ عمى ذؾػػػيحي: رات السابقةػػػػم لكؿ المـػػػف مسار عكسػػػكضـ -
يسجؿ أحداثيا العظيمة، كاكتشافاتيا الفكرية المتطكرة، الدالة عمى تكاصؿ إنو كرؤاىا، 
.  ، كالنمك الحضارم المغذل عمى نسغ التجدداؿاألجي

                                                           
 .38الدخكؿ إلى مممكة الحركؼ، ص،: عقاب بمخير (1)
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كسطكتو . إف المكاف يشيد عمى كجكد ذاتي، فيصبح متكاصبل مع الكياف البشرم -
تنبثؽ مف داخميا مكامف التحرر، كالفكاؾ مف سطكة اإلمبراطكرية  الزمنية التي كعبكديتو 
فالمكاف ىك فكرة حسية، نقدر أف نعاينو كنتثبت منو، بينما الزماف مقكلة تجريدية »القاىرة 

خادعة كمضممة، إننا ال نستطيع أف نممسو ك نراه مع أنو اليكاء الذم نستنشقو، ىك 
  (1)«... التاريخ 

تكثؽ لقالب االنفصاؿ، فيغدك المكاف ك        كحقيقة ىذا الزمف تزيد اإلنساف خشية 
 إشكالية الحياة، حينيا يبحث اإلنساف عف لىتصميما، تنضج فيو كافة الكحدات الدالة ع

. يخرجو مف باطف األرض إلى سطحيا، ليكسع تكجياتو الفكرية كتأمبلتو المستقبمية فضاء 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
جماليات المكاف في ركايات جبرا إبراىيـ جبرا،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر كدار فارس لمنشر :أسماء شاىيف   (1)

.  126،ص،1،2001كالتكزيع ،بيركت كاألردف ،ط
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 :أماكف السكف المغمقة.3.3

: الخيمة كفتنة االختبلؼ.1.3.3
        ترتبط الخيمة ارتباطا رىحًميا بالصحراء، جعؿ محاكلة الفصؿ بينيما مستحيمة، فيي 
المعمؽ الذم ينزع بو نحك االنفتاح، كاألسير الذم يسعى إلى التحرر، تتجمى ضمف أقاليميا 

  (1)«.يشكؿ بعدا ساعد كثيرا عمى تشجيع فكرة االختبلؼ»مدلكالت الفضاء الصحراكم، الذم 
راف الحر ػػػة القابعة بيف نيػػػػػف الخيمة ىي الجفإ: كؿػػع الؽػػػػػكمف ىذا المفيـك نستطي

بىٍيته ًمٍف »الصحراكم، كىي الطبيعة التي تنبت بجذكرىا بيف الرماؿ، إنيا في لساف العرب 
رً  ًىيى ثىبلىثىةي أٍعكىادو أىٍك أىٍربعةه :كًقيؿى ..بيييكًت األىٍعراًب ميٍستىًديره يىٍبًنيًو األىٍعرابي ًمٍف ًعيدىاًف الشَّجى

ٍيـه  ، كًخياـه،كًخيـه كخى ٍيمىاته ٍمعي خى ، كالجى رِّ ـي كييٍستىظىؿُّ ًبيا في الحى مىٍييا الثُّما .  (2)«ييٍمقىى عى
ىي كياف »  إذ،        كتبلمس صكرة الخيمة المغكية، ما كرد في تعريؼ ياسيف النصير

يخشى المبلمسة الحادة، كلكنو يستجيب ألف يثبت بأكتدة كحباؿ ليجمع داخمو الناس 
ففي - النيارم في األغمب- ليس ليا إال حضكرىا اليكمي. كاألشياء، كليحتمي الرياح كالمطر

. (3)«الميؿ تصبح قطعة مف الصحراء المنداة بالظممة 
التحدم  في كمف ثمة تمتد كظيفة الحماية كمكضع اتفاؽ، كيكمف فرؽ مغامرة البقاء

. كاإلصرار عمى مقاكمة الكجكد، كجدلية الظيكر كالحضكر، كاالختفاء كاالبتبلع
، يكتنز في النص الجزائرم ثراء دالليا، يقدـ تشكيبل (الخيمة)        كلعؿ ىذا الجسد 

ذا كانت الخيمة . كصفيا جماليا، يعكس صكرة بيئة المتكمـ ىي شراع الصحراء، المدل »-كا 
المنبسط الفسيح، كالكتمة الناتئة الممتدة فكؽ أفقيا، ىي التشكيؿ المكاني ألرض لـ تشخص 

                                                           
حدكد التأكيؿ ،قراءة في مشركع امبرتك ايكك النقدم ،الدار العربية ناشركف، كمنشكرات االختبلؼ :كحيد بف بكعزيز  (1)

     .262ص بيركت الجزائر ، ،1،2008،ط
  .341،ص2 مج ،(خيـ ) مادة ،لساف العرب: ابف منظكر( 2 )
  .158ص  بغداد ، دار الشؤكف الثقافية ، الركاية كالمكاف،: ياسيف النصير (3) 
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بيف التعالي كالخضكع، يربػػػػط رم جسر ػػػؿ في النص الجزائػػفو- (1)«فاضػػػإال باالرتفاع كاالنخ
أـ أف الخيمة فيو ال تتعدل ككنيا المثاـ البائد المخفى بحجاب الكتؿ ؟ 

يمىًة اآلفى   (2).. إلىى الخى

.. شىاًهد العىصًر هىيَّيا يا
يمىةي   كتىٍحتىرؽي الخى

العىيفي  
 كالقىمبي  

   كالدَّيربي  
     كالكىكفي 

        كالميستىًحيٍؿ  
دٍّؽي ًفيهىا  .. ككنتي أحى

ـى بقيَّيةي نيكؽو   تىذكَّيرتي أفَّي الًخيا
تنىامٍت ًعطاشنا كسىٍعًؼ النخيٍؿ  

..  تذٌكرتي أفَّي الَّيًذم ًجئتي أٍطميبهي اآلفى 
كىافى كًحيدىا  

ككينتي كًحيدا  
..  أيفتٍّشي عنه

يمىةن غير تمؾى الَّيًتي تترال  كال خى
         تيريدي الرَّيًحيٍؿ  

        تنفذ الذات إلى عكالـ الخبلص مف فضاء الحدكدية، فتتصؿ بالكجكد كتداعب 
 .                  الفضاء الخارجي الرحب؛ لتبحث عف تكزيع يمنحيا صكرة الخمكد

                                                           
  .158المرجع السابؽ ،ص (1)
 .47ص  النخمة كالمجداؼ،:عز الديف مييكبي  (2)
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ؿ ػػػؽ مف األصػػػػراث، لينطؿػػػػـ التػػػػر في عناؽ التراث كالمعاصرة، بتقدمػػػـ الشاعػػػػكيسو
. كيعمي المكاف عمى الزماف، كيحقؽ تكاصبل بيف العصريف ،رذػػػػػكالج

":  أحمد شنة"كتقترف الخيمة بالحزف لدل 
يمىةه لمحيزفً   (1).. بىيفى القىًصيدىًة كالميسىدَّيًس خى

اـٍ  مى .. ًمئذىنىةه ألسرىاًب الحى
قتً  كاًمعه لمكى ..  صى
.. عىصره لمشَّيتاتً 
.. ًبدىايىةه أيخرىل

اًر الفىراغٍ  نىةه ألحجى .. ًمطحى
        ربما كاف التعدد المكاني لمفضاءات المختمفة يؤكؿ إلى العدـ، إذا حيًصر بيف فكي 
المكت، فتطحف جؿ ىذه األمكنة في فيافي الفراغات، لتتكلد مساحيؽ الضياع الدائـ في 
أكاسط المعالـ المبيمة كالمرتبطة بزمف الشتات، حينيا تحترؽ الكممات، كتغتاؿ الحركؼ 

كاألصكات، كيصبح النص مشيدا مأساكيا ألحزاف الذات، بمكحة إعبلنية لكاقع معيش، يزحؼ 
إف المكاف لىصكرة ناطقة بيكية الشخصية .فيو الكياف اإلنساني عبر أككاـ الجثث المترامية

. المعاشرة لو
: " ألخضر فمكسا"يقكؿ 

يمىةه ًمف فىرىٍح  ارًتنىا خى                               ًلجى
(2) 

                             كدالية فكقها طائر يجمع العابريف عمى بابها إف صدٍح  
ا ،  باحن                              تىقيكـي صى

                             تيًعدُّ كيؤكسى المىكدَّيًة لمغيربىاًء،  
ًنيًف،                                كتىغًسؿي أٍزهىارهىا بالحى

                                                           
.28ص مف القصيدة إلى المسدس ،: أحمد شنة( 1)

  
 . 53مرثية الرجؿ الذم رأل، ص :ألخضر فمكسا (2)
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                             تىريشُّ السَّيمىاء ًبقكًس قيزىٍح  
يجعؿ المكاف الفطرم  (الفرح) المعنكمدلكلياإلى تكثيؼ لـ (لخيمةؿ)        إف التحكؿ المادم

راح إلى ػػىا حجرية الحضارة، فحكلت األؼػػػػراءة، التي أعدمتػػػػيشكؿ مكضع األصالة كالب
 لتخمؼ حطاـ ،مآسي، إذ أفؿ زمف الٌضـٌ فييا لتيب أعاصير الفرقة، كاغتيمت جمالية السميقة

.  المادم كالصمب
كتعكس عبلقات التكتر بترا لمفاصؿ المفظ، التي تراقصت حكؿ الجماؿ، فيصبح طائر 

.   اليجرة جامعا، كتمتصؽ المكدة بالغرباء، كترش السماء ليرتد المعنى إلى ضده
:   في قصيدة أحبلـ" مصطفى دحية"يقكؿك

اٍختىزلتي ميعىادىلىًتي 
(1) 

ـه  يٍد  ......قىدى كى
يمىةه  ٍد .... خى كغى

قىدىًرم أفػٍػػػػػػمىيى  
ًبيبػػػًػػػػػي  كالتَّينافير بيف حى

كقيرَّيةى عىيًني يىًشيػػخ 
ًمف ميسىامرة الشَّيمًع يىأًتي النَّيًبيػػػذ 

، كمككف (مةػػػخي)كاف ػػػكر الـػػإلى حض (يد/ قدـ) ؼ حضكر الذاتػػػػة تكثػػا جمؿػػػػ إنو         
. فيصبح النتاج ىذا القدر الذم أفمج تنافرا (غداؿ)زمني ماض كالزمف االستشرافي القادـ 

 شيء مرير، يتحكؿ فيو الكؿ إلى مسامرة لمفناء، كيقطع الجسد بما يحمؿ مف خطايا اثمة إذ
جامع بيف ضياع  ليتصدر االختزاؿ، كتتحكؿ النياية إلى رمز جمالي، يختزف غرابة قدر

.   انشطار ىذه األنا كتبلشييا في غياىبوفكمجيكؿ، يسفر ع
:  ساكف في الحفيؼ في قصيدة "عثماف لكصيؼ"يقكؿ 

 (1)    سىاًكفه ًفي الرَّيًغيٍؼ 

                                                           
 .62ببلغات الماء،ص:  مصطفى دحية (1)
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ًبيًر الطُّفيكلىة،ًفي الًفطرىًة البىدىكمَّي    قٍ     ًفي عى
ياٍء       أٍحتىًمي ًبعييكًف الضٍّ

ًريٍؼ      كالنَّيًخيؿ الكى
يمىة األىبكيىهٍ       ًفي سىريًر األيميكمىًة ًفي الخى

        مطية الكياف اإلنساني في الكجكد ىك المكاف الذم يحتكيو، كيسكف إليو إلى دفئو 
إنيا ضركرة . كألفتو، إلى كحشتو كأنسو، يحيمو إلى عبير الطفكلة، فينبش في أغكار الذاكرة

المقاء الذم يتسع حجرة تعميمية لنشر شعرية االحتماء كنعكمة االستقرار، مقابؿ خشكنة 
 .اليجرة كاالرتحاؿ

        كلعؿ داؿ االنتقاؿ ىذا ىك األكثر إلحاحا في الكجكد، يقتضي تكارث جينات نظاـ  
دائـ التغير، يطمح إلى االختبلؼ، كيبشر بميدانية تيتز كفقا لمقتضيات المحيط، كضمف 

  .ذلؾ الداؿ يقبع الككف كمكاف ممتد بيف ضفاؼ المناطؽ 
تنفتح داللة الخيمة عمى حقؿ تراكمي متشعب، تسافر فيو مف فتنة االرتحاؿ كاالستقرار  -

 :محسكس فيي الإلى مصاؼ المجرد كاؿ
             أحيانا ممحمة بكائية دائمة الترديد  

.             كأخرل سعادة مبتكرة بفعؿ الذات
قد ترتد الخيمة مف كسط مكاني إلى مدل زمني، يجسد معادلة طرفاىا متعمقاف بالمفقكد  -

 .(غد/ ماض  )كالمجيكؿ، الذم تتكؽ الذات إلى القبض عميو 
الذككرم الذم يمثؿ : بؿ كتستطيع البنية المكانية أف تعبر عف اختبلؼ جنسي صارخ بيف -

.  القسكة كاالرتحاؿ كالمسؤكلية، مقابؿ  األنثكم الناعـ كالمرتاح كالمستقر

                                                                                                                                                                                     
. 40—39 ص ، صبراءة:عثماف لكصيؼ ( 1)
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إف المكاف ىك القرطاس المرئي كالقرينة، الذم سجؿ اإلنساف عميو ثقافتو، كفكره، كفنكنو، »
كمخاكفو، كأمالو، كأسراره، ككؿ ما يتصؿ بو، كما كصؿ إليو مف ماضيو، ليكرثو إلى 

  (1)«المستقبؿ كمف خبلؿ األماكف، نستطيع قراءة سيككلكجية ساكنيو
كثقافة اإلنساف قادتو مف الخيمة إلى الككخ الذم صاحب األرياؼ مدعما فكرة االرتحاؿ 

.   الدائـ
 : الككخ كحتمية التحدم. 2.3.3

إال أف          عمى الرغـ مف اضمحبلؿ االىتماـ بيذا المكاف في النص الشعرم الجزائرم،
االستقرار عند عتبتو مشيكد لبعض الشعراء، بصكرة تتنكع لتؤسس نظاما إداريا، يشمؿ أبعادا 
معرفية كجمالية مختمفة، تسبح معظميا في مدارات التشريع لشعبية تستمقي عمى ميد الكاقع 

. االجتماعي، كتحرص عمى تقديـ مبلمح الطبقية الفاصمة بيف الفئات االجتماعية 
باعتبارىا كعاء شعبي »  في رأم ياسيف النصير بالبساطةتمؾ األبعاد الجمالية لؤلككاخ تتعمؽ

. (2)«احتكل تراكيب اجتماعية، أعطت لجزئياتيا قيما جمالية خاصة بيا لكحدىا
ييقىاؿي ًلٍمبىٍيًت الميسىنَّـً كيكخه، كىيكى فىارًسيٌّ » -لتعريؼ المغكم في ا        كربما ينتبو القارئ 

ِـّ . ميعىرَّبه  ، بالضَّ ٍمعي األىٍككاخي : كالكيكخي إلى كجكد إشارة لتمؾ - (3)«بىٍيته ًمٍف قىصىبو ًببلى كيكَّةو، كالجى
 فضاءكىنا يصبح اؿ. مكافالركيزة الشعبية، التي تتصؿ بالظركؼ المادية لقاطني ىذا اؿ

أيقكنة داللية، حاممة لدفاتر الفقر كالذؿ كاالضطياد، فمادة القصب اليشة تبلمس كسطا 
يتكارث خاصية اليجرة الخاضعة إليقاع المكاسـ كالفصكؿ، تتسـ ببنية عركضية  ريفيا،

 يشي مكاففيؿ يككف ىذا الكائف منتصرا في غمار . إلنساف يمحف مكاكيؿ القمؽ كالخكؼ
!  بغياب األمف؟

:  مقاطع مف ديكاف الرفضفي قصيدة " مصطفى الغمارم"يقكؿ 

                                                           
(1)

  .17الركاية كالمكاف ،ص : ياسيف النصير 
 .56-55 ص ، صـ ف  (2)
 .448 ص ،5لساف العرب ،ج :  ابف منظكر(3)
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ةي ًفي إٍشرىاقىًة الًجبىااٍ   (1) كتىٍكبيري الصَّيبلى

كًح، ًفي تىٍكًبيرىًة المَّيهاٍا  ًفي شىهقىًة الجيري
ًنيفٍ    ..آًتيًؾ فىٍجرنا يىزرىعي األىككىاخى بالحى
بآيةو تيكًرؽي ًفي أياًمها السٍّنيٍف  
!!  كتىمعىفي الميفًكرى الميتىاًجر العىًنيفٍ 

!  غىيرى لىذَّية األىنيفٍ « الكيكخً » مىٍف ال يىرىل ًفي 
بيفٍ  !  غىيرى اشًتهىاء أىٍصفرو ميرهَّيؿى الجى

ارو  !  غىيرى انًتحى
!!  يينعىتي باليىسىار

        إف المكاف ال يتخمص مف انفعاالت شخكصو، فالذاكرة قد تسمح باستحضار مصادر 
. األلفة كالشكؽ كالحنيف، مثمما قد تمتؼ بنسيجيا حكؿ المكاجع كالخكؼ كاألنيف

ضافة إلى ىذه فضاءكعميو يككف اؿ  النمكذج المبمكر لما يعتمي ىذه األنا مف أحاسيس، كا 
الكظيفة التأثيرية، ىناؾ كظيفة إببلغية، تشير بطرح سياسي يؤطر حزبية فاصمة بيف اليميف 

. كاليسار
  :   "األخضر بركة"يقكؿ ك

  (2)... هيك المَّييؿي 
كيكخه ًمفى الًحبًر يىٍسكيف ًفيه المىكىافي  

يًح ًفي أيذيًف البىاًب،           ًديثي فىـ الرٍّ حى
ة الظًٍّؿ تىمًشي   أك غىابىةه ًنصؼي مٍفتيكحى

دىل كىاًئنىاتو ًمف اؿ دٍ الصى .. أحى
كؿى غيرفىًة نىكـو ييؤًثثيها نىفسي الطَّييًر  حى

                                                           
.22ص،، 1989، 1 المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر، طمقاطع مف ديكاف الرفض، :مصطفى الغمارم  (1)

  
. 05إحداثيات الصمت، ص:  األخضر بركة (2)
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كؿى يىدٍ  ...  حى
ا ذلىتهىا األىصى ...  ًبعي ًفي شىدٍّ مىعنىى..خى

يقدـ نسخة مشخصة ألحكاؿ الفئات كجتماعي عند اليكميات، النمكذج اىذا اؿ        يتحرؾ 
 فيعد الككخ المكاف القالب، الذم يحيؿ عمى حكاالت ، المعيشةااالجتماعية كمستكياتو

. اإلنساف، كيصكر لحظاتو الحياتية مف دكف أسرار كال خصكصيات
كتككف مادتو الجزمء الذم يستكعب مف خبللو أسرار الذات القاطنة لو، كتأتي قصة عتبات 

.  يمات الزكاؿثالحماية كصرح يعمؽ عميو شعار القير ك
 :"مكاؿ لمعيد مع الحزف"  في قصيدةأبك القاسـ خماريقكؿ 

أيسىاًمري أىٍقًبيةى األٍبًريىاًء 
(1) 

اًبريف  ..ًمفى الميجًرًميفى  ًمفى الصَّي
أيدىاًعبي أىسًئمىةى الشَّياًرًديف  

كأىٍبحىثي ًفي كيؿٍّ كيكخو  
..  قكًفي كيؿٍّ زىاكيىة مىاًحؿى 
ُـّ بىقايىا الشٍّتىاء   تىضي

.. بمىيًؿ المىسىاًكيف 
.. لىيًؿ المىسىاًجيف
ٍرًد  كتىحضيفي لمكى

.. قٍ بىاقىتىه الذىاًبؿ
 كضيؽ ،، تجعؿ اإلنساف يعاشر حصار الحزفمكاف         إف حجـ المعاناة داخؿ ىذا اؿ

 كىيمنة العزلة، يتراكح بيف كجكد متسع كآخر مغمؽ، يتابع انحناءات أشكالو ،التفكؾ
الخارجية، التي تشكؿ ممحمة لصراعات البقاء، كيسجؿ تغير مظيره الخارجي كتبدلو؛ لتنتج 

                                                           
  . 42ص ياءات الحمـ اليارب،:  أبك القاسـ خمار(1)
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عصارة التغير الحاصؿ في الكجكد، كخبلصة التتابع كاالستمرارية، التي تؤيد جمالية الحممة 
. الجيادية المعمنة ضد الظركؼ الحياتية العصيبة

مف جغرافية مادية جامدة، يسافر الككخ إلى مكاطف المعنكم المجسد لمبحث عف  -
اليكية، كالحنيف لمعكدة إلى األلفة كالحميمية، كما يعتبر المحطة المكانية الثابتة إلى 

.  (المكاف)مد زمني مرتحؿ مكشى بالظبلـ كالسكداكية، كىناؾ يبتمع سمطة العاـ 
يشكؿ الككخ المكاف المنسي كالزاكية المعدكمة، التي شكمت النقطة العاتمة لنفسية  -

. ذات تخنقيا الظركؼ االجتماعية كاآلىات المأساكية
. كتعزز بنية ىذا الكاقع المعيش استمرارية رحمة الكشؼ عف تصميـ ىندسي مغاير -

ف إلى دفئو كحرارتو كترتاح إلى حصاره، الذم يرتقي بيا عمى ئيجعؿ الذات تطـ
. سطح األرض لتمد بصرىا باتجاه األفؽ

: البيت.3.3.3
لـ يعد البيت تمثاال حجريا مف االسمنت، مكضكعا في زاكية المسرح، بؿ أصبح أحد         

 طيًمي بدىاف طباع ساكنيو عندما في تفعيؿ الحدث عمى الخشبة، السيما ةالشخكص المشارؾ
كأمزجتيـ، فبات يحمؿ خصائص سمككياتيـ، كيفكح بعبؽ ذكرياتيـ، كيتجمؿ بمساحيؽ 

المكاف القديـ ،بيت الطفكلة كمكاف األلفة كمركز » إنو عمى حد تعبير  باشبلر . أحبلميـ
  (1)«.الخياؿ كممارسة أحبلـ اليقظة

البيت عنكاف التكاصؿ كااللتحاـ كاالستقرار، يطكؽ الداخؿ بدفئو، كيمنح الذات شعكرا باألمف 
.  إنو كتاب النشأة المعتؽ بأسرار الذات، كممجأ ماضي الطفكلة المفتقدة . كالطمأنينة
ذا كقفنا عند قكؿ          كجدنا صكرة  شعاع كيأتي النبي في قصيدة "عثماف لكصيؼ"كا 

: البيت الطفكلي
 (2)كينتى كحدىؾى تأًتي 

                                                           
  .42ص ،2،1984جماليات المكاف، تر غالب ىمساا، منشكرات المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر، ط:قاستكف باشبلر  (1)
. 44ص  نمش كىديؿ،: عثماف لكصيؼ  (2)
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تىدخيؿي بىيًتي  ..ًمثؿى طىيًؼ النُّبكَّيًة 
ؽ الشَّيمسي   تيشري

مىٍف قىاؿى ًإفَّي شيعاعنا تىكهَّييى ًفي الغىيًب  
ال يىرقيصي اآلفى بيفى يىدٌم ؟ 

مىٍف قىاؿى ًإفَّي الطُّفكلىة ال تىتضكَّيعي مف ميقمىتىٍي شىاعر  
نىاـً ك هاهك يىدخيؿي بيًتي؟  زىارًني ًفي المى

بٍّي ..شيعىاعه  كيىأًتي الصَّي
كيىأًتي النَّيبٌي ..شيعىاعه 

!  كيىنهىمر الضَّيكء..شيعىاعه  
تتكج ت نجذاب لمكطف الحميمية كالدؼء، كىك ما يجعؿ الذاالامممح  فالمكاف الطفكلي يمثؿ

تيا في خط ضكئي متكىج اإلى مصاؼ النبكة، تتكدس في دركبيا الرؤل التي تتداخؿ فضاء
 ضيؽ كأفؽ متجدد، تمتقي مكافيدكر في  مشارؽ المعارج؛ لترتسـ تمؾ اآلية الخضكعية بيف 

بإحاطة جدارية مغمقة عمى شبابيؾ العناؽ، لتجتاز العتبات اآلسرة لمذات، كتتصاعد باتجاه 
. ىبلمية أحبلـ اليقظة 

إف ىذا التبلحـ، أك قؿ ىذا التحكؿ، يؤسس لبعد جمالي يككف سيمياء فاعمية، تتحقؽ         
. ضمنيا الكينكنة الذاتية 

تؤكد ىذا االنسجاـ المأمكؿ بيف  (...تشرؽ ترقص تكىج تدخؿ )كثمة إشارات فعمية مختمفة 
بغ الثنايا المكانية بنفحات الكجكد، لتصكغ ميكعة تيضـ كمية س كالذات، فتمكافاؿ

الفضاء،كتنتشؿ الذات مف جبرية القسكة المكانية؛ لتعمؽ لدييا اإلحساس بطكاعية االنغبلؽ 
. كضعؼ سطكتو الكاىمة 

 :صكرة مختمفة ليذا المكاف " فيصؿ األحمر"كيقدـ 
مى ًضفَّيػًة البىيػًت، بىيًتي الكىًبيػػرٍ  ـي عى الكىػبلى
(1) 

                                                           
 . 93الخركج إلى المتاىة ،ص:  فيصؿ األحمر(1)
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ًزيفى  ًزيفى ...  الحى الميًثيرة أىٍحبلىمهي ...الحى
اراي ...  كالكىًسيرىة آالمهي  كالفىقًيرة أٍحجى

ًني كىي أًسيرى  ...                  تىحتىًكيًه الحيركؼي ،حيركفيه،طىردا  رُّضي كتيحى
اا الَّيًذم لىقَّيبيكا طىًريؽى السَّيراٍب            تيجى

طكىةن ، خي طكىةن  خي خيطكىةن ،...الطَّيريؽي ييدحًرجيني 
طايا الَّيًتي ارتكىبٍتهىا الخيطى   ـي خيطام لتىصحيك الخى                    فتىنا

                                إثرى حمـ األىرض الشَّيبابٍ 
، كارتقت لتكرس فضاء كتابيا كظيفيا، تياجر فيو المنافذ مكاف الكاقعيإنيا لغة  تجاكزت اؿ

النص المسيج بعزلة، لتؤطر خصكصية صارخة لمعمارية مشيدة عمى مساحة إلى كالفجكات 
كرقية،تنصير فييا الكحدات المكنية، كتترتب أثاثية البيت بعبارات كجمؿ كأدكات، تنسؽ 

.  لتنفتح عمى فضاء خالد بسبللة خيالية معبرة
إف بيت الشاعر ىك بيت تفكح منو ركائح االعتكاؼ مع البياض الكرقي، لتتجمى خطابا 

كينبض بحرارة التكاصؿ كييتز بنبضات الشعكر . رساليا يمتقط مرحمية الحياة باختبلفيا
.  كفكضى الحكاس

ؼ إلى التكسع أك مف مليتجاكز الشاعر البيت إلى الطريؽ، ثـ إلى األرض انتقاال مف التكث
.  *"صالح صالح" كما يحدد ذلؾ ،الصفر إلى المساحة

 ":حسيف زيداف"يقكؿ 
ـٍ   (1)!"السَّيًقيفىهٍ "ديكفى ..ما عىدىا مىٍف قىاؿى لمبىيًت اٍستىًق
ًعيفٍه ..كأنىا المىٍسؤيكؿي عىٍف تىنًصيًبهً  مٍف سيبلالتو ضى

دًرم ؼأىيفى ًضٍمًعي؟  أنىا المىٍسؤيكؿي عىٍف إهدىاًء صى
ميفىهٍ   كىيؼى طىاكٍعتي الخى

                                                           
 

.75قضاٌا المكان الروائً، ص : ٌنظر لإلفادة صالح صالح
*
  
 .14قصائد مف األكراس إلى القدس ،ص  :حسيف زيداف .(1)
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ز بىيًتي؟أف يكـى  ! أٍنجى
اًحب اؿ اًحبي  .. يىكمنا غيمدىيفلىـ يىكٍف يا صى صى

ًظيفىهٍ   ..إنَّيمىا عىبد الكى
، رجاء تطالع فيو العيكف (البيت) الممتصؽ باألنا لمكافأحيانا يصبح التخمص مف عكالؽ ا
كيصبح االنغبلؽ تصعيدا لنكاح مبحكح، ييمس  المميئة بالقمؽ كالخكؼ منافذ الضكء،

.  بمشيدية متأزمة، تركؿ الذات بقدميا، ليمتثؿ حمميا مقتكال مكشى بالسكاد
 القيد سياطعمى ىذا النحك ترسـ الحدكدية إقامة جبرية عمى الذات المعزكلة تحت 

.  كاالضطياد، مبحكحة الكممة، مسمكبة اإلرادة
ة ئفالمسألة ىنا أف الذات مطكقة بيف فكي االنغبلؽ، تحاكؿ أف تضع ثقبا عمى ىي        
، الذم تمتزج فيو ذكريات الرماد المتساقط مف اشتعاؿ شريط مكافكتتنكر ليذا اؿ. إنكار

.   طكيؿ، مكفف بعباءة السكاد، لتقطف بيتا مخالفا مف كرؽ سقيفتو الخياؿ
: "عاشكر فني"كيقكؿ 

قعى ًغياًبها ًفي كيؿٍّ شىيءو   (1)كأحيسي كى

... كيؿَّي شىيءو 
ًكحشىة العيصفيكر ًفي قىفصو  

يًؼ   رقةو بىحريَّيةو ًفي الصَّي كىآبةي زي
شيرفىةي غىاًئبو ًفي المَّييًؿ  

شيرفىةي غىاًئبو أيخرىل  
ًميعي   يىمًضي الجى

بيًني إلى نىفًسي ًسكل الذٍّكرىل   كال ييقىرٍّ
ضخـ غشاكة الزمف، الذم يمؼ تإف غياب الذات يعزز كحشة المكاف، كسطكة الفراغ، فت

خيكطو المرتعشة عمى زكايا الشرفات، فتتحطـ ركائز الحضكر، كتتعالى أسكار البيكت، 
                                                           

. 96ػ 95، صزىرة الدنيا ، ص: عاشكر فني (1)
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لتمكث أجكاء التحرر كتنيش حمقات الزمف اآلتي، فتخرج الذات مف انكساراتيا، تقتات عمى 
 مزقتو قكل التغييب كالحجب، كألقت رحميا في فضاءفتات الماضي، لتعبؽ بنسيـ ذكرياتيا 

.  ثناياه أـ قشعـ، فبات بؤرة تتكالد ضمف مداراتيا مكاقؼ االستسبلـ لمحزف 
يتكاثؼ التشكيؿ الجمالي لمبيت مف تقنيات االرتحاؿ بيف الحاضر ك الماضي،  -

فتترابط إحداثيات الزمف كتتكارل خطيتو، حيف ذلؾ تتعالى الذات عميو لتنسخ محكرىا 
. التكقيتي كما تريد 

لذات اإلنسانية أف تسكف إلى ألفة كدؼء الحصار؛ لتعقد خيكط عمى اربما كاف لزاما  -
االتصاؿ بالخياؿ كالذكريات كاألحبلـ، كتخبئ ىذه الجمجمة بأسرارىا كأجنحتيا 

. كمخالبيا تحت سقؼ الحماية كالتكارم 
كفي ظؿ ىذه الحدكدية التي تنشر رداء السكاد، بات اإلنساف يعانؽ القيد كاألسر، فأصبحت 

. البيكت سجكنا إسمنتية
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  أماكــــــــن العـــزل4.3
شكالية المقاكمة.1.4.3 : السجف كا 

 يختزؿ المتعة، كيسقط اإلنساف في جبرية التجرد ، القاىر لكرامة الذاتمكاف        ىك اؿ
مف جؿ كثائقو الحياتية، كال يحتفظ لو إال بالكياف العددم، ليفتح طريقا نحك ماديتو كتشيئو 

. (1)«إف جكىر األشياء العدد»
ما لمتأديب كالعقاب لمقمع إماـػػػكؿ بنائي أقيػػػػػىي»إنو   كمكاف مخضع لنزيمو، سالب (2)«، كا 

. لكؿ خصكصياتو، فيو يذؿ كيحط الفرد، كتبرز مف خبللو دالالت االنتياؾ
ٍبسي : السٍِّجفي »  فيك الكبسكلة الحابسة لمحراؾ كما يقكؿ ابف منظكر  كعميو يتمثؿ ذا (3)«الحى

.  أبعاد ك مقاسات تميز انغبلقو كمحدكديتو
يجابية، قير كظمـ، مقابؿ امتزاج لمذات إسمبية ك:  بداللتيففضاء        كلقد تمثؿ ىذا اؿ

.  بالتاريخ،  كخكؼ كألـ مرتبط بإرادة كتحد
  في قصيدتو"أبك القاسـ خمار"كلما كانت تمؾ مشيديتو الكاصفة لمعاناة النفس كتيييا، يقكؿ 

": رسالة مف الطكفاف" 
 (4)كًفي أىرًضنىا يىٍهطؿي الغىيثي لىيثىا 

ثيثىا ..  ك يىنهىاؿي كٍحشنا حى
..  يىدؾُّ الحيصيكف

ٍرح السُّجيكف ..  ييدمٍّري صى
احى غىكثىا   كيىأكؿي مىف صى

 ..ًصغارىا..ابنابشى .. ًكبىارنا

                                                           
 .77،ص،1، ج مكسكعة الفمسفة: عبد الرحمف بدكم .(1)
، دار الحداثة لمطباعة كالنشربنية الخطاب الشعرم، دراسة تشريحية لقصيدة أشجاف يمانية ، :  عبد الممؾ مرتاض(2)

  .143ص  ، 1،1986 ط،بيركت، لبناف
 .250ص، 3، ج  (سجا )مادة   لساف العرب،: ابف منظكر(3)
 .29-28ص ص األعماؿ الشعرية الكاممة، بيف كطف الغربة كىكية االغتراب ،: أبك القاسـ خمار  (4)



جمانٍاث انمكان:                                                                      انفصم انرابع  
 

486 
 

تدؾ الحصكف، كتدمر )        ىكذا يصبح الطكفاف ممفكظا إببلغيا، لدس التراكمات المادية 
. كتضحي البنيات السكنية الكبرل ك الضيقة ىشيما تحت أقداـ الفضاءات الطبيعية (السجكف

 تبتمعيا لتتماىى فييا،  حيثشظايا،إلى كتيطًبؽ السيكلة عمى الصبلبة الحجرية، لتحكليا 
م أخرل مفيصنع االنسجاـ مجاال لجمالية التكاصؿ، كداللية التحكؿ، التي تقتؿ أمكنة لتح

.  مختمفة
 مع ىذه الداللة السمبية، فيمصؽ السجف بالقير في قصيدة "مصطفى الغمارم"        كيتفؽ 

: " الحؽ"
ٍؿ كىيؼى سىعٍينا ؟  (1)!ال تسى

كىيؼى كينَّيا ألىمنا ييكرؽي نىارىا   
انىٍينىا المدىل المَّييىميَّي   كىٍيؼى عى
 ..ثيرنىا مف سيجكًف القىهًر ثىارا

بالقمؽ كالحيرة، المعمقة عمى  مف خبلليا الحالية تنتج بنية تكتر، تشعر الذات (كيؼ)إف 
.  المحكر الخطي السـ االستفياـ التكاترم

كتنكسر ىذه المتكالية في السطر األخير، لتصعيد دالالت القير كاألسر، فبل يككف المكاف 
إال بؤرة تتكاثؼ ضمنيا المعاني السابقة، ككحدة جمالية تقطر بمستكيات المقاكمة 

المغمؽ لترسـ فسحة االنفتاح، كتعمد الذات إلى المكاف كالتحدم،حيث تبتمع البنية التساؤلية 
. فؾ الحصار العازؿ ليا  ك المفركض عمييا 

 : عراجيف الحنيف منحى آخر في قصيدة مكاف        كينحك ىذا اؿ
مى الرَّيمًؿ  رىسٍمفى خيطيكطنا عى
(2) 

مـً كابتىهيى المىهدي كالنَّيهري              فىانفىتحى األيفؽي ًفي الحي
فىاًؼ  اع اخًضراري الضٍّ لًكفَّي ريحى الفىًجيعىة هىبَّيت فىضى

                                                           
  .26-25ص  ص قراءة في آية السيؼ ،: مصطفى الغمارم  (1)
.74عراجيف الحنيف ،ص : األخضر فمكس (2)
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طَّي الميًحبُّكف أيَّيامهيـ،   كخى
ـي   تها السٍّها رحى رسىميكا كٍجهىها كالقيمكبى الَّيًتي جى

مى جٍدراًف السُّجكفً  ! عى
ال يشكؿ الرسـ إال جماال فنيا، تقكضو الحركة االلتفافية لمريح، فتحدث قبحا تراكميا عمى 

. ضفاؼ االخضرار الزمني لمماضي
. التيمت الفجيعة محاصيؿ العطاء اآلنؼ، كلـ تكتب عمى الجدار سكل ذاكرة األلـ كالجراح

لقير الجبرم، ال يكلد إال ذاكرة مصمكبة في صدر الحائط، لكنو في اآلف افمعمـك أف مكاف 
ذاتو يشير بحركتو االنسحابية عمى امتداد لمزمف المشرؽ سالفا، كيكفي أنو لـ يقبر األحبلـ، 

.  كلـ يعطؿ مجاؿ الكصاؿ كاأللفة
ة في مد ػػإلى كصؼ الزنزاف" فػػالسج"دة ػػ في قصينكر الديف دركيش        كيذىب  

.     حكارم، يقتمع ىك اآلخر جذكر العزؿ، كيرسـ محاكر الحكي، بدؿ أف ينشر ككابح الصمت
 (1)ًزٍنزانىًتي هىًذم 

ـي  كًفي األيٍخرل أنىا
...  الى 

ده هينىا    ـٍ أحى لىـ يىن
إالَّي كجيفَّي 

رىسه تىفىنَّيف سىيًٍّدم   حى
رىسه كأىمعىف ثيَّـي فىكَّير ثيَّـي قىدَّير   حى

سىٍد   كًحي كالجى ؽى بىيفى ري رى أٍف ييفىرٍّ ثُـّ قىرَّي
اٍص  نديؾى كالكىبلشي كما تىبقَّيى مٍف رصى ندي جي الجي

يا سىيًٍّدم  
ال تىرتىًعٍش 

                                                           
  .80السفر الشاؽ ،ص:نكر الديف دركيش  (1)
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ًزٍنزانىًتي هىًذم  
ـي  كًفي األيٍخرل أنىا

ًلًؼ الميقىابؿ أًلىئمَّيًة كالدُّعىاة  األًزنزىانىةي 
 التي تطكؽ الفضاء -الزنزانة، الذم يثبت قانكف المحدكدية الصارمةمكاف بالنظر إلى 

الذات التي تتعرض لمعزلة، ال تستسمـ بؿ تتخطى القيد كتنفمت مف ربقة إف  ؼ-السجني
.  يمة التكيؼ، التي أطرت مسار الفصؿ بيف الركح كالجسدثالمكاجع كميا، لتمتطي 

ة ػػػا إلى التخمص مف إشكاليػػػرم، قادهػػػػ الحصار الجبمكػػػػػػػافامة في ػػػػػػػزاـ الذات اإلؽػػػفإؿ
ذة، كأقحميا في مجابية الشيكة، فكاف منبر الزىد محرابيا، الذم ميز حضكرىا الكاثؽ ػػػػػػػالؿ

.  الحاكم لجمالية الصمكد كاإلرادة
.. ((األنا..))، بيف ..تجربة السجف مرآة تنعكس فييا رؤل كصكر المكاجية   »            

- افػػػعتقؿ مرادفا لئلنسػػػػالـ- ة، يغدك فييا المكافػػػػػػػة ضيؽػػػػداخؿ مساح.. ((اآلخر))ك
ربع مف ػػػػجذر في ـػػػد كتتكسع كتتػػػػػف، تتعؽػػػف السجيف ك السجػػػػػػالقة بيػػػؿ العػػػػما جعػالمحتؿ، ـ

كرؽ، يستنطؽ فيو الشاعر عكالـ، داللية زاخرة، تسيـ في إضاءة غكامض عبلقة الذات ػػػػػػػػػاؿ
كذلؾ في حيز مادم مغمؽ لكنو مفتكح . بالذات مف جية، كعبلقتيا باآلخر مف جية ثانية

 .(1)«تاريخيا عمى آفاؽ رحبة مف الخياؿ كالجماؿ، كالبطكلة كالشيادة
 لمعذاب إلى آخر لمحمـ، يجسده الفضاء مكاف        الحظنا كيؼ يتحكؿ السجف مف 

ف الفرار مف سجف إالتخيمي المصنكع مف كرؽ، كالذم يسجؿ الخبلص منو، كنستطيع القكؿ 
المكاجع إلى السجف التخيمي، ىك فرار مف المكت إلى المكت، يشكؿ فيو الطرؼ الثاني مف 

كىنالؾ تتمكف الذات مف معرفة دكاخميا المكبمة . الثنائية ذات اإلحداثية الكاحدة الحمـ كالراحة
 المحاصر جسر تكاصؿ مع اآلخر، الذم يتمكف مكافبأغبلؿ األسرار كالتكارم، فيصبح اؿ

. مف ممارسة الحياة في دائرة مركزىا المكت

                                                           
(1)

 2،دار ىكمة ،لمطباعة كالنشر كالتكزيع الجزائر،ط1962ػ1925 المدينة في الشعر العربي الجزائر أنمكذجا :إبراىيـ رماني 
 129 ،ص 2001،
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  كقد يتمادل الفضاء التخيمي الشعرم، مف خبلؿ بعث ذاكرة األمكنة في الكصكؿ إلى 
 داخؿ قكقعة لمصكت مساحةأعماؽ الذات، ليخطط منحى انفعاالتيا المتضاربة، بنسج 

.  الصمت
مساكم لمكقع القبر، الذم تتجمى اؿ - السالب لئلرادة أحيانامكاف       كنظرا لطبيعة ىذا اؿ

ثار فضكؿ الشعراء عند الكقكؼ عمى  آفقد - فيو متكف االستسبلـ، كمكاد الحساب كالجزاء 
. القبر

 فمف منيـ زاره؟ كما زاكية الرؤية التي ساقتو إليو؟ 
جدارية الفناء  : القبر 2 .4.3

        يياجر القبر نحك االمتداد عمى حساب المساحات السكانية إذ يبتمعيا، لذلؾ  كاف 
األكثر حضكرا في النص الشعرم الجزائرم، ليمثؿ رقعة مفجعة تنثر الجثث، كتعمؽ ىكياتيـ 

 ،(1)«ادةػػػػػكل الفيزيائي لمـػػػػػة غياب عمى المستػػػػػػػم حاؿػػػػػػإنو يستدع» لتككف شكاىد عمى الغياب
ق، كيستدعي ػػػق كعقـػػػػع يعمف إفبلسػػػػكم، ككأف الكاؽػػػػكاىا المعفػػػػػاة في مستػػػػؽ الحيػػػػيخفكبيذا 

 ذات مقاكمة، تحاكؿ الفرار مف فناء مطارد ليا، نشأمعرض النياية، كفي إطار ىذا المنفى ت
كىنا تتأطر مؤشرات جمالية في ميداف تقؼ الذات فيو كجيا لكجو مع مصيرىا، باحثة عف 

.  شرائط الحياة كالكجكد
ذا كانت الداللة المغكية تقكؿ  ٍقبىري »ف القبرإ        كا  ٍمعيوي قيبيكره كالمى ٍدفىفي اإًلٍنسىاًف، كجى مى

مِّيىا مىٍكًضعي القيبكرً  ٍقبىرىةي بفىٍتًح البىاًء كضى ،كالمى  فيي ال تتسع إال لممكت كالغياب (2)«.المىٍصدىري
أيضا، كىذه الخصكصية التي يتميز بيا ىذا الفضاء، تتعمؽ بيندستو كما يقكؿ طاىر 

                                                           
الركائية ،دار فارس لمنشر كالتكزيع ،األردف يحيى العبد ا االغتراب دراسة تحميمية لشخصيات الطاىر بف جمكف ( 1)
 . 172ص،1،2005ط،
 .  188ص ،(قبر)لساف العرب مادة   :كرظابف مف (2)
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لمقبر خصكصيتو اليندسٌية التي ال يشبيو فيو مكاف آخر، كلو فعمو أيضا، الذم ال » :مسعد
 (1)«. يشاركو فيو سكاه ،إنو خاتمة األماكف كمستكدعيا األخير كمنتياىا

ف كانت  كىكذا يتفرد المكاف ليككف ركنا لبلنعزاؿ كالكحدة، تيابو الذات؛ ألنيا تجيؿ أسراره، كا 
. قد نبئت ببعض خفايا حصاره

         فكيؼ التصقت الذات بالبقاء كأعمنت لغة التصدم كالصمكد في ظؿ كاقع كسيح
مثمتو سنكات الجمر ؟ كىؿ حمؿ المكاف ذات الداللة المغكية أـ اجتازىا؟ 

 ىؿ مثؿ ىذا المكاف الماكرائي رقعة الفرار، أـ مساحة الرفض، التي يستعيد فييا النص 
أنفاسو المختنقة مف جراء التمكث الدمكم؟ 

 : "مقدمة ثانية"في قصيدة " عبد العالي رزاقي"يقكؿ 
 (2) :كمىف قىاؿى 

يزيَّية ))إفَّي  ٍقبىرة   ((لحى قىبرنا كمى
كقىًصيدا؟                  

: كمىف قىاؿ
ٍقبىرة       إ نَّيًؾ مى

لـ تىضـٌ            
ًريبىيف        سىديًف غى ًسكل جى

لـ يىًجدا لىهيما ًفي الكجيكد مىكاننا  
        حينما تطكؿ بالذات رحمتيا التي تتعقب حياة تدنسيا مرارة الكجكد، ك تكشحيا 

كتبرز إثر . مغمؽ أضمف لمبقاءمكضع شراشيؼ االغتراب، يصبح االغتراب المكاني ضمف 
.  ذاؾ جمالية مكاجية األعماؽ كالفناء بأفؽ الراحة كالطمأنينة كاالحتضاف

                                                           
بناء القصيدة في أعماؿ عبد العزيز المقالح ،المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع ،بيركت :طاىر مسعد الجمكب  (1)

  .185،ص1،2007،ط
 20مف يكميات الحسف بف الصباح  ،ص :عبد العالي رزاقي (2)
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كاألىـ مف ذلؾ ىك االحتضار الذم ييب لئلنساف حياة تحميو كتمنحو األمف، في زمف 
. تآكمت فيو صحيفتو األخبلقية

 ليصبح ،(1)«المكت الذم يضع حدا لحديث اإلنساف مع العالـ المكضكعي»فتنقمب مكازيف 
تراسبل مع األعماؽ تمارس فيو الحكاس طقكسيا، كتتبلحـ تحتو األجساد لتتبلعب بعبثية 

. األقدار كسخريتيا 
مساحة منسية ليتكارل خمؼ نافذة يكدع منيا باقي المدلكالت  (القبر )يشغؿ المكاف        

. في البنية النصية
 التي تمقى عمى ضريح ،كتضطمع األسطر الشعرية المتتالية كالمكثفة كركاـ مف األتربة

 االنطكاء تحت بكاطف السبلمة ة تحمؿ سماه أيقكف،السطر األكؿ ليظؿ صامتا بكجو جاىـ
. كاألمف 

حيث تصنع تكحدىا في كجكد السع يطبؽ عمى األنفاس، كإف الذات تتكافؽ مع األرض 
تخطك باتجاه مدارات مشبعة بالشمكلية، كتحقؽ كيانيا خارج االنغبلؽ لتتجاكز عتبات 

. التشظي كالتمايز
 : الجريدةفي قصيدة ": عز الديف مييكبي"يقكؿ 

 (2)! أيفىتٍّشي عىف قىبًر أيمٍّي- 
؟  -  كأىٍنتى
!  أيفىتٍّشي عىف قىبًر عىمٍّي- 
؟ -  كأىٍنتى
ثة ديكفى اسـً -  !  أيفىتٍّشي عىف جي
؟  -  كأىٍنتى
طٍف؟-  ٌب ًبحٍجـ الكى ةى حي ..               أيريدي ًمساحى

                                                           

(
1

  .102ص  ،العزلة كالمجتمع: نيقكالم برديائيؼ ( 
  .45ص كاليغكال يرسـ غرينيكا الرايس،: عز الديف مييكبي (2)
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 ..........
 ............
 ...........

كأىٍنتى - 
ًريدىٍا؟.. أمىقبرةه هىذا-   !أـ جى

 إلى مساحة إعبلمية لزمف طارئ ال ية        ضمف رقعة الجريدة تقكد الكقائع اإلببلغ
يخضع لمرقابة، فتكٌكف النص الشاىد عمى كسط مخيؼ يشكش عمى النسؽ اإلعبلمي، كيفرز 

.  لغات النفكر ألف الجريدة أضحت آلة صماء تمد جسرا نحك المقابر
تمؾ الحقيقة التي يقبؿ عمييا الجميع ال تتضمف سكل سفر دائـ لمبحث عف ىكية أنا التقطتيا 

. خكاتـ النياية، كاغتصبت كيانيا الحضكرم فمالت إلى الغياب
 :رالحفاكيقكؿ في قصيدة 

ٌفاري  .. بىكىى الحى
ٍقبرىٍا   تىنهَّيدًت المى

كًحيدنا تيسىامريا شىجرىٍا  
.. يىتىكسَّيدي قىبرا 

كيقكؿ أيضا  
ٌفارٍ   (1)بكى الحى

..  القىبري تىعرَّيل
باٍر   طَّي البيكـي عمى الصَّي كحى

ـي ًعشًريف عىاماقً تٌساقطي مف عىينىي اًج مى ..  جى
 ..........................................

ٌفاٍر  يبًكى الحى
                                                           

(1)
 . 49-48-47  ص صص :السابؽ لمصدر ا



جمانٍاث انمكان:                                                                      انفصم انرابع  
 

493 
 

: يٍسأؿي ًمعكلىهي المىعقكؼى كيىبًكي 
مف يٍحفري قىبًرم  

كيٍدفىنيًني؟  
           ...........................

ٌفار فىيرتىًفعي اآلذاٍف   يبكي الحى
: كيٍسأليه اآلتيكفى 

.. لقد حىضرى األٍمكاتي اآلٍف 
.  القبري الكاًحدي ال يٍكًفي

يطالب الجسد بدفع الذم ا، ق النص بأقاليـ العراء، فتنيد المقبرة يشير إلى زفيرزخر        م
عالما المتداد الفناء خارج قذارة الحياة، كيصبح القبر الذات لج تضريبتو نحك التراب، كبذلؾ 

. المأكل الذم تمكذ إليو ذات أنيكتيا السنكف، كحاصرتيا منعطفات الزمف مف كؿ الجيات 
كال يتعمؽ االنفعاؿ المقمؽ إال بالشيادة عمى انكماش الكجكد، ككذا باعتبلء عمى سمطة التعفف 

. كالتقزز في الحياة الدنيا 
 : "عكلمة الحب عكلمة النار"في قصيدة الشاعر يقكؿ 

 (1) ..المىدينىة مىقبىرةه ًفي العىراءً .." بىابي "     ك

 ًلطيكفاًنها نيكهىةي المىكًت  
كالبىحري قىبره كًسيعه  

بٍد       كًتمؾى النُّعيكشي زى
طىًني ..  لؾى اهللي يىا كى

بري كاأليمًنيات   كلؾى الصَّي
 /االنفتاح)تمحك البنى التصكيرية ىندسية الخصكصية المتعمقة بالقبر إذ تتجاكر الثنائيات 

 فيرتد المكاف إلى ،( الضيؽ/االتساع ) ( السطح/الباطف ) (الخارج/الداخؿ  ) (االنغبلؽ

                                                           
 .50عكلمة الحب عكلمة النار، ص:  عز الديف مييكبي(1) 
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 كفي رقعة مغتصبة ، كتذكب الحدكدية لتتساكل الفضاءات في صفحة الكجكد المؤسؼ،ضده
.   كتبحث عف الثبات تحت أقداـ االضطراب،كمقيكرة تصارع المكت بمغة التحدم

:               " ألخضر بركةا"يقكؿ 
ثيَّـي قىكـه                             

(1) 

كفى بىيًني كبىيًني إلىى التٍّيًه،  يىميرُّ
يىبنيكفى باٍسًمي كىبلمنا ًلكي يىهًدميكاي 
ييخيطيكفى باسًمي بىراًنيسى لممىجًد،   

،مىف هىؤيالء الَّيًذيف كؿى قىبًرم تيرفًرؼي ٍبطىاتي أٍعنىاًقهـ حى ... رى
ًميعه كشىتَّيى،كىًثيركفى مثؿ الكىبلـً الكىثيرٍ  ... جى

ذا كاف  إف الشاعر يرل أنو ال جدكل مف الحياة اليامشية، التي ال تمنح لمذات كجكدىا، كا 
المكاف يشير إلى المكت، فإف صراع األنا كاآلخر يؤدم إلى انتياؾ حرمة الذات كانشطارىا 

. في زمف التصنع كالضياع
 :كتتحكؿ داللة المكاف المخيؼ في خطاب الذات األنثكية إلى آخر مختمؼ

هيكى ًسرَّينىا المىدفيكفي ًفي قىبًر القىًصيدىة 
(2) 

- أٍشتىاقهي -هيك كٍجهيؾى الَّيًذم ًلي يىبتىًسـٍ 
... فىممىاذا قىد مىضىى 

مؼى الدُّخاًف إلىى المىتاهىاًت البىعيدىة؟  خى
 المكاف اليندسي إلى معمارية لفظية، تستعرض السجؿ النفساني لمذات، كما غير        يت

انضماـ القبر لفضاء النص إال تكشفا لكشائج التفاعؿ مع المعادم، كانشداد إلى الغياب الذم 
، إذ إف الذات تتكاصؿ مع الغياب لتيجر معادف الكاقع، كتبحث عف (التحرر)يحقؽ الحضكر 

                                                           
  .11-10ص  ص إحداثيات الصمت،:  األخضر بركة (1)
 .09ص  سر الغجر،: حنيف عمر  (2)
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كبالتالي تسمك إلى مقاـ الكجكد، كتمفظ نيائيا كؿ .راحة الخمكد الكياني مف خبلؿ الكتابة
.  عكالؽ الضغكط التي تفرضيا شؤكف الكاقع الحياتي

        حينئذ يبدك اإلحساس الفعمي، بالتحرر كالخبلص مف قكانيف التسمط الزمكاني، كما 
. تنفؾ األنا تطالعنا بمظاىر القكة كالمناعة، التي تتغذل جذكرىا مف الكممة 

 إذ لـ يعد المخيؼ المجهكؿ مادامت الذات تتدثر فيه ،ينزاح الفضاء المعادم إلى األلفة
.  بثياب الراحة، بعيدا عف منعرجات المزالؽ الممانعة لبلستقرار

بحث عف فضاء يعصمها مف زمنها المفجكع، كلكنها ذات باحثة عف أسرار تهي ذات ال 
األمكنة، تبلمس الخفي منها كما المست الظاهر، كتنبش تحت لفافات المستكر، حتى إنها  

ة مستكنهجعمت ككنها الشعرم مناظرا لذلؾ العالـ الخفي، تحشر فيه بناها المغكية، 
.  الغمكض الذم يجعؿ القارئ أكثر تكقا لخكض المغامرة 

إف قصة االلتصاؽ بيف الكائف كأرضو، تتكغؿ بو في المغارات ك األعماؽ كتزرعو في كعاء 
. االسمنت كالفكالذ

 التي حبست جثماف اإلنساف، فتآكؿ لينحؿ ،        تحت قباب ىذه الترسانة الصمبة كالمميتة
بتربة األرض، كيمتحـ برحميا مف جديد، تاركا الكىج المادم البراؽ، مدركا أف تركيب 

الركحي أكثر سمكا، فعاد بحصيمة حداثية، يظف فييا أف الحياة ربما تمارس فف الخفاء في 
جيكب الفضاءات الطبيعية، ككانت دكافعو النفسية تمح عميو مطاردة الرياح في حركاتيا 

ة ػػػػة لمبنيػػة لئلخصاب، كالصائغػػػػة بيف النيايات الشجرية، كالمكزعػػػػالتكاصمية الجامع
التكاثرية، كما تنبو إلى اإلشراقة المتتالية في لحمة الشمس الحرارية الرابطة بيف السماء 

كاألرض، ككانت تمظيرات اليابسة المغتسمة بمياه األنيار كالبحار، المستترة ببياض الثمكج 
رارتو ػػػػػاعة ؽػػػػة التي زادت في قفػػػرل، الرسالة الختاميػػػػات تارة أخػرار النبػػػتارة كاخض

كرية، فسار نحك المرتفع يتشبث بمصابيح كىاجة أليبت فضكلو، فياجر بمعجمو ػػػالشع
 .المعرفي، يبغي غزك الفضاء الخارجي، كعاد منو ليقكؿ إف الحياة كعرة مسالكيا
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: األماكف المفتكحة.4
عا لمكياف ػػػػكزع عمى فضاء ممتد أقؿ تجميػػػ        األماكف المفتكحة ىي تمؾ التي تت

عرفة ػػة تراكمية مف المجاىيؿ تصطدـ بالـػػدد، كلبنيػػػػم متعػرم، تؤشر لتنكع بيئػػػالبش
لذلؾ قد تخرج مف ىذا . اإلنسانية، فيشكؿ الصراع بؤرة تكتر ميمة في النص الشعرم 

االنغبلؽ / إف االنفتاح»" حة كحمكشػفتي"االمتداد إلى انكماش حدكدم، كما عبرت عف ذلؾ 
في  ذلؾ أف الكممة تنغمؽ إذا ما أخذناىا...خاصية في المكاف كما ىي خاصية في المغة

م المحدد، بينما تنفتح بالتعبير الشعرم الذم يجدد معانييا باستمرار بؿ يكثفيا القامكسمعناىا 
  (1) «حتى نجد أنفسنا أماـ قراءات عديدة

دة الربط المكبؿ بيف المفظ كالمعنى، ػػػػكمة قاعػتستدرج حمقات المعجـ المغكية المغة لتغتاليا مش
ة التخيؿ، كتعيش المفردات في كبسكلة مغمقة، تتآكؿ، تصدأ، ثـ ػػػػـ حرمػػػندىا تتحطػػػػكع

.  تمكت
 ، إذا أيخًضعت لمرايا الرؤل الضيقة، بينما تزيد انفتاحا، إذ ما ىااألمكنة تعيش الظركؼ نفس

. تعمقت بالرؤل االنفتاحية
االتساع في المكاف، تأكيدا عمى حرية الفرد، أك تأكيدا عمى »ىذا كربما يككف         

 منحى تكزيعي لمحركة، إذ يجعؿ ئ المتسع يينشفضاء فاؿ،(2)«الخركج مف الذات إلى اآلخر
الذات تسقط في فجكاتو الكبيرة، التي ال تممؤىا سكل رحمة االنتقاؿ المستمر، لكشؼ األسرار 

.  كمطاردة الحقائؽ
كلعؿ الذات في محاكلة تممس الكاقعي، تنطمؽ مف األرض، مكاف إقامتيا الذم أىداىا 

. الخصكصية، كمنحيا األمكمة التي غابت بغياب األمكنة المغمقة
 
 

                                                           
 .192ص  ،2008 ،1ببلغة المكاف قراءة في مكانية النص الشعرم،االنتشار العربي ، بيركت ،ط: فتيحة كحمكش (1)
  .32ص   مدحت الجيار،، جماليات المكاف في مسرح صبلح عبد الصبكرجماليات المكاف، : مجمكعة مف المؤلفيف(2)
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 : األماكن الطبيعية المفتوحة1.4
 األرض  1.1.4

 ضيقة كانت أك مفتكحة سكنيَّة أك طبيعية، فيي المحكر الذم ،ترتبط بكؿ األمكنة         
تتكجو إليو جؿ الفضاءات، كالمكطف الذم ال يمكف لئلنساف ىجرتو أك االبتعاد عنو، إذ 

رتباط بينيا كبيف اإلنساف ليس االؼ»تحتضنو بجاذبيتيا في الحياة، كتأكم جثمانو في الممات، 
ارتباطا كقتيا محدكدا، بؿ ىك اتحاد باطني بيف األرض الخالدة كالدـ الخالد، ىكذا تتكامؿ 

  ﴿ قاؿ تعالى(1)«الدكرة الدائمة بيف الكالدة كالمكت فينتفض المكاف مدلكال رمزيا  

                  ﴾(2)  . 

 ىذا التكاصؿ الزمكاني يضاؼ إليو جمع آخر عند صاحب لساف العرب الذم           
ة »: قاؿ ؽُّ الكىاًحدىًة ًمٍنيا أىٍف ييقاىؿى أىٍرضى ـي ًجٍنسو ككىافى حى مىٍييا النَّاسي أيٍنثىى كىي اٍس الًَّتي عى
 ليسفر الجمع عف التقاء المكاف بالذات كتحكؿ الخاص (3)«كًقيؿى األىٍرضي المىٍكًضعي كالمىكىافي ...

 في (المكت كالحياة) ك(بت كالمتحكؿاالث) كبذلؾ تتناسؿ مثنكية ،(األرض المكاف)إلى عاـ 
ىذا الفضاء، فيغدك كعاء يطفك عمى سطحو الكعي اإلنساني، خاصة إذ ما عممنا أف الجمع 

 إذ ،(المرأة المكاف)الذم أدرج ضمف التعريؼ المغكم ينيض مف غبار االعتقادات القديمة 
تككف أنكثتيا مرتبطة بخصبيا كأمكمتيا فيي لدل اليابانييف أصؿ البشر كجزء ىاـ مف أجكاء 

 .، مف ثـ كاف ليا الحضكر الكياني مقابؿ الكياف اإلنساني(4)العالـ لدل البابمييف

                                                           
 بنية الشعر المعاصر أحمد عبد االمعطي حجازم نمكذجا، دار جدار لمكتاب الزمكانية: حناف محمد مكسى حمكدة   (1)

داثة في الشعر العربي حاؿ:  محمد العبد حمكدعف  نقبل . 36 ص،2006 1،األردف ، ط العالمي كعالـ الكتب الحديث
 .259ص.  1986، 1المعاصر، بيانيا كمظاىرىا، دار الكتاب المبناني، بيركت، ط

  .55 سكرة طو ، اآلية  (2)
      .62ص ،1مج  (أرض )لساف العرب  مادة :  ابف منظكر(3) 
 .20ص ،2000،( ط د )مصر ، دار قباء لمنشر كالتكزيع ، رمز الماء في األدب الجاىمي ،:ثناء انس الكجكد   (4)
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ما حسبناه سرابا إف ىك في حقيقتو،عمى حد رأم »:  كيقكؿ عبد الصمد زايد        
 كبالتنفس ترتفع األرض إلى رتبة الكائف (1)«نيككال،أنفاس األرض البلىثة تحت لفح الحرارة

. الحي 
كاقتضت أف يككف الفعؿ البشرم مساىمة في حياتيا كما . استكت كاإلنساف ذاتا قبالة ذات»

كحؽ ليا ما يحؽ لكؿ  .كتقمصت المسافة الفاصمة بينيا كبينو. تساىـ ىي في حياة اإلنساف
  (2)«.كائف عاقؿ مف حرمة كقداسة

ىا ػػػلكؽ ال يحاصره فيػػػػػالؽ نعمة لممخػػليا الخػػة التبادؿ التي جعػػ        تمكـ ىي قص
ف كانت سياسات التيجير قد نسجت أسبلكيا الشائكة لفصؿ الذات عف خميتيا  حصار، كا 

. األـ، فتمؾ الخمية لف تضمحؿ بؿ تتناسخ في الكياف البشرم لتمنح لو محددات انتمائو 
كبيف لغة اليكية كالمدارات المغكية كاألسطكرية ليذا الفضاء، يمارس الشاعر الجزائرم 

.  طقكسو؛  ليقدـ لنا نص المساحة المتعمقة بكجكده ككطنيتو
: ببل كطف هؿ نعيش؟ في قصيدة "  مبلحيعمي"يقكؿ 

مىكتيكبيهىا أٍف تىثيكرى كأٍف تىستىًظؿَّي ألٍرضي هىًذًا ا
(3) 

   تىًسيرى  كىيٍ ًبأركىاًحنىا
يرىاًتنىا اآلًثمىٍه ك  قيمنىا لىهىا ال تىضيمٍّي شيجى

        تتمثؿ األرض كائنا ينبض بالحياة ، كيعج بالعطايا، فتمتزج بالذات كتنأل عف 
مكاضع التضاريس الصخرية، بمحاذاة انتصاب رخكم جمالي حي، تكاجو كجكدىا بمد مف 

إنيا المكاجية . ترفع أثقاليا بثبات رىيبكتكتـ صرخاتيا كجراحيا، حيث اليدكء كالطمأنينة، 
. التي يجب أف يستكعبيا اإلنساف مغمض العينيف

 
                                                           

، 20031تكنس، ط دار محمد عمي ك كمية اآلداب ، المكاف في الركاية العربية، الصكرة كالداللة ،: عبد الصمد زايد (1)
 .438ص،

 .438 المرجع السابؽ، ص ( 2)
  .90البحر يقرأ حالتو، ص : عمي مبلحي (3 )
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 (1) الَّيًتيهىاًتًه األىرضي 
زافىا  عنىاهىا جي ... قىد أضى

  ...ثيَّـي ًبعناهىا
رافىةٍ هىاكقىبىضنا !  خي

منىا ًصفةى المىجًد   كانتىحى
... كنىحفي 

افٍة  لٍسنىا إاٌل تىرهاتو كسىخى
  الَّيًتيهىاًتًه األىرضي 

جرَّيديكها  
تىركيكهىا ديكفى قىمبو  

اًبٍع  كتو أك أصى ديكفى صى
ثيَّـي عابيكا أنَّيها لـ تيغيٍّر أمَّي مينكىٍر  

سىحبيكا المىٍسرحى ًمنهىا  
!  أسدىليكا كنؿَّي السَّيتاًئر

  الَّيًتيهىاًتًه األىرضي 
اًئٍد  ار القصى شىتًني ًسرَّي إبحى كشكى

 (حمما)عٌممىتًني كىيؼى يغديك المىكتي 
كًؼ الكسىاًئدٍ    ! يىغفيك في جى

 ا مخزكفتمثؿعف حقيقة تككمت كردميا التراب، ليا         تجعؿ األنثى األرض تفصح 
في ػػػزج بو في قمب الفػػػػػة التي تػػػػػىا الحقيؽػػػإف. ة اإلنساف كضعفوػػػػ بدكنيػػا ناطؽارؤيكم
كل، كتجعمنا ندرؾ أف المكاف كائف كاع، تمقى عمى أعناقو مسؤكلية ما يتسبب اإلنساف ػػػكالشؾ

.  في فعمو، كأخيرا يرتحؿ الكائف الكاعي؛ ليصبح نصا تعميميا يمد جسكره نحك الحمـ متحديا
                                                           

(1)
 .65سر الغجر ،ص : حنيف عمر 
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: " عاشكر فني"يقكؿ 
لىؾى أٍف تىدَّيًعي مىا تىشىاٍء 
(1) 
دى أٍلؼى سىنىٍه  كأٍف تىتهىجَّي

" ًحرىاءٍ "ًفي 
تىخريجى لمنَّياًس كالشُّعىراٍء  ثـي َّي

كتىًسيري فىتىٍنفىًجري األىرضي ًشٍعرنا كمىاٍء  
لىؾى أٍف تىتدىثَّيرى بالسَّيكسىنىٍه 

بكاًت  كهىرةى األٍرًض ًبالصَّي كتيعىطٍّرى جى
... كتينًذرى ًشعرىؾى ًلؤلرضً 

تىٍسكيبي كىكثىرؾى العىذبي في الفىمكاًت 
ٍتمًة األٍمًكنٍه   كتيشًعؿى قىمبىؾى ًفي عى

        إف تكاصؿ الذات مع المكاف، ىك تكاصؿ مع المقدس الذم ينتظر الفداء، كمع الكجكد 
.   تبلـز االثنيف تبلزما مع الفضاء الكجكدم لمحاكلة الحصكؿ عمى اليكيةدكاالنتماء، كيع

 مف منزؿ الكحي كالسكينة، إنو انيكض" حراءغار "كقد يككف احتكاؾ الذات بالمكركث الديني 
ؽ كجكد الذات ػػػػػح أيف يتحؽػػػاؿ باتجاه السطػػػػف الكالدة، ثـ ارتحػػػػاتصاؿ بالرحـ مكط

 . صي، كتحيؿ الصكرة إلى مدل التعمؽ باألرض؛ ألف فقدانيا مكت كفناءػػػالشخ
:  في قصيدة الميؿأيضا " عاشكر فني" كما يقكؿ 

 (2)`لىـ أكيٍف 
اًرجى أسكىارهىا   كىانىًت األىرضي خى

كىانىًت السَّينىكاتي ميعطىمةن ًفي الرٍّمىاًؿ  
ًميٍد  مكبىيفً  ارطىةه مف جى  كبىيفى الشَّيكاًطئ خى

                                                           
  .32-31ص  ص الربيع الذم جاء قبؿ األكاف،: عاشكر فني (1)
  .67 ػ68،صزىرة الدنيا ،ص  :عاشكر فني   (2)
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ؿي ـ ًدينىًة  اكأىكَّي  قىادًني لممى
كٍجهه أطىاردياي  

ًديٍد   انىًني مف جى كمَّيمىا الحى ًفي أيفيؽو خى
ارى ييطىاًرديًني كيٌؿ شىيءو   كصى
ًت األىرضي أٍشيائهىا   كأخرىجى

بًت الطُّريقىاتي   ارى فتىضى
حيٍد  كمىازلتي أٍتبىعي نىجـى الطَّيريًؽ الكى

        يسيـ المكاف الممتصؽ بالزمف المعطؿ في انحياز الخطاب إلى الطرؼ السمبي، إذ 
تسيطر داللة الضياع كالغياب عمى المعنى؛ لترجح حاالت اليأس لدل اإلنساف، كتندفع 

. الذات الكاتبة باتجاه كضع حد لتمؾ المتاىة، كتصارع مف أجؿ عكدة الحياة 
كفي عبلقة ينسجيا النص الحاضر، متحدا مع النص المقدس تكتمؿ صكرة الداللة، التي 

﴿)تنفتح عمى مؤشر الفناء        ﴾(1  ) –أخرجت األرض أشياءىا).    
 

 تتدحرج صكرة األرض في التجربة الشعرية عمى شبكة مف العبلقات، التي تتمثؿ في حركة 
ارتدادية بيف الكاقع كالخياؿ، إذ تيجر صكرتيا المادية الثابتة إلى أخرل متخيمة، تتناسخ كفؽ 

.  نيائيالفاعمية التحكؿ اؿ
فالنص أحيانا يستند عمى مرجعية تاريخية أسطكرية، ليقدـ داللة مغايرة تتكزع عمى  -

كترم الخصب كالجراح، فيي رحـ المعادف كىي مكمف القمب األمكمي، إذ تتجرع 
. أنكاع الجراح في صمت 

 في حيف تتحدد صفة األرض أحيانا أخرل بمبلمسة الكاقع، إذ يشيد الفضاء عمى  -
انية عف ػػػيو، الذم نأل باإلنسػػػػكؼ بخيكط المنفى كالتػػػػػػزمف االنتكاسة الممؼ

. ىا، فأصبحت كيانا دكف انتماء دائـ البحث عف ىكية ػػػأكطاف

                                                           
  02 سكرة الزلزلة ، االية(1)
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كقد يتعمؽ المكاف األرض بالداللة الدينية المقدسة كيصبح مركز الكجكد المعرض  -
.  لمزكاؿ

، تشير إلى تعدد األبعاد المكانية الراقصة عمى مشاىد المختمفة كلعؿ تمؾ المبلمح  -
 النفسية ، التي تشيد عمى لغة تكتر صارخة بنداء تبايف البكاطفتترجـ كمختمفة، 

. البحث المتكاصؿ عف المكاف المفقكد
 كفي مقابؿ ىذا االختبلؼ، نممح تقاطع النصكص في القبض عمى الداللة  -

األسطكرية، إذ يشخص المكاف كتصبح األرض األنثى، األـ، المكطف كالرحـ، كىذا 
التقاطع دليؿ كحدة التجربة التي تفسر المعاناة الجماعية الناسخة لصكر فكرية 

.  متماثمة
كيف باقي األمكنة، فيي تتصؿ اتصاال ػػػػ        إذا كانت األرض األساس المشارؾ في تؾ

ة األرض ػػػػػع فيو فتفػػػابس الذم تتجـػػػػػقى الصحراء الجزء اليػػػػػػػكاضحا بالصحراء، كتب
. ابتو، كاتساعو، كتدفقوػػػػبرح

فكيؼ عالج النص ىذا الفضاء الممتد كطكؽ شساعتو الداللية ؟ 
: الصحراء 2.1.4
ات ػػػػص عميو مجمكعة مف الثنائيػػػب، الذم تتراؽػػػػػػػاء الرحػػػػػػىا ذلؾ الفضػػػػإف         
ة، فتجتمع الكاحة بالرمؿ، كالخصب بالقحط، كالثراء بالفقر، كالظمأ باالرتكاء، كىي ػػػػػػالضدم

، كًقيؿى »عند صاحب لساف العرب  ىي الفىضاءي : األىٍرضي الميٍستىكيىةي ًفي ًليفو كًغمظو ديكفى القيؼِّ
عبلمة االتساع المدججة بيكؿ المجاىيؿ   ليسكؽ إلينا1«.ال نىباتى ًفيوً : زادى اٍبفي ًسيدىهٍ كالكاًسعي، 

. كالخفاء، كالممغمة بتعاليـ العراء كالكشؼ
ذلؾ أف عبلقة . ليس إغكاء الستدراج السماء، كلكف بتعبير آخر مف تعابير الكفاء» كالعراء

راف حميـ ػػالقة ؽػػػػػاف آمنو عمى السر ليست عػػػػػر في بيتو لمؾػػػػػػالمكاف الذم أخفى الس

                                                           
 16ص   ،4، مج (صحر )لساف العرب ،المادة :  ابف منظكر (1)



جمانٍاث انمكان:                                                                      انفصم انرابع  
 

503 
 

فحسب، كلكنيا عبلقة عشؽ خالد، فيصير التعرم شرطا مف شركط االلتحاـ الكمي، االلتحاـ 
  (1)«المطمؽ الذم يكحد برباط مباشر الجـر العرياف بالمكاف المقدس الذم حكل كؿ مكاف

اـ الككف ػػػػػػار المنادل بو النسجػػػػدة الشعػػػػػػح الكحػػػػاس تصبػػػػػػ        كعمى ىذا األس
ق، كيضحي التكامؿ اليدؼ الذم تنشده حقكؿ الكجكد باختبلفيا، لتمنح لئلنساف ػػػػكتكاصؿ

. التكثيؽ لمحكار كالجمع كنبذ الصراع: كصية مفادىا
.  ثـ تسمك ليجات القبح مف العراء، مف حمـ الغكاية كالدناءة إلى مراتب لغات البراءة كالنبؿ

المكاف الكحيد الذم يستطيع أف يركض العقؿ، كيقمع » الصحراء ىي أيضا  ذلؾك        
ركح الطمب، كيحد مف طغياف اإلرادة؛ إرادة الحرية،إرادة الحياة، عٌؿ الخفاء يقدر أف يحقؽ 

األعجكبة، كيشبع نيـ الشقي الذم استبدؿ التسميـ بشقاء العقؿ، كقايض ىناء الفردكس 
 كعميو تمتثؿ أفقا لمطيارة كالبساطة، تنتشؿ الذات مف القمؽ كالشقاكة إلى (2)«بجحيـ المعرفة

الراحة كاليناء، لتككف رمزا لمتصكؼ، يعمي مف شأف الكياف البشرم، كيرفعو درجات عف 
.  جحيـ المادة كالتشيؤ

كلعؿ النص الجزائرم أدرؾ أبعاد ىذا األفؽ الممتد، فامتدت نصكصو باختبلفيا لتثير دالالت 
. مكثفة تستفز أفؽ القراءة كتستثيرىا

" عثماف لكصيؼ "يقكؿ 
ؽى .. آًا  اؤيؾ أٍف تىتمىزَّي  (3)قىضى

دى ًباألٍرًض  حَّي كىي تىتكى
كالنَّيبًض  

ؿى نىهرنا   كَّي أك تىتحى
حاًرم الرَّيماًد   يىشيؽُّ صى

                                                           
 .   270ص حدكد التأكيؿ قراءة في مشرع امبرتك ايكك النقدم ،:كحيد بف بكعزيز : نقبل عف (1)
 .  269 المرجع السابؽ ،ص (2)
 .15-14ص، ص المتغابي ،:عثماف لكصيؼ (3)
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فىتنتىًفضى الشَّيجرات العىذارىل  
.  كتىهفيك الغيصكفي الغيصيكفٍ 

        يصبح التكحد كجيا لبلحتماء بصبلبة المكاف مف أجؿ مقاكمتو، كاستدراجو إلى عكالـ 
ىا، تستعيد بو خصكبةن، كتسعؼ ػػػػؿ الذات مع محيطػػػػزءا مف تكاصػػػػػدك ىذا جػػػػػكيب. راؽػػػػاإلش

 )-جذبا متراميا كمتسعا ضمف مجاىيؿ المد الصحراكم، حينيا تسافر األفعاؿ إلى االنتفاضة 
غدك ػػػػػع، فيػػػػ، ممبية دعكة التمزؽ كالتحكؿ، كمنيا ينشأ الثبات كالتجـ-(تتمزؽ تتحكؿ تنتفض

كاىا، كتستجمع ػػػػػرد فيو الذات ؽػػػاة، تستػػس الحيػػػػػػاؿ البلىثة متكىجا بفكانيػػػػػاء الـرػػػػػػفض
. حينيا يتحدث النص بجمالية مكاف تنتفض مرادفاتو . كيانيا، لتزداد رفعة كعمكا

فيقكؿ في قصيدة " أحمد عبد الكريـ "غير أف مرادفات الصحراء تطفك عمى السطح في شعر 
 :" تداعيات مدف السراب"

ًؿ البىحًر يىبتىًدئي اإلغًترىابي  مى أكَّي عى
(1) 

اًؼ   اًرم الًعجى حى تىدحرىٍجتى ًمف بىاًبؿو ًفي الصَّي
إلىى ميدفو يىتىؤلألي ًفيها السَّيرابي  

 ، ؾى السٍّنديىافي تىقمَّيصى
تسىامٍقتى ًفي الطُّرقىاًت مىآذفى ًعٍشؽو  

تىهامىسًت العىاًبراتي 
؟  مىف األٍسمري البىدىكمُّ

. فقيمتى أنىا العىاًشؽي المينتىًمي لمنَّيًخيؿً 
        ضمف الجذكر العرقية، تقبع األحياز المكانية فتمتثؿ صفاتيا لميكية الذاتية، ثـ 

كتحاصرىا مدف السراب، إنيا تمتمئ تكجسا مف سمطة الكاقع كخيباتو .تتمقفيا بالكعات المنفى
. المتبلحقة

                                                           
  .97ص  مكعظة الجندب ،: أحمد عبد الكريـ (1)
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كحيف تنقطع الصمة بيف الكاقع كالذات تصبح الكتابة الكطف البديؿ الذم تبدأ فيو  رحمة  
، ككأف شخصية (تسامقت) تجاكز العزلة مف خبلؿ لغة االستعبلء ذاتحاكؿ اؿفت، التحكؿ 

المتنبي المتأرجحة بيف االعتزاز بالنفس،كالشعكر بالقير تحت أكناؼ الببلط، تطؿ عمينا مف 
نكافذ األسطر الشعرية، لتنذر بجمالية تبلمس الشخكص كتكحدىا، كخمط الدكائر المكانية 

. ليضيع الزمف في غيابات ىذا التكزع 
 شخصية المتنبي أخذت مكانتيا، التي تمقي بيا ضمف االلتحاؽ بالعتبات لعؿ        ك

هكامش عمى بيت في قصيدة " ألخضر فمكسا"النصية عند الشعراء الجزائرييف، إذ يقكؿ 
: المتنبي

؟»  (1)..ًمف أٍيفى يىًجئ المَّييؿي اآلفى
بمىى ًباألٍغبلؿً  تيراًفقينا .. البىيدىاءي الحى

كىيؼى قىصىصتى « أٍحمىد»يىا 
يؿً اأظى  !. كباألٍشعىارٍ .. ًفرهىا ًبالخى
كنىسكينيهىا  .. تىسكيننىا البىيدىاءي «  أٍحمىد»يىا 

كًؼ ميزغًردىة  كًسياطي الخى
نيكبىا .. غىربىا.. شىرقنا كجى

ار !!.. لكٍف مىازلنىا أٍحجى
.. ًقطعىانا شىردَّيها المَّييؿي الدَّياًمي

.. الرُّمحي قد انتىحرىا.. السَّييؼي 
!.  كتىًضيعي مىعاًني األٍشيىاء

فالكصكؿ إلى المتنبي، يصكر جمالية تنكع األصكات الصارخة في البيئة النصية، كمف 
خبلؿ ىذا التكزع الصكتي يتقدـ النص نحك االنفتاح، فتتناسؿ النصكص الشعرية، كتشكؿ 
بنية تكتر تمتزج فييا البنى المكانية، فتسفر عف راىنية الخكؼ كالقمؽ؛ قمؽ تعززه لفافة 

                                                           
 .27ص  ليس اعترافا أخيرا ،.. أحبؾ: األخضر فمكس (1)
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إلرادة اذات مسمكبة صكرة االستبداد التي تقبع كثقؿ عمى صدر الضعؼ كاليزيمة، فتشكؿ 
. كمقيكرة تحت مكاكيؿ السقكط كاالنتكاسة 

كية المكاف ػػػػ        ىنا يمارس المكاف الصحراكم الصامت سمطتو، كيككف التشبث بو
رة ػػػػـ عمى صخػػػػػرة، التي تتحطػػػػػزلة المعاصػػػػة العػػػؿ إلى مكاجوػػػالسبي ( الشعر /الجكاد)

.   يكتب المكاف جنكحا لـ يتعكد كتابتو مف قبؿئذرة ، حيفػػالذاؾ
يكسب تجربة الشاعر أصالة » إف استدعاء الشخصية التراثية في إحدل كظائفو الفنية

كعراقة، باكتسابيا ىذا البعد الحضارم التاريخي، كأخيرا تكتسب شمكال ككمية بتحررىا مف 
 (1)«.إطار الجزئية كاآلنية إلى االندماج في الكؿ كفي المطمؽ

فالتنقيب في مغارة الحضارة اآلفمة، يستخرج كنكزا تعبيرية تضاؼ إلى التجربة اآلنية، فتنتج 
 لتجربة شمكلية قاىرة لخطية الزمف، كباحثة عف تحقيؽ الكجكد مف خبلؿ استناد األنا عؿ

. كتؼ اآلخر،  فتنتقؿ مف الغياب إلى الحضكر
يشد الزمف بالمكاف كالذات، ليمقي بيما في قبك الفناء، فيككف ىذا العراء اختراقا لمكجكد 
اإلنساني، تبرز فيو لغات اإلقصاء، كيتـ مف خبللو االحتفاظ بأبجدية النضاؿ كالمقاكمة 

. إلدراؾ التحكؿ 
فىميدَّي يىدىٍيؾى ًمفى الفىمىًؾ الميٍطمىًئفٍّ 
(2) 

َّـي ريفىاًتي إلىى الرَّيمًؿ يىمتىصيًني  كضي
 كييبىدٍّديًني ًفي تيرىاًث البىكىاًدم

يىاحي حيميكلىتىهىا ًبالًجبىاؿً   تىحيطُّ الرٍّ
 م تىفىاًصيمىهىا ًلمنَّيًخيؿً رً ا الصَّيحًبيحي تي 

  كال ًظؿى ًلمنَّيًخًؿ بىيفى يىدىٍيؾى 

                                                           
  .17استدعاء الشخصية التراثية في الشعر العربي المعاصر ،ص:عمي زايد عشرم (1)
  .27-26 ص ص زىرة الدنيا ،: عاشكر فني (2)
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        يجنح المكاف نحك دكائر داللية بعيدة عف المألكؼ، إذ يجمي الصمت كالسككف 
باحثة عف دكافع  مطكلة في محادثة نخؿالمتصؿ بو، ليصبح ناطقا فاعبل، يتكاصؿ مع اؿ

.  (الحياة بالمكت )( المقدس بالعراء) اجتماع المتناقضات
كينشغؿ القارئ بالبحث في العبلقة بيف ىذه الثنائية كالذات التي تجعؿ العالـ مكازيا ليا 

 .لتأسيس كينكنتيا مف جديد
تنقؿ التجربة الشعرية الصحراء، مف البعد الطبيعي ك الجغرافي المكسك بالعراء  إلى  -

بؤرة تاريخية تتبلءـ فيها األزمنة قديمها كمعاصرها، لتعيد إنتاج الذات مف خبلؿ 
إنعاش الذاكرة، التي تقمع حصار الكحدة الراهنة؛ لتتصؿ الذات بجذكرها منفمتة مف جؿ 

. كحينها تكفر الذات كسائمها لتقاـك كحشة المكاف . هكاجس العزلة كالخكؼ
تصبح الصحراء لغة فكرية مطعمة بآليات التأمؿ، الباحث عف تفسير لذلؾ االمتبلء  -

الككني مف خبلؿ الجمع بينها كبيف المكاف المقدس، كيمثؿ طرد المكبكت لمخركج مف 
. متاهة التيه الداخمي، كاالمتداد النفسي االنفعالي إلى معالـ النكر كالتحرر

يؤثث الخياؿ الشعرم المكاف الصحراء، بأشيائه ليصمب كحشته، كيمحك هكاجس  -
المجهكؿ، كيمنح لممكاف هكيته، فيتحكؿ مف عالـ مفقكد تتمقفه المكت إلى عالـ 
.  مكجكد مفعـ بالحياة كالديف كالثقافة، حينها يتمكف مف ممارسة جمالية االنتماء

، كيحقؽ اتصالها باألعماؽ، عندئذ تصبح عزلتهاإف االلتحاـ بالمكاف يحرر الذات مف  -
الذات الحياة التي  تكاجه المكت، كعميه يحدث  ميبلدها، فتتعمؽ بالحياة، ك تتجاكز 

. الكاقع باسترجاعها  لسمطة الكياف كالكجكد 
إف عناؽ الصحراء بالمقدس لف يككف عف طريؽ اجتماعيا مع السماء فقط، أليست ىي 

.  كلعميا تمتقي مع الجبؿ في تمؾ الصفة؟ ( قصة إبراىيـ)مبعث الحياة كمعبد التطير 
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: الجبؿ 2.1.4
يدؿ عمى تميزه؛ كتميزه يشير إلى ىذا بركزه ك البارز؛ الناتئ        ىك الفضاء 

الرفعة؛كارتفاعو زاد مف قداستو كعمقو بصفحة السماء، فالتحمت السحب بو لتككف الكصمة 
إنيا منزلة الطيارة كاالرتقاء التي أحاؿ عمييا . الممحمة، كلقي في ىذا االلتفاؼ أكـر منزلة

بىؿي »لساف العرب  ًتدو ًمٍف أٍكتاًد األىٍرًض ًإذىا عىظيـى كطىاؿى ًمفى األىٍعبلـً كاألىٍطكاًد : الجى اٍسـه ًلكيؿِّ كى
ىكذا يمثؿ الجبؿ كتد ىذه البسيطة، كماسؾ حدىا المطمؽ، تثؽ بقكتو (1)«.كالشَّناًخيبً 

كجبركتو كتستسمـ لسفحو الكابح، كتتمتع بسجنو األبدم، ككنو يبلحقيا بمجيكد الحفاظ عمييا 
. كمتابعة استقرارىا المؤمف

        ىذا التميز منحو أيضا مشركعية الكجكد المبيـ، حتى ظمت الخطكات متباطئة 
متثاقمة في كشفو، فقد كاف الصدىفة المغمقة عمى الكنكز، كالتي تأبى الخكض في 

. المكشكؼ،كعمى ىذا األساس كاف الفضاء األكثر إيياما كميابة، حتى ارتبط بالضياع
بمغت بو الجرأة إلى استقباؿ . إنو الشاىد عمى حقب الحضارات اآلفمة كمبٌمغ رسالتيا

. العكاصؼ كالرعكد، دكف أف يبرع في حياكة رداء يقيو ، لقد ركض صمكده كؿ قكة غاضبة
ىذا التركيض احتاج إليو الجزائرم، كىك يكاجو تبدالت األكضاع، كنكبات القمؽ المحرج، في 

. الفترة السكداء التي كانت حدادا
:  " عقاب بمخير"يقكؿ 

ا  الًجبىاؿي تيزٍغًردي رىحبى الفىضى
(2) 

انىهي  ييطًمؽي اآلفى ألحى
ارىةي تىخطؼي بىيفى الشُّقيكًؽ ًظبلالن  كالًحجى

كتىنفىًتحي األىرضي أىلؼ ًظؿٍّي  
كيؿُّ ًتيفو ك كيؿُّ زىهٍر  

                                                           
. 371، ص 1،مج  (جبؿ )بف منظكر لساف العرب مادة ا  (1)
  .42ديكاف السفر في الكممات ،ص : عقاب بمخير  (2)
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بٍؿ  كيؿُّ طىيرو ًبظىهًر الجى
هىا  كجى كيؿُّ ًطفؿو تىعمَّيؽى ًفي حيضًف أيٍّـي بىكت زى

ًبدمكًع األمىٍؿ 
فٍر تىهي يىرسيـ اآلفى بىسـى   فىكؽى مىهًد الحي

 (بكت– تعمؽ ) إلى الماضي، متكئا عمى فعميف ماضييف  بقداستو        يشدنا المكاف
متمسكا ، ك عظمة المقاكمة كالنضاؿ عمى صفحاتومسجبل حكر التاريخ مفلنذكر بطكلة 

.   الثمفميما كافرض األب
كتتنامى البنية الفعمية المضارعة، لتجعؿ النص صفحة تنديد صارخة بأصكات الثكرة 

كالتجاكز، مما يكرس معجما مشبعا بأبجدية االحتفالية العارمة، التي يشيدىا المكاف المتحرر 
 مف يا، كحينيا يعكد االستقرار إلى المكاف ليح (تزغرد ػ يطمؽ ألحانو ػ تخطؼ ػ تنفتح ػ يرسـ)

.   األعماؽ بزىر األمؿئجديد، كيصبح أعمى كأرفع شأنا مما ىك عميو، يعب
"  عاشكر فني"يقكؿ 

اؿي الَّيًذيفى اٍنتىميكا لمًجبىاؿٍ  الرٍّجى
(1) 

كبه  ـٍ حيري .... فىرَّيقىتهي
كأٍنهكىهيـ االٍقًتتىاٍؿ 

كىرَّيًت السَّينكىاتي كفىرَّيٍت 
ـٍ يىنتىًصر ًفي المىعاًرًؾ   كلى

غىيرى الًجباًؿ الَّيًتي التىحقىٍت ًبالرٍّجاٍؿ 
        تفكح أكجاع المكاف ببخكر الجذكر التاريخية، لتكتب ممحمة البطكلة، التي أنيكت 

.  الرجاؿ تحت حصار المعارؾ

                                                           
  .57رجؿ مف غبار ،ص: عاشكر فني  (1)



جمانٍاث انمكان:                                                                      انفصم انرابع  
 

510 
 

رت قكاىـ، كاعتمت سطكة اإف اندفاعيـ الجماعي ضاع في ضفاؼ الفكضى، فتناثركا كخ
المكاف ليسترد ثقبل دكنو النص الخرافي، كييغذل بنبض الحياة، فيركض خمؼ ذات أفناىا 

.  المييب الزمني المتسارع 
يكمئ النص بجمالية مكاف متراقص عمى ألحاف التاريخ كالخرافة، يحتكيو الزمف فبل يستطيع 

. طي انتصابو، كيبقى الكؿ الشامخ كالمستقر
: " عثماف لكصيؼ "يقكؿ

 (1)دىينىاصيكراته ..كهينىا ًجبىاؿه نىاًئمىاته 
رىاًفيٌّ   كغىابىاته ًبهىا لىغكه خي

 ًبهىا شىبؽه يىًصيئي ًبها فىًحيحي 
دىأه  ارىةه  مىا مىسَّيهىا صى  كًحجى

 قىراًبيفه .. طيقكسىاته 
 بىراًكيفه ميقىدَّيسىة
حيث يشخص المكاف المتعالي ليمحؽ بمصاؼ الذات         إنو لغز فضاء مكاني متجدد ، 

ىذا صافح لت ،تفتت ت بأساطير المجاىيؿ كالغياىبةمعطرإف صكرتو اؿ، كتتحكؿ قسكتو لينا
 .كثيرا ما صارعو العاقؿ الذم

: صكرة مختمفة فيقكؿ" حسيف زيداف"كيقدـ 
كنيكره كًفٍي ..سىنىاءه .. سىنىاءه 

(2) 

أًحفُّ إلىى ًقمَّيًة الشَّيكًؽ 
ًفٍي  ...  ًفي ًقمَّيًة الشَّيكًؽ ميٍستىٍكصى

ًتي  هكىةن  "يا أًخي"فخٍذ راحى  صى
مىمتي الًجباؿى   ًتي قد حى ًفي راحى

                                                           
  .24جرس لسماكات تحت الماء ،ص :عثماف لكصيؼ  (1)
   . 44ػ43ص اعتصاـ، :حسيف زيداف  (2) 
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ًفٍي  ... كفىكؽى الًجبىاًؿ أرىل مىصحى
يعتمي الجبؿ مف مكاف لمظممة كالمجيكؿ إلى مساحة لمنكر كاألشعة المعمقة، إنو مكضع القمة 
التي تترفع عمى األكجاع، حينيا تتمكف الذات مف فقو أسس االرتقاء، كيتحكؿ بساط راحتيا 

. صيكة تسمك بيا إلى مصاؼ الطيارة، كتتنزه عمى عمؿ الخطايا كمآسي الكاقع المسطح
 : عمى اآلية الكريمةستناداكخبلؿ ذلؾ يمارس النص الديني سمطتو عمى النص الحاضر ا

﴿                                

          ﴾ (1)فيصبح المكاف المكضع الركحي كالرمز الديني ،  .

بداللة رتيبة ال تخرج عف ككنو المتسـ بالسككف التاـ : تمثؿ المكاف المرتفع أحيانا -
.  كالرىبة المفجعة، التي تشعر الذات بالخكؼ كتمؤل القمب قمقا كاضطرابا

قد يتجاكز المكاف الكاقع إلى مستكيات داللية مغايرة، فيك الفردكس الذم يحف إليو  -
كالجنة الضائعة، التي يسعى اإلنساف إلى استرجاعيا، كىك يفعؿ ذلؾ حينما يمد 

جسكر نصو باتجاه النص المقدس، لينتج مكانا بديبل يسترد فيو مكانتو، التي افتقدىا 
 .ككيانو المقيكر، الذم انحط مع ىجرتو صكب األدنى

كلعؿ داللة االنفتاح المتعمقة باالغتراب كالكحشة تنتحر، ليصبح الجبؿ مكاف األلفة  -
، الذم ( الحرية/المكاف)كأمثكلة الطمأنينة كالراحة فيما سبؽ، ككذا حيف  تبرز صكرة 

.  ىك سجؿ التاريخ المختـك ببصمة البطكلة األزلية
ة تتكجيا شحنات م        إذا كانت اليندسة الجغرافية لفضاء اليابسة قد باحت بإشارات دالؿ

.  متنكعة، تصكر عمؽ األزمة اإلنسانية كثقؿ مسؤكليتيا تجاه فرض مكقؼ البقاءكجدانية
فأم رؤل أيقكنية تياجر إلييا المساحات المائعة؟ ك أم معادالت تؤجج صراع التناطح 

الجغرافى أك تطفئ لييب المد الضدم؟  فتتضافر فييا األحياز كتتكحد لتنبئ بتعايش حيكم 
. محكره الذات اإلنسانية

                                                           
 .21سكرة الحشر ،اآلية  (1)
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: البحر 3.1.4
        إذا كاف الككف في حالة دائمة مف السيكلة كالحركة، كالماء حسب األساطير القديمة 

 فإف فضاء البحر (1)«إذ إف أصؿ العالـ المعمكر، أنو عالـ كاسع مف الماء» ،أصؿ الككف
كجد اىتماما كاسعا في النص الجزائرم، ينطمؽ أحيانا مف ىذه األبعاد األسطكرية كأحيانا 
أخرل مف مرجعية دينية ثقافية، كقد يقؼ عند الداللة المغكية، التي أدرجيا ابف منظكر في 

ٍذبنا، كىىيكى ًخبلىؼي البًَّر، سيمِّيى ًبذًلؾى ًلعيٍمًقًو كاتَّساًعًو، قىٍد » معجمو ا كىافى أىك عى ، مٍمحن اءي الكىًثيري اٍلمى
اره كمىاءه بىٍحره  ٍمعيوي أىٍبحيره كبيحيكره كًبحى تَّى قىؿَّ ًفي اٍلعىٍذًب، كجى مىى الًمٍمح حى مىبى عى ًمٍمحه قىؿَّ أك : غى

 (2)«. إنَّمىا سيمِّيى البىٍحري بىٍحرنا ًلًسعىًتًو كاٍنًبساًطوً [ك]... كىثيرى 
        فاالتساع كالعمؽ كاالنبساط خصكصية، تسكؽ كثيرا مف الخكؼ كالضياع 

ف ػػكؼ المتصميػػػة العمؽ كالجػػػػكالقمؽ،الذم يعرض مساحة المجيكؿ، كيكضح إشكالي
زاؿ، ىذا كيرسـ التعريؼ المغكم حضكرا لرمزية ػػػفى كاالنعػػػرح صكر المفػػػكيط ح،ػػػبالسط

. الماء، التي تشير إلى الطيارة كالحياة 
كيمكف تصكر . كقد يككف لتنكع الطعـ صفة التقمب، التي يتميز بيا ىذا الفضاء الحيكم

 (3)«حدا كحاجزا ممتدا حتى األفؽ، كسعة ممحة كمية الكجكد رائعة كمميئة باأللغاز» البحر
 أكثر الشعراء التحاما بزرقة االمتداد المتحرؾ، فيك "عثماف لكصيؼ"        كربما يككف 
:  " تسبيحة البحر"القائؿ  في قصيدة 

ـى البىحري آيىاًتًه  ت خى
(4) 

تَّيى اكتىمىٍؿ  فاٍستىكل الكىكفي حى
،سىًمعتي  ًفيؼى كسىًمعتي الحى
ٍؿ  ، سىًمعتي الزَّيجى ًريرى الخى

                                                           
  .  26ص  في األدب الجاىمي  ، رمز الماء :ثناء انس الكجكد  (1)

.166ص  ، (بحر) ابف منظكر لساف العرب مادة  ( 2 (  
.    191 ص،اإلنساف كالجدار: بدر عبد الممؾ  (3)
  .41-40ص ص المؤلؤة ،: عثماف لكصيؼ (4)
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بَّيًتي  بىارًكي البىحرى يا رى
بىارًكي شىاًعرنا 

!!  أٍشعىؿى البىحرى ثيَّـي اشتىعٍؿ 
ترتقي الذات إلى ؼ بمدلكالت الطيارة كالصفاء ، ىاإف ىذا اإلسقاط المكاني عمى الذات، يشحف

. معارج النقاء، كيصبح الطير نكرا يكارم الظبلؿ
        كيثير النص زكبعة مف  االنفعاالت، تحدث نتيجة اإلصغاء ثـ االستجابة لنداء 

 المعركؼ  مػػػػػكافؿ اؿػػػػػػػكد، ابتداء مف تعقيػػػػالككف، لتنشر أجكاء المصالحة مع الكج
، إلى تحقيؽ االنسجاـ، ثـ التكحد، الذم يكلد  كعمقو، كعدـ مبالتو بما يحيط بو بشساعتو،

. مف متعة االحتراؽ المدكنة لجمالية الخطاب الصكفي 
:  "اإلبحار" بالفضاء البحرم،  في قصيدة "عقاب بمخير"كييتـ 

ًديدىٍا  مىنظىري البىحًر ييكًعديًني ًبفيصكؿو جى
(1) 

ٍب   ردو كأيغًنٌيةو ًمف غىضى كًبأكرىاًؽ كى
عىكىسىٍت ًلي المىرايىا تىفىاًصيمىها  
كقىرأتي ًبعيىنيًؾ كيؿَّي القىًصيدىٍا 

بيًعثىت ًمٍنًؾ فىمتىهىبت 
ًر الًممًح كالبيرتيقىاًؿ   زي ٌرهىا البىحري ًمٍف جي جى

كأرًض المَّيهىب 
        ىك تبئير لكياف ذاتي تبلمسو المساحة المكانية، يستمد منيا طقكس اإلرادة 

 مكافكالنيكض، كحركية الغضب كالتجاكز كالثكرة، فتمارس المعادلة الشعكرية في ضفاؼ اؿ
.  المائي المتقمب تراتيميا، التي تنبأ بتداخؿ بيف الذات كفضاء كجكدىا

كتنفتح الداللة عمى تصريؼ آخر لميابسة كالبحر، لتضاد ككني يخرج الحي مف 
. الميت،كالميت مف الحي، كترتحؿ الذات بيف الضفتيف المتبلزمتيف

                                                           
. 27-26ص ص ديكاف تحكالت،: عقاب بمخير (1)
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: كبعدفي قصيدة " عاشكر فني"يقكؿ 
 (1) ،كبىعدي 

فىها نىحفي ًفي ًقمَّيًة المىكًج 
أٍبعدي مىا نىستىًطيعي عىًف البىرٍّ 

أٍقرىبي مىا نىستىًطيعي ًمف البىحًر 
رقىةن كاتٍّسىاعىا  ييشًبهنىا زي

كنيشًبههي ثىكرىةن ًفي السَّيكينىٍه  
كلىـ يىكًفنىا البىرُّ ، 
لـ يىكًفنىا البىحري 

ال شىيءى يىرًبطنا ًبالمىكانًئ  
ها نىحفي بىرٌّ كبىحره  

مىةه  ك بىكصى
 كسىًفينىهٍ 

        إف تشابؾ الفضاءات المكانية، لدليؿ جمالي لتكامؿ ككني يجمع بيف اليدكء 
. كاالضطراب، كبيف الخصب كالجدب، كبيف المتحكؿ كالثابت

فيؿ الذات جذب أـ قحط ؟ىؿ ىي استقرار أـ حركة كترحؿ؟ ىؿ ىي اضطراب أـ ىدكء؟ 
إنيا في شعر الشاعر حصيمة الجمع بيف المختمفيف، لذلؾ كاف ضميما يكمؿ صكرة 

. اإلنساف، التي ما كانت لتكتمؿ لك غابت عبلقة المشابية
 (2) ...تيساًفري 

كًح   كالعىجىبلتي تيشيري إلىى ًمحنىًة الرُّ
 االتٍّجااي كالقىمبي نىعؿه كأحشىاؤيؾ 

                                                           
   .106زىرة الدنيا،ص :عاشكر فني ( 1)
(2)

 .81الخركج إلى المتاىة ،ص : فيصؿ األحمر  
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داًع   كعىينىاؾى بىعضي بىريًؽ الكى
كثىكبؾى بحري السَّيكاٍد 

ـي إلى ًضفَّيتيف    كًذكراؾى تسكيفي نىهرنا ينىا
        تقفز الصكرة الجغرافية لؤلمكنة عمى محاكر العادة، لتعتمي أكجاع الداخؿ في ىجرتيا 

إلى مصاؼ االختبلؼ، الذم يكدع المألكؼ، ليترجـ صرخة ذات سزيفٌية مرتحمة تعاني 
الضياع كالتيو،  لقد أنيكيا تتبع المصير، كتقمبت عمى جمرة المحف، فكاف نصيا الفضاء 

، كىي الثنائية التي (الضيؽ كاالمتداد ) (الستر كالعراء)الذم تتراقص عمى ضفافو ثنائية 
تتكازل مع نص األعماؽ، المكتكب بمغة انفعالية، كالمنبعث مف ذاكرة تنتفض بيف فكي 

  .الزمف
 (1)! أيُّهىا النٍّيؿي 

ـي المينعىًتٍؽ  م يىا أيُّها الحي
رىٍقرًؽ المىاءى  
اًنيؾى  ٍقًرٍؽ أغى رى

كمٍّ النَّيًزٍؽ  كاهًتٍؼ ًبشىاًعًرؾى الفىكضى
! أيُّهىا النٍّيؿي 

ذًني إلىى البىحًر    خي
ًتي  ذ ميهجى خي

اًج الٌردىل .. كارـً ًبي ًفي فجى
يناجيو بحثا عف صدر كاتـ يحفظ المكاجع، كيجعمو ؼ المائي صاحبو، مكاف        يميـ اؿ

كعميو تبقى الذات في ىذا الفضاء النصي، أنا مرتحمة . عاقبل ليستنجد بو، فيرافقو في رحمتو
دائمة السفر سندبادية، تبحث عف طريؽ الخبلص، الذم ينيي مغامراتيا األزلية عمى سطح 

. مرتجؼ، كتحف إلى مكانية مستقرة 
                                                           

  .58-57ص ص زنجبيؿ ،: عثماف لكصيؼ (1) 
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ائي دائـ ػػػـ، يرفد مف منبع ـػػػػارم حاؿػػػػؽ إلى أريج حضػػػػػػ المائي المتدؼمكاف يتحكؿ اؿ
اؽ، كالتحرر، مف كجع القسكة ػػػػىر كاإلنعتػػػا حصانة الطػػػاؿ الذات فيوػػػػ، كتففالسيبل

 . كالتصمب، كمف قحط الخبلء كجذبو المرىب
 المائي إلى مد زمني، يفكح ببخكر الذاكرة، كيختزؿ مكافنقرأ ارتحاؿ اؿ: كفي البعد الجمالي

. حضارة حالمة ال تزاؿ خالدة
: أجراس القرنفؿ في " حمرم بحرم"يقكؿ 

تٍ  احى ًبنىٍهًر القىٍمبً : صى  (1): كى

مَّيعى كيؿُّ العيشَّياؽٍ  : تىجى
ؤي   مىٍف يىٍجري

أى ًفي دىًمهىا  أٍف يتىكضَّي
دىاًئًقهىا  ميٍّ بىٍيفى حى كييصى
مىى أٍكماـً زىنىاًبًقهىا  كىعى

: في هىذىا النٍٍّصًؼ الميٍشًرؽً 
كٍح  مف نىٍهًر الرُّ

إنو رمز الطير .         إف المكاف المائي ينبض بالحياة، فيك القمب كالركح يعبث بعشاقو
في مكقع اإلشراؽ، يتعالى إلى أبراج المقدس، كتتجمع ىذه الذات لتكتب بطاقة حبيا العنيؼ، 

.  كلتبكح بتبلحـ تتكضأ فيو مف أكجاعيا ككآبتيا، كتيجر مف خبللو حفر الدنس
ث ػػػرؽ أبكاب البعػػػػػما تطػػػػمأ الذات، كتقمص مف ىرميا، حيفػػػػػئ ظػػػػػة تطؼػػػػػإف الحمام

. يبلد، كتتغمب عمى زمف ممزؽػػػػكالـ
إف المخياؿ الشعرم يعيد ترتيب أثاثية األمكنة، كسف قكانيف مغايرة، ترفع المحسكس  -

 بيف ا تكاصمياإلى قمـ المجرد، كتمد الجسكر بيف العكالـ المكانية، لتصنع انسجاـ
.  ، كهي الصكرة التي تتبلءـ مع االمتداد النفسي الداخمي( البحر/البر)المتناقض 

                                                           
. 13ص أجراس القرنفؿ ،:  حمرم بحرم(1)
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 المائي عمى هبلمية حضارية، تنهض مف ركاـ التاريخ، لتعانؽ الحمـ إلى مكافينزلؽ اؿ -
.  أعماؽ خفية تدثرها األسرار

يتبدؿ حضكر المكاف إلى صفحة مائية، تتماكج بنيتها السطحية في تدفؽ يشتبؾ فيه  -
المد مع الجزر، لبناء مساحة إيقاعية متكترة ناطقة بمد جدلي مراكغ، تحركه دكاليب 

.  الغمكض الذم يمنح النص سمطة الخفاء كفتنة التستر
كتتبخر حقكؿ التيه كالمجهكؿ لتعانؽ الطهر، فتمحك بقاع النكر عتمة الصكرة، كتشرؽ 

بآيات األمؿ، كحينها يمكننا أف نصؿ المساحات الزرقاء ببعضها البعض، لنشير إلى 
.  جمالية تكحد المكف

: السماء  4.1.4
س الذات إذا ػػػػاال، فكانت أنيػػػدىا جـػػػريا األرض، ارتفعت لتنيرىا كتزمػػ ىي ث        

ىي الفضاء الرحب، الذم ينفث ىذا كافرت، كصفحتيا التي تتعمؽ بنجكميا إذا مكثت، ػػػػس
. التبلحؽ الزمني، فيكتب بكاسطتو قصة األمس كاليـك كالغد

اجي ...سىٍقؼي كيؿِّ شىٍيءو » عبر عنيا المعجـ لغكيا بأنيا  السَّماءي في المُّغىًة ييقىاؿي ًلكًُّؿ : كقاؿى الزَّجَّ
ما اٍرتىفىعى كعىبل قد سما يٍسميك ،ككيؿُّ سىٍقؼو فىييكى سىماءه كًمٍف ىذا ًقيؿى لمسَّحاًب السَّمىاءي ألنَّيا 

، كًمٍنوي ًقيؿى لسىٍقًؼ البىٍيًت سىمىاءي      (1)«عاًليةه كالسَّماءي كيؿُّ ما عىبلؾى فأظىمَّؾى
 الطيارة كالقداسة باعتبار عمكىا كرفعتيا، كتمتقي بضركب السرد األسطكرم فضاءلتككف 

. السالؼ الذم باح بأبكتيا كأمكمة األرض، فأسفر عف كصمة امتدادية ليذا الككف مفادىا أيلفة
كىي الغمكض ...إنيا مصدر النكر كالظبلـ إنيا الحقيقة »  قصتيا ليقكؿ"سعيد بنكراد"كأتـ 

 كبذلؾ (2)«إنيا مصدر المطر كالغيـ كالصحك، كىي  مصدر اإللياـ...كالمبس كالرىبة 
يتجسد في مكانيتيا تبلقي الثنائيات بأضدادىا، كتككف الفضاء التأممي الذم يحقؽ لمذات 

.  رغبة اإلبحار كالسفر بيف عكالميا

                                                           
.  342 ص 3،مج   (سما)لساف العرب المادة :  ابف منظكر(1)
  .173ص ،2008، 1 المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،بيركت ، طالسرد الركائي كتجربة المعنى ،: سعيد بنكراد (2)
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 " :عثماف لكصيؼ "يقكؿ 
 أأغىاًزؿي ًتمؾى السَّيكاًقي كًتمؾى الرُّبىى؟

نَّيًتي  هىؿ يىا تيرىل.. األىرضي جى
 سىأفىاًرؽ هىًذم الظٍّبلؿى كهىذا النَّيدىل

مى رممىةو ًفي السَّيماٍء؟  1!هؿ تيراًني أميكتي عى
        تمثؿ الحركة االنتقالية الدائمة بيف الدكني كالمقدس االضطراب الذاتي، الذم يفسر 

.  تكتر األعماؽ كالدكاخؿ
كربما كانت تمؾ الحركة امتدادا لخياؿ أسطكرم منبعث مف نص تمكز، بتطكيعو لصالح 

سكاقي أخذ اؿتالرؤيا الشعرية، التي تتخطى داللة المعجـ، كتبعث األلفاظ بدالالت مغايرة، إذ 
 ، كعميو الذم يحاكر الذات عاقؿاؿ كةف األرض الجتصبح ك، المرأة الغكاية داللة كالركابي

 كبتمؾ ،الذم يحقؽ العكدة إلى الكجكد الذاتي كالجماعي معا تصبح رحمة العركج الجسر
. الحركة أيضا ينصير الصكفي كاألسطكرم ليبعثا جمالية المكاف المعمؽ

: ك يقكؿ أيضا
فتىٍح سىماكىاًت اٍشًتعىالؾى تىحتى هىذىا المىاءً اك

(2) 
دىعًني أٍكتىًشٍؼ أٍعمىاقىهىا العيميىا 

ا دىرىٍج  كأىٍصعدي ًفي سىنىى ًمٍعراجهىا دىرىجن
آمىنتي بالعىينىيًف تيزًهري ًفيًهمىا  

إشرىاقىةى المىعنىى  
غىمستي ًفي غيكًريًهمىا ..كصيكًفيٌّ أنىا 

ٍغنىى  ة المى كضى ًلي رى
سىكنتي غكاهيما كسىكنتي نىبضهيما  

                                                           
  .67المؤلؤة، ص : عثماف لكصيؼ (1) 
  .65-  64ص  ص جرس لسماكات تحت الماء ،: عثماف لكصيؼ  (2)
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ٍي  غىزٍلتي مىكاًسًمي تىحتى المُّجى
بدافع الرغبة إلى التسامي يصؿ الشاعر المتباعد، كيحرؾ الثابت، كيطفأ المحترؽ، أيف 

يمتصؽ األعمى بالعمؽ كيرتبط االحتراؽ بماء الطيارة القدسي، كثمة تتكحد الذات بالنكر لتمثؿ 
حيث تزىر في  )لمفناء في الذات اإلليية، كفي رحمة االمتزاج يرتقي المحسكس إلى المجرد،

، إنو االتجاه إلى الباطف العميؽ حيث الجكىر الذم يكصؿ الذات إلى (العينيف إشراقة المعنى
. الكشؼ
 : "عز الديف مييكبي"يقكؿ 

ًبيًني لىعىنةى األٍشياءً  مىٍف ذىا سىيمسىحي ًمف جى
(1) 

ًني  غيفرىافى السَّيماٍء - إذىا مىا شىاءى - يىمنىحي
زًف تيمًطري ما تىشىاٍء  سىمىاءي الحي

ياًحيًف المىكاًسـً  كاألرضي تىنفثي مف رى
اًت   مىا ييعطٍّري هذا السَّياحى
       ًفي ألىًؽ المىسىاٍء 

.. كأنىا أًحبًُّؾ هىكذىا
ما عيدتي أمًمؾي غىيرى قىٍطرىاًت الدٍّماٍء 

ؿي مىا  يىكيكفي ببلى انًتهاٍء فالمَّييؿي أطكى
كأنىا أفىتٍّشي ًفي السَّيماكاًت البىًعيدىٍا 

ًحيدىٍا  كًء الكى عىف نيقطىًة الضَّي
.                     قىمره يفتٍّشي عىف سىماءٍ 

يبحث عف ؿ، الذم ينشطر فيو القمر مغتربا، المكاف        إف الضياع الذاتي يقابمو ضياع 
. صفحة زرقاء ييعمؽ عمييا كينتمي إلييا

                                                           
  .21ص   عكلمة الحب عكلمة النار،:عز الديف مييكبي( 1)
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بانة لبلنتماء، ىك أيضا نص يمطر بتعدد داللي، تبحث مكافإف اؿ  ىك استدالؿ لميكية، كا 
. فيو الذات عف انفتاح تغادر بو كجع االنفصاؿ، كتأصؿ بو لممارسة ىكية مسمكبة 

كلىـ تىعيد إلىى المىعاًبًد الَّيًتي لىـ تىٍشتعؿٍ :     " عاشكر فني"يقكؿ 
(1) 

!! كأنتى تيمًهبي السَّيماءى بالقيبؿٍ 
ٍؿ؟  هىؿ أمطىرىتؾى غىيمىةه عمىى عىجى

ةه  أتؾى نىبضى أـ فىاجى
ديه؟ ! كلىـ تىسىعؾى األبجى

هىؿ تىختىًفي األٍشياءي خٍمؼى نىفسهىا؟   
مؼى المىسىاء؟  ـٍ تىختىًفي خى أ

ـٍ أفَّي غىيمىةن تىذكبي ًفي تىشىابيًه السَّيماء؟  أ
ؤىل  ًغبللىةه تىنهىضي ًفي ًغبللىةو ًمفى الرُّ

دية ػػة، تشكؿ فضاء متخيبل يصؼ رحمة البحث عف أبجم         أصبح النص بنية خطاب
ىا ام إلى رؤػػىا الجسدم الدكفػػػض األنا مف حطاـػػػتجسد لحظات المخاض، أيف تنو

المة، ىي إذا صناعة لمشيد القداسة، الذم تعرج فيو الذات لترتفع كتتعالى؛ تعالي ػػػالح
الجسر المختار في  لحظات  التجمي، كبيف  الخفاء كالتجمي تتحدث القصيدة بجمالية التماثؿ 

. الثنائية التي تقـك عمى  ضغكط  االنقطاع كاالنفصاؿ ىذه كالضدية، 
ك تتكرس مف المشابية جمالية أخرل لمذكباف كالتفاعؿ كااللتقاء بيف الذاتي كالطبيعي، فتغزؿ 

. فنية الخفاء ظبلؿ المكحة
 تبلحقيا المحف، كيمؼ أجكاءىا -بالنظر إلى البعد النفسي لذات تعاني االغتراب -

 تتخذ مف االرتقاء منفذ العبكر فإننا نجدىا- ضباب كثيؼ يحاصرىا مف كؿ الجيات 
ح السماء فضاء بديبل، يمتصؽ ػػػصبتد عف األرضي ؼػػػػنحك المتعالي، الذم يبتع

                                                           
  .32ص  زىرة الدنيا ،: عاشكر فني  (1)
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باألمؿ، حيث تنتقؿ الذات في رحمة معراجية، تبلمس النكر كالقداسة متسامية عف 
. المدنس

        إذا كانت السماء ىي الشرياف المكصكؿ باألرض إلحيائيا، تنبع تفاصيؿ الخصكبة 
 المنيمرة، فتتطير األرض، كتغتسؿ مف دنس الدكنية لترتبط بقداسة المرتفع، ثـ امف أمطاره
.   األلكاف األساسية بالفرعية، فتتصاعد ركائح االلتحاـ كالتكاصؿ- ظبلؿفي تمؾ-تتناغـ 

فيؿ يقمع ىذا التبلقي الداللة المتعمقة بفضاء المدينة األرض، لتصب في نفؽ كاحد لداللة 
السماء أـ يجعميا أكثر ثقبل ؟ 

        حينما أدرؾ اإلنساف أف الفضاءات المنكمشة كالمحصكرة، ليست أداة حماية بقدر ما 
ىي مكاطف كبت ك سحؽ لمكرامة البشرية، كالذات التكاقة إلى الحرية كاالنسيابية، فسجف 

إف األنا أصبحت فريسة القكقعية تشعر . الحياة في إطارىا الضيؽ مصدر شقاء كاندثار
. جدكل كمصيرىا الحتمي ىك االختزاؿالباؿ

كما كأدرؾ أف أماكف االنفتاح ىي األخرل فضاءات تيو كضياع تفتقر إلى األلفة باعتبارىا 
 مسارات لمرحيؿ المستمر، الذم يجعؿ اإلنساف يتكؽ لمراحة كاالستقرار، كمف ىنا شغؿ كعي

 .تيميش تنتيي فيو قسكة اؿ،البحث عف فضاء سكني أكبراإلنساف 
فكانت المدينة مكسكعة اإلنساف، التي . كأضحى التنظيـ العقبلني لفضاء ترساني مرتب

 ينيؿ مف مرافقيا المختمفة، كالكعاء المفتكح عمى مسرح تتنكع فيو األدكار ،عاش فييا
. كالميمات
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 : أماكن التجمعات السكانية ومسافاتها2.4

  المدينة  1.2.4
        إف سفر اإلنساف نحك التجمع السكني المنظـ زاد مف رتابة الحياة،  كجعمو يفقد 

مجمكعة مف المسافات كقكانيف السير فييا »خصائص الحصر كالرعاية كالضـ، السيما كىي 
ىذه المسافات التي أثقمت خطى الذات كالقكانيف التي شكمت ثكنة عسكرية  (1)«تختمؼ
. لرىنيا
دىا، حتى انفمتت مف قبضتو، كباتت القبح مأرىقت المدينة تفكير اإلنساف في تشيلقد 

نظاـ متكامؿ كنسيج محكـ مف » إنيا. الفضائي الذم طكؽ األحياز المغمقة، ككسميا بسمبيتو
 كىي الرقعة التي شيقت مبانييا كأعمدتيا لتمج لعبة الزيؼ (2)«قيـ الشر كاالنحطاط 

فضاء االضطرار »كالخداع، لكف نفاقيا المفضكح ما كاف لينطمي عمى مشيدييا، فمـ تكف إال 
. (3)«كالحاجة، كباتت مدينة متكرمة مشكىة تكثر بيا عكامؿ الفكضى

في قصيدة احتماالت لسر المدينة  " عاشكر فني"يقكؿ 
ًدينىةي؟  فهىؿ عىطَّيمتًؾ المى
(4) 

أٍنًت الَّيًتي تىتأىهَّيبي ًفي غىفمىةو ًمف 
ًدينىًة  ًجيًي المى ضى

تَّيى  ـي ًفي السٍّر حى أنًت الَّيًتي تىتقدَّي
االن ًبحاٍؿ  تيبىدًٍّؿ حى

كعىدًت فىبل بيدَّي ًمنًؾ 
كال بيدَّي ًمف مىكًكبو ًلمًجيئًؾ 
ًدينىةي   أٍنًت ًبدىايةي هىًذم المى

                                                           
  .47ص ،1971بحكث في الركاية الجديدة، تر فريد انطكنيس، منشكرات عكيدات، بيركت، لبناف، أفريؿ، : مشاؿ بكرتك( 1)
  .116المكاف في الركاية العربية ، الصكرة كالداللة، ص :  عبد الصمد زايد (2)
  .244ـ ف ، ص   (3) 
. 70ص زىرة الدنيا ، :عاشكر فني  (4)
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أنًت ًنهىايىتيها 
أنًت كيؿُّ احًتماٍؿ 

ف تىًجيًئي ًمف البىيًت  أفىميحتىمؿه 
أك ًمف غيباًر الشَّيكاًرًع 
أك ًمف هىديًؿ المىآذًف 

ؤكًس الًجباٍؿ   أك ًمف ري
        في نافذة إليكت، التي فتحيا عمى عالـ المدينة فتنة االختبلؼ، التي استفزت الشاعر 
الجزائرم، ليخكض غمار مسافاتيا، كلعؿ غايتو ىي البحث عف مدينة فاضمة أخفتيا األقداـ 

 التي غمقت الجيات كضيقت الحصار عمى ( المنفى/المدينة)لذلؾ ينطمؽ مف . السكداء
نظاـ، ليتجاكزىا إلى المكاف الجزئي الذم يقتؿ الالذات، فكانت أفقا مفتكحا عمى الفكضى كاؿ

منفى العاـ كيبعث الذات، يعيدىا إلى االنتماء باالنتقاؿ إلى الذاكرة الدينية، كعميو تتحكؿ 
اء، كتعمؿ عمى تكطيف ػػلة االنتـػػػػة، تصارع مشؾػػػػػة إلى أخرل فكرمػػػػػة الجغرافيػػػػالمساح

 .الذات، كبعث ىكيتيا كثمة يتشكؿ الصراع الدائـ بيف العدـ كالبقاء 
كتتكارل الصكرة الجغرافية لتنمك صكرة المدينة الفكرة، التي شمت الحاجز المعمف كالتعطيؿ 

. إنيا الباعث عمى الثكرة كالتجاكز. العمني
 ":مدينتي" في قصيدة "عبد ا حمادم"يقكؿ 

ًدينىًتي ،قىًصيدىًتي مى
(1) 

ًدينىًتي ...قىًصيدىًتي مى
اعىةه ميهىرَّيبىٍه  بضى

مىاًرؾي   فىٍميىٍحًذًر الجى
مىبىهىا الميمىغَّيمىٍه  عي

كلىيىٍحًذًر الميٍستىٍهًمؾي  
                                                           

  .114البرزخ كالسكيف ،ص : عبد ا حمادم  (1)
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رٍا  كَّي ريميكزىهىا الميزى
ـٍ   فغىمٍّقيكا أىٍبكىابىكي

كشىدٍّديكا المىتىاًرسى 
         يياجر المكاف إلى صفحات الكتابة، فيصبح النص خطابا ممغما بالرمكز المدثرة، 

فضاء رحب لتكثيؼ داللي متماكج، إنو ببنية سطحية منافقة تزيؼ معطيات البنية العميقة، 
يشكؿ نظاما معماريا حضاريا حامبل لتفاصيؿ كاقع الحياة، تمتقي فيو زحمة الشكارع 

. اتءكالنتك
كبذلؾ تتعدد الدالالت، كتنفذ المعاني مف بيف الثقكب لتشيد انفتاحا نصيا تتسارع فيو 
الحركية، فتقدـ سبيبل لمضمكف يتدفؽ بمغة االختبلؼ، كىك ما يجعؿ القصيدة المكاف 

. المختمؼ المتجاكز لممكانية الجغرافية، إنيا المكانية التي تصنع كجكد الذات كتحقؽ كيانيا
  ":رحيؿ"في قصيدة " عز الديف مييكبي"قاؿ 

ًدينىهٍ  ًدينىتينىا مى كىانىٍت مى
(1) 

تَّيى .. شىعريها يىٍمتدُّ ًمف .. إلىى..حى
تَّيى تىرل عىينىاؾ شىاًطئهىا   حى

ًدينٍه   حك المى ترىل صى
.. كىانىتى 

ًزينىٍه  ؤل كىانٍت حى كلىكفَّي الرُّ
مًت أتىكا .. النَّياسي ًمف صى

ًدينىًة قىد أتىكا مًت المى .. النَّياسي ًمٍف صى
ًدينىًة كالمىسىافىًة قىد أتىكا مًت المى .. النَّياسي ًمٍف صى

ًدينىًة كالمىسىافىةً  مًت المى .. النَّياسي ًمٍف صى
.. يىا فىتىى ًمٍف قىمًبًه المىذبيكح يىتبىعي مىف أتىكا

                                                           
(1)

 .108-107ص ص عكلمة الحب عكلمة النار ،: عز الديف مييكبي 
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ًدينىةو   كيىعيكدي بىعدى رىًحيًمًهـ ًلمى
..                             ًمنهىا أتىكا

بره ]                            .. الصَّيمتي صى
ًدينىةي ًلي ًردىاٍء                             كالمى

                          كخيطىى المىسىافىة مىكًسـه 
                             ًلرًحيًؿ قىمًبي 

                           بىيفى أقًبيًة المىدىاًئًف  
 [                                 كالعىراءٍ 

        تصبح المدينة المرأة الفاتنة، التي يعمكىا سحر الثقافة كجماؿ االمتداد، لكنيا تتحاشى 
يتسمؿ حيث تقمص في طياتيا اإلعبلـ كيسكدىا الصمت المنذر بفكضى االندثار، مالرؤل، 

. الناس منيا إلى مساحات الكجكد
أصابيا الجذب كالمكت الذم  إف المدينة ىندسة تتحد حياتيا بحياة سكانيا، فإذا رحمكا كنبذكىا

. يصنع قبح المكاف
إف اإلمساؾ بالجمالية التي تستكطف عمى قمـ الرحابة كاالتساع لكجو المدينة، بياء تستر بو 

. تجاعيد القبح كالبشاعة
زي الذُّكيكرىة عىف أينيكثىًتنىامبىغدىادي تىميً 

(1) 
اؿ م كتىميً  .. ز الرٍّجى

ثىٍف   عىًف الكى
.. بىغدىادي كصؼي عىراًئنىا 

اًئحنىا  ـكىشؼي اؿ خبَّيأ عىف فىضى
 .بىغدىادي فىاًجعةي الًمحٍف 

                                                           
 .86 -85ص  ص يطكؼ باألسماء ، : عبد ا العشي (1)
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ة ػػػػؼ أسرار النكبػػػػص مفتكح يكشػػػكم، ألنيا فػػػػػاء المغػػػ        المدينة تشكؿ الفض
.  ة، كيكتب بحبر الفجائع تاريخ األمةػػكاالنتكاس

قاض حضارة ػػػػث عنو الذات تحت أفػػػػكب المرغكب، الذم تبحػػػػف المسؿػػػػىي أيضا الكط
. لة، أصبحت ركاما تاريخيا يشيد عف مكاطف الفقد ػػػػػآؼ

:  كقد تصبح رمزا لمكياف كالحضكر كما في قكؿ الشاعر
 (1)غىردىايىًتي..غىردىايةى الغىٍكر!  آاً 

لىهو  يا الَّيًتي تيكلدي اآلفى ًمف كى
 ..................................

امرأىة كيمَّيما قيمتي أعبيدهىا  ! آاو 
ًني الكىكف ًلي   ينحى

 ............................
كهي في الكؿٍّ كاًحدةه  

تتىقمَّيصي كىؿَّي الرُّمكًز كتىمبسي كيؿَّي المىعاٍف 
آاو امرىأة تىتسمَّيى فىيبتىهي اهلل  

: ثيَّـي تيردٍّدهىا الكىاًئناتي 
زاًئرٍ  !  جى
زاًئرٍ   ! جى
زاًئرٍ  !  جى

تخترؽ المدينة صكرتيا المعمارية ،كما كتجتاز معاني االغتراب كالمنفى،لتتمبس باألنكثة 
كتصبح المرأة المغز، لقد ىجرت المادم إلى الركحي لتزداد قداسة،إنيا القانكف القار الذم ال 

. فقد التصقت باالنتماء كأصبحت الكطف يمكف محكه،
: "يكسؼ كغميسي"يقكؿ 

                                                           
.  82-81-80-79ص، ص غرداية،: عثماف لكصيؼ  (1)
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ـه / ييكسؼي / إنَّيًني  (1).. أتأبَّيطي عىارى العىزيًز كًذكرىل أًبي.. قىاًد
كًح  ًطيئةي تٍصهؿي في الرُّ ـه كالخى ..  تىغتىاليًني..قىاًد

ـي مٍف سىعيًر  كبً )قاًد ري اًلحيفى )إلى زىٍمزىـ  (الخى ،  (الصَّي
!...  (زيًليخهٍ )ًلكٍي أتطهَّيرى ًمٍف كىٍيد 

ًدينٍه  قىادـه ًمٍف أقىاًصي المى
ًنيني أيا ًبٍسكرٍا  فاٍحضي

! دىٌثريني بسىٍعؼ الٌنخيؿ أيا بٍسكراٍ 
 أعادت تأكيد الصكرة المدنسة كثيرا ، لمدينة مكحشة يدثرىا االنحطاط قدإذا كانت الذاكرة 

كالكضاعة، فإنيا غير ذلؾ في خطاب الشاعر،لقد أضحت مكطف الطير كالستر، الذم 
. يكارم عرم الخطيئة كيزكي الذات مف دكنيتيا

ة ػػػػػاتو لمقاـكػػػػػػاء جزئيػػػػػالؿ إعادة بفػػػػػكد مف خػػػػػس المكاف المفؽػػػػػتتـ إعادة تأسي -
.  راب، باالنتقاؿ إلى استغبلؿ قيـ األلفة كالمقدسػػػػػػاالغت

المكاف المفتكح عمى أفؽ التعدد الداللي المستتر برمزية مراكغة، يمارس خبلليا : النص -
ىا الدكاؿ المغكية ػت ترسانتػػػػة التي شكؿػػػػػػك أيضا المديفػػػػكه. لعبة الخفاء كالتجمي

.  المتراصة، لتمنح الذات مكطنا يعيدىا إلى الكجكد، بعدما اصطدمت بكاقع التيو
عكس المكاف الحضارة ليتصؿ بتاريخ الذات كمعتقدىا ، كيصنع كيانيا في ظؿ كاقع  -

 . كسيح، منزلؽ عمى تخـك المآسي كالفجائع
يتحكؿ المكاف مف كجكد فيزيائي  إلى آخر ركحي، إذ يصبح صكرة لمذات المرأة، التي  -

يمفها جماؿ االمتداد؛ كالمدينة امتداد لنفسية تقاـك الكجكد بمغة الصمت كالصبر 
ذا ،(التستر كالعراء)، أك (البكح كالتكتـ) إحداثيتااكالتحدم، كترتحؿ عمى مسار    كا 

 كانت تمؾ هي لغة المدينة فما لغة المسافات فيها ؟
 

                                                           
  .95-94ص ص أكجاع صفصافة ،: يكسؼ كغميسي (1)
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: الطريؽ 2.2.4
مكانية التنقؿ، كسعة »ىي المكاف العاـ الذم يشعر فيو اإلنساف           بحرية الفعؿ، كا 

إنيا . حركية دائمةكعيش حيكية م لذا فيي مكاف مفتكح، قابؿ لمتجدد (1)«االطبلع كالتبدؿ
مسالؾ الحاجة، كلذلؾ ليا كظيفة ميمة تنيض مف ككنيا سبيؿ الحصكؿ عمى مصادر 

 ىيكلى ال تعرؼ خاصية االمتبلؾ، كعميو فيي المكاف الجماعي، الذم تحظى كىيالرزؽ، 
 إذ تمتمؾ ،فيو الذات بااللتفات، كالسككف، كالحركة، كالكقكؼ كالجمكس كغيرىا مف األفعاؿ

 .فيو الذات السمطة، كيمكنيا أف تمارس مف خبللو رغبة االكتشاؼ كالتطمع
 كقد استخدـ الشاعر الجزائرم الطريؽ ليعبر عف مداخمو النفسية، كأماكنو الخفية، فباح 

.   بيكاجسو المكبكتة كطالعنا عمى أحبلمو كرؤاه 
  ":ألخضر فمكسا"يقكؿ 

يَّيعىٍت   (2)كجيرحي الطَّيًريًؽ الَّيًتي الى تيًجيدي الًغنىاءى، لىقىد ضى
ًميًبي إلىيَّي   ًعطرىهىا فىأًعيديكا حى

كاًئحى  قىار الطَّيريًؽ تىفيكحي بثىكًب غىًدم   فىإفَّي رى
مَّيؿى تىٍحتى النَّيكاًفًذ مينطىمقنا  ..أتىشىهى ًغنىاءؾ  ًحيفى تىسى

تىراًني سىأسمىعهي ثىًانينا؟ ..كالغىزاؿً 
ياح  ًليعكدى الغىزاؿي إلىى مىكنسو شىردتىهي الرٍّ

        تظير حياة المكاف متكترة تعيش جراح الذات كضياعيا،  األمر ذاتو يتعمؽ بالذات 
الياربة مف كحشة المكاف، تغير بقكاىا متاىة الصمت فيو لتبلحؽ نغمات الصكت، بغية 

 .التسمؿ إلى مكاطف الكجكد

                                                           
 ،1بنية الخطاب الركائي، دراسة في ركايات نجيب الكيبلني ،عالـ الكتاب الحديث ،أربد األردف، ط: الشريؼ حبيمة  (1)

 ،.244 ص 2010
 .63حقكؿ البنفسج ،ص:ألخضر فمكس  ا(2) 
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كبذلؾ يتجرد المكاف مف صفتو المادية، ليتخذ صكرة ذىنية ترسك عمييا الجراح، كيشيد فكقيا 
حمـ ذات راغبة في الكجكد، كآممة في االستقرار، حيف حاصرىا الكاقع المرير كعذبيا زمف 

. العكاصؼ 
إف جمالية العكدة كالبعث تنيض مف مكاف االنتقاؿ، الذم أضحى جسرا ممدكدا إلى ضفة 

. الخبلص
 ":عيسى لحيمح"يقكؿ 

ر» أ  (1) «..أىكرىاسي نىكٍّ
اًة الطَّيًريٍؽ   فىقىد أٍظمىمٍت ًفي عييكًف الدُّعى

تىذكر  « ..أكرىاسي ذىكٍّر»أ
ديٍؽ   فكيؿُّ عىدُّكٍّي يىعكدي ًبثىكًب  الصَّي

ٍر  زو يىعيكدي ًبخيب  كًخنجى
ًتيٍؽ    كًحٍقدو عى

ٍر   تىفجَّي
إنٍّي أرىااي البىًريٍؽ ؼى 

« قسيمىيَّي »سىتىغديك ًغبلالن ديمكعي 
« أيمىيَّيه»سىكط « ًببلؿو »كجيرح ي 

ييكالن تيًضيءي الطَّيًريؽٍ ..سىيغديك شيمكعنا   خي
، كحينيا تتحرر الذات نيائيا مكاضع الظبلـ        تكلد خصكصية المكاف الثكرم إنارة في 

لتمج عالـ اإلرث اإلسبلمي، الذم يبيح لنا الحديث عف اليكية كالكجداف كاالنتماء، كما 
. كيحيؿ إلى تعدد صكتي ناطؽ بمغة إشارية تكشؼ اعتناؽ الحمـ المخالؼ لكابكس الكاقع 

                                                           
  .59ص  غفا الحرفاف ، :حيمح ؿعيسى  عبد ا (1)
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كليس غريبا أف تتعانؽ الفضاءات، كتتشابؾ أمكنة العبكر فيمتقي المرتفع بالمنبسط، لتكتسب 
بعضيا صفات البعض اآلخر، كتصنع مدا يتعالى عمى الحدكدية كالحصار، كمف ثـ 

.  تستطيع األنا تطكيؽ اآلخر خمؼ أسكار الظممة
:  تقكؿ الشاعرة 

رن هىذىا الطَّيًريؽى العىًقيـ  ًلمىاذىا أيكىكٍّ
(1) 

ا يىًتيمىا  سىًدم ًسرىاجن كأٍرفىعي جى
ار الشُّهيٍب   كـي اٍنًفجى يري

ًلمىاذىا أرًثيؾى بالدَّيٍمًع الغىبٌي  
ة الىكًممىات  كًبمىا تىيسَّير ًمف ًفضى

 كالشٍّعري ماءي الذَّيهىب 
 العقيـ، لتطكيع فضاءفي بنية تساؤلية احتجاجية، تبحث الذات عف انتفاضة تيز بيا اؿ

ة إلى ػػػػؤكؿ بالبنيػػػػػعؿ كرد الفعؿ، الذم مػػػػػزة عمى صراع الؼػػػػػػػتيا، مرتؾػػػػرغبكفػػػؽ مساحتو 
العدـ، كيميد األفؽ لمغة شعرية تنزاح عف القاعدة، كتبحث عف مكانية مغايرة لمكاقع، تمارس 

. تمائميا فكقيا
إف العكدة إلى المنكلكج الذاتي يفتح النص عمى بنية سردية درامية، تتحدث بأزمة الحصار 

. كالقيد، كتبحث عف اإلنعتاؽ
: يقكؿ الشاعر

مىتهي تىنيكء) مى  (2) (كالطَّيًريؽي ًبمىا حى
كح أيغنية  جؿ الرُّ نىفىرت حى

أٌم حيزفو أرىل إٍذ أرىل الصَّيمتى أيغًنيَّيًتي   "
تها   كًح بىهجى أٌم شىيءو ييعيدي إلىى الرُّ

                                                           
. 18أربعكف كسيمة كغاية كاحدة ، ص : كسيمة بكسيس (1)
. 12مرثية الرجؿ الذم رأل ،ص : األخضر فمكس (2)
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 (كالزَّيمافي رىًدمء)
يمخص المشيد المؤلـ دكنية اإلنسانية كال مباالتيا، أيف تعزز سمطة األمكنة برفعتيا 

كتشخيصيا، كتتضافر مع البنية الزمنية لكتابة ما يعانيو الداخؿ مف اضطراب كتكتر، كىنا 
تنشطر الذات بيف حضكرىا كحضكر مكانيتيا، محاكلة االنتصار عمى انفعاليا ليجرة مكضع 

. األزمة كالتطمع إلى االستقرار
 يشكؿ حركية باتجاه ضدم تقكد الذات إلى ،الطريؽ في داللتو االيجابية مكاف انتقالي -

. تصنع مكانيا المفتقدؼتقكدىا باتجاه الخبلص ؿتبعدىا عف ىبلمية مرتجفة ك ،دكاخميا
 التي تتحطـ عمى صبلبتيا ،أما في داللتو السمبية فيك االمتداد لممدينة الصماء -

ىك مسار غير مشتيى كعمى ىذا األساس ترفضو الذات باحثة عف جسكر . األحبلـ
.  ال تحنطيا االنحناءات

، تمارس الذات خبللو ا المتناىيمتسعاإف تبلقي األمكنة كتبلحميا يصنع فضاء  -
.   حريتيا كرغبتا في اإلنعتاؽ مف رباط الحدكدية

: لشارعا 3.2.4
إنو فضاء المركر »          ىك الفضاء الكاسع كالمفتكح، تنعشو الحركة الدائمة لمعابريف 

  كبذلؾ(1)«فضاء العراء كالفضيحة كالكشؼ الكمي... كالسرعة كالتكقؼ، كاالنطبلؽ مف جديد
.  يمكف اعتباره مكطف التضاد، الذم ترتجؼ فكقو الحياة االجتماعية بتفاصيميا

كما أنو رمز ... الشارع رمز التدجيف اإلنساني، كضبط لحدكد السمكؾ كحجمو كاتجاىو»إف 
، إنو الكجو الثقافي لمكجكد اإلنساني، أك «المميد»رمز لمفضاء المعدؿ ك لمفضاء المنتيي،

ىك الكاجية حيث يضطر ...ىك آثار اإلكراىات االجتماعية التي تبلحؽ الفرد في كؿ مكاف 
  (2)«الفرد إلى تقديـ نفسو كفؽ ما يشتييو اآلخر

                                                           
   .194السرد الركائي كتجربة المعنى، ص،:سعيد بنكراد  (1)
 .195 ـ،ف،ص، (2)
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كىذا جعمو مساحة عمكمية، تجسد أنماط الكضع االجتماعي المختمؼ، فيك يتنفس بالكجكد 
. اإلنساني، صارخا بحياة الشعكب؛ ألنو حقميا الذم يذيع تفاصيؿ اليكمي كالكاقعي كالثقافي

 : "عز الديف مييكبي"  يقكؿ 
 (1) ..اختىر ًلنىفسؾى شىارًعنا 

..                   تىأًكم  إلىيًه 
.. فهىًذا الميديف الكىًبيرىةي 

!  يا ابفى يافىا.. ال تيًحبُّؾ
ـً الكىًبيرىة ..يا أيُّها المىنبيكذي  بىيفى عىكاًصـً األيمى

ًغيرًة كالَّيًتي تىبًغي اعًترافىا !               كالصَّي
.. هىؿ رىأكؾى 

..          الحيزفي ًفي عىينىيؾى 
!         كىاف الدَّيربي يىزدىادي اخًتبلفىا 

.. هيـ يىحفىظيكفى ًبطاقىةى التَّيعريؼً 
.. اسميؾى الًجئه - 
  !جيرحؾى ال يرىل ًفي القىمًب يافىا..كالسٌٍّف - 

ككنو الفضاء عف         يتخذ الشارع عمى صعيد البناء المجازم المتخيؿ، صكرة متباينة 
.  المفتكح كالمتسـ باالمتداد

 مغمؽ كضيؽ يعبؽ ببخكر األلفة، كىك العنكاف كاالسـ لذات الجئة تبحث عف مكافإنو 
لقد ازداد دربيا اختبلفا كقيدتيا سمطة المآسي، حينما نبذتيا المدينة . اليكية، كتعاني الضياع

. كالعاصمة

                                                           
  .175في البدء كاف أكراس ،ص  :ىكبيمعز الديف ـ (1)
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        ىكذا يكلد الشارع مف المدينة، كيصبح المكاف الجزئي جناح الييكية لذاتو تفتقد 
نفسيا، في حيف ال يمثؿ المكاف العاـ كالكمي سكل ضيقا قاتبل، تحاكؿ الذات التسامي عنو 

. لتختار كجكدىا
الشارع صحراء المدينة، كجزؤىا الزمني، كحياتيا الدائبة المتحركة، كلكلب بعدىا »إف 

الحضارم، المتداده طاقة عمى مد الخياؿ، كالنعطافاتو تحكالت في الزماف كالمكاف، لسعتو 
 (1)«رؤية ريفية،مدنية كلضيقو، رؤية المدف الصغيرة الكسطية

 : "عاشكر فني"يقكؿ 
ًدينىًة  كينتي أحًفري ًضدَّي المى
(2) 

يثي رىأيتي الًقيامىةى  تىضًربي أطنىابىها في   حى
الشَّيكاًرًع 

فاختىمطى النَّياسي بالنَّياًس 
كاختىرتي أٍف انتىًقي قىدىًرم ًبيىًدمَّي  

فىباغىتًني بىٍرؽي عىينىيًؾ ًفي ظيممىًة العيمًر، 
هىذا الَّيًذم لـ يىزٍؿ يىتىرنَّيحي ًبي   

قيمتي هىذا دىًمي، 
تيًؾ  مى رىاحى كلتىكيف آخر الرَّيعىشاًت عى

ألدخيؿى بىابًؾ مينتىًصبا 
عفَّيرىتًني الشَّيكاًرعي لكفَّي قىمًبي لـ يىنكىًسر 

جهيًؾ ًفي  فًقه ضكأا أي كيمَّيمىا مىرَّي كى
مىا الَّيًذم يىتعمَّيمهي رجؿه ًمف جيفكًف امىرأا؟ 

                                                           
 .114الركاية كالمكاف ،ص :  ياسيف النصير(1)
  .85ص،  زىرة الدنيا ،: عاشكر فني  (2)
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        يتجسد المكاف باعتباره مساحة لمعبثية كاالختبلط، لذلؾ تبحث الذات عف فضاء 
 كثمة تنبثؽ ،مغاير، كعف زمف مختمؼ تيجر فيو أقبية الظممة باتجاه السطح لتبلمس النكر

رادة تغيير فضاء العزلة كالعقـ، كيتكج ذلؾ  بذكر الجمالية المتصمة بتجاكز الكاقع كالحقيقة، كا 
.  بالنيكض كاستعادة اليكية- اتكاء عمى الكتابة- الصراع المتكاصؿ

:  سميماف جكادمٌ "يقكؿ 
ـى فىتىاة  م منىا حي  (1) :سىجَّي
مىاذىا لىك أفَّي فىتىى 

ًفي هىذا الشَّياًرع يىبحىثي عىنٍّي 
ـى فىتى  م منىا حي : لسىجَّي

مىاذىا لىك أفَّي فىتىاة  
بحىثي عىنٍّي تى ًفي هىذا الشَّياًرع 

: قيمنىا 
مىاذىا لىك ييصًبح هىذا العىالـ 

. شىاًرعى حيب
        يؤسس الشاعر مكانو عمى خبلؼ الزاكية كالحجـ، إذ يغيِّب القياسات ليصنع فضاء 
حالما تنصير فيو الفضاءات، فالمكاف المفتكح يعانؽ الممتد كالمتحرؾ ليمتؤل حياة، كيتحكؿ 

 . إلى رؤيا قاتمة لظممة التيو كالصراع، كمفعمة بشفافية الحب كاالنتماء
إف تشبث الذات بالمكاف المغمؽ، يجعمها ترتد بالفضاء العاـ الحامؿ لتفاصيؿ  -

اليكمي إلى مكاف لؤللفة الكابت لتفاصيؿ الخصكصية، أمبل في سف  قانكف األمف 
 .كارتداء درع الحماية

يتصاعد عبر النصكص جدؿ الحمـ كالكاقع، فيصبح الشارع عتبة الستعادة  -
 . تحاد الذم تكاجه به الذات صفة العزؿلئلالسكينة، إذ تتآلؼ األمكنة لتصنع بعدا 

                                                           
  .29ص  ال شعر بعدؾ ،:سميماف جكادم ( 1)
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 تعكيضيا لنفسية مكاناإف هذا الصياغة المتميزة كالبعيدة عمى المألكؼ، تشكؿ  -
. تتراقص عمى حباؿ االغتراب، كتفقد تكازنها عمى كتر االضطراب

 
:  الحديقة  3.2.4

        لـ تعد الحديقة في النص منتزىا يرتاده اإلنساف لمترفيو كالتسمية، تتعانؽ أنكاع الكركد 
ق األشجار، بؿ تجاكزت ذلؾ إلى رمز داللي، داخؿ كتمتحـ اء الخضر عمى ساحتوالمختمفة

يتجذر فيو قكاـ األلفة كتتناغـ خبللو قعقعة التزاكج الضدم، فتسفر عف فضاء شمت حركتو، 
. فغدا جمادا تعبث بو جمؿ الفناء كعبارات المآسي

اًجزه أك أىٍرضه »  في لساف العرب ىيكجاء         ٍت كأىٍحدىؽى ًبيىا حى كيؿُّ أىٍرضو اٍستىدارى
اًئطي ..ميٍرتىًفعىة ًديقىةي البيٍستافي كالحى ، كًقيؿى الحى ًديقىةي كيؿُّ أىٍرضو ذاًت شىجرو ميٍثًمرو كنىٍخؿو كًقيؿى الحى

نَّةى ًمفى النٍَّخًؿ كالًعنىبً  ـٍ ًبًو الجى يي  (1)«. كخىصَّ بىٍعضي
ذلؾ كمو يجسد الخصكبة المطكقة بالحاجز، الماثمة أماـ جذب المحيط الجانبي، قكاميا ك

األرض التي عمييا شجر كثمر، فمركزية األرض تثبت أمكمتيا كتسجؿ جماال يتعمؽ بيا،كفي 
ظؿ العبلقة الترابطية المشركعة، تنفتح الداللة عمى ثراء تحتشد ضمنو أنكية األصالة 

كالخير، مثمما تتفرع في إطاره رمكز الحدكدية كالقيد، كالعبلقة بيف الداللة الشعرية كالمغكية 
.  ضمف ىكية كاحدة، قاعدتيا حكارية الثنائياتمكافتجعؿ اؿ

: النار تمد الرمادفي قصيدة " ألخضر فمكسا"        يقكؿ 
ديقىةه،  مى شىفًة الرٍّمىاًؿ حى كىانٍت عى
(2) 
يىأًكم إليهىا البىحري كالشُّطآفي تىرفٍد 

شـً ًذراًعهىا   ًمثؿى ًطفؿو فىكؽى كى
فٍّؽي ًفي مىدىاًخمهىا،         ؤىل تيصى فاءي ري كىافى الصَّي

                                                           
. 43ص :2، مج (حدؽ )مادة   ابف منظكر لساف العرب،(1)
  .23حقكؿ البنفسج ،ص :األخضر فمكس  (2)



جمانٍاث انمكان:                                                                      انفصم انرابع  
 

536 
 

كًمٍف نىبًع المىحبَّيًة تىرحؿي األنكىاري نىحكى القىمًب 
يثي تىعكدي ميثقىمةن ًبأسرىاًر الهىكل  حى

إف اجتماع الخبلء إلى الحديقة، ىك مصاحبة لطبيعة متماكجة تقكض القبح بالجماؿ 
.  بالطبلقة كاالنفتاحجكالتسيي

عف إيقاعية يياجر  كيكشؼ الحجاب الفاصؿ، بيف سكينة كاستقرار كحركة مثقمة باألسرار
.  فييا الثابت إلى المتحكؿ

-البحر -الحديقة  -الرماؿ)كتييكؿ لكحة جمالية نابعة مف نسج كمي لفضاءات رافدة 
.  ، تؤسس معرضا إلشكالية التعايش كسببية اإلنتاج كالتككف في الطبيعة (فآالشط

كيتجو ىذا االرتجاؼ المكاني إلى منافذ ضكئية تغيب الظبلؿ، فتتكاثؼ المحبة كتتكازل 
.  أسرار اليكل في نظاـ ككني مميـ

 الكردة في قصيدة " عز الديف مييكبي"        يقكؿ 
 (1).. قىطىفٍتهاى يىده ))
يىدي مىٍف؟  ))
طىٍف   )) ردىةه ًمف كى كى

يٍّ  حؾى النَّيجـي ًمف ًطفمىًة الحى                 ..                     ضى
:  قىالىٍت ًلعىرَّياًفهىا 

ًقيقىٍه ؟  أيفى هي  الحى
ابى  ًديقٍه ؟ : أجى ردىةن بىقٌيٍت في الحى ككىـ كى

يضمحؿ المكاف تدريجيا، كيتبلشى في رعب الفراغ ككحشة القبح، التي ككنت عريا طمؽ 
السترة المكنية الزاىية، كماؿ عنيا كانفرد، فكيفنت الحقيقة في ظؿ ىذا التنجيـ، كقيد الصدؽ 

كتناغمت أسباب المحف في أزمة الغياب كالعجز، فتعالت النبرة ، بسبلسؿ الحيرة كالقمؽ
  .(؟كـ- ؟أيف)التساؤلية لتقكد استنكارا 

                                                           
  .23-22ص ص كاليقكال يرسـ غرينيكا الرايس، :عز الديف مييكبي  (1)
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  ":عيكف أمي"في قصيدة " نكر الديف دركيش"        يقكؿ 
ديقىةً مي   (1) ...زًهري اإلسمىنتي ًفي رىحـً الحى

ًدينىةً  ...  تىرقيصي األحيىاءي ًفي عيرًس المى
كيكمىةً  ...  تيكلىدي األحزىابي ًفي بىيًت الحي

...  ؿي ًفي كىنًؼ الفىًجيعىةً ايىكبري األٍطؼى 
يىسقيطي اإلنسىافي ًفي النَّيفىًؽ السَّيًحيٍؽ 

ًديٍؽ ...مىف سىيأًتي ...كغىدنا سىيأًتي  لىستي أدًرم يا صى
 .......................

 ...........................
نىادىيتي ًمؿءى الجيرًح هىًذم بىذرىًتي 

كد ري ...  هىذىا رىًحيًقي يا كي
ًديقىًتي   كًتمؾى بىعضي حى

ًبيع  ًريؼي أنا الرَّي سىًدم تىقاطيع ًرحمىتىيًف أنا الخى جى
فتصمب المحيط المكاني يكحي بإحساس الخكؼ كالرعب، مما يكتنؼ المسافة الجغرافية 

.  سمطة التعطيؿ بإقصاء الحركة كالتفاعؿ
كيتراقص الطبيعي إلى جانب االجتماعي كالسياسي، ليضاعؼ المد الخيالي ك يكسع مف 

.  عمؽ الفجيعة، فتخسر الطفكلة كتكٌدع، ليسقط الكياف البشرم في النفؽ السحيؽ
المشكؿ بالتحجر كالتحضر حمـ الذات، فبل يحقؽ إال جراحا كارتحاال بيف مكاف يقكض اؿ

.  كبيف الحرية كالتجمي ،التشكؿ كالتبدؿ كالحيرة
: يقكؿ الشاعر

 (2) ..انًطؽٍ ..اٍنًطٍؽ 

                                                           
 .67-66 ص ص مسافات ، : نكر الديف دركيش(1) 
. 23قصائد مف األكراس إلى القدس ،ص :حسيف زيداف  (2)
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ًشيش العىالـ   ار الصَّيمتي حى صى
ًديقة حيزفو  ار الصَّيمتي حى صى
ًدئٍت أسنىافي سىًفينىتنا    كمىدينىة قىمًبي التَّياًئهة.. صى

 مفتكحا عمى المجيكؿ كمع كجكد شبكة اسمية مكاففي فضاء تمتيمو دكامة الكبت يغدك اؿ
مكررة تشؿ الحركة يحاكؿ الشاعر بعثيا بتسارع أكثر فاعمية إذ يحشد فعؿ األمر الداؿ عمى 

الثكرة كالسعي نحك التبديؿ بمخزكف انتفاضي مشفر تعيقو سياسة التعطيؿ كترغمو أزمة 
 إذ يمتصؽ ،حينيا ال يصبح لؤلشياء مف معنى الضياع إلى االمتثاؿ لحتمية المكت كالزكاؿ،

.  كتتكارل اليكية تحت غبار الصمت (حديقة حزف)المجرد بالمحسكس 
 ألسرار النفس ا مف أجؿ كشفو ليس إال قراءة لمبكاطف، كًفقون مكافإف التصاؽ الذات باؿ -

.  كتمكجاتيا
 ا مف عبثية الكجكد، كيسكنوامكت المكاف يدفع الذات إلى البحث عف مبلذ يخمصو -

. إلى دؼء االنتماء
إف الحديقة كىي البساط المكني المياجر مف الطبيعة إلى الحضارة، تركم قصة  -

نيا أ كما ،اإلنسانية كىي تغادر البيكلكجي إلى التمدف، فكقعت في فخ القيد كالتطكيؽ
.   مارست جماليا الذم قكض قبح الصبلبة كمكنت الذات  مف التحدم 
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: األماكف المبهمة.5
: هناؾ- هنا  1.5                  

        يفقد المكاف المبيـ تعريفو، ليسقط محدداتو كيتكاصؿ مع كؿ األمكنة السابقة، مغيبا 
كبذلؾ يقكد القارئ إلى التعدد الداللي المرشد إلى   مبعدا الذىف عف خصكصيتو،،ىكيتو

. االنفتاح،  كقد يرتبط بالمكاف المعركؼ الذم ال يحتاج إلى ذكر
: "نكر الديف دركيش"يقكؿ 

 (1) هينىا كىافى ييكبىا
كييكغىرطىة البىربىرم 
هينىا كىافى كىنعىاًنييكف 
................ 
................ 

كًكندىاًلييكف 
ككانت هينىا الكىاًهنىه 

راتي  هينىا أضرىمٍت نىارىها الثَّيكى
اتي   فقىٍت ًبالهىكل النَّيبضى هينىا خى

مساحة - بالنسبة إلى الذات -         إف اإلصرار عمى ذكر المكانية ىك تعمؽ بيا، ألنيا 
االنتماء كأرض اليكية، لذلؾ يتكئ الشاعر عمى عنصر الزمف، المكمؿ لحركة صكرة الكعي 

كدة إلى ػػػػكدىا عف طريؽ العػػػػرة التي تأصؿ كجػػػػكر الذاؾػػػدكد إلى بخػػػػػالداخمي، المش
.  ماضي االنطبلؽ كالثكرة كالتماسؾ، حيث تتجسد الحضارة كالقكة كاالنتصار الماضي؛

        كىك بتمؾ العكدة يؤسس ألمكنة العبكر غاية في إبراز صكرة الغياب اآلنية، كالبكاء 
 االلتفات مف ،عمى زمف الحضكر، ثـ إف تدرجو في استدعاء الشخصيات التاريخية الثكرية

                                                           
  .40-39ص  ص مسافات ،: نكر الديف دركيش  (1)
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 ىك تأكيد عمى المجد ، بالعكدة إلى الشخصيات التاريخية مف جديدانتياء ،إلى االستعمار
. البطكلي الغابر

، كالكقكؼ عمى (الينا)ػػ  مف البنية المقطعية محاكلة لبلستئثار ب(ىناؾ)كربما يككف إقصاء 
.    خصكصية األنا بعيدا عف حضكر اآلخر

 (1)نىتبلقىى كىًثيرا ...هىاهينىا 
نىشتىًكي ًفي بىعًضنىا  ....هىاهينىا 

ـي ف نىفنىى لىدىل بىعًضنىا ...تىضارى
زف القىًصيًد  ...هىاهينىا  يىتكىسَّيري كى

كيىكسٍّرنىا  
ف كاف مبيماىا،        ىناؾ عبلقة تمركز بيف الذات كمكاف  فيك المكاف المعركؼ ، كا 

 فيو تنتيي ،، كالذم يشارؾ الذات حكار التكاصؿ كاالنتماء(ىناؾ )القريب كالمناظر لمبعيد 
 في ظير ألنو ال يخضع لقانكف كال لسمطة، تنكسر عمى أرضو القكاعد كت،نظامية الكزف

 "الكطف"ىك  (الينا )ف إ . عف المألكؼ لتعمك إلى الحريةخركجمساحتو البلمعجمية لغة اؿ
. مرتكز القصيدة الحرة، كمساحة الكتابة األزلية التي تتسامى فكؽ كؿ سمطة 

 : "محمد شايطة"يقكؿ 
 (2)ؿُّ أفىتٍّشي ظى أنىا شىاًعره سىأ

ًزينىًة ًفي كيؿٍّ دىربو كبىاٍب  عىف أمًنيىاًتي الحى
 هينىا ،،ال،، أًغيبى أنىا لىف 
،، أًغيبى لىف  كالى،،  هينىاؾى

 ،، كلىكٍف هينىػػػػػا،،كهينػػػػػػػػػاؾى
سىأبىقىى أرىتٍّؿي ًشعًرم 

                                                           
 .70ص  أربعكف كسيمة كغاية كاحدة ،: كسيمة بكسيس (1)
  .33- 32ص ص احتجاجات عاشؽ ثائر،: محمد شايطة (2)
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نػٍّػػػػػػػػػي،،   كأٍبقػػىػػػػى أيغى
ًبرغـً اكًتئىاًبػػػػػػػػػػػػػػػػي 

                  كرىغـً العىذاٍب 
        يبزغ في صكرة الشاعر المكانية تكاصؿ كجكدم يرفض لغات العزؿ كاإلقصاء كينبذ 

.  مناطؽ الغياب بمغة رافضة تتخطى سمطة القير كاالكتئاب
كتستحكذ عمى النص طاقة جمالية تييمف عمييا أبجدية المقاكمة كالصد التي تبتمع المبيـ 

. كتقـك بتطكيعو الحتكاء الذات 
: يقكؿ الشاعر 

ياةي ًكالدىةه أيخرىل  ًهي الحى
(1) 

هينىا كهيناؾ 
كهيك المىكتي ًكيميىاءي الًكالدىًة تىختىًمٍر 

ًميقىة   يىتيها الخى
يىا الَّيًتي ينتىابيهىا خىكؼي الفىنىاًء 

ًدم بالًعشًؽ ًشعرىا  تىهىجَّي
كاغرىًفي ًمٍف فىيًضي األالء 

ٍر  آياتو أيخى
        يشكؿ المكاف الغامض تكاصبل بيف إحداثيتي المكت كالحياة، فتصبح المكت بعثا 

. ككالدة
 تنيض الذات كتتجدد بركح الشعر لتتيجد حبا يطارد الفناء، كيخمصيا مف عبء الرىبة التي 

. الحقتيا دكما
، تنقمب في الكعي الشعرم إلى ثنائية (االغتراب/االنتماء )إف المكانية المستندة عمى ضفتي 

.  بإحداثية كاحدة، كحينيا يككف المكت مرادفا لمكجكد ك الحمـ
                                                           

  .28-27ص  ص جرس لسماكات تحت الماء ،: عثماف لكصيؼ (1)
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محدكدة ال يعد فرارا مف الكاقع بقدر ما يعد مطاردة الإف المجكء إلى األمكنة اؿ -
 . لمخفي، كتمثيبل لعالـ ما كرائي قادر عمى حماية الذات ك استيعاب كجكدىا

لمحك  (ىنا)في النص الشعرم إلى إحداثية دكف غيرىا  (ىناؾ/ىنا)ترتد الثنائية  -
ستقرار، أك قؿ ىك بحث عف عكالـ ممكنة المعاني االغتراب كىجرة مكاطف اؿ

 .تتعمؽ بالكعي الداخمي لمذات
ث عف زمف ػػػػية الزمف، كالبحػػػػؿ قتؿ خطػػػػػة مف أجػػػػتمتصؽ الظرفية بالزمني -

 .مغاير، ىك زمف النيكض كاالنتماء كالكالدة
ىك تقاطع ألمكنة المنفى كأمكنة االنتماء، كفي ذلؾ  (ىناؾ/ىنا)حضكر الثنائية  -

بناء لتكثيؼ قطبي يقـك عمى أساس الصراع كالتحدم، الذم يفسر تضارب األنا 
 . كاآلخر في مساحة الكجكد مف أجؿ البقاء

: المكاف 2.5     
        إف المكاف المجرد ىك المفارؽ لمكاقع، كفي خركجو عف الصكرة الجغرافية يصبح 

 مف الدكاؿ المتعددة، ليككف أكثر اتساعا كبعدا عف الحدكدية التي جعمت الذات أسيرة اعالـ
   .االنطكاء

 :تقكؿ الشاعرة
يرىةي الدَّياًكنىهٍ  هىًذًا الحى
(1) 
..   تىمؤل كيٌؿ ًشبرو 
.. ًبذىاًكرًتي فىكيؼى 

 أيغيٍّري ذىاًكرةى األمًكنىهٍ 
        إف المغة االنفعالية التي تمبل مكاطف الذاكرة، تطعِّـ بعالـ صامت يكشؼ عف بكاطنيا 

.  الذات محصكرة داخؿ ذاتيا بقىفت

                                                           
 .13ما لـ أقمو لؾ ، ص  : ةزىرة بمعالي (1)
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 مكانا خفيا ئفالمكاف تقيره فتنة السكاد القاتمة، غير أف الذات تنيض لتمزؽ المكحة كتنش
 الممتفة عمى عتبات الماضي، متخذة مف البنية مكضعبذاكرة جديدة ينيض عمى أجزاء اؿ

.  (كيؼ أغير)التساؤلية البداية التي تعينيا عمى اجتياز العكائؽ 
كيمثؿ اختيار المكاف العاـ محاكلة لتجاكز الحدكد، كمشاركة في رسـ فضاء متسع، أك ىك 

 . بردة االختفاء المستمقية عمى دكاخؿ الذات
: خمار أبك القاسـ يقكؿ 

تَّيى الهىكافٍ   (1) :كنىصريخي حى
رفىٍت  عيركبىتينا انحى
اعى ًمنها المىكاىفي  ... ضى
عيركبىتينا انبىطىحٍت 

 كمىا زاؿى ًخصيىافي هذا الزَّيماٍف 
 المفقكد ىك مكاف        يسيـ المكاف في صياغة أزمة اليكية كالبحث عف االنتماء، فاؿ

البعد الفكرم لبلغتراب، كالذم يجسد قصة اليكاف كبكائية االنكسار كاالنحطاط التي ضربت 
. إنو حقؿ التغريبة العربية المقيكرة في زمف الخضكع . األمة

 .كلغة الصراخ ما ىي إال تحرير لمكبكت داخمي يقيد الذات بأغبلؿ االنيزامية
 : "عقاب بمخير"يقكؿ 

سىًدم قيدسيٌّ   (2)جى
 الَّيًذم يىرسـي األمًكنٍه االمتدىادي كأنىا 

راًئطي كىاًحدةه  الخى
تىنشري األرضي فىكؽى التُّراٍب 

كتىمٌد مىدل األزًمنٍه 

                                                           
 .49ص  أبك القاسـ خمار ياءات الحمـ اليارب ،(1)

.12-11ص  ص ديكاف تحكالت،: عقاب بمخير  )2( 
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ال تىقؿ لمنٍّهايىة أف تىبتىًدم  
        يمتقي المنظكر الفمسفي مع الصكفي، لتصبح الذات المكاف الكعي الذم يمؤل األمكنة 

إال بكجكد اإلنساف المغير كالمحرؾ ألثاثيتو، إنو في لممكاف  ال كجكد حيثكيرسـ امتدادىا، 
.    الكياف كالكجكد الذم يمتمؾ سمطة اإلرادة كالتحكؿاغياب الذات الفراغ، كتصبح الذات إذ

: يقكؿ الشاعر 
كىاياًت كاألٍمًكنىهٍ  تىًعبى المىكتي ًمنَّيا ًبكيؿٍّ الرٍّ
(1) 

يىتَّيـى الفىقدي أكبىادىنىا  
قتي أحفىا نىا دشىيَّيبى الكى

دىٍع لىنا سىببنا كىاًحدان ًلعنىاًؽ السَّيكسىنىٍه 
سىببنا ميمًكننا ًلنهىايات سىًعيدٍا 

أتًني القىًصيدىٍا  هىكىذا فاجى
 

إف مطاردة المكت لئلنساف ىي مطاردة أزلية، لذلؾ تبحث الذات عف الخبلص          
بالمجكء إلى النص؛ لمبحث عف بديؿ تزاكؿ فيو ىكية البقاء، كالتشبث باألرض الحمـ، كيمثؿ 

نية مبلحقة، إف اعتماده ىك تحقيؽ لفاعمية الرغبة في البحث عف افعؿ األمر لغة تحدو لزمؾ
. سببية الكجكد الحر، كاالعتكاؼ في كنؼ الحب كالسبلـ

إذا كاف المكاف بؤرة حضارية تستكعب االحتفاظ بانجازات اإلنسانية السابقة فإف  -
 .افتقاده ىك افتقاد لمقكمات الذات كىكيتيا

يحمؿ المكاف مرجعية ثقافية فكرية كاجتماعية تؤسس لمدل إدراؾ الكجكد الككني  -
 .ككيفية فيمو كتصكره

إف تمؾ المرجعيات مف شأنيا أف تختزؿ جاذبية االنتماء التي تفسر عبلقة الكائف  -
 .بمكضعو

                                                           
(1)

  .22-21ص  ص مكعظة الجندب ،: حمد عبد الكريـ أ
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حركية المكاف تربطو بأحداث تاريخية أك اجتماعية معينة تتعمؽ بالذات إنو الذاكرة  -
كالمخزكف كلككف الذات تشكيؿ زمني متغير فإف التصاؽ المكاف بالذات يجعمو 

.  يتصؼ أيضا بالزمنية
         إف رحمة الذات بدأت مف المكاف لتنتيي إليو، محممة بأثقاؿ ديمكمة االرتحاؿ 

الباحث عف تسمية خمؼ التسميات ك ،المعيؽ لمراحة، كربما يككف اختيار الفضاء المبيـ
بحث عف مكاف يعيش في أعماؽ الذات - التي لف تقدـ لمذات المبلذ الذم تفتقده- السابقة

.  بعيدا عف التحديد
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: النتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائي
 م صاغها النص ذكاف  مف الحتمي أف يكقع زمف العشرية السكداء بصمته، اؿ

الشعرم قصة انتفاضة فكرية، نبذت فيها الذات الحدكدية كتعمقت بالمكاف الحمـ، 
حينئذ كاف الفرار مف المكت إلى المكت يشكؿ معادلة االغتراب المصمكب عمى 

 . مقصمة التكؽ إلى الماكرائي كمطاردة الخفي
  المرتبطة بالكياف تها خصكصيلمذات ثبتم (الكطف ) إف استخداـ المكاف المفتكح 

الشخصي، كهك ما أكد عمى أف النص الشعرم رفع راية االلتزاـ بالقضية، كترجـ 
أما األماكف الضيقة فقد ماؿ فيه الشاعر إلى .. الحب الكطني كاالعتزاز بالهكية

 لكنها تتحاشى به ،البيت كمركز لمحماية، كيقابمه القبر كمنزؿ أبدم، تخشاا الذات
 .    زفير الكاقع

  تتكجه بكصمة البنية المكانية في النص الشعرم إلى مممح تصكيرم، يجعؿ المكاف
 .يتشظى الختبلؼ الكعي به، لينتي كجكد مغاير يخرج عف المألكؼ

 كهي المكاف المكازم ، بينما تتكارل الذات،يؤسس المكاف لتشكيؿ متفاكت التفاصيؿ 
.     الذم يتصؿ بذلؾ التفاعؿ، لمخبلص مف رنيف المادية كعناؽ الحمـ المجرد 
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سعى البحث لمكقكؼ عمى أكثر المراحؿ الشعرية نيكضا، غير أنو الحظ بكف التفاكت 
كتمؾ ميزة يشترؾ فييا كؿ .األدائي بيف شعراء مدرسة شعر التفعيمة في المرحمة المدركسة

  :نتاج ميما كانت صفتو،  كقد خمص ىذا البحث إلى النتائج اآلتية

يتبايف مفيـك الفبلسفة لعمـ الجماؿ، حسب نظرياتيـ المعرفية كمنطقاتيـ الفكرية، مما - 
 . صعب ضبط حدكد المصطمح ضبطا دقيقا

ما يكافؽ التناسب : تجتمع الجمالية كشعر التفعيمػػػػة في عدة مبادئ نذكر منيا- 
كما يكافؽ . كالترتيب، مما أحدثتو قصيدة التفعيمة مف انسياب في المعنى، ككحدة عضكية

كما يكافؽ الحقيقة الركحية مف تعبير عف . التحرر مف خركج عف النظاـ اإليقاعي الممتـز
 .    تجارب باطنية ال تخضع لقانكف الشكؿ

شعر التفعيمة في الجزائر ظاىرة فرضتيا معطيات عدة، تمتقي في معظميا مع تمؾ - 
 .العكامؿ التي أنتجت المدرسة الحرة عربيا

تقـك معظـ العتبات العنكانية في النص الجزائرم عمى اقتصاد لغكم، يشكؿ مثيرا - 
أسمكبيا، يستفز القارئ نحك المغامرة كالتنقيب، ألنو يقؼ كمغز ينتظر الحٌؿ بفضؿ تبنيو 

: كقد ارتكز المعجـ العنكاني عمى ثبلثة محاكر أساسية ىي. لنظاـ االتساع كالتقميص
كىي محاكر تتعمؽ بالذات كعبلقتيا بالكاقع، كبياف مسار أفقيا . الكطف،ك األلـ، كاألمؿ

 .الحالـ كالجميؿ

 . المعرفةكراء تبحث في سر الذات كالككف، كتميث ،ف التجربة الشعرية تجربة كشفيةإ- 
 لذا ،يتعدل حدكد المعركؼ  إلنشاء عالـ بديؿ،إنيا ال تخرج عف ككنيا تجاكزا لمكاقع
 .االستفياميةاإلنشائية فمطيتيا في تمؾ الرحمة ىي الجممة 

 كلذلؾ كثيرا ما ، فإنو في كثير مف األحياف يدفع إلى التبصر، النداء أداة تنبيييةبما أف- 
.  كلمتعبير عف تجربتو الركحية،يستخدمو الشاعر الصكفي لمتكاصؿ مع عالمو النكراني
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المغة السير ذاتية نافذة الشاعر إلى مشاىدة عالمو الباطني، مف أجؿ معرفة الذات - 
كأكؿ آلياتيا ىي تسجيؿ الحضكر مف خبلؿ ضمير المتكمـ، كبياف فعالية المشاركة في 
الحدث بما يشعر بالكجكد، كيمفت انتباه اآلخر، الذم قد يجد تداخبل بيف عكاطفو كىذا 

 .العالـ النفسي المعركض

يمثؿ الحكار الداخمي تقنية أساسية في الخطاب السيرذاتي، لككنو بيانا تخطيطيا يرصد - 
كىك . كتيرة الشرخ بيف ذات المتكمـ المتصمة بالكاقع، كذات المخاض الباطني مف جية

 . في المغة مف جية أخرل (الصكت كالصدل)في اآلف ذاتو فاصمة التقاء إحداثيتي 

الرفض ،كاإلشارة، كالكشؼ  : تمتقي المغة الصكفػػػػػية بالشعرية في عدة نقاط منيا- 
كتقكيض ما يتأسس عمى منطؽ العقؿ، كالبحث في أغكار غياىب النفس، لذا اختارت 
القصيدة الصكفية أف ترتبط بالكينكنة كاشفة، كبالسريالية متمردة حالمة ،كبالتأمؿ مبحرة 

 . في بكاطف الركح كأدغاليا

إف الصكرة المبنية عمى المتناقضات تشكؿ إعادة صياغة لمدفقة الشعكرية، بما يتناسب - 
مع لحظات التماىي بيف المختمفات، التي تذكب في جسد النص، لمتعبير عف الحاالت 

النفسية، كاألحاسيس الغامضة الميمة التي تتفاعؿ كتتعايش فييا المشاعر المتضادة، كما 
 .تقترف لبناء أفؽ تشتبؾ فيو األقطاب مف دكف تنافر

إف الصكرة المتنامية تداعب تتابع الحدث، كتمسؾ عمى البناء السردم في زاكية مف - 
زكاياه، كلعؿ في ذلؾ التيجيف بيف الشعرم كالسردم تفاعبل نصيا، كتكحدا صانعا  

 .لجمالية االلتقاء كمطاردة الحداثي

إف نبض النص المتسارع في الصكر المتنامية، كصكر البرؽ الخاطفة يكافؽ القمؽ - 
ك يسيػػػػػػـ ىذا البناء المتنامي في الخػػػػػػػػركج مف الغنائية، كاحتضاف .اإلنساني

ثراء النتاج الداللي، مما يمقي بالعمؿ إلى ذىنية المتمقي  .المكضػػػػكعي، كا 
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تكشؼ المفارقة عمى تكثيؼ المتناقضات، التي تبرىف عمى كجكد مد صراعي مستمر - 
كتنبئ المفارقة أيضا باغتراب نفسػػػػػي، بعد أف انعدمػػػػت ميزات . بيف األنا كالعالػػػػـ

كىي بدرجة أك بأخرل بعث لمساحة مكانية تمكف الذات مف . الكجػػػػكد، كفقد الكاقع بريقو
 .ممارسة ىكية االنتماء، إنيا سمطة بناء تبدأ مف فمسفة اليدـ لتشكيؿ التحكؿ

تعد الصكرة المفارقة قناة اببلغية، تيرب الخفي تحت قناع يمنح لمذات األسيرة المتأزمة -
ك ما يزاؿ سفر الشاعر دائـ لمتنقيب في المغة مف أجؿ .أمف النطؽ في زمف الصمت

كصؼ عالمو الكجداني األغنى، حتى الدخػػػػكؿ في أفػػػػػػػؽ ترميزم يتكسط البساطة 
 .كالغمكض، لينفتح عمى قانكف االختبلؼ المرجأ

حينما تشتبؾ النصكص كيحتضف بعضيا بعضا، تتكالد كتتناسؿ لتبعث كجكدىا مف -
جديد تمسكا باالستمرارية، كيصبح لمنص جذكرا تمتد في أغكار الماضي، لتمتص منو ما 

كلعميا حاجة .(إحياء لمغة بكاسطة المغة)يمكنيا مف البقاء، إنو المقاح المضاد لداء األفكؿ 
الشعكر بالبقاء، التي تدفع اإلنساف إلى ضخ ذلؾ المخزكف القابع في أقماع الذاكرة إنعاشا 

 .لو كتحينا

كثيرا ما اختار الشاعر الجزائرم العكدة إلى النص الدينػػػي إلضفاء الشرعية عمى - 
نصو، مف خبلؿ تكاصمو مع الحس اإلسبلمي، كىذا يثبت ىيمنة الثقافة القرآنية عند 
الشاعر الجزائرم، أما عف حكاره مع الثقافات األخرل فكاف تكسيعا لمساحات التمقي، 

 .كتبادال لمفكر يعزز مف معرفة الذات كاآلخر معا

استخدـ شعػػػػػػػػػر التفعيمة في الجزائر البحػػػػػكر الصافية ككػػػػػػػاف في مقدمتػػػػػػيا  - 
 كقد نصادؼ اىتماـ بعض الشعراء ببحر دكف الرمؿ، كالكامؿ، ثـ المتػػػػدارؾ، كالمتقارب،

 الذم نظـ عمى رجؿ مف غبار" عاشكر فني"غيره، خاصة في القصيدة الديكاف مثؿ ديكاف 
المذيف " ألحمد شنة "كطكاحيف العبث" لعثماف لكصيؼ"غرداية بحر المتدارؾ، كديكاني 
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الذم " لعثماف لكصيؼ  "جرس لسماكات تحت الماءنظما عمى بحر المتقارب كديكاف 
نظـ عمى بحر الكامؿ، كلعمنا نمحظ عدـ خركج شعر التفعيمة عف الذائقة العربية القديمة 

 .خركجا تاما ألنيا حافظت عمى الكزف القائـ عمى  التفعيمة

إف التكرار االستيبللػػػػػػي يدعـ الجرس اإليقاعػػػػي، الذم يبعػػػػػث عمى استعذاب - 
الخطاب، فيعمؿ كمنبو داللي يدغدغ الذىف مع كؿ ظيكر، بفعؿ اإلبداؿ كالمفاجأة ليثرم 

كقد يرتبط التكرار االستيبللي كالختامي بالعنكنة ليصبح مدار . البنية الرمزية اإليحائية
أثر، أك مدار عكدة إلى المنبع يسيـ في تشكيؿ البناء النصي، مف خبلؿ تدفؽ حمقي 

 .تتكاثؼ دالالتو عبر تبلحؽ المعنى

. إف تكرار التقابؿ يسمح بدراسة النشاط النفسي، بحيث يجسد الصراع كالتكتر الباطني- 
 نحك كممات يمجأ الشاعر مف خبلؿ الكتؿ النصية المكثفة إلى تكجيو حكاس المتمقيك

 الشعرية براحة تامة تغذييا مدخرات الحجاج توثر ذلؾ يتمكف مف بث تجربإكمفاتيح، 
. كاإلقناع

كحينيا  ،خركج مف األحادية إلى التعدداستطاع اؿ ا تمكف النص مف أسر المتمقي إذك
.  صدل ألصكات ممتدة ال تعرؼ الصمت الشاعريصبح صكت

عمد النص الجزائرم المعاصر بفعؿ تكظيؼ الصكرة ك الفراغ إلى خمخمة القراءة - 
 كالنيكض بالقراءة المتعددة التي تتكسد االختبلؼ كتمنح الداللة تعددا ةالكبلسيكي

 . يستعصى عمى المطاردة
لقد مارس ىذا النػػػػػػص لعبة المراكغة، مف خبلؿ ثنائية الخفاء كالتجػػػػػػمي لعبلمػات 

الترقيػػػػػـ، التي تستفز ذىنية المتمقي، كتبدك كطعـ يمقى ألسره، فإما أف يكاجو مدا ال حد 
ما أف تنفرج مساحة السطح  لو، ينزلؽ منجرفا دكف عكائؽ تبطئ الحركة أك تكقفيا، كا 

بنتكءات النيائية لتحجز البصر كتبطئ الحركة كتحرؾ التأمؿ، كلربما كانت تمؾ المعبة 
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ترجمة حرفية لكجكد عبثي، يقتات مف حركة االنزياح الداللي البصرم، كبعيدا عف 
إنيا محادثة . جرسية صاخبة يتحدث الصمت بمغة أبمغ مف تمؾ التي يمارسيا الصكت

 .التأمؿ التي ال تحتاج إلى استدعاء الممفكظات
كانيا ػػػػرتباط الذات بـالف ػػػػػرم إلى االحتفاء بفضاء الكطػػػػػػ الخطاب الشعتكجػػػػػػػػو- 

 ت استخدامايشير تعدد، ك األكؿ، كتشبثيا بمدلكؿ االستقرار الذم يمنحيا عزة ككرامة
بشكؿ كاضح عثماف لكصيؼ التي جسدىا  ،ترامي أطراؼ ىذا الكطفإلى  المكاف المجزأ

 كما ،"غرداية "في ديكانو القصيدة  "المدينة" مف خبلؿ الجزء  ،تحدث عف الكطفحيث 
في بعض ذكر كاليات كثيرة  مست ربكع المساحة الجزائرية ، ك كردت مكررة بعزز ذلؾ 
.  إصرارا منو  عمى لغة االنتماء تجاربو 

صارت بعض المدف رمزا شعريا زاخرا بتكثيؼ داللي إذ اعتبرت ك نتيجة لما سبؽ 
 عند عبد ا العشي مدلكال لزمف "بغداد" تاج الطير عند يكسؼ كغميسي، ككانت "بسكرة"

 لدل نكر الديف دركيش "سرتا"الحمـ  العربي المجيد، ك رمزا لمرفض كالمقاكمة ككانت 
 كنبذ ،نمحظ تسمؿ النزعة الركمانسية باالنفبلت مف قيكد المدينة، كلعمنا المرأة الحب

.  حيزىا كاالنطبلؽ إلى الطبيعة كاالتساع
االعتناء بالمكاف محددا أك غير ذلؾ، يظير مدل تفاعؿ التجربة الشعرية مع إف - 

األمكنة ال تخضع لقانكف مطمؽ، بؿ تتغير ؼ،  كتطكيعيا لتشكيؿ العالـ الداخمي،المادة
 .مباطفبتغير الكعي اؿ

إف أكثر نمط مكاني تعامؿ معو النص الشعرم الجزائرم ىك األرض، باعتباره الرحـ - 
األكؿ لميبلد الذات، كالمكاف الطبيعي المرغكب لمفرار مف صبلبة التمدف، كما أنو البؤرة 
المركزية التي تعكد إلييا جؿ مدارات األنماط المكانية األخرل، كيقابميا البحر كصكرة 

كالبحر ىك ) لئلقصاء كالتيميش، يجسد االغتراب كرحمة البحث الدائـ عف مرسى آمف
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إلى ككنو صفحة نصية غامضة تنتظر مف  أحيانا يرتقي ، كما(الباطف عند المتصكفة 
 .القارئ مغامرة الغكص

حينما تتكارل مؤىبلت الفضاء الخارجي، يصبح التشبث بالفضاء النصي العالـ البديؿ - 
الذم تتصالح معو الذات، التي نيشت كيانيا غربة الكجكد، كأرىقت خطكاتيا تغريبة 
البحث عف المبلذ، كبذلؾ كانت القصيدة البساط المغكم الذم استمقت عميو لتنعـ 

  .بالطمأنينة كالراحة، كالحيز المؤثث بذكريات الذات كرؤاىا
لتعدد اإف خركج المكاف عف صكرتو الكاقعية كارتقائو إلى فضاء المتخيؿ، جعمو مركز - 
ة  جماليأكسبو شحنة  كالفمسفة كىك ما ، كالديف، كاألسطكرة،داللي، ينيؿ مف التاريخاؿ

 .عالية
كقد -  كال ندعي في ذلؾ بمكغ المراـ -   النتائي التي تكصؿ إليها البحث  أهـهذا    

 لبنة في صميـ الدراسات المعاصرة التي تفيد الدارس كتقدـ له صكرة عف البحثيككف 

ها بدراسات أركافالشعر الجزائرم، كرغـ ذلؾ تبقى هذا المبنة في حاجة إلى مف يدعـ 

 .  قد تتخذ مف الشعراء المقميف مادتها نقدية أخرل
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 -832: -ممحؽ
 :أحمد حمدم- 1

 بمدينة الكادم، بدأ تجاربو الشعرية في الصحؼ كالمجبلت 1948شاعر جزائرم مف مكاليد 
كىك مف الشعراء الشباب الذيف برزكا بعد االستقبلؿ، كككنكا جيبل يدعك إلى تكظيؼ . الكطنية

 :كيمكف تقسيـ مراحمو الشعرية إلى مرحمتيف أساسيتيف ...تقنيات الشعر الحر
 .1970 ك1966 كتمثميا القصائد التي كتبيا في الفترة الكاقعة بيف :المرحمة األكلى
 .، بديكانو قائمة المغضكب عمييـ1981كتبدأ مف سنة : كالمرحمة الثانية

مجمكعة مف المؤلفيف : المرجع......................................................................_ 1
 .457ص  ،2009، 1، ط1مكسكعة الشعر الجزائرم، دار اليدل ، الجزائر مج 

 :أحمد شنة- 2
 بمدينة نقاكس كالية باتنة، حاز عمى المسانس في المغة العربية 1967 فبراير 23مف مكاليد 

 ك ليسانس ثانية في العمـك القانكنية  كالدكتكراه في المغة 1990كآدابيا في شير جكاف مف سنة ،
 .العربية

 )اشتغؿ بالصحافة المحمية الكطنية، ثـ عمؿ في اإلدارة، كتقمد مناصب سامية في الدكلة
ك باحث ميتـ باآلداب . 1985، كىك عضك إتحاد الكتاب الجزائرييف منذ (1994-1999

كاإلعبلـ كالعمـك السياسية، كلو إسيامات في مجاؿ البحث حكؿ تطكير مناىج العمؿ اإلدارم 
 .في الجماعات المحمية

 .طكاحيف العبث، صفحة الغبلؼ: المصدر ديكانه- .........................................2
 :أحمد عبد الكريـ- 3
تمقى تعميمو األكلي في الكتاتيب ، دينة بكسعادةـباليامؿ جنكب . ـ1965 أكت 16مف مكاليد  

 ثـ تدرج في التعميـ النظامي إلى غاية، المعركفة بزاكيتيا العريقة كالزكايا القرآنية ببمدتو اليامؿ
بمعيد المغة العربية كآدابيا لظركؼ  متابعة دراستو دخكلو جامعة الجزائر، غير أنو لـ يتمكف مف

 .ـ1987يعمؿ أستاذا لمتربية التشكيمية منذ عاـ ك ،قاىرة
                                                           

 . خاص بتراجم الشعراء والشاعرات  فً عٌنة الدراسة 832
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حاصؿ عمى ليسانس في الصحافة المكتكبة كيكاصؿ دراستو في قسـ الماستر سمعي بصرم 
عداد كتقديـ البرامج الثقافية مف  إعمؿ متعاكنا مع إذاعة المسيمة الجيكية في  ك .بجامعة الجمفة 

. يدة الفجر اليكمية ريعمؿ صحفيا متعاكنا مع القسـ الثقافي لج 2010إلى 2006
 بدأ نشر قصائده في الصحؼ الكطنية منذ منتصؼ الثمانينيات، ثـ كالى نشر مساىماتو في -

تحصؿ ك.كلو دراسات منشكرة في مجاؿ النقد التشكيمي.المجبلت كالجرائد داخؿ الجزائر كخارجيا
كجائزة مفدم 1999ك1986جائزة محمد العيد آؿ خميفة عامي :عمى العديد مف الجكائز مثؿ

كزارة المجاىديف   كجائزة أكؿ نكفمبر عف. 2000ك 1995زكرياء المغاربية لمشعر لعامي 
 .ـ2001ك 2000عامي 

األياـ الجزائرية  لو الكثير مف المشاركات في الممتقيات الكطنية كالعربية ، كمٌثؿ الجزائر في - 
 كحمب كجنكب لبناف ؽكنشط ندكات  كأمسيات شعرية بمكتبة األسد بدمش . 2001بسكريا عاـ 

 .2010كمثؿ الجزائر في تظاىرة الدكحة عاصمة الثقافة العربية عاـ.
 كردت ترجمتو كنماذج مف شعره في معجـ البابطيف لمشعراء العرب كالمعاصريف، كديكاف -

 :  صدر لو حتى اآلفك  .الحداثة ، كمكسكعة أدباء الجزائر المعاصريف
 .ـ1995نصكص نثرية عف الجاحظية عاـ : كتاب األعسر .1
 .ـ1997مجمكعة شعرية عف الجاحظية عاـ : تغريبة النخمة الياشمية  .2
  ـ كصدرت ترجمتيا إلى2002مجمكعة شعرية عف االختبلؼ عاـ: معراج السنكنك .3

 .الفرنسية في إطار سنة الجزائر بفرنسا

 .2007ختالف عام الرواٌة عتبات المتاهة عن منشورات ا .4

 .2008 للطباعة والنشر عام أسامةدار . موعظة الجندب مجموعة شعرٌة  .5

 .2010اللون فً القرآن والشعر دراسة منشورات البٌت عام  .6

 .09/10/2014سيرته كما أفاد بها يـك-............................................ 3
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 : األخضر بركة_ 4
، بالمحمدية، خريج معيد المغة كاألدب العربي بجامعة كىراف، تألؽ في الكسط 1963مف مكاليد 

األدبي في فترة الثمانينات كالتسعينات إلى جانب كككبة مف الشعراء الجزائرييف الجدد مف أمثاؿ 
عمار مرياش، أنكر نجيب، نصيرة محمدم كغيرىـ مف الشعراء الذيف يكتبكف كينشركف باستمرار 

مجمكعة مف المؤلفيف مكسكعة : المرجع - ............4في العديد مف الصحؼ كالمجبلت الكطنية 
 .119ص.،1مج الشعر الجزائرم، 

 : األخضر فمكس- 5
 انتقؿ بعدىا إلى مدينة عيف لحجؿ حيث ترعرع 1959 فيفرم 24كلد بمدينة اليامؿ بتاريخ 

ىناؾ كدرس المرحمتيف االبتدائية كاإلعدادية بيذه المدينة ثـ انتقؿ إلى مدينة سكر الغزالف حيث 
تحصؿ عمى شيادة البكالكريا مف ثانكية اإلماـ الغزالي ليمتحؽ بمعيد المغة العربية كآدابيا 

بالجزائر كقد سافر األخضر فمكس إلى مصر كبالضبط إلى اإلسكندرية  لمدراسة لكف ظركؼ 
 نشر إنتاجو في .حياتو حالت دكف إتماـ دراستو فعاد إلى أرض الكطف بعد ثبلث سنكات 

الصحؼ كالمجبلت الكطنية  كمجمة آماؿ   
 .24/10/2005سيرته كما أفاد بها في ..................................................5
 :حسيف زيداف- 6

، بتفكؽ ، ثـ 1981 كحصؿ عمى شيادة الكفاءة لممدرسيف عاـ 1960/ 02/ 22كلد يـك 
 ليكمؿ تعميمو الجامعي بنيمو 1982تحصؿ عمى شيادة الكفاءة أيضا ألساتذة الرياضيات سنة 

 1990لشيادة المسانس في المغة العربية كآدابيا عاـ 
ناقش بعدىا رسالة في الماجستير المعنكنة ب الياجس المستقبمي في المعرفة الشعرية مع 

، ثـ ناؿ شيادة الدكتكراه المعنكنة ب التحميؿ 1996تكصية بالتكظيؼ مف طرؼ المجنة عاـ 
 .المستقبمي لؤلدب كامتازت حياتو رحمة ا عميو بالعديد مف النشاطات األدبية كالثقافية

 عضكا عامبل في االتحاد الكطني لمكتاب الجزائرييف
 الكتاب الجزائرييف بباتنة.عضكا عامبل بالمكتب البمدم التحاد
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 .1991التربكية ذات الطابع األكاديمي جانفي " الركاسي" رئيس تحرير مجمة 
 كفي التعميـ الثانكم بصفة مستخمؼ 1995 - 1983درس بالتعميـ المتكسط بصفة رسمية مف 

، بكمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية 1996، ثـ بجامعة التككيف المتكاصؿ سنة 1995-1994مف 
 كبجامعة أدرار محاضرا لمدة ثبلث 2000- 1998بباتنة كبصفة أستاذا مشاركا مف سنة 

 إلى حيف كفاتو تكفي في 2004كأخيرا بكمية العمـك الشريعة كالعـك اإلنسانية بباتنة منذ . سنكات
 .2007/نكفمبر/ 03

فضاء لمكسـ اإلصرار اعتصاـ، قصائد مف األكراس إلى القدس كالمخطكطة شاىد الثمث  )دكاكينو المطبكعة 
 .األخير، نيار ألىؿ الكيؼ، أىديكـ السككت

البنية المغكية في شعر حسيف زيداف، ديكاف : المرجع تكفيؽ بف خميس..................................6
قصائد مف األكراس إلى القدس، أنمكذجا، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في المغة العربية تخصص 

 .05-04، ص2008لسانيات، إشراؼ بمقاسـ ليبارير، جامعة باتنة، 
 : حمرم بحرم7

شاعر مف شعراء الجزائر الشباب الذيف ظيركا عمى الساحة األدبية بعد  االستقبلؿ مف مكاليد 
 بدأ يمارس الشعر في كقت مبكر إلى جانب أسماء شعرية جزائرية أخرل.  بسكر الغزالف1947

: ببعض التقنيات المعاصرة في كتابة شعره مف منشكراتو الشعرية يكتب القصيدة الحرة كيستعيف
 .ما ذنب المسمار يا خشبة، أجراس القرنفؿ

 .100ص.،1مج مجمكعة مف المؤلفيف مكسكعة الشعر الجزائرم، :  المرجع...............7

  :حنيف عمر 8
جنية )كقد تتسمى باسـ "  حنيف عمر شبشكب"، ك لقبيا العائمي " حنيف عمر" اسميا الشاعرم 

 ألب 1985كىي مف مكاليد . 2007، ك سطع نجميا في سماء أمير الشعراء سنة (الكممات
جزائرم كأـ عراقية، درست في كمية الطب بجامعة الجزائر، كتكتب الشعر كالقصة كالركاية 

 "حينما تبتسـ المبلئكة: "ككممات األغاني كليا ركاية بعنكاف
 .     ترجمت نصكصيا إلى لغات عالمية شييرة كالفرنسية كاالنجميزية كااليطالية كاالسبانية كالفارسية
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خطاب التأنيث، دراسة في الشعر النسكم، الجزائرم كمعجـ ألعبلمو، .يكسؼ كغميسي .المرجع  ....... 8
 .392، ص 2008، 1منشكرات محافظة الميرجاف الثقافي الكطني لمشعر النسكم، ط

 : زهرة بالعالية9
 . بمدينة تبازة1968 04-27كلدت حسب ما جاء في مكسكعة العمماء كاألدباء الجزائرييف في 

بدأت زىرة بجذب الغاكيف إلى عطرىا الشاعرم الزكي منذ نياية الثمانينيات كبداية التسعينيات، 
أصدرت مجكعتيف . 2000نالت الجائزة األكلى في لمسابقة المرأة كاإلبداع بسطيؼ سنة 

 :شعريتيف
 كيبدك أف عنكانيا األكؿ كاف 2001 ساحؿ كزىرة عف منشكرات اتحاد الكتاب الجزائريف سنة 1

 تراكيح كىي الفائزة بالجائزة المذككرة
، كقد تكلى القاص 2007 ما لـ أقمو لؾ صدرت عف منشكرات أرتيستيؾ بالعاصمة سنة 2

 المبدع فرحات جبلب بأناقة لغكية كدراية شعرية كتابة المقدمة 
خطاب التأنيث، دراسة في الشعر النسكم، الجزائرم كمعجـ .يكسؼ كغميسي .المرجع  ......... 9

 217ص ألعبلمو،
  :سميماف جكادم 10

خريج دار المعمميف ببكزريعة دفعة  ، بمدية جامعة كالية الكادم12/02/1953 كلد بتاريخ 
 .1977المعيد العالي لمفنكف الدرامية ببرج الكيفاف دفعة  ثـ .1971
 ك مف الجرائد التي عمؿ بيا محررا ثـ سكرتيرا ،بالعمؿ الصحفي منذ منتصؼ السبعينيات التحؽ

بجريدة الشعب ثـ  كبير المحققيف ثـ  نائب رئيس تحرير مجمة الثقافة ك لمتحرير بمجمة ألكاف
 .بمجمة الكحدة 

 باإلشراؼ عمى اإلعبلـكمؼ مع مجمكعة مف الصحافييف ك الكتاب مف طرؼ كزارة الثقافة ك
عضك ككاف  ، مديرا لمثقافة بعدة كاليات1995عيف سنة كمجمة آماؿ التي تعنى بأدب الشباب 

 .عدة عيدات إلى أف تقاعدؿالمجمس الكطني التحاد الكتاب الجزائرييف 
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، حقيبة األسبكع .ربي  ضياؼ . الساقية ك الخيمة  : أنتج عدة حصص لئلذاعة الكطنية منيا
حاجي  ):أنتج لمتمفزيكف مجمكعة مف المنكعات ذات الطابع التاريخي ك االجتماعي بعنكاف  كما

 (  لي يا جدم
  ممحمة الجزائر مف إنتاج الديكاف الكطني لمثقافة ك اإلعبلـ  في كتابة 1994ىـ سنة أس
  ألؼ عددا كبيرا مف األناشيد ك األغاني الكطنية  ك

مصطفى : المطربيف منيـ  أدل قصائده عدد كبير مفك  ألؼ النشيد الرسمي لمحماية المدنية
الصغيرة ، يكسفي تكفيؽ كردة  زميرلي ، محمد بكليفة ، زكية محمد ، الشاب خالد ، صميحة

 عبد ا مناعي - ،سمكل، مريـ كفاء ، دنيا الجزائرية ، الجزائرية 
 .الكطنية ك المجبلت العربية نشر أعمالو األدبية في أغمب الصحؼ 
 :مف أعماله 
كيأتي   .ثبلثيات العشؽ اآلخر . اليادئ أغاني الزمف . يكميات متسكع محظكظ 

قاؿ  . رصاصة لـ يطمقيا حمة لخضر .قصائد لمحزف كأخرل لمحزف أيضا . الربيع
 . شعر بعدؾ ال  . سميماف

 .سميماف جكادم يغني الكطف كالكاممة غير المجمكعة
  09/10/2014المصدر سيرتو كما أفاد بيا يـك ..................................... 10

 :عاشكر فني11
مف جيؿ الثمانينات شارؾ في العديد مف الميرجنات الشعرية الكطنية أكثر شعره في التفعيمة 

شاعػػر جزائرم معاصر ، كأحد األسمػػاء الشعريػػػة البػػػارزة عمػػػػى الساحػػػػة الكطنيػػػػػػػػػة  
 بػػدأ يمارس الكتابة اإلبداعيػػة فػي كقػػت مبكػػر مػػع جيػؿ الثمانينػيػػات ، شارؾ فػػي العديػػد مف 

الميرجانػػات الشعرية الكطنيػػة ، كمػػف بيػػػف المقػػاءات األدبيػػػة ميرجػاف عنابػػػة الثقافػػػي الذم نظمػو 
 ، يميػػؿ إلػػى كتابػػة القصائػػػد الشعريػػة الحديثػػػة 1996البمػػػدم لمثقافػػػة كالسياحػػػة فػي صيػػػػػػؼ 

.  ذات النمػػػط الحػر 
، مجمكعػة شعريػة صػدرت عػػػف دار الفارابػي لمطباعػػػة كالنشػػػػػر " زىرة الدنيػا : " مف مؤلفتػو 

نظػـ معظػػـ قصائػػػد ىػػذه المجمكعػػة الشعريػة في الثمانينيػات . كالتكزيػػع بالعممػة كالية سطيؼ 
ترتكػز ىػػذه القصائػػد فػػي اغمبيػػػا عمػػػى مكضكعػػات ذاتيػػػة ككطنيػػػػػػػػة صاغيا . كبداية التسعينيات 
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الشاعػر بمغػػة شعريػػة مكحيػػة ك أداء قصصػػي كدرامػػي متميػػػز ، كالسيمػػا في تجاربو الشعريػػة 
األخيػػرة ، حيث يعمػؿ الشاعػػر باستمػػرار عمى تطكيػػػر أدكات التعبيػػػر الشعرم فػػػي القصيػػدة 

الجديػػػدة ، كذلؾ مػػف خبلؿ استثمػػػار المكركث الشعػػرم كالثقافػػي العربي  
 .427ص.،2مج مجمكعة مف المؤلفيف مكسكعة الشعر الجزائرم، : المرجع ............ 11

                             

 : عبد العالي رزاقي12
 بمدينة عزابة كالية سكيكدة شرؽ الجزائر، بدأ يمارس الكتابة في 03/04/1949مف مكاليد 

كقت مبكر، نشر تجاربو الشعرية كمقاالتو النقدية في العديد مف الصحؼ، ييتـ بقضايا األدب 

 .1980الجزائرم كمشكبلت الكتابة األدبية ، نشر بعضيا في جريدة الشعب عاـ 

 كماجستير في العمـك اإلعبلـ كاالتصاؿ حكؿ 1974حاصؿ عؿ شيادة المسانس في الصحافة 

، جريدة 1970بدأ مشكاره الصحفي في عاـ . 1992مكضكع سياسة الجزائر في ميداف الكتاب 

 الشعب الجزائرية

كاصؿ الكتابة في العديد مف الصحؼ الجزائرية كالعربية مثؿ اآلداب البيركتية منبر أكتكبر 

كترأس تحرير مجمة آماؿ التابعة لكزارة اإلعبلـ كالثقافة ككذلؾ أسبكعية الشركؽ . كالحياة، كالجيؿ

الثقافي المستقمة كىك رئيس الجمعية الجزائرية ألدب الطفؿ، كعضك إتحاد الكتاب الجزائرييف 

 حائز عمى كساـ استحقاؽ 1992،  كأميف كطني مكمؼ بالشؤكف الخارجية عاـ 1974سنة 

 .1984لمدكلة الجزائرية سنة
قصيدة القناع عند عبد العالي رزاقي مف : رضكاف بكغرارة: المرجع............................... 12

خبلؿ  ديكانو يكميات الحسف بف صباح، مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماجستير في األدب الجزائرم المعاصر، 
 .2012/2011إشراؼ يكسؼ كغميسي، جامعة منثكرم قسنطينة، 
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:  عثماف لكصيؼ 13

 في مدينة طكلقة كالية بسكرة، تمقى تعميمو االبتدائي، ك حفظ 1951شاعر جزائرم، كلد عاـ 

القرآف الكريـ مف الكتاتيب، ثـ التحؽ بالمعيد اإلسبلمي ببسكرة، ك ترؾ المعيد بعد أربع سنكات، 

ك كاصؿ دراستو معتمدنا عمى نفسو، ك بعد حصكلو عمى شيادة البكالكريا، التحؽ بمعيد اآلداب 

  .، انخرط في سمؾ التعميـ منذ كقت مبكر1984ك المغة العربية بجامعة باتنة، ك تخرج عاـ 

، لكف ظركفو االجتماعية حرمتو مف الدراسة في 1974حصؿ عمى شيادة البكالكريا سنة 

عمؿ بالتعميـ . 1984، ليتخرج منيا بشيادة الميسانس أدب عربي عاـ 1980الجامعة حتى 

. الثانكم لسنكات طكيمة، ك نظرا لحالتو الصحية المتعبة أحيؿ عمى التقاعد المسبؽ بطمب منو
جماليات المككنات الشعرية في شعر ياسيف بف : بالعربي العايب. المرجع ..............................13

، 2009/ 2008عبيد مذكرة مقدمة لنيؿ الماجستير في األدب الحديث، إشراؼ معمر حجيج، جامعة باتنة،
 .ممحؽ المذكرة

 : عز الديف ميهكبي14
جده محمد الدراجي . (كالية المسيمة)بالعيف الخضراء  (أياـ الثكرة الجزائرية) 1959مف مكاليد

 كاف قاضيا ،أحد معيني الشيخ عبد الحميد بف باديس في جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف
طار متقاعد. بالثكرة التحريرية . أما كالده فيك جماؿ الديف أحد أعياف الحضنة، مجاىد كا 

 بمدرسة عيف اليقيف 1967درس في الكٌتاب بمسقط رأسو، كالتحؽ بالمدرسة النظامية في 
في السنة الرابعة ابتدائي، ثـ انتقؿ إلى مدرسة السعادة ببريكة، كمنيا انتقؿ إلى  (باتنة- تازغت)

، كدرس بثبلث (باتنة)كمتكسطة عبد الحميد بف باديس  (باتنة- تازكلت)مدرسة لساف الفتى 
عباس لغركر بباتنة، كمحمد قيركاني بسطيؼ، كعبد العالي بف بعطكش )ثانكيات ىي الشيداء 

 .حيث حصؿ عمى شيادة الباكالكريا آداب (ببريكة
 ثـ معيد المغة كاألدب ،(الجزائر) المدرسة الكطنية لمفنكف الجميمة  إلى1979 انضـ سنة 

 المدرسة الكطنية لئلدارة مف 1984 ك تحصؿ سنة.(سة متقطعةادر)العربي بجامعة باتنة 
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عمى  جامعة الجزائر  مف2007 كما تحصؿ سنة. ديبمـك تخصص اإلدارة العامةعمى بالجزائر 
.  فرع اإلستراتيجيا- ديبمـك في الدراسات العميا المتخصصة

. 1985عاـ  (ديكاف شعر)في البدء كاف أكراس : تقمد عدة كظائؼ كلو نتاج غزير نذكر منو
الشمس  .، منشكرات أصالة سطيؼ1997 (ديكاف شعر)الرباعيات  .منشكرات الشياب، باتنة

، 1997 (ديكاف شعر)المعنة كالغفراف  .، منشكرات أصالة سطيؼ1997 (نص أكبيرت)كالجبلد 
 .، منشكرات أصالة سطيؼ1997 (ديكاف شعر)النخمة كالمجداؼ  .منشكرات أصالة سطيؼ

 .، منشكرات أصالة سطيؼ1997 (ديكاف شعر)ممصقات 
 azzedinemihoubi.com/category/tags ميهوبي عزالدينالمرجع ينظر موقع - ..................14

 : عقاب بمخير15
صكت شعػػرم مف أصػػكات ىذا الكطػف الجزائرم الكاسػػػع ، بػرز عمى الساحػة األدبية مػع الجيؿ 

مف  (إبداع  )الجديد بحضكره اإلبداعػػػي المتميػػػز كبنشاطػػو الشعرم المستمػػػر ، مع جيػػؿ رابطػػة 
أمثػػاؿ حسيف عبركس كنكر الديف دركيش كغيرىما مف األسماء الشعريػػة الشابػػة التػػي تألقت في 

. الشعػػر الجزائػػػرم المعاصػػر 
شاعر دائـ الحضكر األدبي يمارس الكتابة بصفاء كىدكء ، كلكنو الصفاء الشعرم الذم يصؿ 

كمف مؤلفاتو .شارؾ في العديد مف التظاىرات األدبية كالشعرية .. إلى القمب كيكحد الكجداف 
الطبعة األكلى عاـ " إبداع " مجمكعة شعرية صدرت عف رابطة " السفر في الكممات " الشعرية 
 ـ ، يكتب القصيدة العمكدية كالحرة ، كيسعى إلى تطكير أدكات التعبير الشعرم في 1992

  القصيدة الحديثة

 308ص.،2مج مجمكعة مف المؤلفيف مكسكعة الشعر الجزائرم، :  المرجع..........15
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 : عمي مبلحي16
أستاذ كناقد كشاعر جزائرم، بدأ نشاطو الشعرم في الثمانينيات، كلد في عيف الدفمة سنة 

، كتمقى تعميمو االبتدائي كالمتكسط كالثانكم في محيط مسقط رأسو، أما الدراسة الجامعية 1961
فقد تمقاىا في معيد المغة كالعربية كآدابيا بجامعة كىراف، كبعد حصكلو عمى شيادة الميسانس 

 . ليسجؿ أطركحتو في الماجستير كحصؿ عمى الدرجة العممية"  عيف شمس" انتقؿ إلى جامعة 
 119ص.،1مج مجمكعة مف المؤلفيف مكسكعة الشعر الجزائرم، :  المرجع................16.

 : فيصؿ األحمر17
 (كالية جيجؿ ) بمدينة تبسة التي غادرىا في الثامنة مف عمره ليستقر بالميمية 1973 كلد سنة 

، كلكنو التحؽ بمعيد اآلداب كالمغة العربية (رياضيات )حيث حصؿ عمى شيادة الباكمكريا
، ثـ التحؽ 1995بجامعة قسنطينة، ليتخرج منو بشيادة المسانس في األدب العربي سنة 

بالدراسات العميا، كحصؿ عمى درجة الماجستير في األدب العربي الحديث مف جامعة قسنطينة 
التحؽ بالتعميـ 2000ك1998، كبعد أف مارس التدريس في الثانكية بيف سنتي 2000سنة

العالي، كباإلضافة إلى نشاطاتو األدبية فممشاعر فيصؿ األحمر اىتمامات عممية، حيث يرأس 
، كىك يعمؿ عمى تطكير نفسو باستمرار، مف 1994جمعية الخياؿ العممي منذ تأسيسيا سنة 

خبلؿ استغبللو لمغات األجنبية التي يتقنيا، كىي الفرنسية كاالنجميزية كااليطالية، كقد ترجـ عدة 
كغيرىا كباإلضافة  (كىي مختارات لمشعراء الركمانسييف الفرنسييف  )أعماؿ ، كالنكافذ الداخمية 

إلى نشاطو العممي كاألدبي، فممشاعر فيصؿ األحمر حضكر بارز في الممتقيات األدبية 
كقائع مف  )كالميرجانات الشعرية عمى المستكل  الكطني، كقد نشرت لو مف األعماؿ األدبية

 عف منشكرات إبداع ، كما صدرت 2000قصص خيالية عممية ، صدرت سنة  (العالـ اآلخر
عف الجاحظية، كنشرت لو العديد مف المجمكعات الشعرية منيا العالـ  (رجؿ األعماؿ )لو ركاية 

 .....تقريبا، منمنمات شرقية،
 العالـ تقريبا: ديكاف ........................................................17.
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 تمقى تعميمو االبتدائي بيا ثـ سافر 1931مف مكاليد مدينة بسكرة سنة :  أبك القاسـ خمار18
،حيث حصؿ عمى شيادة 1948إلى قسنطينة، كالتحؽ بمعيد عبد الحميد بف باديس سنة 

، التحؽ بجامع الزيتكنة بتكنس ثـ سافر إلى سكريا، حيث تخرج في 1951األىمية كفي سنة 
عاد بعد استقبلؿ الجزائر، ليعمؿ صحفيا، ثـ مكظفا في كزارة الشبيبة، ثـ .1964كمية اآلداب 
كأغمب إنتاجو األدبي شعر ، كنشط في عدة برامج إذاعية كتمفزيكنية، ككتب " ألكاف"مديرا لمجمة 

في أغمب الصحؼ كالمجبلت الجزائرية، كما شارؾ في عدة ميرجانات شعرية عربية كدكلية، 
ربيعي الجريح، ألكاف مف الجزائر، ظبلؿ كأػصداء، أكراؽ، : كقد أصدر عدة دكاكيف نذكر منيا

كيكتب إلى جانب القصيدة العمكدية القصيدة . الحرؼ الضكء، ينزع في شعره نزكعا ركمانسيا
 .    الحرة أيضا كىك يعد مف أكائؿ ناظميو في الجزائر

 .الشعر الحديث محمد ناصر،كالمصدر ديكانو ياءات الحمـ اليارب: المرجع..........18
 :  عبد اهلل حمادم19

، إسبانيا متخصص في األدب األندلسي complutenseخريج جامعة مدريد المركزية 
كاإلسباني كالبلتينكأمريكي، يعمؿ حاليا أستاذا لمادة األدب بجامعة قسنطينة، ككاف رئيسا سابقا 
التحاد الكتاب الجزائرييف،  كىك شاعر كمترجـ أنجز العديد مف الدراسات األكاديمية المتنكعة، 

 .كالمنشكرة في دكر النشر الكطنية كالعربية كالدكلية
تحزب /.1981اليجرة إلى مدف  الجنكب:  الكثير مف الكتب كالدكاكيف نذكر منياصدر لو

  .1998البرزخ كالسكيف/ .1983قصائد غجرية، - 1982العشؽ يا ليمى 
، دراسات في 1985مدخؿ إلى الشعر االسباني، نشر المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر، 

، مساءالت في الفكر كاألدب، نشر 1986األدب المغربي القديـ، نشر دار البعث، قسنطينة، 
، 1962-1871، الحركة الطبلبية الجزائرية، 1994ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، 
، تحفة اإلخكاف في تحريـ الدخاف لعبد القادر 1996منشكرات المتحؼ الكطني لممجاىد، 

 .1997الراشدم القسنطيني، دراسة كتحقيؽ ، نشر دار الغرب اإلسبلمي ، بيركت، 
 .182- 181 المصدر ديكانه البرزخ كالسكيف ، ص ................................ 19
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 : عبد اهلل العشي20
 مارس 23شاعر كأكاديمي جزائرم بارز ، يشغؿ أستاذا في جامعة باتنة مف مكاليد 

كىك في حدكد السادسة عشر مف عمره في المعيد . بباتنة، بدأ حياتو الدراسية عمى كبر 1954
، دخؿ جامعة قسنطينة ثـ كىراف، حيث 1976اإلسبلمي، كبعد حصكلو عمى البكالكريا سنة 

، عف بحثو المكسـك 1992،ثـ دكتكراه دكلة1884، ثـ الماجستير1980أحرز المسانس سنة 
كتابات الشعراء المعاصريف، أشرؼ عميو الدكتكر عبد الممؾ مرتاض، صدر  بنظرية الشعر في

لو مقاـ البكح، زحاـ الخطابات، مدخؿ تصنيفي ألشكاؿ الخطابات الكاصفة عف دار األمؿ 
 .بتيزم كزك كديكاف يطكؼ باألسماء، ثـ صحكة الغيـ

، 2009، 1في ظبلؿ النصكص، جسكر لمنشر كالتكزيع، ط: يكسؼ كغميسي............................20.
 .182الجزائر، ص 

 : عبد اهلل عيسى لحيمح21
شاعػر جزائػػرم معاصػػر ، تألػػػؽ عمػػػى الساحػػة األدبيػػة في الثمانينيػػات، بعػػد أف عػػػرؼ إنتاجػػو 

الشعرم الغزيػػر طريقػػو إلػػى النشػػر ، كىك يعػػد مػػف بيػػػف الشعػػػراء الجزائػػػرييػف المعاصريف الشباب 
الذيف نضجت أدكاتيـ المغكية كالفنيػػة مػػف أمثػػػاؿ الغمارم كغيػػره مػػػػػف األسمػػاء الشعريػػػة الجديػػدة 

التػػػي برزت فػػػي الكسػػػط األدبػػػي كالثقافػػػي الجزائػػػػػػػػػػػرم  كلقد مكنتػو دراستػو الجامعيػة مػف 
ثػراء القصيدة الغنائية العربية ، مػػف  االستفػػادة مػف الثقافػة النقديػة الببلغيػة القديمػة فػػػػي تطكيػر كا 

يتميػػػػػز . خػػبلؿ جماليات الشعر الحديث ، مػػع المحافظة عمػػػى تقاليػػػػد الشعػػر العربي القديػػػػػػػػـ 
. شعػره بالثػػراء المغػػكم كتكظيؼ التراث األدبػػػي كال سيمػػػا مأثكراتػػػػػػو الشعريػػػػػػػة 

 كيستخدـ لغػػػة أكثػػػػػػػػػػر استيعابػػػا لتجاربو في قصائػػد العمكدية كغير العمكديػػػة تجعمػػػو قػادرا عمى 
. التطػػكر باستمػػػػرار في مجػػػػػاؿ الكتابػػة اإلبداعيػػة عمػػى النسػػػؽ العمػػػكدم أك الحػػر 

  493ص.،2مج مجمكعة مف المؤلفيف مكسكعة الشعر الجزائرم، :  المرجع................21
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 : محمد شايطة22
صكت شعرم ينتمي إلى األصكات الشعرية الجديدة، التي تألقت مع بقية األسماء الشعرية 

، نشر العديد مف تجاربو الشعرية في الصحؼ الكطنية، يسعى إلى " إبداع"الشابة في رابطة 
تطكير القصيدة الشعرية،سكاء في إطار نمط الشعر الحر أك في إطار النمط الشعرم العمكدم، 

يكظؼ في كثير . مف مؤلفاتو الشعرية احتجاجات عاشؽ ثائر، صدر عف رابطة إبداع الجزائرية
 مف قصائده المعجـ الركمانسي  

 .116ص.،2مج مجمكعة مف المؤلفيف مكسكعة الشعر الجزائرم، : المرجع............... 22
      

  :مصطفى دحية 23
تمقى تعميمو االبتدائي كالمتكسط كالثانكم بمسقط   ، في اليامؿ1964كلد عاـ . (الجزائر)كنعاف 

كحصؿ عمى ، درس دراسة نظامية في فرع العمـك الطبيعيةرأسو كفي بكسعادة كسطيؼ، 
. عمؿ أستاذان مساعدان في عمـ البيئة في جامعة سطيؼ في الجزائر. الماجستير في البيئة النباتية

. نشر بعض إنتاجو خارج القطر الجزائرم
 .567ص.،1مج مجمكعة مف المؤلفيف مكسكعة الشعر الجزائرم، :  المرجع..............23
 

 :  مصطفى محمد الغمارم24
شاعر كباحث جامعي يحاضر في كمية اآلداب بجامعة الجزائر، اشتير بكتابة القصيدة العمكدية 

 .كال يعجزه أف يكتب شعر التفعيمة ، كلكنو فيو مقؿ
،أغنيات الكرد 1978، نقش عمى ذاكرة الزمف1977أصدر العديد مف الدكاكيف أسرار الغربية، 

كمجمكعة مف األعماؿ .  ، كعدة كاكيف أخرل1985، بكح في زمف األسرار 1980كالنار، 
 اإلبداعية لؤلطفاؿ  

معجـ الشعراء الجزائريف في : المرجع عبد الممؾ مرتاض ..........................................24
 260، ص 2007القرف العشريف، دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر، 
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 :  ناصر لكحيشي25
، 1987 بقسنطينة ، حيث درس المراحؿ التعميمية، ك ناؿ شيادة المسانس في 1964مف مكاليد 

كىك أستاذ مادتي النحك كالعركض بقسـ المغة العربية كمية . 1996كأحرز درجة الماجستير سنة 
 .اآلداب كالعمـك اإلنسانية جامعة األمير عبد القادر قسنطسنة

، كما كمؼ أيضا منصب رئيس قسـ المغة 2003- 2000كمؼ منصب رئيس البيداغكجية 
 . كتفرغ لمبحث بعد ذلؾ2004-2003العربية 

عضك المجنة الكطنية لبرمج العمـك اإلسبلمية، كقد شارؾ في ممتقيات كندكات كطنية كعربية 
 :صدر لو العديد مف الدراسات كالمقاالت في مجبلت أكاديمية 

-  (في مادة العركض كمكسيقى الشعر ) عنكانو أىازيج الطبلب 1997شريط سمعي في جزءيف 
مختارات مف ديكاف المتنبي .- 1998ديكاف شعر عنكانو لحظة كشعاع طبع بدار ىكمة الجزائر

قصة أطفاؿ عنكنيا السيجارة .- ديكاف شعر لؤلطفاؿ عنكانو رجاء- 2000في شير جانفي 
كتاب مفتاح .- كتاب صحح لغتؾ طبع ثبلث مرات دار الطميعة قسنطينة- الممعكنة دار اليداية

كتاب المنصكبات الفضمة كالمجركرات في العربية .- 2004العركض كالقافية دار اليداية 
كتاب الرمز الديني في الشعر الفمسطيني المعاصر تكزيع .- باالشتراؾ مع مكتبة إقراء قسنطينة

 .دار الطميعة
ككيت، الفينيؽ كعماف األردنية  )نشر أعمالو ككتاباتو في صحؼ كمجبلت  كطنية كعربية 

 .كالرافد بالشارقة الثقافية بمندف كناؿ بعض الجكائز الشعرية كطنيا كعربيا
 ديكانو فجر الندل : المصدر...................................................25
  :ناصر معماش  26

: شاعر جزائرم كأستاذ بقسـ المغة كاألدب العربي بجامعة جيجؿ، صدر ديكانو األكؿ المكسـك بػ
صدر ديكانو ك  2008 عف لجنة الحفبلت لمدينة العممة في عاـ 2001عاـ " اعتراؼ أخير"

 فجائع اإلسمنت كالعٍربػر، أك أمسيات الكرد كالٌرمؿ"الثاني الذم حمؿ عنكانا مربكا كمركبا في آف 
قصائد كأناشيد " ك صدر لو ديكاف ، عف منشكرات اإلمتاع كالمؤانسة "عند العرب كالبربٍر 
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 كفي مجاؿ النقد ،سياؽ متصؿ بأدب الطفؿ في "البطبلف كالشيخ"ك قصة بعنكاف " لؤلطفاؿ
دراسة في بنية /النص الشعرم النسكم العربي في الجزائر"كتاب كالدراسات األدبية صدر لو 

 2007 عف لجنة الحفبلت لبمدية العممة، كما صدر في طبعة ثانية عاـ 2005عاـ " الخطاب
عف منشكرات الجزائر عاصمة الثقافة العربية كىك الكتاب الذم خصصو لشعر المرأة في 

 الذم قاؿ عنو بأنو "ىكذا تكٌمـ الشيخ الٌسعيد بكطاجيف"  ديكاف بعنكافكلو قيد اإلنتاج ،الجزائر
عف كتبو كالمشيد النقدم .قراءة شعرية كتقٌمص شخصية لؤلديب الجزائرم السعيد بكطاجيف

 كعف مكضكعات شعر المرأة كىكاجسو كأدب الطفؿ كأشياء أخرل كاف ىذا ،كالشعرم في الجزائر
  .الحكار

 حكار مع نكارة لحرش في الشبكة العنكبكتية.............................................26
:  نكر الديف دركيش 27

بمدينة سيرتا قسنطينة، يشغؿ منصب األميف العاـ لكمية العمـك الدقيقة 1962مف مكاليد  
 كمتحصؿ كذلؾ عمى شيادة 1989بجامعة قسنطينة، تحصؿ عمى شيادة المسانس في الحقكؽ 

شارؾ في العديد مف الممتقيات العربية كاف . 1994الكفاءة المينية في مينة المحاماة سنة 
كرد . عضكا في اتحاد الكتاب الجزائرييف ، ثـ عضكا مؤسسا في رابطة إبداع الثقافية الكطنية

معجـ / مكسكعة العمماء كاألدباء الجزائرييف/ معجـ البابطيف )اسمو في الكثير مف المعاجـ 
مف مؤلفاتو  (..، معجـ الشعراء في القرف العشريف2002الشعراء مف العصر الجاىمي حتى سنة 

  .(شعر لؤلطفاؿ )ديكاف السفر الشاؽ، مسافات، البذرة كالميب، ركضة التمميذ: 
 .04/09/2014: السيرة كما أفاد بيا صاحبيا فاكس بتاريخ............................ 27.

 :كسيمة بكسيس 28
 بالقؿ كالية سكيكدة، نالت شيادة البكالكريا  في شعبة عمـك 1978 جكاف 16 كلدت في 

، ثـ المسانس مف معيد اآلداب كالمغة العربية بجامعة قسنطينة سنة 1996الطبيعة كالحياة سنة 
 2003، ثـ الماجستير في المسانيات العامة كمناىج األسمكب مف جامعة عنابة سنة ،2000
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كتحضر لدكتكراه عمـك بجامعة قسنطينة في مكضكع حكؿ الشعر الجزائرم المعاصر يشرؼ 
 .عميو الدكتكر عبد ا حمادم

  كنشرت 2004تشتغؿ أستاذة في قسـ المغة العربية كآدابيا يجامعة جيجؿ منذ سبتمبر 
 . قصائدىا األكلى في منتصؼ التسعينيات بجريدتي المساء كالشركؽ الجزائرم

 عف قصيدتيا 2002جائزة مفدم زكريا المغاربية لمشعر سنة : نالت جكائز كطنية شتى  أىميا
فيي . 2006أربعكف كسيمة كغاية كاحدة، ك جائزة مؤسسة فنكف كثقافة في اإلبداع القصصي 

إذف تكتب الشعر كالقصة كالركاية كالنقد، كتمارس الترجمة أحيانا، إذ ىي عضك مخبر الترجمة 
في األدب كالمسانيات بجامعة قسنطينة كأصدرت ديكانيا أربعكف كسيمة كغاية كاحدة عف مطبعة 

كليا غيره مف الشعر المخطكط .  في إطار الجزائر عاصمة الثقافة العربية2007الجيش سنة 
ديكاف المكاربة كالختؿ، ليا أيضا ركاية مخطكطة سقكط المبلئكة، ككذلؾ كتاباف نقدياف درس 

 . السرد ك شعرية الركاية، ككتاب آخر مع مالؾ حداد دراسة كمنتخبات مترجمة
 .383-382خطاب التأنيث، دراسة في الشعر النسكم، الجزائرم كمعجـ ألعبلمو،ص . يكسؼ كغميسي 28
 :ياسيف بف عبيد 29

 بماككبلف دائرة بكقاعة كالية سطيؼ تمقى تعميمو االبتدائي بزمكرة 1958-07- 07 كلد في 
كاإلكمالي كالثانكم بالبرج كىك أستاذ مساعد بجامعة سطيؼ كعضك فريؽ بحث في معيد 
المغات كالحضارات الشرقية بباريس، ناؿ شيادة الميسانس في اآلداب مف جامعة سطيؼ 

 بباريس INALCO مف معيد المغات كالحضارات D.E.A، كشيادة الدراسات المعمقة 1995
 مسجؿ لمدكتكراه 2004 -2003، ثـ ماجستير آداب مف جامعة سطيؼ2003-2002فرنسا 

 .في النقد المعاصر بمعيد الممغات كالحضارات الشرقية
، الحبلج 2003، معمقات عمى أستار الركح2000، أىديؾ أحزاني1995صدر لو الكىج العذرم

نتاجو الشعرم الشعر الصكفي المعاصر في الجزائر،   شاعرا دراسة في سيرتو الفكرية كا 
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جماليات المككنات الشعرية في شعر ياسيف : العايب بالعربي. المرجع ...............................29.
/ بف عبيد، مذكرة مقدمة لنيؿ الماجستير في األدب الحديث، إشراؼ معمر حجيج،جامعة باتنة،

 .، ممحؽ المذكرة20092008
 :  يكسؼ كغميسي30

بدأ حياتو الدراسية بمسفط رأسو، ثـ أتـ  ، بقرية تاغراس كالية سكيكدة1970 مام 31مف مكاليد 
، ثـ التحؽ بمعيد 1989 حتى أحرز شيادة البكالكريا سنة ،تمالكسمدينة الدراسة الثانكية ب

 كحصؿ عمى شيادة الميسانس مع جائزة ،1989اآلداب كالمغة العربية لجامعة قسنطينة سنة 
أحسف طالب في الدفعة، التي منحتو إياىا كزارة التربية الكطنية كرئاسة الجامعة اشتغؿ صحفيا 

قبؿ أف يترقى  (النكر، األصيؿ، الحياة ) كعمؿ بعدة جرائد (1995_1991)طكاؿ أربع سنكات 
إلى رتبة رئيس التحرير بأسبكعية الحياة، كاستقاؿ ليتفرغ لمبحث العممي، كناؿ الماجستير في 

.  كلو العديد مف االنجازات كما أحرز عدة جكائز2005 كالدكتكراه ،1995جكاف  
. 2009، 1، ط2مجمكعة مف المؤلفيف مكسكعة الشعر الجزائرم، مج :  المرجع....................30 

 .2000، تغريبة جعفر الطيار1995صفصافة في مكاسـ االعصار كديكانيو، أكجاع
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  القرآف الكريـ بركاية حفص
 :المصادر: أكال

     lمدكنات البحث : 
، 1ط الجزائر، ة الكطنية لمكتاب،سال يحرر، المؤس ما رػ تحرم:أحمد حمدم- 1

1985. 
      األعماؿ الشعرية غير الكاممة، أشيد أني رأيت، المكتبة الكطنية :أحمد حمدم- 2

 .2007، (ط د)الجزائرية، الجزائر، 
    مف القصيدة إلى المسدس، مؤسسة ىديؿ لمنشر كالتكزيع، عنابة،             : أحمد شنة- 3

 .1،2000الجزائر، ط
 1طكاحيف العبث، مؤسسة ىديؿ لمنشر كالتكزيع، عنابة، الجزائر، ط: أحمد شنة- 4

 

2000.  
  2002.، 1زائر، طػكرات االختبلؼ، الجػػػك، منشػراج السنكفػػمع: أحمد عبد الكريـ- 5
 مكعظة الجندب،منشكرات دار أسامة لمطباعة كالنشر ، :أحمد عبد الكريـ- 6

. (ت د)، 1الجزائر، ط
 .2002، 1زائر،طػػشكرات االختبلؼ، الجػػػػػمف مت،ػإحداثيات الص: ر بركةػاألخض- 7
) مؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائرػػليس اعترافا أخيرا،اؿ..أحبؾ : األخضر فمكس- 8

 . (د ت
، 1ة لمكتاب، الجزائر، طػػالمؤسسة الكطني حقكؿ البنفسج،: األخضر فمكس- 9

1990 .  

، منشكرات اتحاد الكتاب الجزائرييف، الجزائر، حنيفعراجيف اؿ: األخضر فمكس- 10
 .2002،  1دار ىكمة، ط

،  1مرثية الرجؿ الذم رأل،منشكرات االختبلؼ، الجزائر، ط: ر فمكسػاألخض-  11
2002.               

،الجزائر SEDمنشكرات  قصائد مف األكراس إلى القدس،: حسيف زيداف- 12
 .1،2002ط
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 .1،2002ر طػػػػػػػػزائػػػػػػػػالج ،SEDكرات ػػػػػػػشػػػػاـ، مفػػػػػػػػػصػػػػػتػػػػػػػػػػػػػ اع:ف زيدافػػػػػػػحسي- 13
،  1، الجزائر، ط SEDمنشكرات  ـ اإلصرار،ػػاء لمكسػػػػػػػػػ فض:ف زيدافػػػحسي- 14

2002. 
 ،شاىد الثمث األخير، دار ىكمة، منشكرات إتحاد الكتاب العرب: حسيف زيداف- 15

 .2002، 1الجزائر،ط 
، 1أجراس القرنفؿ، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر، ط  :حمرم بحرم- 16

1986. 
 .1،2009سر الغجر، منشكرات أىؿ القمـ، الجزائر، ط:  حنيف عمر -17
 ما لـ أقمو لؾ،منشكرات أرتيستيؾ،دار األخبار لمصحافة، :زهرة بمعالية- 18

 .2007،  1الجزائر، ط 
المؤسسة الكطنية لمكتاب،  قصائد لمحزف كأخرل لمحزف أيضا، :سميماف جكادم- 19

 .1985، 1الجزائر، ط
 رصاصة لـ يطمقيا حمة لخضر،نشر إتحاد الكتاب :سميماف جكادم- 20

. 1،2003الجزائرييف، دار ىكمة،ط
ال شعر بعدؾ، منشكرات أرتيستيؾ، دار األخبار لمصحافة، :  سميماف جكادم. -21

 .2007، (د ط )الجزائر، 
. 2007، (ط د)ر، ػػػػػػزائػػػر، الجػػػػػػبة لمنشػػدار القص يا ،ػػػػػرة الدفػػػ زه:عاشكر فني- 22
  .2003، 1ر، طػػػكرات االختبلؼ، الجزائػػػار ، منشػؿ مف غبػػ رج:عاشكر فني - 23
 الربيع الذم جاء قبؿ األكاف، منشكرات إتحاد الكتاب الجزائرييف، :عاشكر فني- 24

. 2004، 1الجزائر، ط
 د)الفكميؾ لمنشر، الجزائر،  ف بف الصباح،ػػػات الحسػػ يكمي:عبد العالي رزاقي- 25
 .1985، (ط

 لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر، ىكمة دار إرىاصات،:لكصيؼ عثماف-26
 .1،1997ط

 1997، (ط د)ر، ػػة كالنشر، الجزائػػؤة، دار ىكمة لمطباعػؤؿػػػالؿ: عثماف لكصيؼ-27
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د )نمش كىديؿ،دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر، : عثماف لكصيؼ- 28
 1997 ،(ط

 1ر، طػػكالتكزيع،الجزائ ىكمة لمطباعة كالنشر دار راءة،ػػػب: عثماف لكصيؼ-29

1997. 
 1ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر، ط ة، دارػػغردام: عثماف لكصيؼ- 30

1997 
، (د ط)ر، ػر كالتكزيع، الجزائػكمة لمنشػػات، دار قػػأبجدم: عثماف لكصيؼ- 31

1997 .
د  ) (ط د )ة كالنشر، الجزائر، ػم، دار ىكمة لمطباعػػغابػػػالمت: عثماف لكصيؼ- 32
 .(ت 
، (د ط ) ،رػػػػػدار ىكمة لمنشر كالتكزيع ، الجزائ ؿ،ػػػػػزنجبي :عثماف لكصيؼ.- 33

1999 .
 لمطباعة كالنشر كالتكزيعة ػػػػػػىـك ارات، دارػكتاب اإلش: عثماف لكصيؼ- 34
. 1999،  (دط )زائر، ػػػػػػػػالج
، (ط د)ر،ػػػػػت الكردة، دار ىكمة لمنشر كالتكزيع، الجزائػػػػػ قاؿ:عثماف لكصيؼ- 35

2000. 
 جرس لسماكات تحت الماء،منشكرات جمعية البيت لمثقافة :عثماف لكصيؼ- 36

 .2008، 1كالفنكف، الجزائر، ط
كاف أكراس،دار الشياب لمطباعة كالنشر، ..في البدء: عز الديف ميهكبي- 37

.  1،1985باتنة،الجزائر،ط
المعنة كالغفراف، منشكرات دار األصالة لئلنتاج ، سطيؼ   : عز الديف ميهكبي- 38

  ..1997،  1الجزائر، ط 
النخمة كالمجداؼ،مؤسسة أصالة لئلنتاج، سطيؼ، : عز الديف ميهكبي- 39

. 1997، 1الجزائر، ط



 قائمة المصادر كالمراجع

576 
 

 ر،ػػػػات، منشكرات أصالة لئلنتاج، سطيؼ، الجزائػػممصؽ :عز الديف ميهكبي- 40
 .1،1997ط 
المعنة كالغفراف،منشكرات دار أصالة لئلنتاج، سطيؼ ، : عز الديف ميهكبي- 41

 1997،  1الجزائر، ط 
كاليغكال يرسـ غرينيكا الرايس،منشكرات أصالة لئلنتاج، : عز الديف ميهكبي.- 42

 .2000، 1سطيؼ، الجزائر، ط
 عكلمة الحب عكلمة النار، منشكرات أصالة لئلنتاج ، :عز الديف ميهكبي- 43

 .2002، 1سطيؼ، الجزائر،ط
 .1992 ،1ط  ر،ػػمنشكرات إبداع، الجزائ ات ،ػػػر في الكمـػػػػػػالسؼ: عقاب بمخير- 44
،  1ط  كالت، منشكرات التبيف الجاحظية، الجزائر،ػػػػػػػػػديكاف تح: عقاب بمخير- 45

1998 .
الدخكؿ إلى مممكة الحركؼ ،منشكرات التبيف : عقاب بمخير- 46

 .1999، 1الجاحظية،الجزائر،ط
بكائيات األكجاع كصيد الحيرة،إصدارات رابطة إبداع الثقافية،  : عقاب بمخير- 47

 .2003، 1مطبعة دار ىكمة، الجزائر،ط
،  1ط  ة، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر،ػػػػكاؽ مزمفػػػأش: عمي مبلحي- 48

1986 .
،  (د ط)ر، ػػػػػػالجزائ منشكرات الجاحظية، ق،ػػػرأ حالتػػػػػػػ البحر يؽ:عمي مبلحي- 49

2011 .
، (ط د )ر، ػػػػػػػػػػػػػب، منشكرات الجاحظية، الجزائػػػػػػػزؼ الغرمػػػػػػػػػػػػػالع: عمي مبلحي- 50

2011. 
 .2001، 1،منشكرات إبداع ،الجزائر،ط!تقريبا..العالـ: فيصؿ األحمر- 51
د )منمنمات شرقية، إصدارات رابطة إبداع الثقافية، الجزائر،: فيصؿ األحمر- 52
. 2002، (ط

. 2008، 1الخركج إلى المتاىة،دار األمير خالد، الجزائر، ط: فيصؿ األحمر- 53
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، (ط د )األعماؿ الشعرية الكاممة، كزارة المجاىديف،الجزائر،:أبك القاسـ خمار- 54
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 3 البرزخ كالسكيف، منشكرات جامعة قسنطينة، الجزائر، ط :عبد اهلل حمادم- 55

2001. 
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غابت "مخطط  ىيكضح تحكؿ الفعؿ مف الداللة المكجبة إلى السالبة بفعؿ المجاكرة أك النفي  في قصيدة 
 "الشمس غابت

258 
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 496 :المفتكحة األماكف- 4
 497 األماكف الطبيعية المفتكحة- 1.4

 502-497 األرض - 1.1.4
 507-501  الصحراء2.1.4
 511-508 الجبؿ- 3.1.4
 517-512 البحر- 4.1.4
 521-517 السماء- 5.1.4

 522 أماكف التجمعات السكانية كمسافاتيا- 2.4
 527-522 المدينة- 1.2.4
 531-528 الطريؽ- 2.2.4
 535-531 الشارع- 3.2.4
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 538-535  الحديقة4.24
 539 المبهمة األماكف -5

 542-539 ىناؾ-ىنا- 1.5
 546-542 المكاف- 2.5
 553-548 :الخاتمة
 571-555 :ممحؽ

 596-573 :قائمة المصادر كالمراجع
 598 :فيرس الجداكؿ كالمخططات

 606-600 :فيرس المكضكعات
 607 :ممخص البحث بالمغة العربية
 608 :ممخص البحث بالمغة األجنبية
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 :ممخػػػػػػػػػػػػص البحث بالمغة العربية

إذا عد الشعر امتزاجا لتصكرات التجربة غير اإلدراكية مع المجاؿ اإلدراكي، فإنو 
يرتيط بالجمالية ذلؾ أنو يتخمص مف حصانة المادة، ليستخدـ األصكات كالكممات 

 .التي يعبر بيا عف تمؾ الحاالت الداخمية باستخداـ الصكر الحسية

كلعؿ لشعر التفعيمة اتصاؿ بالتحرر، ألنو يمثؿ نسقا منسجما كلحمة نصية اعتدت 
باإليقاع أكثر مف اعتداده بالكزف، كمف ثـ فقد تخطت المادة كالشكؿ لجعؿ النص 

 . غاية لذاتو كمف أجؿ ذاتو

كبما أف القصيدة الجزائرية الحرة عرفت نيضة تجاكزية نحك التجريب، فقد اتصمت 
بالجمالية  لتعمقيا بالدرامية، حيث تـ تراسؿ التعبير الشعرم كالسردم كالدرامي 

 .كالسينمائي مما ينـ عف تطكر فكرم كنفسي

-1980)كمف ثـ اتصؿ البحث بمقاربة جماليات شعر التفعيمة في الجزائر مف 
محاكال معرفة خصكصية الكتابة الحرة كسماتيا الجمالية، متخذا مف  (2008

 .المنيجيف الفني كالكصفي أداة لو

ترتب البحث في أربعة فصكؿ كاف االىتػػماـ فيػػػػػػػػيا بالجانب التطبيػػػػػقي أكثر مف 
النظرم، كقد سبقت بمدخؿ كضح عبلقة الجمالية بالشعر، كقدـ إلرىاصات  شعر 

 .التفعيمة كذيمت بخاتمة جمعت حصيمة البحث كأىـ النتائج

تناكؿ الفصؿ األكؿ جمالية المغة الشعرية ليقؼ عمى التشكيؿ العنكاني المعتمد عمى 
االقتصاد المغكم كالكثافة الداللية، كالمؤسس عمى معجـ محاكره الكطف الحزف 

 .كاألمؿ
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كما بحث في الجممة كأنكاعيا السيما كأنيا ال تبدك عمى نمط كاحد لذا فقد عالج 
األنماط التي عدلت عف المعيارية، لتكٌكف أنساقا جمالية ليا عكالميا المقصكدة التي 

 .يقتضييا الغرض الببلغي كالكازع النفسي

كتطرؽ ىذا الفصؿ أيضا إلى التشكيؿ المغكم السير ذاتي الذم يعتمد عمى محكرية 
األنا سبيبل لمعرفة حقيقة العالـ، ثـ المغة الصكفية كجمالية الغمكض في التجريد 

 .الحاصؿ عف فقو محاالت البلكعي المبيمة كاالعتداد بالمعرفة الكشفية

كفي الفصؿ الثاني تعرض البحث لجمالية الصكرة بنكعييا الشعرية كالرمزية، فتحدث 
عف تراسؿ الحكاس، كالمزج بيف المتناقضات كالمفارقات التصكيرية، كما أكضح إفادة 

 .النص مف الرمز التراثي بأنكاعو التاريخي، كالديني، كاألسطكرم

ك بحث الفصؿ الثالث في جمالية التشكيؿ اإليقاعي، مف خبلؿ تتبع البنية العركضية 
التي تـ التميز فييا بيف الكزف كاإليقاع، كدراسة األنساؽ العركضية المييمنة عمى 
شعر التفعيمة، إضافة إلى ربط التدكير بالمستكل الداللي، كالكقكؼ عمى البنى 

الصكتية كداللتيا الجمالية، كقراءة التشكيؿ المرئي كجمالية اإلغكاء البصرم كعبلقتو 
 .باإليقاع 

كعالج الفصؿ الرابع المعنكف بجمالية المكاف ماىية المكاف، كركز عمى القطبية 
ليثبت ارتقاء المكاف مف مجرد مساحة جغرافية، إلى صكرة لميكية  (مغمؽ / مفتكح )

كتـ اختيار النص . كمف مكضع اليندسية إلى تجسيد حي لحركية الدكاخؿ كتقمباتيا
المكاني الذم حدث فيو امتزاج المكاف باألثر النفسي كالركحي لمذات، كانفصؿ فيو 

 .الثابت إلى متحكؿ
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 :يهخص انثحث تانهغح األجُثٍح

If consider the poetry is a combination among non consciouscious 

imagination of the experience and the contextual consciouscious then it 

linked to the aesthetic because it is rescuing from the material 

fortification to used the words and sounds; and using it to interpret some 

internal cases by the feel images. 

The trochee poetry can linked to the freedom because it represent 

consistent contextual and weft textual have more correlation with rhythm 

more than the weight. So it is exceeded the material and the shape to 

make the text as a goal in self and for the self. 

Resulting to the development on the Algerian poem in the 

experimentation side; it linked to the aesthetic and resulting to its 

attachment to the dramatic, Where it was freelancing the poetic 

expression and the narrative and the drama and cinema , which reflects in  

the intellectual and psychological development. 

 

According to the above analysis, this research based on the approach of 

aesthetics poetry trochee in Algerian for 1980 to 2008, and it attempted to 

determined characteristic of free writing and aesthetic; and it used the 

artistic and the descriptive approaches as a main tools. 

 

The research began with the introduction which explained the 

relationship between aesthetic and the poetry; and it divided into four 

chapters focused on the practical side more than theoretical side. 

Finally, the research showed the conclusion which displayed the main 

study's results. 

The chapter one represent the aesthetic poetic language and it focused on 

the title formation which based on the Economy linguistic and semantic 

density, which in turn based on dictionary with three dimensions the 

citizens, the hope, and the  grief.   

In addition this chapter represent the sentence and it's types and it treated 

the sentence's styles which adjusted from the standard to built the 

aesthetic consistency that had intend purpose based on required rhetorical 

goal and psychology motivation. 

Also the primary chapter showed  the Formation of linguistic which 

based on The centrality of the ego to know the reality of world, and it 

represent language mystic and aesthetic ambiguity in the  abstraction that 

resulted from the jurisprudence vague areas of the subconscious and the 

scout knowledge. 

The second chapter showed the aesthetic image with both types Poetic 

and symbolic. it speak about Freelancing of senses and the combination 
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between Contradictions and pictorial ironies, also it explained the text 

meaning in term of Heritage symbol with different kinds of historical, 

religious and legendary. 

. 

The third chapter represent the aesthetic of rhythmic composition through 

spititual showed the retrace of aerodip structure which divided into 

weight and rhythm, and styding the aerodip patterns that dominate in the 

poetry trochee.  In addition this chapter linked between rotation and 

semantic level and its explained the sound structures and their aesthetic 

meaning and the visional formation. Also it determined the relationship 

between  aesthetic of optical seduction and the rhythm. 

The fourth chapter search on the place concept and it focused on the 

polarity (open/closed) and it assure that the place is not geographic space, 

but it's image of the personality and it is not just a engineering setting but 

it's also live embodying to the moving of strangers and its turbulences. 

This research focused on the text place, which has a combination between 

the place and the psychology and spiritual effect of self, where the fixed 

become variable. 

 

 
 

 


